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ــو او  ــه کلی ــواد پ ــا بهیرچــې د یــوې لســیزې راهیســې د هی ــه او د پراختی ــد ښــه والــی، بیارغون ــو د ژون ــږ د هیوادوال زمون

ــق شــو،  ــه ســتړي کیدونکــو هڅــو تطبی ــه ن ــا وزارت د مــي پیوســتون پروګــرام پ ــې او پراختی ــو د بیارغون ــډو کــې د کلی بان

دادی د نومــوړې برنامــې پــه پــای تــه رســیدو رسه یوځــل بیــا دولســې تــړون د مــي پروګــرام پــه الره اچولــو رسه پــه پراخــه 

ــږي .  توګــه تعقیبی

د ولــي تــړون مــي پروګــرام پــه حقیقــت کــې د حکومــت او خلکــو ترمینــځ یــوه دوه اړخیــزه ژمنــه ده . حکومــت ددې برنامې 

لــه مخــې مکلــف دی چــې د اســايس قانــون د دوهــم فصــل رسه ســم د ښــاري اوکلیــوايل او ســیدونکو د حقوقــو د تضمیــن 

پــه اړه د کلیــو دپراختیایــي پــروژو د تطبیــق لــه الرې د کلیوالــو لومړنــۍ اړټیــاوې او اســايس خدمتونــه تأمیــن کــړي . دغــه 

پروگــرام پــه خپــل اســاس کــې یــوه بیــن الوزارتــې برنامــه ده او پــه ښــاري او کلیــوايل دووبرخوکــې عمــي کیــږي . د یادونــې 

وړ ده چــې پــه کلیــوايل برخــه کــې د ولــي تــړون مــي پروګــرام د ســکتوري وزارتونــو پــه وســیله او ښــاري برخــه یــې د 

ســیمه ایــزو ارګانونــو د خپلواکــې ادارې ، کابــل ښــاروالۍ او د ۳۳ نــورو والیتونــو د ښــاروالیو لــه خــوا اجــرا کیــږي . لــه 

همــدې املــه دا پروګــرام داســې طــرح شــوی چــې د هیــواد د کلیــو او ښــارونو پــه ســطح بــه د پراختیايــي خدمتونــو تضمیــن 

کوونکــی وي. ځکــه د ولــي تــړون پــه مــي پروګــرام کــې د ورتــه خــد متونــه چــې یــو ښــاري ګټــه اخلــې ، یــو کلیــوال بــه 

هــم ترینــه برخمــن يش ، څــو ورو ورو د ښــارونو او کلیــو تــر مینــځ واتــڼ لنــډ يش او پــه کلیــو او ښــارونو کــې یــو شــان 

پراختیــا  او ټولنیــز عدالــت تأمیــن يش .

ــړون پروګــرام  ــاکل شــویده د ولــي ت د یادونــې وړده چــې د نومــوړې برنامــې دیزایــن شــپږ میاشــتې مخکــې پیــل شــو . ټ

ــت  ــه ظرفی ــوراګانو پ ــي ش ــو د پراختیاي ــورې د کلی ــه پ ــر پای ــې دروان کال ت ــې، یعن ــرڅ ک ــه ت ــتو پ ــورو میاش ــو څل د راتلونک

جوړونــې بانــدې کار وکــړي او د کلســر 

شــوراګانې بــه جــوړې کــړې . د څلــورو 

ــه د  ــې ب ــرڅ ک ــه ت ــتو پ ــو میاش راتلونک

کلیــو پــه ۳۵ زره پراختیایــې شــورا ګانــو 

کــې چــې د مــي پیوســتون پروګــرام لــه 

ــې  ــوې ټاکڼ ــویدي ، ن ــوړې ش ــوا ج خ

رښــتیني  خپــل   ، خلــک  څــو  ويش 

اســتازي وټاکــي او د ۲۰۱۷ میــادې 

کال پــه لومړیــو کــې د ولــي تــړون پــه 

مــي پروګــرام فزیکــي کار پیــل کیــږي، 

ــخ  ــتونزو رسه مخام ــه س ــک ل ــو خل څ

نــه يش. دا پــدې معنــا ده چــې د ۲۰۱۷ 

ــړون  ــي ت ــې د ول ــو ک ــه لومړی کال پ

ــه ۱۲  ــه پ ــي کار ب ــرام، فزیک ــي پروګ م

ــل يش .  ــو کــې رســآ پی کلی

ــا وزارت،  ــې او پراختی ــو د بیارغون د کلی

ــه  ــو پ ــاکل شــویده د کلی ــرې . ټ ــدې ل ــرالس الن ــه ت ــل ځانګــړي پانون ــل رسه خپ ــه پی ــړون مــي پروګــرام پ ــي ت د ول

۳۵ زره پراختیايــي شــورا کانــو کــې نــوې ټاکڼــې تــر رسه يش. ټاکڼــې بــه رسي وي او خلــک کولــې يش خپــل اســتازي پــه 

شــفافیت رسه وتاکــي . خلــک خپلــه پوهیــږي  چــې د کي پــه ســطحه څــوک کولــی يش اړټیــاوې او ســتونزې یــې وڅیــړي 

او مســؤولینو تــه یــې ورســوي .

ټــاکل شــویده دولــي تــړون مــي پروګــرام لــه الرې خلکــو تــه شــپږ اســايس خدمتونــه لکــه: اساســې روغتیایــي خدمتونــه 

، د ښــوونې اوروزنــې خدمتونــه ، داوبــو مدیریــت ) اوبــه لګــول ، د ســیاوونوکنرول، د څښــاک اوبــو برابــرول او چاپیریــال 

ــې د  ــې د کرن ــو ک ــه کلی ــلول او پ ــو نښ ــارونو اوکلی ــه ، د ښ ــولو خدمتون ــنا رس ــا د بریښ ــرژي ی ــد وړان ــاتنه ( ، د تجدی س

ــډې يش . ــه  وړان ــو خدمتون ــا جوړول ــج ی ــاوو د تروی وړوزیربن

ــول  ــږي او هڅ ــوراوې جوړې ــر ش ــه د کلس ــوي ، نوځک ــدې تینګارک ــر بان ــه کلس ــې پ ــو ک ــرډول خدمتون ــه ه ــرام پ دا پروگ

کیــږي څــو داســې پــروژې وټاکــي چــې د اقتصــادي اســايس تحلیــل لــه مخــې، زیــات دوام او اقتصــادي اغیــزې ولــري اوپــه 

راتلونکــي کــې هــم  د خلکــو پــه ژونــد ، اوږد مهالــه اغیــزې ولــري .

دولــي تــړون پــه مــي پروګــرام کــې د ټولڼــې پــه هغــو محرومــو ســیمو اواقشــارو چــې د تیروکلوراهیســې لــه پراختیایــي 

خدمتونــو نــدې برخمــن شــوي ، ټینــګار کیــږي . یعنــې پــه هغــو ســیمو کــې چــې لــږه پراختیــا یــې کړیــده او کــوم محــروم 

ــه  ــه د بیرت ــز ويش . همدارنګ ــات مترک ــدې زی ــوی بان ــه هغ ــوي پ ــن ش ــدي برخم ــو ن ــي خدمتون ــه پراختیاي ــې ل ــار چ اقش

ــه اســايس  ــاره، بیلــې پراختیايــي شــوراګانې جوړېــږي، څــو ل ــو لپ ــو اومعیوبین ــو او معلولین راســتنیدونکومهاجرینو، کوچیان

ــه برخمــن يش . ــو ن خدمتون

ــم  ــل مه ــو ب ــرام ی ــړون پروګ ــي ت دول

ــادي  ــارونو د اقتص ــو او ښ ــل د کلی اص

پراختیــا پــه برخــه کــې د ښــځولویه ونــډه 

او رول دی چــې پــه هــره شــورا کــې  پــه 

ــتون رضوري  ــځو ش ــې ۵۰ د ښ ــلو ک س

دی. 

ــق، د شــفافیت  ــه تطبی ــا کیفیت ــروژو ب د پ

تضمیــن اولــه فســاد رسه مبــارزه ، د 

ولــي تــړون مــي پروګــرام یــو لــه 

مهمــو اصلونــو څخــه دی. دا پروګــرام د 

ــډو  ــو اوبان ــارونو، کلی ــه ښ ــتان پ افغانس

اواســايس  کمولــو  د  بیوزلــۍ  د  کــې 

ــو دالس ريس اود  ــه د خلک ــو ت خدمتون

ــه  ــو پ ــه وړل ــه مینځ ــدو د ل ــن کی زیامن

خاطرطــرح شــویده .

د ولسـي تړون ملـي پروګـرام ته یـوه کتنه

جلوجاسازی پاکستانی ها 
در کندز را بگیرید

اعضای مجلس:

گل نبی احمدزی محاکمه شود
افغانستان کې څه تېرېږي؟

افغانستان و  یک میلیون 
بیجاشدة داخلی در سال 95
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خونیــن  جنــِگ  از  هفته هــا  گذشــِت  بــا 
افغانســتان، هنــوز  در مهم تریــن شــهرهای 
ــه  ــق ب ــل موف ــۀ کام ــه گون ــی ب نیروهــای امنیت
بیــرون رانــدِن مخالفــاِن مســلح از اطــراِف 
کنــدز در شــماِل  نشــده اند.  ایــن شــهرها 
ــر  ــِت س ــختی را پش ــای س ــه روزه ــور ک کش
گذاشــته، هنــوز در تیــررِس نیروهــای مخالــف 
ــه،  ــای پُرهزین ــا وجــود تالش ه ــرار دارد و ب ق
ــتراتژیک بــا تهدیــد امنیتــی  ــهِر اس ــن ش ای
روبه روســت. برخــی گزارش هــا از هلمنــد 
ــهر  ــن ش ــه ای ــد ک ــی از آن ان ــوب حاک در جن
ــا  ــدارد و حت ــدز ن ــری از کن ــِت بهت ــز وضعی نی
فــراه  می بــرد.  به ســر  ســقوط  آســتانۀ  در 
ــی  ــز در وضعیت ــور نی ــرِب کش ــوب غ در جن
ــاِن  ــور مخالف ــرد و حض ــر می ب ــامان به س نابس
مســلح به صــورِت کم ســابقه، امنیــِت ایــن 
ــی  ــت. برخ ــده اس ــره افکن ــه مخاط ــهر را ب ش
منابــع دولتــی در ایــن شــهر گفته انــد کــه 
صدهــا جنگجــوی پاکســتانی در کنــار طالبــاِن 
ــای  ــا نیروه ــرد ب ــغول نب ــراه مش ــلح در ف مس

ــد. ــس ان ــش و پولی ارت
ــِی  ــت امنیت ــی، وضعی ــورت ناگهان ــرا به ص  چ
کشــور این گونــه بــه وخامــت گراییــد و چــرا 
دولــت در تأمیــن امنیــِت مهم تریــن شــهرهای 

ــد؟  ــی نشــان می ده کشــور ناتوان
دلیــل نخســت آن، شــاید کنفرانــس بروکســل 
بــوده باشــد کــه در آغــاز همیــن مــاه میــالدی 
در کشــور بلجیــم بــا تعهــد بیــش از 15 
ــزار  ــتان برگ ــه افغانس ــک ب ــر کم ــارد دال میلی
شــد. مخالفــاِن مســلح در آســتانۀ برگــزاری این 
کنفرانــِس بااهمیــِت جهانی در مورد افغانســتان، 
کم ســابقه  به صــورِت  تحرکات شــان  بــه 
افزایــش بخشــیدند و حتــا تــالش کردنــد کــه 
ــتراتژیک،  ــم و اس ــهِر مه ــد ش ــقوط چن ــا س ب
نشــان دهنــد کــه با وجــود حمایــت جهانــی از 
افغانســتان، می تواننــد امنیــت را مختــل کننــد. 
ــدِف  ــن ه ــه ای ــان ب ــی، مخالف ــر سیاس از نظ
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــا می ت ــیدند و حت ــود نرس خ
کــه شکســِت ســختی نیــز خوردنــد. آن هــا نــه 
تنهــا قــادر نشــدند کــه یکــی از شــهرهای مهــم 
در شــمال و یــا جنــوب را ســقوط دهنــد، بــل 
ــتر از  ــی بیش ــۀ جهان ــه جامع ــدند ک ــث ش باع
گذشــته افغانســتان را در محــراق توجــه خــود 

ــرار دهــد.  ق
دلیــِل دوم همــان اســت کــه در ســخنان 
ــی  ــت مل ــیِن امنی ــس پیش ــح ریی ــراهلل صال ام
ــاِن  ــه نظامی ــک ب ــاد کم ــایش بنی در روز گش

ــن  ــح در ای ــای صال ــاب یافــت. آق کشــور بازت
نشســت اعــالم کــرد کــه رهبــران کشــور 
از نظامیــان فاصلــه گرفتــه انــد و مشــغول 
ــای  ــۀ آق ــه گفت ــد. ب ــی ان ــای سیاس معامله ه
ــح، اگــر جنــگ و سیاســت در افغانســتان  صال
همــراه شــوند، مخالفــاِن مســلح شکســِت 
ــران  ــرد. رهب ــد ک ــه خواهن ــنگینی را تجرب س
ــان  ــود را حامی ــه خ ــی ک ــدت مل ــت وح دول
ــه  ــا ب ــد، ت ــور می خوانن ــان کش ــِی نظامی اصل
حــال تصــور دقیقــی از آن چــه کــه در میادیــن 
ــور  ــس جمه ــد. ریی ــذرد، ندارن ــگ می گ جن
ــگ را از  ــط جن ــته فق ــال گذش ــی در دو س غن
ــال کــرده و  ورای کنفرانس هــای ویدیویــی دنب
ــی  ــۀ جنگ ــچ منطق ــه هی ــی ب ــورِت واقع به ص
ــر  ــک ب ــدون ش ــه ب ــن فاصل ــت. ای ــه اس نرفت
روحیــه و مــورال جنگــِی نظامیــان کشــور 
ــا را  ــزۀ آن ه ــته و انگی ــی گذاش ــای منف تأثیره
ــرده اســت.  ــف ک ــان تضعی ــا مخالف ــرد ب در نب
ــًا  ــه واقع ــت ک ــن اس ــم ای ــوم و مه ــل س دلی
هنــوز گزارش هــای دقیــق  و مســتندی از 
وضعیــت شــهرهای درگیــر نبــرد ارایــه نشــده 
ــانه های  ــه رس ــت ک ــن نیس ــور ای ــت. منظ اس
و  دقیــق  کارِ  خصــوص  ایــن  در  کشــور 
ــه  ــه صــد البت ــد، ک ــه نکــرده ان منســجمی ارای
ــام  ــن انج ــه احس ــه وج ــود را ب ــا کارِ خ آن ه
ــًا  ــه واقع ــن اســت ک ــل منظــور ای ــد، ب داده ان
ــر  ــی منتش ــچ گزارش ــمی هی ــورت رس ــه ص ب
ــر  ــارِ دیگ ــک ب ــه ی ــرا و چگون ــه چ ــده ک نش
ــرف  ــف تص ــای مخال ــوی نیروه ــدز از س کن
شــد و هلمنــد و فــراه در آســتانۀ ســقوط قــرار 
ــورد  ــدز در م ــی کن ــه وال ــد. ســخنانی ک گرفتن
ــای آن مطــرح  ــن شــهر و جنگ ه ــِت ای وضعی
ــت.  ــار اس ــرم آور و فاجعه ب ــًا ش ــرده، واقع ک
ــی،  ــک والیت ــووِل درجه ی ــک مس ــه ی چگون
ــر  ــن تعبی ــه چنی ــد ک ــازه می ده ــود اج ــه خ ب
ــن  ــاِن ای ــای محافظ ــیری از ایثارگیری ه و تفس
ــب دیگــر،  ــوم داشــته باشــد؟ از جان ــرز و ب م
ــن  ــه ای ــوز ب چــرا مقام هــای ارشــد کشــور هن
ســخنان توهین آمیــز واکنــش نشــان نــداده 

ــد؟  ان
ــت ها و  ــه دس ــت ک ــن اس ــارم ای ــل چه دلی
نیروهایــی در پشــت جبهــه، نیروهــای مخالــف 
را کمــک کرده انــد تــا یــک بــارِ دیگــر فجایــع 
این کــه  در  شــوند.  تکــرار  گذشــته  ســاِل 
ــد و  ــتان ان ــت افغانس ــی شکس ــانی در پ کس
عمــاًل در دســتگاه دولــت حضــور دارنــد، هیچ 
ــن  ــا چــرا ای جــای شــک و شــبهه نیســت. ام

ــته  ــال گذش ــوند؟ س ــایی نمی ش ــراد شناس اف
ــِت مخالفــان ســقوط  ــه دس وقتــی کنــدز ب
ــدون و  ــی م ــوری از برنامه ی ــرد، رییس جمه ک
منظــم بــرای تعمیــم درس هــای ایــن شکســت 
ــقوط  ــه س ــپرد ک ــده س ــت و وع ــخن گف س
ــدمِ  ــدف ع ــه به ه ــورِت همه جانب ــدز به ص کن
ــی  تکــرار فاجعــه، آسیب شناســی می شــود. ول
ــری  ــی یی خب ــن آسیب شناس ــوز از چنی ــا هن ت
ــد  ــا تأکی ــان ب ــی در آن زم ــای غن ــت. آق نیس
اعــالم داشــت کــه حلقــۀ خبیثــۀ چهــار گام بــه 
پیــش و دو گام بــه عقــب نبایــد تکــرار شــود، 
امــا دیدیــم کــه بدتــر از آن اتفــاق افتـــاد. کندز 
تجربــۀ ناموفــِق دولــت وحــدت ملــی اســت و 
اگــر وضــع بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد، 

ــود.  ــر از آن ب ــای بدت ــارِ روزه ــد در انتظ بای
اختالفــاِت  می توانــد  امــا  ششــم  دلیــل 
موجــود میــاِن ســران و رهبــران کشــور باشــد؛ 
ــدی  ــی به صــورِت عم ــه گاه ــی ک اختالف های
ــا را  ــیب های آن ه ــوند و آس ــن زده می ش دام
مــردم عــادی می ببیننــد. دولــت وحــدت ملــی 
ــترک  ــی مش ــه زبان ــوز ب ــال هن ــس از دو س پ
ــوز  ــت. هن ــرده اس ــدا نک ــت پی ــود دس ــا خ ب
ــود،  ــت موج ــور از وضعی ــای کش ــم مقام ه فه
ــف  ــاوت و گاه مخال ــفناکی متف ــورِت اس به ص
نــوع  یــک  رییس جمهــوری  اســت.  هــم 
ــی  ــس اجرای ــت دارد و ریی برداشــت از وضعی
نــوِع دیگــری. در رده هــای پایین تــر، وضــع از 
این هــم بدتــر می شــود. نشــانۀ روشــن آن، 
جنــگ لفظــِی دو تــن از مقام هــای امنیتــی 
ــد.  ــد باش ــد می توان ــت هلمن ــور در والی کش
ایــن دو تــن چنــان بــه جــاِن هــم افتادنــد کــه 
ــای  ــان نیروه ــازه می ــی ت ــود جنگ ــک ب نزدی

ــود. ــاز ش خــودی آغ
ــگ  ــه جن ــوند ک ــبب می ش ــه س ــا هم  این ه
ــفته و  ــی آش ــورِت دراماتیک ــه ص ــتان ب افغانس
ــد  ــان نبای ــن می ــه در ای ــود. البت ــردرگم ش س
مداخــالِت بیرونــی و جنــگ نیابتِی کشــورهای 
دیگــر در افغانســتان را فرامــوش کــرد؛ آن چــه 
کــه گوشــه هایی از آن در نشســت امنیتــِی 
هــرات بــه نــامِ امنیــت و نظــام سیاســی تبــارز 
پیــدا کــرد. در ایــن نشســت، یکــی از مقام هــای 
ــای  ــه قدرت ه ــرد ک ــالم ک ــت اع ــیِن دول پیش
ــد  ــارات متح ــمول ام ــه ش ــی ب ــزرِگ جهان ب
ــۀ  ــه گون ــی، قطــر و عربســتان ســعودی، ب عرب

مســتقیم هراس افگن پــروری می کننـــد.
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قـرار اسـت تا یـک روزِ دیگـر، داکتر عبـداهلل رییـس اجرایی 
کشـور، در رأِس یـک تیـِم حکومتـی بـه عربسـتان سـعودی 
سـفر کنـد. ایـن سـفر اگرچه ماه هـا قبـل در نظر گرفته شـده 
بـود، امـا در ایـن شـب و روزهـا بـا توجه بـه بحـِث صلح با 

حکمتیـار، بحث هایـی تازه  تـری را می توانـد برانگیـزد. 
این کـه اهـداِف عربسـتان از دعـوِت عبـداهلل چیسـت، یـک 
تجـارِب  اسـاِس  بـر  امـا  می شـود؛  اساسـی شـمرده  سـواِل 
گذشـته، بایـد دانسـت کـه بـه هیـچ عنوان اهـداِف عربسـتان 
جـدا از اهـداِف اسـتیالگرایانۀ پاکسـتان از مسـیِر افراطی گری 
همچنـان  سـعودی  عربسـتان  کـه  می دانیـم  همـه  نیسـت. 
هم پیمـاِن بـزرِگ پاکسـتان اسـت و طی بیش از بیسـت سـاِل 
گذشـته، پشـتیباِن اصلـِی طالبـان و القاعده در افغانسـتان بوده 
و پیـش از آن  نیـز از حامیـان اصلِی بخش هایـی از جنگ های 
کابـل در برابـر دولت اسـالمِی اسـتاد برهان الدیـن ربانی بوده 
اسـت. بنابرایـن، عربسـتان و پاکسـتان، چـه در گذشـته و چه 
هـم در امـروز، در یـک خـط و برنامـه در افغانسـتان قـرار 

دارند. 
بـا چنیـن برداشـتی، سـفر عبـداهلل بـه عربسـتان و پاکسـتان 
اهمیـت و ارزِش بسـیار زیـادی دارد امـا بـه شـرِط آن کـه او 
بـا یـک برنامـۀ منظـم واردِ ایـن کشـور شـود و بـا مقامـاِت 

عربسـتانی  صحبـت کنـد. 
مسـلمًا عربسـتان هم اکنـون نیـز نفوذِ زیـادی در بیـن رهبراِن 
طالبـان و جریـاِن افراطـِی داعش دارد و حتا برخـی از رهبراِن 
از  حتـا  برخی هـا  می برنـد.  به سـر  کشـور  ایـن  در  طالبـان 
حضـور حکمتیـار در چنـد سـاِل پسـین در عربسـتان سـخن 
می گفتنـد؛ ادعایـی کـه بـه گونۀ رسـمی مطرح نشـده اسـت.
البتـه افزایش تمایِل ریـاض به نقش آفرینـی در گفت وگوهای 
صلـِح طالبـان بـا کابـل، بـا توجـه بـه درخواسـِت گسـتردۀ 
حکومـِت افغانسـتان از ایـن کشـور و حمایِت امریـکا از این 
پروسـه، می توانـد بـه مثابـۀ دریافـِت امتیازهایـی از غـرب و 
افغانسـتان نیـز تلقـی گـردد. در ایـن هـم شـکی نیسـت کـه 
عربسـتان همـواره خـود را کشـوری تأثیرگـذار و تعیین کننده 
در تحـوالِت افغانسـتان دانسـته و بـدون شـک تأثیرگـذار نیز 

اسـت.  بوده 
 امـا حـاال آقـای عبـداهلل در ایـن سـفر بایـد واقعیت هـای 
افغانسـتان را آن گونـه کـه هسـت، بـه مقام هـای عربسـتانی 
انتقـال دهـد؛ زیـرا در طـوِل تاریـخ معاصـِر مـا، عربسـتان با 
برداشـتی کامـاًل اشـتباه در افغانسـتان عـرِض انـدام کـرده و 
شـناخِت آن کشـور از افغانسـتان، هنـوز مبتنـی بـر کژفهمـی 
و سـوءتفاهم اسـت. حـال آن کـه پاکسـتان شـناخِت درسـتی 
بـر بنیـاد منافـِع خویـش از افغانسـتان دارد و یـک راهبـرد 
مشـخص را نیز دنبال می کند و توانسـته اسـت سیاسـت گراِن 
بی مطالعـۀ عربسـتان را به میـِل خویش سمت وسـو دهد و آن 
کشـور را در اسـتراتژی تروریسـم پرورِی خـود در افغانسـتان 

سـازد.  شامل 
آجنـدای سـفِر آقـای عبـداهلل به عربسـتان اگـر تنها بـه بحِث 
آمـدِن حکمتیـار و صلـِح او بـا حکومـت خالصـه نشـود، 
می توانـد بـرای افغانسـتان یـک فرصـِت مغتنـم تلقـی شـود. 
از آدرِس جریانـی کـه در جهـاد و مقاومـِت  زیـرا عبـداهلل 
کشـور  از  دفـاع  در  نیـز  و  داشـته  را  اول  حـرِف  کشـور، 
نقـِش فوق العـاده را بـازی کـرده و نیـز همـواره مـوردِ فشـارِ 
کج فهمی هـای عربسـتان قـرار گرفته، شـناخته می شـود و این 
سـفر می توانـد بـاِب تازه یـی را در روابِط دو کشـور بـاز کند.
ایـن نخسـتین بار در سـی سـاِل گذشـته اسـت کـه ریـاض از 
چهره یـی مربـوط بـه جریاِن سیاسـِی غیروابسـته به پاکسـتان 
دعـوت می کنـد و از لحـاظ قومی نیـز در افغانسـتان، هیچ گاه 
تاجیک هـا در مرکـِز توجـه اعـراب قـرار نداشـته اند. این بـار 
امـا داکتـر عبـداهلل کـه بـه عنـوان نماینـدۀ اقـوامِ غیرپشـتون 
شـناخته می شـود و امریکایی هـا نیـز از همیـن منظـر او را 
می شناسـند، بایـد نهایـِت بهـره را از ایـن سـفر ببرد و سـعی 
کنــد که نگاهِ عربسـتان به افغانسـتان و تحـوالِت آن را تغییر 

 . بدهد
در  امـا  نمی آیـد،  میـان  بـه  یک شـبه  تغییـر  ایـن  مسـلمًا 
صورتی کـه دانـش و درایـِت الزم وجـود داشـته باشـد، ایـن 
سـفر می توانـد فصِل نیکـو و جــدیدی از روابـط را میاِن دو 

طـرف کلیــد بزند.  

سفـر مهـِم عبـداهلل 
به عـربستان
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مقام های فراه:

فرماندهان پاکستانی جنگ طالبان 
در فراه را رهبری می کنند

مسـووالن امنیتـی در والیـت فـراه می گوینـد 
کـه در پشـتیبانی جنگـی طالبان در نبـرد چند 
حضـور  پاکسـتانی  جنرال هـای  اخیـر،  روز 

داشـته اند.
جنـگ  نوعیـت  آنـان،  صحبت هـای  بـر  بنـا 
طالبـان نشـان مـی داد کـه بـه هیچ عنـوان این 
نبرد در داخل افغانسـتان سـازماندهی نشـده و 
حتـی از طریـق سـران طالبـان فـراه پشـتیبانی 

اسـت. نگردیده 
محمـد غـوث مالیـار، آمـر امنیـت فرماندهـی 
پولیـس والیـت فـراه بـه خبرگـزاری جمهور 
گفـت: طالبـان در نبـرد روزهـای اخیـر خـود 
دارای یـک جنـگ کامـاًل تاکتیکـی و حرفه  یی 
بوده انـد و ایـن نشـان می دهـد کـه پشـتیبانی 
اصلـی آنـان را جنرال هـای پاکسـتانی انجـام 

داده اند.
تماس هـای  وی،  صحبت هـای  بـر  بنـا 
بی سـیم آنـان توسـط دولـت شـنود شـده و 
صحبت هـای آنان نشـان می داد کـه فرماندهی 
جنگشـان مغایـر بـا آنچـه اسـت که تـا کنون 

داشـته اند. فـراه  طالبـان 
دارای  طالبـان  مثـال  عنـوان  بـه  گفـت:  او 

و حتـی  بودنـد  و حرفه یـی  قـوی  مدیریـت 
زخمیـان خـود را بـه صـورت فـوری معالجه 
کـرده و دوبـاره وارد میـدان نبـرد می کردنـد.
آقـای مالیـار تأکیـد کـرده حتـی لهجـه طالبان 
لهجه یـی  مخابره یـی،  مکالمه هـای  وقـت  در 

غیـر فراهـی و یـا افغانسـتانی بود.
ایـن مقـام می افزایـد: ایـن طالبـان بـا لهجه یی 
شـبیه لهجـه زبـان پشـتو در مناطـق قبائلـی 
پشتونسـتان در پاکسـتان صحبـت می کردنـد.
در همیـن حـال جمیلـه امینی، عضو شـورای 
والیتـی فـراه گفته کـه هم اکنون شـهر فراه در 

محاصره طالبان قـرار دارد.
بـه بیـان او، طالبـان اکثریـت روسـتاها و حتی 
مناطـق حومـه شـهر فـراه را بـه تصـرف خود 
مسـلح  نیـروی  هـزار  و هشـت  درآورده انـد 
دولتـی در فـراه و آن عـده از نیروهایـی که از 
هـرات و کابـل بـه فـراه آمده اند، نتوانسـتند تا 
در مقابـل حداکثر ۷۰۰ طالب مسـلح درسـت 

. بجنگند
خانـم امینـی هـم تائیـد کـرده کـه جنرال های 
پاکسـتانی فرماندهـی ایـن جنـگ را بـر عهده 

داشـته و باعـث پیشـروی طالبـان شـده اند.

ایـن نماینـده مردم فـراه در شـورای والیتی با 
انتقـاد از دولـت، خطـاب بـه سـران حکومت 
گفـت:  در صـورت اینکـه فـراه را فروخته اید 
و بـه طالبـان واگـذار کرده ایـد، بـه مـا بگویید 

تـا مـردم هم بـه فکر زندگی شـان شـوند. 
از سـوی دیگـر، جنـرال حسـن شـاه فـروغ، 
فرمانـده نیروهـای پولیـس غـرب افغانسـتان 
کـه در خـط مقـدم جنـگ بـه سـر می بـرد، 
ایـن جنـگ طالبـان را  می گویـد: فرماندهـی 
کـه  دارد  عهـده  بـر  پاکسـتانی  جنـرال  یـک 
پاکسـتانی  کوماندوهـای  را  او  زیردسـتان 

می دهنـد. تشـکیل 
آقـای فـروغ بـه صراحـت می گویـد: جنـگ 
فعلـی فـراه، جنـگ دولـت بـا طالبان نبـوده و 
عمـال نظامیان افغانسـتان بـا نظامیان پاکسـتان 

در نبـرد هسـتند.
ایـن فرمانـده نظامـی تاکیـد می کنـد کـه هـم 
نیروهـای  دسـت  در  اوضـاع  کنتـرل  اکنـون 
تلفـات  از  پـس  طالبـان  و  می باشـد  دولـت 
سـنگینی کـه دریافت کرده انـد، وادار بـه فرار 
از مواضـع خـود شـده و در حال آماده سـازی 

می باشـند. دوبـاره خـود 
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه 
نماینـده گان  مجلـس  در  فـراه  نماینـده گان 
وضعیـت  محلـی  مقام هـای  کـه  می گوینـد 
جنـگ در ایـن والیـت را وارونـه بـه مـردم 

می دهنـد. گـزارش 
طالبـان در مـورد این ادعـا که اتبـاع بیگانه در 

میانشـان حضور دارنـد، چیـزی را نگفته اند.
جنـگ فـراه کـه بـه نـوع خـود در سـال های 
اخیر بی سـابقه بـوده، 1۲ روز از آن می گذرد.
ایـن جنـگ اطـراف شـهر فـراه و دروازه های 

ورودی آن را تهدیـد کـرده اسـت.
در برابـر ایـن جنگ، شـماری از بزرگان قومی 
و محلـی فـراه آماده بـاش بـرای رزم در برابر 

شـده اند. طالبان 
قـول اردوی ۲۰۷ ظفـر در غرب افغانسـتان با 

تمـام نیـرو در حال مبـارزه با طالبان اسـت.
ارتـش فـراه هم بـا حمـالت زمینـی و هوایی 
طالبـان  تهاجـم  بـه  گفتـن  پاسـخ  حـال  در 

می باشـد.

در  که  می گوید  افغانی  احمر  هالل  اداره 
اثر  در  نفر  میلیون  یک  حدود  جاری  سال 
نیازمند  که  شده اند  بیجا  منازعات  و  جنگ 

کمک می باشند.
شنبه  روز  افغانی  احمر  هالل  اداره 
"سره  مخصوص  هفته  از  )۲۴میزان( 
جمع آوری  آن  از  هدف  که  میاشت" 
و  طبیعی  حوادث  متضررین  برای  اعانه 
قلب  سوراخ  بیماران  تداوی  و  غیرطبیعی 

می باشد، گرامی داشت به عمل آورد.
این اداره همه ساله از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ ماه 
تجلیل  می شود،  هفته  یک  مدت  که  میزان 
می کند و از سرمایه داران و مردم خیرخواه 
در  متضررین  به  کمک  خواستار  کشور 

کشور می شوند.
عبدالرحمان کالنتری رییس حوادث هالل 
خبرنگاران  به  صحبت  در  احمرافغانی 
اول  از  افغانی  احمر  هالل  اداره  گفت:" 
سال جاری تاکنون به ۳۰ هزار خانواده که 
می کنند  زنده گی  آن  در  نفر  هفت  حدود 

کمک کرده است".
حاضر  حال  در  که  افزود  کالنتری  آقای 
کشور  سرتاسر  در  نفر  میلیون  یک  حدود 
چه در اثرجنگ ها و چه آن عده از مهاجران 
بیجا  کردند  عودت  کشور  به  دوباره  که 

شده اند.
وی از تمام نهادهای خیریه و سرمایه داران 
کمک  متضررین  برای  که  خواست  کشور 

کنند.
کمک های  که  کرد  تاکید  کالنتری  آقای 
بیجاشده گان  برای  احمرافغانی  هالل  اداره 

بسنده نیست.
هالل  اداره  حوادث  رییس  گفته  به 
به  حاضر  درحال  اداره  این  احمرافغانی، 
بیجاشده گان والیت های ارزگان، هلمند و 
قندوز مواد اولیه که از نیاز ضروری آنها به 

شمار می رود کمک رسانی می کند.
وی افزود که این کمک ها شامل بسته های 
بهداشتی  مواد  و  خیمه  خوراکی،  مواد 

می شود.
هالل  سکرترجنرال  دیندار،  نعیم  محمد 
شش  کرد  کار  از  گزارش  نیز  احمرافغانی 

ماه اول سال جاری این اداره را ارایه کرد.
۴۰هزار  برای  صحی  خدمات  گفت:"  وی 
مختلف  های  بخش  در  مریض  و۴۰نفر 
به  مصاب  5۷۸طفل  و  گرفته  صورت 

سوراخ قلب بودند تداوی شده است".
شده گان  بیجا  کرد  تاکید  دیندار  آقای 
گذشته  سال های  به  نسبت  امسال  داخلی 

افزایش یافته است.
هالل  اداره  سرپرست  اکرام،  میرویس 
هفته  در  که  خواست  مردم  از  احمرافغانی 
سهم گیری  با  میاشت  سره  مخصوص 
دیدگان  آسیب  از  اعانه  پرداخت  و 
مهاجرین  داخلی،  بیجاشده گان  حوادث، 

عودت کننده حمایت کنند.
که  می شود  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  تازه گی  به 
بازگشت  به  اشاره  با  پناهنده گان  امور  در 
چشم گیر پناهجویان افغان به کشورشان از 
هشدار  افغانستان  در  انسانی  بحران  وقوع 

داده است.

نیمی از نابینایان افغانستان درمان پذیر اند

افغانستان و  یک میلیون 
بیجاشدة داخلی در سال 95

 دیروز )15 اکتبر( روز جهانی »عصای سفید« 
جمله  از  گوناگون  دالیل  به  افغانستان  بود. 
مادرزادی،  مشکالت  و  ناآگاهی  فقر،  ناامنی، 
خوش  خبر  اما  دارد.  نابینا  درصد   ۲ تا   1.5
توان  رقم،  این  نیم  از  بیشتر  که  این جاست 

بازیابی بینایی خود را دارند.
رویا حسینزاده، آمر صحت جامعه در وزارت 
سراسر  در  نابینایان  آمار  که  می گوید  صحت 

کشور به حدود ۴۰۰ هزار تن می رسد.
نابینایی ها  به گفتۀ خانم حسینزاده، 5۰ درصد 
با  چشم  پردۀ  آسیب  یا  »کاتاراکت«  دلیل  به 
حسینزاده  خانم  است.  درمان  قابل  کم  هزینۀ 
می گوید، حداکثر هزینۀ درمان این نوع نابینایی 
5۰ هزار افغانی است، اما بیشتر مبتالیان بی خبر 
نابینا  را  عمرشان  »تمام  نابینایی شان،  عالج  از 

بوده و همین گونه از دنیا می روند.«
گلوکوم یا آب سیاه، خطای انکساری چشم و 
مکدریت  قرنیه از دیگر عوامل نابینایی اند که 

قابل درمان می باشند.
نور  شفاخانۀ  سرطبیب  عصمت،  اسداهلل  دکتر 
پایتخت می گوید، این شفاخانه روزانه ۴5۰ تا 
5۰۰ بیمار چشمی دارد که از این میان، ۴ تا 5 
نفر برای بازیابی بینایی شان، جراحی می شوند.

دستگاهی  چشم  می افزاید،  عصمت  دکتر 
به  بیماران  اکثر  و  است  آسیب پذیر  شدت  به 
دلیل رخدادهای آنی دچار کوری می شوند که 
را  آن ها  بینایی  می توان  ساده  عملیات  چند  با 

بازگرداند.
چشمی  بیماری های  درمان  مراکز  که  این  با 
اما  اند،  اندک  افغانستان  در  بینایی سنجی  و 
سیار  واحدهای  که  می گوید  صحت  وزارت 
و  بوده  فعال  کشور  سراسر  در  درمانی  چشم 
بیمارانی  درمان  بر  واحدها  این  تمرکز  بیشتر 
و  کاتاراکت  به  مبتال  چشم های شان  که  است 

آب مروارید است.

ډیپلوماټ مجله

څه  کې  افغانستان  په  مجله،  اناین  ډیپلوماټ  د 

تېرېږي، د پوښتنې تر مطرح کولو وروسته لیکي چې 

مداخلې  د  امریکا  د  کې  هېواد  ځپي  جګړه  دغه  په 

د  او د دغه هېواد څو ښارونه  پنځلس کاله کېږی  نه 

طالب وسله والو د کابندۍ په حالت کې دي.

ډیپلوماټ لیکي؛ د ناټو د غوڅ ماتړ په ماموریت کې 

زده کړې، سامشورې او مرستې پکې شاملې دي.

افغان ځواکونه د سرو او مهمو ښارونو او د خلکو د 

ټولیدو د مرکزونو څخه د دفاع توان لري.

مجله لیکي چې د غوڅ ماتړ د ماموریت قوماندان 

جرنال نیکولسن د لښکرګاه نه چې د جګړې په حالت 

به  دا ښار  ژمنه وکړه چې  په وخت  لیدنې  د  ده،  کې 

هیڅکله د طالبانو په واسطه سقوط ونه کړي.

د  چې  لیکي  قوله  له  نیکولسن  د  مجله  ډيپلوماټ 

امنیتی ځواکونه  هېواد  دغه  د  او  افغانستان حکومت 

ورځ تر بلې پیاوړي کېږي او په پای کې به وکړای يش 

ټول والیت خوندي او سمبال کړي.

مجله وړاندې لیکي؛ د افغانستان د اردو څلورسوه تنه 

رستېري د سې شنبې په ورځ هغه وخت د لښکرګاه 

واستول شول چې طالب  لپاره  مخنیوي  د  پرزېدو  د 

وسله والو مخالفینو په یوه ځان وژونکي برید کې د 

پولیسو یو مرکز له منځه یووړ او د لنډ وخت لپاره د 

ښار یوې ناحیې ته ننوتل.

ډیپلوماټ زیاتوي چې افغان ځواکونه د فراه والیت 

په مرکز کې هم له طالب وسله والو رسه چې د ښار 

دروازو ته نږدې شوي، په نښته کې دي.

چې  وو  شوي  ویل  کې  رپوټونو  په  شنبې  سې  د 

دولتی  هم  ولسوالۍ  غورماچ  د  والیت  فاریاب  د 

ځواکونو د په شا تګ له امله پرزېدلې وه.

مجله لیکي؛ د غوڅ ماتړ ماموریت له نظر رسه رسه 

دغو  د  کوي،  ټینګار  توان  په  ځواکونو  افغان  د  چې 

ځواکونو ضعیت عمل، د ائیتاف د قوتونو د رپوټ 

افغان  د  یې  دوی  چې  معیارونه  هغه  او  بڼه  ورکولو 

ځواکونو د پیاوړتوب او سامتۍ د برسیره کولو لپاره 

کاروي تر پوښتنې الندې راويل.

النګ وار ژورنال:

یوه مطلب کې  په خپل  د النګ وار ژورنال ورځپاڼه 

د  والو  وسله  طالب  مخې  له  رپوټونو  د  چې  لیکي 

وژيل  کې  هلمند  په  رستېري  تنه  سل  رستېرو  افغان 

دي.

په  پنجشنبې  د  چې  کې  مقاله  دغه  خپله  په  خپرونه 

ورځ یې خپره کړې لیکي چې د هلمند والیت په مرکز 

لښکرګاه کې وضعیت خراب شوی دی.

خپرونه لیکي؛ له افغانستان څخه رپوټونه رسوي چې 

شوي،  وژل  رستېري،  او  پولیس  افغان  سلګونو  په 

ټپي او یا یرغمل نیول شوي او یا هم له طالبانو رسه 

یوځای شوي دي.

النګ وار ژورنال لیکي چې د افغانستان په اوږده او 

له یاده وتلې جګړه کې د افغان ځواکونو یوه د مرګ 

ژوبلو ناوړو پېښو څخه چې د چهارشنبې په چارواکو 

یاده کړې، د څه ناڅه سلو تنو رستېرو وژل کېدل دي.

والو  وسله  له  مخکې  چې  الرې  هغې  له  دوی 

تګ  شا  په  وه  شوې  موافقه  ورباندې  رسه  مخالفینو 

وکړ او طالبانو د ژمنې په ماتولو له هرې خوا په دوی 

ډزې وکړې.

د النګ وارژورنال خپرونه په خپله یوه بله مقاله کې 

لیکي چې طالب وسله وال د پنځو والیتونو مرکزونه 

ګواښوي.

خپرونې د یوې نقشې په چاپولو د کندز، ترینکوټ، 

لښکرګاه او فراه ښارونه په نښه کړي دي.

ښارونو  دغو  د  طالبان  چې  لیکي  ژورنال  وار  النګ 

د  په خاطر خپل عملیات  راوستلو  تر ګواښ الندې 

کړي  متمرکز  کې  ولسوالیو  پرتو  لیرې  په  افغانستان 

دي.

خپرونه لیکي چې دا لیرې پرتې ولسوالۍطالب وسله 

والو ته حیايت رول لري.

طالبان په دغو ولسوالیو کې خلک جلب او جذبوي 

او روزي یې او په مرکزي ښارونو د برید په خاطر هلته 

پیسې ټولوي او ځانونه اکاملوي.

خپرونه لیکي چې د ارزګان لپاره د طالبانو تش په نامه 

وايل ما امین الله یوسف دا سراتیژي شپږ میاشتې 

مخکې ترشیح کړې وه.

د  کې  سراتیژی  دغه  په  لیکي؛  ژورنال  وار  النګ 

د  ماتړ  غوڅ  د  رسه،  رسه  بریالتیتوب  د  طالبانو 

ماموریت قوماندان جرنال نیکولسن په کلیوايل سیمو 

کې د طالبانو کنرول د لږ اهمیت وړ بويل.

افغانستان کې څه تېرېږي؟
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داکتر نورآقا رویین، استاد دانشگاه       
بـر مبنـای رویکرد سـازمانی، دولت دسـتگاهِ حکومت 
کـردن در گسـترۀ معنایـِی آن می باشـد، یعنی بـه منزلۀ 
مجموعه یـی از نهادهـا که عمومی شـناخته می شـوند؛ 
زنده گـِی  جمعـِی  سـازمان دهی  مسـوول  کـه  چـرا 

اند. اجتماعـی 
ایـن جامعه پذیـری در واقـع همایشـی اسـت مبتنی بر 
نـه یکرنگ کننـدۀ همـه گان.  بـه تقاوت هـا و  احتـرام 
می تـوان گفـت کـه بـا ایـن اجتماعی شـدن در واقـع 
هـر کـس بـه اندازه یـی کـه از دیگـران می سـتاند، در 
اختیـارِ آن ها نیـز می گـذارد. چندان که ثـروِت عده یی 
از اعضـای جامعـه دیگـر مابـه ازای نـادارِی اعضایـش 
نوشـونده  پیاپـی  خیزابه هـای  بازتـاِب  بلکـه  نباشـد، 

 . شد با
در حقیقـت، ایـن نظـم یـا اجتمـاع، نیـِت جاه طلبانـۀ 
می خواهنـد  کـه  می کنـد  محکـوم  را  قدرت هایـی 
جامعـه را از تسـلط وجدان هـای آزاد بیـرون کشـند 
نیـک  و  بسـپارند.  سیاسـی  اراده گرایـِی  به دسـِت  تـا 
می دانیـم که ایـن اراده گرایِی سیاسـی کـه قانون هایش 
می کنـد،  تعییـن  حکومت کننـده گان  خودکامه گـِی  را 
منجـر بـه پرداخت بهـای سـنگیِن اجتماعـی می گردد.
بیـرون از چارچـوب، ایـن سـازمان دهی پـای از علِت 
وجـودِی خـود فراتـر نهـاده و در نتیجـه، مشـروعیِت 

خـود را زیـر سـوال می بـرد.
 پیامدهای کنفرانس بن

و  آزادی  اصـول،  در  مـا  بـن،  کنفرانـس  از  بعـد 
و  تکثـر  هرچنـد  بـاری  پذیرفتیـم.  را  دموکراسـی 
پلورالیسـم در آغـاز مشـروع باشـد، در پایـان تنهـا بـا 
همگرایـی گوناگونی هـا حفظ می شـود. بنابراین، سـزا 
بـود کـه آزادی هـا به جـای بخـش شـدن در کثـرِت 
ادغـام  سیاسـی  نظـم  در  خودمحتـار،  امیرنشـین های 
بلکـه  نبـرد،  همـاورداِن  نـه  آن هـا  از  تـا  می گردیـد 

می شـد.  سـاخته  قانونـی  اقتـدارِ  تکیـه گاه 
از  نوعـی  بـه  نهایـت  در  قـدرت  مراکـز  ایـن  امـا   
اقتدارگرایـی منجـر گردیـد کـه مشـخصۀ آن هـا، باور 
نـوع  ایـن  اعمـاِل  می باشـد.  بـاال  از  حکومـت  بـه 
حکومـت بـدون توجـه بـه رضایـِت مـردم بـوده و 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه اقتدارگرایـی کـه متضـاد 
اقتـدار اسـت، شـکل گرفـت. از آن جایی کـه اقتدار بر 
پایـۀ مشـروعیت اسـت و از پاییـن جامعـه برمی آیـد، 
رژیم هـای اقتدارگـرا در کشـور کـه بـا اتکا بـر جزایر 
قـدرت شـکل گرفتند، مشـروعیِت خود را زیر سـوال 
بردنـد و امتیازخواهـی و انحصارطلبی را اصول و حِق 

مسـلِم خـود دانسـتند. 
بـا  پاییـن،  بـه  بـاال  از  کاربردهایـی  بـر  رژیـم  ایـن 
مشروعیت سـازی باعث شـکل دادن به افـکار عمومی 
و تقویـت نخبـه گاِن شکسته شـده و روسـتایی گردید. 
و ایـن وضعیـت داخلی کشـور، باعث شـد کسـانی از 
سیاسـت های امتیازطلبـی اسـتفاده کـرده و وقتـًا فوقتًا 
هیجانـاِت عمومـی را شـعله ور سـاخته و بیشـتر در 
پـی فرصت طلبـِی سیاسـی باشـند تا تـالش در جهت 

ملی.  منافـع 
نیروهـای  کـه  گردیـد  باعـث  امتیازطلبی هـا  ایـن   
مسـلط در حکومـت، چتـر حمایـِت نیروهایی مسـلِح 
غیرمسـوول در قـرا و قصبـات هـم گردنـد و ماننـد 
در  را  ملـت  و  مـردم  آسـیاب،  سـنگین  سـنگ های 
میـان فشـار داده، جلـو آزادی هـا و ارادۀ جمعـی مردم 
را بگیرنـد و محیـط را بـرای سـربازگیرِی نیروهـای 

مخالـف بیشـتر مسـاعد گرداننـد. 
ایـن وضعیِت حاکـم در طول چندین سـال، در مظاهر 
زشـِت آن چـون فسـاد، اختالفـات قومـی و سـمتی و 
عـدم انسـجامِ شـهروندی باعـِث آن گردید که کشـور 
ماننـد جنگ هـای نیابتـی کـه از خـارج بـر مـا تحمیل 
اتحـاد،  عـدم  پراکنده گـی،  دچـار  داخـل  از  گردیـد، 

گـردد.  بی چاره گـی  و  ورشکسـته گی 
مـردم مـا فسـاد را نه علـت، بلکـه معلـول می دانند که 
سرچشـمه و منبـع آن، همـان سـاختارها و نهادهایـی 
هسـتند کـه از چهـارده سـال بـه این طـرف بـر اریکـۀ 
بـا  کـه  نظامـی  و  دولـت  و  زده انـد  تکیـه  قـدرت 
حمایـت جامعـۀ بین المللـی به وجـود آمـده را ماننـد 

مـاِل غنیمـت بیـن خود تقسـیم کـرده اند و با اسـتفاده 
از وسـایل و امکانـاِت عمدتـًا نامشـروع و غیرقانونی، 
خـود را بـا چنگ و دندان به سـکاِن قدرت چسـپانیده 
انـد و بـا کاربسـت نامشـروِع اقتـدار سیاسـی، امنیـِت 
مـردم را برهـم زده و بـا دامـن زدن اختالفـات قومی، 
سـمتی و مذهبـی، بر کشـور صدمـۀ جبران ناپذیر وارد 

اند. نمـوده 
  حکومت های اسـتعماری کوشـیدند با سیاسـی کردِن 
تقسـیمات قومـی، مذهبی و سـمتی، جنبش ملـِی ما را 
تضعیـف و نابـود کننـد کـه عـوارض و پیامدهـای آن 
در ایـن اواخر در کشـور رو به تشــدید بـوده و ارکان 
و انـدامِ کشـور و هسـتی و موجودیـِت آن را بـه لـرزه 

است.  درآورده 
 

اجماع اجتماعی، نه سیاسی
در چنـد سـال گذشـته، اجماعاتـی کـه در دولـت در 
مقاطـع مختلـف صـورت گرفتـه، اجمـاع سیاسـی یی 
بـوده کـه فقـط بـه تعییـِن سـهمیۀ کرسـی های دولت 
بیـن گروه هـای معیـن پرداختـه و ایـن نـوع اجماع هـا 
بـه هیچ صـورت زمینـۀ ثباِت سیاسـی را فراهـم کرده 

نتوانسـته و نمی توانند. پیامد این اجماعاِت انجام شـده، 
عمدتـًا تقسـیم قـدرت سیاسـی در محوریـِت قومی و 
سـمتی بـوده و شـکل گیری هـر بـارِ ایـن اجماعـات، 
منجـر به تقسـیم مجـددِ قدرت میـان مهره هـای همان 
چنـد آدرس معلوم الحـال و به اصطـالح رهبـران قومی 

می گـردد.
 تعییـن اشـخاص و شـخصیت هایی کـه توسـط ایـن 
رهبـران در میـان هـر قـوم و سـمت صـورت گرفت، 
نـه بر اسـاس شایسـته گی، بلکه بر اسـاس وابسـته گی 
بـه رهبـری مشـخص بـود و ایـن امـر باعـث گردیـد 
کـه نیروهـای علمـی و قاطبـۀ همـان قـوم بـه حاشـیه 
از  جلوگیـری  باعـث  خـود  ایـن  و  شـوند  کشـانیده 
شایسته سـاالری و ایجـاد روحیـۀ ملی گرایـی گردیـده 

 . ست ا
امـا مـا خواسـتار اجماع اجتماعی یی هسـتیم کـه زمینۀ 

ثبـات سیاسـِی واقعی را بـه میان آورد. 

هویت سیاسی و هویت قومی
بایـد اذعـان کـرد کـه در ۲۰۰ سـال گذشـته، ملـت 
درسـِت  واحـِد  تنهـا  شـاید  و  واحـد  مناسـب ترین 
فرمانروایـِی سیاسـی بـوده اسـت و همیـن ملت باوری 
جاگزیـِن  و   مـدرن  دولت هـای  پیدایـِش  باعـث 

امپراتوری هـای قدیـم گردیده کـه در محوریِت دولت 
- ملـت اسـتحکام و پایایـی پیـدا کرده انـد. 

در کشـور مـا بـا تأسـف، اصطـالح ملـت را بعضی با 
کم دقتـی به جای اصطـالح گروه قومی و نـژادی به کار 
می برنـد و فـرق بین هویِت سیاسـی و قومـی را با هم 
مغالطـه می نماینـد. بـرای مـا از ۲۰۰ سـال به این سـو، 
افغـان هویت سیاسـی و ملـی بوده و نـه هویِت قومی؛ 
زیـرا هویـت سیاسـی بـه مـردم می گویـد کیسـتند، به 
مـردم تاریـخ می دهد، بسـته گی های اجتماعـی و روح 
جمعـی به وجـود مـی آورد و احساسـی از سرنوشـِت 

بزرگ تـر از زنده گـی فـردی می آفرینـد. 
عقیـدۀ ملـت همیشـه واحـد سیاسـی یـا مدنی اسـت، 
اعضـای  ایـن رو  از  فرهنگـی.  یـا  قومـی  واحـد  نـه 
ملـت کمتـر بـا فرهنـگ متحدکننـده، بلکـه بیشـتر بـا 
شـهروندِی مشـترک و وفاداری هـای مشـترک بـه هـم 

یافته انـد. بسـته گی 
آمـدِن  پیچیده انـد کـه در جمـع  پدیده هـای  ملت هـا 
عامل هـای فرهنگـی، سیاسـی و روان شـناختی شـکل 
گرفته انـد و در تحلیـل نهایـی، ملـت سـاختار روانـی 

ـ سیاسـی اسـت. 

هویـِت  دارای  بی تردیـد  امـا  قومـی  گروه هایـی 
اجتماعـی و احسـاس غـرور فرهنگـی هسـتند، امـا به 
ندارنـد.   آرمان هـای سیاسـی جمعـی  ملـت،  خـالف 
ملت بـاوری همیشـه شـکلی از هویت سیاسـی اسـت، 
شـهروندی  اصـول  بـر  کـه  ملت هایـی  قومـی.  نـه 
تأکیـد می کننـد، در برگیرنـدۀ شـماری از گروه هـای 
ناهماهنگـی  بنابرایـن مشخصۀشـان  قومـی هسـتند؛  
فرهنگـی اسـت، امـا هویـت سیاسـی واحـد دارنـد. 
ایـن نـوع ملت هـا می باشـد.  بـارزِ  انگلسـتان نمونـۀ 
انگلسـتان اتحادیـۀ چهـار ملـت فرهنگی اسـت، یعنی 
شـمالی،  ایرلندی هـای  هـا،  ولـزی  اسـکاتلندی ها، 
انگلسـتان  آن هـا  امـا هویـت سیاسـی  انگلیس هـا؛  و 
می باشـد و سـرود ملـی آن هـا ایـن اسـت: »کـه خـدا 
ملکـه را حفـظ کنـد«. انسـان ها فقـط بـا عضویـت در 
اجتمـاع ملـی امنیـت و هویـت می یابنـد نـه در یـک 
چهل تکـۀ قومـی. ملت گرایـی و میهن دوسـتی بـدون 

هیـچ گونـه شرمسـاری فضیلـِت مدنـی اسـت.

فراخوان 
 مشـکل کنونی کشـور، عمدتًا مسـایل قومی اسـت که 
یـک اقلیـِت کوچـک بـا اسـتفاده از آن آب را گل آلود 
و ماهـی می گیـرد. بنابرایـن، موضـوع اساسـی بـرای 

شـخصیت های  نویسـنده گان،  اسـتادان،  دانشـمندان، 
یـک  اسـت کـه در چارچـوب  ایـن  ملـی  علمـی و 
همـکاری مشـترک؛ سیاسـت مداران و شـخصیت های 
دولتی را به سـویی سـوق دهند کـه از محدودیت هایی 
قومـی و سـمتی و زبانـی برآمده، به طرف ملت سـازی 
و شـهروندی بـه پیـش برونـد. زیـرا شـهروند نـه بـه 
عنـوان دارنـدۀ حقـوق سیاسـی، بلکـه همچـو موجود 
اخالقـی و مسوولی سـت کـه حق بهره گیـری از آزادِی 

خـود را مدیـون خـردِ نهفتـه در خویـش می دانـد.
تجـاوز  مقابـل  در  ملـی  انسـجام  کـه  آن   جایـی  از   
خارجـی و ایجـاد یـک هویـِت منسـجم کـه پـس از 
سسـت هویتی هایی سـنتی از عوامـل اصلی بـرای بقای 
جوامـع مـدرن تلقـی می شـوند و کمـک بـه رشـد و 
توسـعۀ کشـورها و دولت هـا، از مشـخصه های مثبـِت 
ملت گرایـی اسـت. تولید فکر مشـخصۀ دانشـمندان و 
علمـا اسـت، نـه سیاسـت مداران؛ بنابرایـن، همـکاری 
و  نویسـنده گان  دانشـمندان،  میـان  مشـترک  کارِ  و 
فعلـِی  تاریـِخ  شـرایط  مبـرمِ  نیـاز  بـه  قلم به دسـتان، 

کشـور مبـدل گردیـده اسـت.
 بایـد پذیرفـت کـه دموکراسـی مانـدگارِی خـود را 

بـه عنـوان رژیـم سیاسـی و ملـت بـه عنـوان هویـت 
سیاسـی، موجودیـت فکـرِی خـود را وامـدار عملکرد 
علمـِی دانشـمندان و علمـا بـوده؛ زیـرا ابتـکار و ابداع 
از آِن مـردم و دانشـمندان اسـت نـه از حکومت هـا و 

دولت هـا.
در  را  کشـور  مشـکالت  بایـد  دانشـمندان  و  علمـا   
ژرف هـای مفاهیـم و بنیادهـا و نیز در گسـترۀ تاریخی 
و هسـتِی امروزینـش بهتـر توضیـح و ارایـه نمایند. به 
یقیـن فرهنـگ سیاسـی دموکراتیک واقعی، بـه مردمی 
نیـاز دارد کـه بی اعتمـادی سـالم بـه همـۀ جریان ها و 
گروه هـا و مهم تـر از آن، شـور و شـوِق زیاد بـه تغییر 

حکومت هـای شکسـت خورده را داشـته باشـند. 
خبـره گان  علمـا،  دانشـمندان،  همـۀ  از  نهایـت،  در 
و  نویسـنده گان  فکـری،  و  ملـی  شـخصیت های  و 
یـک  در  تـا  می گـردد  آرزو  همگانـی  رسـانه های 
از قانـون  علمـی فرهنگـی در سـنگِر دفـاع  انسـجامِ 
قـرار گیرنـد؛ زیـرا قانـون در سرشـِت خـود مانعی در 
برابـر خودکامه گـی زورگویـان و حکومت کننـده گان 
می باشـد و یـک مبـارزۀ فرهنگـی علمـی مدنـی، تنهـا 

ناجـی ملـِت بـزرِگ مــا خواهـد بـود.

موانع فراراِه  دولت ـ ملت سازی و راه بیرون رفت 
از چالش های فعلی



مقدمه 
در  جهان  مهِم  زبان های  از  یکی  دری،  پارسی  زبان 
هزار ساِل پسین است؛ زبان پارسی دری از چند نگاه 
مهم است: یک، یازده صد سال می شود که زبان کتابت 
است؛ دو، از هزار سال به این سو، زبان رسمِی دولت ها 
میانه، خاورمیانه )عراق عجم(، هند، ترکیه  در آسیای 
)روم شرقی(، ایران و افغانستان بوده است؛ سه، زبان 
دومِ دین در کشورهای اسالمی بوده است؛ چهار، در 
آثار  داشتن  نظر  از  دنیا  زندۀ  مکتوِب  زبان های  بین 
نخست  ردۀ  در  می تواند  و...  کالمی  ادبی،  مکتوب 
معرفت  توانسته  دری  پارسی  زبان  پنج،  بگیرد؛  قرار 
)اسطوره، افسانه، نقل، روایت و جهان بینی( آریایی را 
از دورترین دوران اساطیری )تقریبًا سه هزار سال پیش 
ما  اگر  بنابرین  کند،  با خود حمل  امروز(  تا  میالد  از 
از آریایی و معرفِت آریایی سخن می گوییم، از همین 
حافظۀ فرهنگِی اساطیری و تاریخِی زبان پارسی دری 
زباِن  دری  پارسی  زبان  همه،  از  مهم تر  شش،  است؛ 
کتابت و زبان رسمِی دولت های افغانستان از صفاریان 
تا سدوزایی ها بوده است؛ اما پس از جنگ جهانی دوم 
موضع گیری رژیم های سیاسی در افغانستان نسبت به 
موضع،  تغییر  این  و  می کند،  تغییر  دری  پارسی  زبان 
مردم  فرهنگِی  وحدت  و  ملی  وحدت  سیاست،  در 

افغانستان تأثیر منفی می گذارد.
سیاسی  اهمیِت  به  که  می شود  کوشش  مقاله  این  در 
پرداخته  افغانستان  در  دری  پارسی  زبان  فرهنگِی  و 
دری؛  پارسی  زبان  که  داده شود  نشان  مستند  و  شود 
افغانستان  مردم  رسمی  و  کتابت  زبان  تاریخی،  زبان 
بوده  )خراسان(  افغانستان  دولت های  و  )خراسان( 
است؛ در ضمن، پاسخی زبان شناسانه به این که »زبان 
پارسی وان  کشور  سه  در  تاجیکی!  دری!،  پارسی!، 
)فارسی وان(ِ افغانستان، ایران و تاجیکستان، یک زبان 
نیز  زبان؟«  سه  یا  است  دری(  فارسی  دری/  )پارسی 

ارایه می شود.

خاستگاه زبان پارسی دری
یا  لهجه، گویش  یعنی  محلی دارد؛  هر زبان خاستگاهِ 
زباِن یک محِل خاص است که بنا به مناسبات بشری: 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... عمومیت پیدا می کند یا 
محلی می ماند. اگر فتوحاِت عرب ها در منطقه صورت 
نمی گرفت و دین اسالم در منطقه رواج پیدا نمی کرد؛ 
اکنون شاید در منطقه، زبانی غیر از زبان پارسِی دری 
رواج می داشت. با ورود اعراب و گسترش اسالم در 
منطقه، جابه جایی های زیادی صورت گرفت که یکی از 
زبانی در کشورهای  این جابه جایی ها، جابه جایی های 
مصر  جمله  از  منطقه  کشورهای  بسیاری  بود.  منطقه 
دادند  دست  از  را  زبان شان  خاورمیانه،  کشورهای  و 
به  بنا  که  شد  جابه جا  زبان شان  به جای  عربی  زبان  و 
این جابه جایی، عرب زبان شدند. تعدادی از کشورهای 
دیگر، زبان های رسمِی قبلی شان را از دست دادند، اما 
زبان ها جابه جا شود؛  به جای آن  نتوانست  زبان عربی 
زبان  به جای  منطقه  در  محلی  زبان های  از  یکی  زیرا 
زبان  یا  دری  پارسی  زبان  شد.  جابه جا  قبلی،  رسمی 
ورود  از  پس  که  بود  محلی  زبان های  از  یکی  دری، 
عرب و گسترش اسالم، به جای زبان های رسمِی قبلی 
شد.  جابه جا  )ایران(  فارس  و  میانه  آسیای  خراسان، 
در آسیای میانه )بخارا، سمرقند، اشک آباد )عشق آباد( 
و...( زبان های سغدی و پهلوی اشکانی )پارتی/ پارثه، 
اشکانی  پهلوی  خراسان  در  داشت،  رسمیت  پرثوی( 
رسمی بود، در ایران پهلوی ساسانی )پهلوی ساسانی 
نیز گویشی از پهلوی اشکانی بود که از دوران پادشاهی 
پارت ها رواج یافته بود(. پهلوی اشکانی مهم ترین زبان 
بود  رسمی  گویش  دو  دارای  که  منطقه  در  رسمی 
افتاد  رواج  از  ساسانی(،  پهلوی  و  اشکانی  )پهلوی 
از خانوادۀ  دیگر  محلِی  زبان  به یک  را  و جای خود 

زبان های ایرانی که زبان دری در خراسان بود، داد.  
یافت  را  اقبال  این  چگونه  دری  پارسی  زبان  این که 
به  می گیرد  ارتباط  کند،  پیدا  رسمیت  و  عمومیت  که 
به ویژه  منطقه،  در  و...  اجتماعی  سیاسی،  رویدادهای 
است؛  اجتماعی  رویداد  و  امر  یک  زبان  خراسان.  در 
زبان ها،  یافتن  رسمیت  و  رواج  توسعه،  به خصوص 
و  اجتماعی  سیاسی،  رویدادهای  به  جدی  به صورت 
مهم ترین  و  بنیادی ترین  زبان  دارد.  ارتباط  فرهنگی 
 :1۳۸5 )یاکوبسن،  بشر  استفادۀ  مورد  نشانه یی  نظامِ 
۲۸( یا یک جامعۀ زبانی است، که عمومیت و استفادۀ 
تحوالِت  به  بی مناسبت  جامعه،  در  خاص  زباِن  یک 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آن جامعه نیست. زبان 
پارسی دری نیز بنا به رویدادهای سیاسی در خراسان، 
کند؛  پیدا  رسمیت  و  عمومیت  که  یافت  را  اقبال  این 
اگرنه یکی از زبان های دیگِر خانوادۀ زبان های ایرانی 
در منطقه می توانست این عمومیت و رسمیت را پیدا 
کند. پس از اسالم، به صورت اغلب، حکومت مرکزی 

منطقه در خراسان قرار داشت؛ این امر باعث شد که 
و  دربار  زبان  و  کند  پیدا  اهمیت  دری،  پارسی  زبان 
حکومت شود. این رویداد تاریخی را همه می دانیم که 
مدح  عربی  زبان  به  را  لیث صفاری  یعقوب  شاعران، 
می کردند، اما یعقوب لیث صفاری گفت آن چه را که 
می گویید.  شعر  من  به  زبان  آن  به  چرا  نمی دانم،  من 
یعنی به زبانی که من می دانم، به آن زبان به من شعر 
از  یکی  می دانست،  لیث  یعقوب  که  زبانی  بگویید. 
دری.  زبان  یعنی  بود؛  خراسان  مردم  محلی  زبان های 
این سخِن یعقوب لیث به عنوان امیر و پادشاه منطقه، 
پیامد سیاسی و فرهنگی داشت. پیامد سیاسی اش این که 
زباِن بیگانه را کنار بگذارید و به زباِن خودتان اهمیت 
پارسی  یا  دری  زبان  این که  فرهنگی اش  پیامد  بدهید؛ 
دری، زبان شعر و ادب، دربار و حکومت شد، یعنی 

رسمیت یافت.  
است  افسانه  یک زبانه،  جامعۀ  که  شود  تأکید  باید 
گذشته  در  نه  جامعه یی  هیچ  ۴۲(؛   :1۳۸5 )یاکوبسن، 
و نه اکنون به صورِت محض یک زبانه نبوده و نیست؛ 
داشته  وجود  جامعه  در  گویشی  و  زبانی  کثرِت  بلکه 
تحول،  بر  زبان  ذات  این که  همه  از  مهم تر  است. 
انشعاب و کثرت استوار است که یک زبان در نهایت 
به وجود زبان های متکثر می انجامد. کثرت گرایی زبانی 
زبانِی  کثرت گرایی  از  بیشتر  باستان،  جامعه های  در 
امروز بوده است؛ زیرا ارتباطات کم بوده و بنا به عدم 
خودشان  زباِن  و  گویش  محل،  و  دره  هر  ارتباطات، 
را داشته اند که در روستاهای صعب العبور یا دشوارراه 
زبان و گویش های خاِص  بدخشان، هنوز هر روستا، 
است،  چندزبانه  جوامع  آن که  با  دارند.  را  خودشان 
در جامعه،  خانواده  زبان های هم  بین  از  زبان  اما یک 

عمومیت و رسمیت پیدا می کند.
می شوند:  تقسیم  زبانی  دورۀ  سه  به  ایرانی  زبان های 
دورۀ  ایرانی  زبان های  باستان،  دورۀ  ایرانی  زبان های 
میانه و زبان های ایرانی دورۀ جدید. هر دوره در بین 
زبان های ایرانی، یک زبان رسمیت و عمومیت داشته 
و زبان های دیگر، رواج محلی داشته است. زبان های 
پیش   ۷۰۰ و   1۰۰۰ سال های  تا  باستان،  دورۀ  ایرانی 
از میالد رواج داشته و بعد تحول کرده است به زبان 
دورۀ  در   .)1۴  :1۳۸۴ )ابوالقاسمی،  ایرانی  میانۀ  دورۀ 
باستان، در بین زبان های ایرانی، زبان اوستایی عمومیت 
ایرانی  زبان های  میانۀ  دورۀ  است.  داشته  رسمیت  و 
منطقه کاربرد داشته  تا ورود عرب و رواج اسالم در 
به  ایرانی  میانۀ  دورۀ  زبان های  اسالم،  از  بعد  است؛ 
زبان های دورۀ جدید تحول یافته است که زبان دری یا 

پارسی دری، نتیجۀ تحوِل زبان های دورۀ میانه به دورۀ 
به  ایرانی«  »زبان های  کتاب  در  ارانسکی  است.  جدید 
این نظر است که زبان های ایرانی از یک اصل مشترک، 
مشترک  اصل  انشعاب،  وصف  با  کرده اند؛  انشعاب 
این  َو   )۲6 بی تاریخ:  )ارانسکی،  شده  حفظ  بین شان 
اصل مشترک باعث شده که یک زبان در بین زبان های 
ایرانی، زبان محوری باشد و زبان های دیگر به عنوان 
زبان های فرعی دور زبان محور قرار بگیرند. بنابراین از 
دورۀ باستان تا امروز در بین زبان های ایرانی، یک زباِن 
دوران  در  اوستایی  زبان  است.  داشته  وجود  محوری 
زبان  و  میانه  دوران  در  اشکانی  پهلوی  زبان  باستان، 
پارسی دری در دوران جدید، از زبان های محور بوده 
است. منظور از زبان محور، زبانی است که در ضمن 
عمومیت، زبان مکتوب و زبان رسمی دولت نیز باشد.  
مقفع  ابن  برده،  نام  دری  زبان  از  که  کسی  نخستین   
او خاستگاه  است.  1۳9 هجری(  سال  به  )کشته شده 
زبان دری را خراسان، بلخ و مشرق )شهرستانی، 1999: 
1( می داند. با آن که در ایراِن کنونی برخی ها خاستگاه 
پارسی  زبان  و  می داند  فارس  را  دری  پارسی  زبان 
دری را ادامۀ زبان هخامنشیان می داند؛ اما واقعیت این 
دورۀ  در  پارس ها  زبان  یا  هخامنشیان  زبان  که  است 
هخامنشیان، گویشی از زبان اوستایی بود با تأثیرپذیری 
از زبان های بابلی و... . پس از سقوط هخامنشیان توسط 
اسکندر، زبان دورۀ هخامنشیان از رسمیت می افتد. بعد 
می رسند؛  قدرت  به  منطقه  در  اشکانیان  یونانیان،  از 
عمومیت  است،  اشکانی(  )پهلوی  پارتی  که  زبان شان 
اشکانی  امپراتوری  جانشین  می کند.  پیدا  رسمیت  و 
نیز،  امپراتور ساسانی  که ساسانیان است، زبان رسمی 
پهلوی اشکانی است که فقط نسبت این زبان از اشکانی 
پهلوی  می کند.  تغییر  ساسانی(  )پهلوی  ساسانی  به 
ساسانی بنا به تأثیرپذیری از زبان ها و گویش های محلی 
فارس، با پهلوی اشکانی تفاوت می کند اما این تفاوت 
در حِد تفاوت گویشی است؛ بنابراین پهلوی ساسانی 
گویش غربِی پهلوی اشکانی است. پس نمی توان زبان 
پارسی دری را زباِن هخامنشان دانست و خاستگاهِ آن 
را فارس یا ایراِن امروز قبول کرد. چنان که نام ایران بر 
نام گذاری،  این  نام گذاری های معاصر است؛  از  فارس 
پیشینۀ فرهنگی، اساطیری و تاریخی حوزۀ تمدنی ایران 
دادِن  نسبت  است.  کرده  فارس  قلمرو  به  مختص  را 
زبان فارسی یا فارسی دری/ پارسی دری به فارس نیز 
از جعلیاِت معاصر است؛ زیرا نامِ ایران و زبان پارسِی 
دری متعلق به منطقه و یک قلمرو بزرِگ فرهنگی است 
که کشورهای افغانستان، ایران، ترکمنستان، ازبیکستان، 

که  می گیرد  بر  در  را  و...  آذربایجان  تاجیکستان، 
امروز  ایران  نه در  ایران  اساطیری جغرافیای  خاستگاه 
)فارس( بلکه در آسیای میانه، یعنی در خوارزم و نسایا 
)سرزمین پارت ها( است که بعد شامل بلخ و خراسان 
و فارس نیز شده است. خاستگاه زبان پارسی دری نیز 
خراسان بوده است که بعد عمومیت یافته و به قلمرو 
بنابرین،  است.  بخشیده  هویت  امروز  فرهنگی-زبانی 
ما  همۀ  دری،  پارسِی  زبان  و  ایران  فرهنگی  اعتبار  بر 
)ایران، افغانستان، تاجیکستان و...( حق داریم که نباید 
داشته  برخورد حذف گرایانه  باهم  این حق،  به  نسبت 
باشیم. اما درصورتی که منظور از تحقیق خاستگاه ها و 
شکل گیری نخستین هویت ایرانی و زبان پارسی دری 
باشد، نباید دست به جعل و فرافکنی بزنیم. با این هم، 
جانِب  پژوهش های شان،  در  ایرانی  بنامِ  پژوهش گران 
کتاب  در  خانلری  ناتل  پرویز  گرفته اند.  را  حقیقت 

تاریخ زبان فارسی می نویسد: 
فارسی دری، چنان که می دانیم،  »منطقۀ رواج و رونق 
بیشتر  و  بود  ایران  شرقی  شمال  و  مشرق  در  ابتدا 
ایرانی،  از  )منظور  ایرانی  نویسنده گاِن  و  سخنوران 
و  نام  که  است(  فارسی وان  نویسنده گان  و  سخنوران 
این قسمِت  ایلغار مغول از مردمِ  آثارشان باقی ست تا 
کشور بودند که در دستگاه امیران و بزرگان صفاری و 
سامانی و غزنوی و سلجوقی به سر می بردند. شاعرانی 
فرس  لغت  در  مهجور  لغات  شاهد  به  اشعارشان  که 
به  غالبًا  است،  آمده  هجری(  پنجم  قرن  )نیمۀ  اسدی 
مرو،  بلخ،  هرات،  سمرقند،  بخارا،  شهرهای  از  یکی 
دورتِر  شهرهای  یا  سیستان  قاین،  سرخس،  طوس، 
دیگر خراسان  آبادی های  و  ایران  شمال شرقی فالت 

منسوب اند.« )خانلری، 1۳۸۲: 9( 
دربارۀ هویت ایرانی و ایرانیت، زرین کوب نیز به این 
نظر است که این هویت با هخامنشیان نه، بلکه با پارت 

و حضور شاهان اشکانی در منطقه پخش شده است: 
»کار دیگرشان )اشکانیان( که باز اهمیت دارد این است 
ایرانی های  از  خودشان  آن که  با   - را  ملیت  مبانی  که 
شرقی بودند... ـ بنا نهادند و چنان چه می دانید، اساس 
است:  بوده  چیز  دو  اشکانی  دورۀ  در  ایرانی  ملیِت 
یکی  و  ایران  پهلوانی  تاریخی  افسانه های  همین  یکی 
آیین زرتشت. با این که این ها خودشان تمامًا زرتشتی 
نبودند، اما چون اکثریت ایرانی ها در حد آن ها زرتشتی 
بودند، آن ها کوشش کردند که کتاب مقدس زرتشتی 
را جمع بکنند و یکی از این ها که بالش چهارم باشد، 

شروع کرد به جمع آوری اوستا.
افسانه های باستانی هم در زمان این ها توسعه پیدا کرد 
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یعقوب یسـنا
بخش نخسـت



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1880   یک    شنبه        25 میزا ن /     مهر        y    1395   14 محرم  الحرام y 1437   16 ا و کتو بر  62016

ناجیه نوری   
در  جنگ  گرفتن  شدت  از  پس  و  پسین  روزهای  در 
کندز، ده ها خانوادۀ پاکستانی در این شهر جابجا شده اند.
یکی از متنفذان قومی در والیت کندز که نمی خواهد 
نامش فاش شود، به روزنامه ماندگار می گوید: دو بار 
سقوط کندز سبب شد تا باشنده گان این والیت دیگر 
به  آهسته  آهسته  و  باشند  نداشته  اعتماد  وضعیت  بر 

بیرون شدن دایمی از این والیت فکر کنند.
هزاران  پسین  در روزهای  که  قومی گفت  متنفذ  این   
خانواده از شهر بیجا شده اند و با وجود کنترل دولت بر 
مرکز کندز، دیگر به خانه های شان بر نخواهند گشت. 

پاکستانی  خانوادۀ  ده ها  که  کرد  نگرانی  ابراز  وی 
اگر  و  شده اند  جابجا  شهر  این  در  پسین  روزهای  در 
این  نشود،  گرفته  کندز  در  پاکستانی ها  جلوجاسازی 
گروه های  فرماندهی  مرکز  به  همیش  برای  والیت 

تروریستی و به زخم ناسور شمال تبدیل خواهد شد.
به گفته این متنفذ قومی: به رغم کنترل نیروهای امنیتی 
بر شهر کندز، هنوز هم وضعیت در این شهر  وحشت 

زده و جنگی است. 
این اظهارات در حالی ابراز می شود که هزاران خانوادۀ 
به کابل  یا  کندزی، خانه و کاشانه خود را ترک کرده 
مهاجرت کرده و یا  هم به والیات همجوار مسکن گزین 

شده اند.
در همین حال، نماینده گان کندز در مجلس و نماینده گان 
شورای والیتی تایید می کنند که بی جاشده گان کندز به 
دلیل ادامه جنگ در کندز و حضور گسترده طالبان در 

این والیت، دیگر حاضر نیستند به شهر خود برگردند.
ابراز  کندز  مهاجرین  بد  وضعیت  از  نماینده گان  این 
این  مردم  از  زیادی  تعداد  که  گفته اند  و  کرده  نگرانی 
والیت خانه های شان را ترک کردند و وضعیت امنیتی 

در این والیت همچنان شکننده است.
بی جا  می گوید:  کندز  مردم  نماینده  عزیز  فاطمه  داکتر 
که  اند  گفته  ما  به  آمده اند؛  کابل  به  که  کندز  شده گان 
خانه های شان را طالبان آتش زدند، فرزندان و اقارب 

آنان را به قتل رسانیده اند.
وی افزود: بی جا شده گان کندز که خانه  و دارایی های 
شان را طالبان آتش زدند، گفته اند که دیگر نمی توانند 
به کندز برگردند و ادامه جنگ در کندز آنان را مجبور 
خانه های شان  به  آنان  دیگر  که  کرده  تصمیم  این  به 

برنگردند.
به گفته بانو عزیز: مخالفین در بیرون از شهر عقب نشینی 
متوقف  علیه طالبان  کردند و در حال حاضر عملیات 
شده؛ بنابراین ممکن است طالبان دوباره قوت گرفته و 

حمالت شان را از نو آغاز کنند.
وی تأکید کرد: نیروهای امنیتی مناطق ناامن را پاک سازی 
نمی کنند و تنها طالبان را وادار به عقب نشینی می کنند؛ 
باید به این سوال که چرا  بنابراین حکومت بی کفایت 
می کنند،  متوقف  را  جنگ  طالبان،  زدن  عقب  از  پس 

پاسخ دهد.

کندز  در  این که چرا جنگ  بانو عزیز همچنان گفت: 
تصفیه یی  عملیات  و  است  متوقف  طالبان  برابر  در 
اجرا نمی شود را باید حکومت به مردم پاسخ دهد؛ اما 
بنابراین  است؛  خاموش  چراها  این  برابر  در  حکومت 
می توان گفت که برنامه های بسیار کالن در پشت جنگ 

کندز در جریان است.
کندز  معاون شورای والیتی  ولی  امرالدین  بااین حال، 
به روزنامه ماندگار گفت: طالبان به بیرون از شهر رانده 
شدند و فعاًل جنگ در شهر خاتمه پیدا کرده است؛ اما 
به دلیل متوقف بودن جنگ ممکن است طالبان دوباره 

حمله کنند.
هیچ  جنگ  برای  می گوید:  حکومت  از  انتقاد  با  او 
مدیریت و برنامه وجود ندارد و حکومت اراده یی برای 
پاک سازی شهر کندز از وجود طالبان ندارد و از سویی 
هم عدم هم آهنگی میان نیروهای امنیتی سبب شده تا 

کندز به طور کامل از وجود مخالفین پاک سازی نشود.
برای  عالقه یی  مرکزی  حکومت  کرد:  تاکید  وی 
پاک سازی کندز از وجود مخالفین ندارد و نبود برنامه 
سبب شده تا کندز هر ازگاهی شاهد حمله مخالفین قرار 

گرفته و مردم هم آواره و یا کشته شوند. 
اما شیرعزیز کامه وال رییس زون ۸۰۸ سپین زر از عدم 
همکاری مردم با نیروهای امنیتی انتقاد کرده می گوید: 
نیروهای امنیتی از ده روز بدین سو با مخالفین درگیر 
بیرون  شهر  از  را  طالبان  تا  شدند  موفق  و  اند  جنگ 
برانند؛ اما ما نمی توانیم در کنار هرخانه، ایستگاه موتر و 

هر درخت یک سرباز ایستاده کنیم.
وی افزود: مردم باید با ما همکاری کنند و نماینده گان، 
مردم را تشویق به همکاری با نیروهای امنیتی بسازند، 
زیرا اگر مردم با ما همکاری نکنند، ما به تنهایی موفق 

نخواهیم شد.
کامه وال تأکید کرد: شماری از سران طالبانی که در کندز 
و  راندن  بیرون  برای  بنابراین  اند؛  کندز  از  می جنگند 
کشته آنان ما به همکاری مردم نیاز داریم و مردم باید 

برای تأمین امنیت خود با ما همکاری کنند.
کامه وال تصریح کرد: هدف دشمن سقوط پنج والیت 
بود که نخستین والیت کندز بود؛ اما ما اجازه ندادیم که 
کندز سقوط کند و تالش نیروهای امنیتی بود که طالبان 

نتوانستند کندز را سقوط بدهد.
وی افزود: بار نیروهای ناتو نیز به دوش ما گذاشته شده 
و نیروهای ما خواب ندارند و فرصتی برای غذا خوردن 
ندارند تا دشمن موفق نشود؛ اما مردم هیچگاه بر علیه 

طالبان ایستاده گی نمی کنند.
از  را  تا شهر  امنیتی موفق شدند  نیروهای  او:  به گفته 
وجود مخالفین پاک سازی کنند و همین اکنون راه بغالن 
کندز، تخار کندز، شیرخان بندر و مزار کندز باز است 
با تلفات سنگین عقب نشینی کردند و اکنون  و طالبان 
که طالبان عقب رانده شدند، باید مردم و نماینده گان به 

جای انتقاد با ما همکاری کنند.
این درحالی است که پس از هفت روز جنگ در کندز  
نیروهای امنیتی موفق شدند تا طالبان را به بیرون شهر 
برانند و کنترول شهر را دوباره به دست گیرند، طالبان 
در هفته گذشته موفق شدند تا نظم شهر کندز را برای 
به  را  امنیتی  نیروهای  و  نگهداشته  آشفته  روز  هفت 
را  شهر  این  مردم  از  زیادی  تعداد  و  بکشانند  چالش 

آواره سازند.
والیت کندز سال پار نیز درست در همین روزها سقوط 
کرده و طالبان موفق شده بودند که سه روز کامل کنترول 
این والیت را در اختیار داشته و پرچم این گروه را بر 

فراز این شهر به اهتزاز در بیاورند.

هارون مجیدی
میزان(،   ۲۴ )شنبه،  دیروز  نشست  در  مجلس  نماینده گان 
که  گفتند  کرده،  کشور شکایت  در  ناامنی ها  بیشتر شدن  از 
باید گل نبی احمدزی، رییس گارنیزیون کابل به خاطر عدم 
کارتۀ سخی، محاکمه  از وقوع حادثه در زیارت  جلوگیری 

شود.
اعالمیه و ُهشدار  اعضای مجلس، وظیفۀ حکومت  به گفتۀ 
دادن به مردم نه، بل تأمین امنیت مردم است و از یک سال به 
این طرف، مسووالن امنیتی اعالم کردند که استراتیژی امنیتی 

می سازند، اما چیزی مشخص نیست.
شکیبا هاشمی، عضو دیگر مجلس در نشست دیروزی این 
پیشاپیش  کابل  گارنیزیون  است  دوم  بار  این  مجلس گفت: 
اطالع می دهد که حمله می شود، اما جلو آن گرفته نمی شود.

شود  کار  به  دست  باید  رییس جمهور  گفت  هاشمی  خانم 
تضعیف  باعث  که  می شناسند  خودشان  که  چهره هایی  و 

نیروهای امنیتی می شوند را افشا کنند.
نماینده گان  مجلس  دیگر  عضو  یک  ناصری،  حسین  غالم 
گفت: "گل نبی احمدزی، رییس گارنیزیون کابل وقتی اطالع 
باید از پیش آگاهی  انفجارات ُرخ خواهد  داد،  می دهد که 
داشته باشد و وقتی آگاهی دارد، پس چرا از آن جلوگیری 

نمی کند."
نبی در قضیۀ عاشورا مسوولیت دارد و  او گفت: آقای گل 
باید محاکمه شود، به خاطری که دشمن با بم نیامده بود، با 

کالشینکوف و نارنجک آمده بود.
سید نادرشاه بحر نیز در مجلس گفت که حمله کننده گان به 
دلیل  به  و  بودند  آمده  فارغ بالی  با  کابل،  در  سخی  زیارت 
تشویش هایی که از پیش وجود داشت و هیچ اقدامی برای 
جلوگیری از آن نشده، باید افراد مسوول مورد بازپرس قرار 

گیرند.
گفت  نیز  مجلس  دیگر  عضو  سلجوقی،  صالح محمد  داکتر 
بل  نه،  مردم  به  دادن  ُهشدار  و  اعالمیه  که وظیفۀ حکومت 
تأمین امنیت مردم است و از یک سال به این طرف، مسؤوالن 
امنیتی اعالم کردند که استراتیژی امنیتی می سازند، اما چیزی 

مشخص نیست. 
ملی  وحدت  حکومت  مسووالن  از  مجلس،  نماینده گان 
خواستند تا در شیوۀ حکومت داری خود تغییر بیاورد، در غیر 

آن، کلید جنگ مذهبی در کشور رقم خواهد خورد.
شب عاشورا، حملۀ تروریستی بر عزاداران حسینی در زیارت 
سخی شهر کابل انجام شد که در این حادثه، 16 تن کشته و 

بیش از 5۰ تن زخمی شدند.
هم چنان، در یک حملۀ تروریستی دیگر در روز عاشورا در 
باختند و ۳۰ تن  نیز 1۴ تن جان  بلخ  بلخ والیت  ولسوالی 

زخمی شدند. 
عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان می گوید که در حملۀ 
تروریستی شب عاشورا، تروریستان انتظار داشتند با ایجاد این 
فاجعه، کلید یک جنگ مذهبی را در افغانستان بزنند، اما مردم 
با محکوم  کردن آن نشان دادند که استخوان بندی هم زیستی 

در افغانستان مستحکم است.
به گفتۀ آقای رحمانی: حکومت به مردم ُهشدار داده بود که 
حادثه صورت می گیرد، اما چرا با این همه ُهشدارهای امنیتی 

رییس گارنیزیون کابل هیچ اقدامی نکرد. 

حاکم  باند  ناکارآمدی  و  "بی کفایتی  افزود:  رحمانی  آقای 
کلید  شد،  خواهد  سبب  کشور  امنیتی  نهادهای  رهبری  در 
جنگ های مذهبی در کشور رقم بخورد. با آن همه ُهشدار و 

آماده گی که نیروهای امنیتی تحت رهبری آقای گل نبی
مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف  دیگر،  سویی  در 
با آن که ما همه ساله از عاشورای حسینی  نماینده گان گفت: 
بزرگ داشت می کنیم، اما نیروهای امنیتی ما هیچ تدابیر امنیتی 

برای این روز در نظر نمی داشته باشند.
بپذیریم  باید  مجلس  نماینده گان  "ما  افزود:  ابراهیمی  آقای 
که در انجام رسالت مان به عنوان نمایندۀ منتخب مردم قسمٌا 
آن  درست  شکل  به  را  امنیتی  مسوولین  ما  آمده ایم،  کوتاه 
مبنای  بر  را  پرسش های مان  و  نداده ایم  قرار  بازپرس  مورد 
واقعیت های موجود مطرح نکرده ایم، ما تنها به رسانه ها کار 

کرده ایم و این وضعیت بسیار تلخ و نگران کننده است."

آقای ابراهیمی بر این باور است که نماینده گان در مجلس، 
در زمان استجواب و استیضاح مسووالن حکومت، تنها برای 
نشان دادن خود به ُرخ رسانه ها و مردم،خواسته اند خودنمایی 
کنند و سوال ها را درست و با دقت مطرح نکرده اند تا پاسخ 

قانع کننده به دست آورده باشند.
عنوان  به  نهاد  این  این که  بیان  با  نماینده گان  مجلس  رییس 
یک نهاد قانون مند وظیفۀ خود را در قبال مردم و وضعیت 
از  است،  نداده  کشورانجام  اقتصادی  و  سیاسی-امنیتی 
امنیت  کمیسیون های  به ویژه  مجلس  داخلی  کمیسیون های 
داخلی و دفاعیخواست تا یک طرح امنیتی را برای برون رفت 

از بحران های امنیتی کشور به این خانه پیشکش کنند.
طالبان در بدخشان توسط چرخبال ها تجهیز می شوند

نماینده گان  در مجلس  مردم  نماینده گان  از  برخی  هم چنان، 
ادعا می کنند که در والیت بدخشان چرخ بال ها به گروه طالبان 

و جنگ جویان مخالف مسلح دولت تجهیزات می رساند.
نظیفه ذکی، یکی از اعضای مجلس در نشست عمومی دیرزو 
گفت: براساس برخی از معلومات، ذریعۀ هلیکوپتر تجهیزات 
دشمن  به  خستک  درۀ  و  وردوج  یمگان،  ولسوالی های  در 

انتقال یافتهاست.
خارجی  جنگ جویان  بخش ها  این  در  که  گفت  ذکی  خانم 
همین  از  نیز  بغالن  و  قندز  به  هراس افگنان  و  دارند  پا یگاه 

بخش ها از راه اشکمش تخار وارد می گردند.
این عضو مجلس نماینده گان افزود که تصایر و مدرک هایی 
نیز در نزدش است که از دو روز به این طرف هلیکوپترها به 

دشمن تجهیزات می برند.
از  پیش  روز  ده  که  می گردد  مطرح  درحالی  نگرانی ها  این 
این، طالبان از چند استقامت باالی شهر کندز حمله کرده و 
به تصرف خود گرفتند.یک روز  این شهر را  از  بخش هایی 
پس از رویداد حملۀ طالبان به والیت کندز، باز هم گروهی از 
جنگ جویان طالب، از قسمت های شمالی و شرقی به والیت 
فراه حمله کرده و برخی ساحات این والیت را به تصرف 

خود در آوردند.
در همین حال، آمارهای که از سوی برخی از رسانه ها نشر 
ده والیت  از  بیشتر  در  که جنگ  می دهد  نشان  است،  شده 
از  برخی  تصرف  صدد  در  نیز  شورشیان  و  دارد  جریان 

شهرستان ها و حتا والیت های کشور هستند.
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یک متنفذ قومی والیت کندز:

جلوجاسازی پاکستانی ها در کندز را بگیرید

اعضای مجلس:

گل نبی احمدزی محاکمه شود

فاطمه عزیز:          برنامه های بسیار کالن در پشت جنگ کندز در جریان است.

شیر عزیز کامه وال:           مردم بر علیه طالبان ایستاده گی نمی کنند     
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ورزش

رییس جمهــور امریــکا در جدیدتریــن اظهــارات علیــه دونالــد 
ــات ریاســت  ــط انتخاب ــی توس ــود دموکراس ــپ ُهشــدار داد: خ ترام

ــود. ــاب می ش ــکا انتخ ــر امری ــاه نوامب ــوری م جمه
ــی  ــع انتخابات ــک تجم ــکا در ی ــور امری ــا، رییس جمه ــاراک اوبام ب
حامیــان هیــالری کلینتــون، نامــزد ریاســت جمهــوری حــزب 
دموکــرات امریــکا در شــهر کلیولنــد، دونالــد ترامــپ رقیــب 
"دیکتاتــور در شــرف شــکل گیری"  او را یــک  جمهوری خــواه 
دانســت و نســبت بــه نحــوۀ واکنــش حامیــان ترامــپ بــه شکســت 

ــرد. ــی ک ــار نگران ــی اظه ــی احتمال انتخابات
ــوط  ــای مرب ــد و بنده ــود را از قی ــته خ ــای گذش ــپ در روزه ترام
ــری  ــه یکس ــت ب ــته و دس ــرا دانس ــی مب ــب های سیاس ــه برچس ب
ــون  ــل کلینت ــرش بی ــون و همس ــه کلینت ــین علی ــای آتش اتهام زنی ه

ــت. زده اس
اوبامــا در ســخنرانی خــود تأکیــد کــرد: چیــزی کــه در انتخابــات آتی 
مطــرح اســت، ایــن اســت کــه تمــدن، مــدارا، ادب، صداقــت، برابری 
و مهربانــی، انتخــاب شــما در برگه هــای رأی خواهــد بــود. در 
ایــن انتخابــات همــه پیشــرفتی کــه در ۸ ســال گذشــت مــا حاصــل 
کردیــم، در برگــۀ رأی خواهــد بــود و اکنــون خــود دموکراســی نیــز 

در برگــۀ رأی اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه دونالــد ترامــپ در روزهــای اخیــر در پــی 
ــان، در  ــه زن ــن او علی ــارات موه ــوی از اظه ــار ویدی ــوایی انتش رس
نظرســنجی ها شکســت خــورده و برخــی نســبت بــه واکنــش او بــه 
شکســت احتمالــی در انتخابــات اظهــار نگرانــی کرده انــد و ترامــپ 
ــال  ــی" در ح ــه گان جهان ــانه ها و "نخب ــه رس ــه ک ــراً گفت ــز اخی نی

اقــدام علیــه او هســتند.
اوبامــا در ادامــه حرف هایــش اظهــار کــرد: او )ترامــپ( کســی 
ــش  ــه پی ــل او ب ــق می ــات مطاب ــر انتخاب ــد اگ ــه می گوی ــت ک اس
نــرود، علتــش چیزهایــی کــه او گفتــه نیســت، بلکــه علتــش تقلــب و 
دخل وتصــرف در انتخابــات اســت، امــا شــما نبایــد پیــش از آن کــه 
بــازی را انجــام دهیــد، دربــارۀ داورانــش شــروع بــه شــکایت کنیــد. 

درســت اســت؟
ــه  ــه هم ــپ( خــودش کســی اســت ک ــرد: او )ترام ــار ک ــا اظه اوبام
ــالش  ــف و ت ــای مختل ــت وگذار در مکان ه ــرف گش ــش را ص وقت
ــی  ــه گان جهان ــی از نخب ــه یک ــارۀ این ک ــه درب ــردن هم ــرای قانع ک ب
ــا هواپیمــا بــه همه جــا رفتــه و تمــام  محســوب  می شــود، کــرده و ب
ــه  ــل ب ــاره تبدی ــه یکب ــد ب ــد، بع ــاهیر می کن ــرف مش ــش را ص وقت

ــود. ــر می ش ــۀ کارگ ــان طبق قهرم

پوتیــن،  والدیمیــر  بــا  هنــد  نخســت وزیر  مــودی،  نارنــدا 
رییس جمهــوری روســیه، قــرارداد خریــد ایــن تعــداد سیســتم دفــاع 
ــرد. ــا ک ــر امض ــارد دال ــج میلی ــه ارزش پن ــکی اس ۴۰۰ را ب موش
هم چنیــن هنــد و روســیه توافق نامه هــای تولیــد مشــترک ۲۰۰ 
ــر و چهــار  ــه ارزش یــک میلیــارد دال ــد بالگــرد کامــوو-۲۲6 ب فرون

ــد. ــز را امضــا کردن کشــتی جنگــی رادار گری
براســاس توافــق هنــد و روســیه، دو کشــتی جنگــی پیشــرفته و رادار 
گریــز به طــور مســتقیم از روســیه خریــداری و دو کشــتی دیگــر نیــز 

بــا همــکاری روســیه در هنــد ســاخته خواهــد شــد.
در ایــن دیــدار ســران دو کشــور 16 توافق نامــه در زمینه هــای 
ــهرهای  ــرورش، ش ــوزش و پ ــا، آم ــوا و فض ــه ه ــف، از جمل مختل
میــان  توافــق  نفــت و گاز،  اکتشــاف  هوشــمند، کشتی ســازی، 
ــعه  ــد، توس ــی هن ــی س ــار و او ان ج ــت، اس ــرکت های روس نف ش
ــی  ــت بین الملل ــم و امنی ــعه عل ــه، توس ــا، تجــارت دو جانب زیربن

ــد. ــا ش ــات، امض اطالع
رهبــران دو کشــورِ هنــد و روســیه هم چنیــن رونــد ســاخت فازهــای 

ســوم و چهــارم نیــروگاه هســته یی کودانکولــم را آغــاز کردنــد.
ــکاری  ــرمایه گذاری و هم ــا س ــوالم« ب ــته یی »یاکودانک ــروگاه هس نی
روســیه در ایالــت تامیــل نــادو درحــال تکمیــل شــدن اســت. فازهای 
ــان  ــی و پای ــکالت فن ــع مش ــس از رف ــروگاه پ ــن نی اول و دوم ای
اعتراضــات مــردم محلــی در اوایــل ســال جاری آغــاز بــه کار کــرد.
ــت  ــیۀ نشس ــیه در حاش ــد و روس ــاالنه هن ــالس س ــن اج هفدهمی

ــد. ــزار ش ــوا برگ ــس در گ ــورهای بریک کش
ــا حضــور  ــه مــدت دو روز ب ــروز )شــنبه( ب نشســت بریکــس از دی
رهبــران 1۰ کشــور شــامل برزیــل، روســیه، چیــن، آفریقــای جنوبــی، 
هنــد، بنــگالدش، نپــال، بوتــان، ســریالنکا و تایلنــد در ایالــت غربــی 

گــوا در حــال برگــزاری اســت.

سید بندی مرحلۀ دوم مقدماتی جام ملت های آسیا مشخص شد.
جایگاه تیم ها به اساس رده بندی فیفا اعالم می شود که به این شرح است:

سبد اول: قرقیزستان، اردن، ترکمنستان، فلسطین، بحرین، فیلیپین
سبد دوم: کوریای شمالی، عمان، یمن، ویتنام، هند، هانگ کانگ
سبد سوم: تاجیکستان، افغانستان، لبنان، میانمار، مالدیو، تایوان

سبد چهارم: مالزی، کویت، سنگاپور، کاملوج، بوتان، گوام
امتیاز هستند و هنوز معلوم  در حال حاضر، هانگ کانگ و تاجیکستان هم 
نیست کدام یک در سید دوم و کدام یک در سید سوم قرار خواهند گرفت. 
هم چنان  قرعه کشی  زمان  تا  اگر  و  است  شده  تعلیق  هم  کویت  فدراسیون 

محروم باشد، یکی از گروه ها تنها سه تیم خواهد داشت.
کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز اعالم نکرده است، چه زمانی قرعه کشی مرحلۀ 
دوم مقدماتی جام ملت های آسیا را انجام خواهد داد، ولی برای افغانستان بهتر 
است قرعه کشی به اساس رده بندی جدیدانجام نشود. اگر قرعه کشی یک ماه 
بعد انجام شود، احتمال دارد افغانستان با پیروزی یا تساوی مقابل تاجیکستان، 

امتیاز بهتری بگیرد و راهی سید دوم شود، هر چند این احتمال قوی نیست.
جهانی  جام  مقدماتی  گروهی  مرحلۀ  به  که  تیم هایی  که  است  ذکر  به  الزم 
راه یافته اند، به صورت خودکار به مرحلۀ نهایی جام ملت های آسیای ۲۰19 
امارات هم صعود کرده اند و تیم هایی که در مرحلۀ پیش مقدماتی موفق به 
حضور در جمع 1۲ تیم نشده اند، باید در این رقابت هایی که در باال خواندید، 

شرکت کنند.

فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال، اعالم کرد که در دومین نشست شورای فیفا، 
احتمال افزایش تیم های جام جهانی به ۴۰ یا ۴۸ تیم از جام جهانی ۲۰۲6 را 

در دست بررسی دارد.
آینده  ماه های  در  تصمیم  این  مختلف  جوانب  که  کرد  اعالم  هم چنین  فیفا 

بررسی خواهد شد و تصمیم نهایی در ماه )دی ماه( اعالم خواهد شد.
فدراسیون جهانی فوتبال هم چنین اعالم کرد: اگر برای میزبانی جام جهانی 
۲۰۲6 کشور مناسبی متقاضی نشود کشورهای اروپایی شانس میزبانی خواهند 

داشت، اما این امکان برای کشورهای آسیایی وجود ندارد.
با توجه به این که دو میزبان آینده جام جهانی، روسیه ۲۰1۸ و قطر ۲۰۲۲، از 
اروپا و آسیا هستند، بنابر این، این دو قاره مجاز به میزبانی جام جهانی ۲۰۲6 
نیستند، اما اکنون فیفا می گوید، اگر میزبان مناسبی که بتواند "الزامات دشوار 
این فرصت  اروپایی  به کشورهای  یافت نشود،  فراهم کند،  را  مالی"  فنی و 

داده خواهد شد.
عالوه بر این، فیفا اعالم کرد که برای میزبانی مشترک محدودیتی برای تعداد 
کشورهایی که میزبانی را به عهده خواهند گرفت وجود نخواهد داشت و به 
این ترتیب، شانس میزبانی مشترک امریکا، کانادا و مکزیک برای جام جهانی 

۲۰۲6 افزایش یافت.
تیم های  افزایش  طرح  از  فیفا  رییس  اینفانتینو،  جانی  گذشته،  هفته های  در 
جام جهانی به ۴۸ تیم صحبت کرده بود، به این ترتیب که ۳۲ تیم در مرحلۀ 
مقدماتی در کشور میزبان با هم رقابت کنند و 16 تیم  انتخاب  شوند. این 16 
تیم به همراه 16 تیم که رتبه باالیی در رده بندی فیفا دارند، مطابق رویه یی که 

در حال حاضر وجود دارد در مرحلۀ گروهی شرکت کنند.
دیگر گزینه هایی که برای جام جهانی ۲۰۲6 مطرح هستند عبارتند از:

همین ۳۲ تیم فعلی برقرار بماند  -
تعداد تیم ها به ۴۰ افزایش پیدا کند؛ هشت گروه پنج تیمی  -
تعداد تیم ها به ۴۰ افزایش پیدا کند؛ 1۰ گروه چهار تیمی  -

جام  تیم های  افزایش  با  فوتبال  شاخص  چهره های  و  کارشناسان  از  برخی 
جهانی مخالف هستند و اعتقاد دارند که این کار سبب افت کیفیت مسابقات 
می شود؛ برخی تیم هایی که در سطح جام جهانی نیستند، در آن حضور پیدا 
به  این  و  بود  خواهد  زیاد  خیلی  تیم  دو  فاصله  بازی ها  برخی  در  می کنند، 
بازی های یک طرفه که یک تیم فقط به فکر حفظ دروازۀ خود است، خواهند 

انجامید که در نهایت به جذابیت جام جهانی لطمه خواهد زد.

اوباما:

در انتخابات، انتخاب خود 
دموکراسی مطرح است

هند و روسیه قرارداد خرید 5 سیستم 

دفاع ضد موشکی را امضا کردند

افغانستان تیم دوم در قرعه کشی 
مقدماتی جام ملت های آسیا

احتمال افزایش تیم های جام 
جهانی تا 4۸ تیم

تابش فروغ

به کجا برم شکایت، وطنی که سر ندارد
ــرای مــن روایــت یــک فاجعــه   ــن عکس هــا، دســت کم ب ای
اســت. اجــازه بدهیــد پیــش از این کــه بگوییــم چــرا چنیــن 

اســت، یــک نکتــه  را یــادآوری کنــم:
ــول  ــی، بی اص ــون، اصول ــماعیل ی ــاور دارم. اس ــاالری ب ــه مردم س ــن ب م
ــد،  ــه می خواه ــه  ک ــق دارد آن گون ــا ح ــری در آن جغرافی ــر آدم دیگ و ه
بیندیشــد، حرفــش را بزنــد و در چارچــوب ســاختارهای مدنــی، مشــروط به 
این کــه حــق شــهروند دیگــری تلــف نشــود، بــرای خواســت اش دادخواهــی 
کنــد. بیــان هرخواســتی از یــک تریبــون در مقایســه بــا بیــان همان خواســت 
ــاد  ــه ی ــا ب ــد، ام ــاید بخندی ــت. ش ــو اس ــه جل ــک گام ب ــگ ی ــۀ تفن از میل
داشــته باشــید، حضــور یــک پایــگاه تبلیغاتــی معطــوف بــه تمامیت خواهــی 
ــوان  ــه عن ــا ب ــد، م ــدت کمــک می کن ــز در درازم ــدون نی ــی چــون ژون قوم
ــان را  ــرف دل هم دیگرم ــم، ح ــترک داری ــت مش ــه سرنوش ــان های ک انس
ُرک و راســت و بــدون هیچ گونــه ماســت مالی سیاســی بفهمیــم و در 
نهایــت بــرای انســانی زنده  گی کــردن، راه حــل پیــدا کنیــم. راه حــل همیــش 
ــرای  ــزرگ ب ــۀ ب ــد عقــل پرداختــن یــک هزین ــه نیســت، گاهــی بای کم هزین

ــه یــک مصیبــت مســتمر را داشــت. ــان دادن ب پای
اما فاجعه  در کجاست؟

ــلح!  ــوای مس ــب ق ــی و منتخ ــرقوماندان اعل ــه س ــت ک ــن اس ــه  در ای فاجع
ــارد  ــتان می گم ــی افغانس ــاد تحصیل ــن نه ــت بزرگ تری ــه ریاس ــی را ب کس
کــه شــبیه اســماعیل یــون رفتــار می کنــد و در رکاب او بــه خیابــان و بیابــان 
ــدارم، مــن  ــه  اندیشــیدن اســماعیل یــون مشــکل ن ــا چگون ــزد. مــن ب می ری
بــا کســانی کــه از نشــانی نهــاد دولــت و حکومــت کــه شــبیه یــون رفتــار 
می کننــد، مشــکل دارم. »حکومــت بایــد بروکراتیــک، عقالنــی و غیرشــخصی 
باشــد.« اصــوالً هیــچ گماشــتۀ حکومــت نبایــد تعلقــات قومــی اش را بــر دفتر 
ــت  ــن شــد، حکوم ــه چنی ــد. هرازگاهــی ک ــل کن ــت تحمی ــوان حکوم و دی
ــه ســواد  ــی ن ــداهلل فاروق ــه حمی ــا این ک ــدارد. جــان گــپ، ام مشــروعیت ن
بروکراتیــک مدیریــت یــک دانشــگاه را دارد، نــه عقــل کافــی بــرای تفکیــک 
ــه عنــوان رییــس دانشــگاه  یــک داعیــۀ درســت و نادرســت را و نــه هــم ب
کابــل/د کابــل پوهنتــون رییــس، نســبت بــه قضایــا »غیرشــخصی« برخــورد 
کــرده اســت. او بــه عنــوان یــک فــرد می توانــد بــه خیابــان بــرود و روایــت 
فاشیســتی خــودش را درســت شــبیه یــون، اصولــی و ده هــا چهــرۀ دیگــر داد 
بزنــد، امــا وقتــی رییــس دانشــگاه کابــل می شــود، چنیــن حقــی را نــدارد. 
ــور او در  ــی و حض ــت قوم ــک روای ــل از ی ــگاه کاب ــس دانش ــت ریی حمای
یــک گردهمایــی تمامیت خواهانــه، افــت قهقرایــی اخــالق کار در یــک نهــاد 

علمــی در افغانســتان اســت.
شــما می توانیــد بــه هــر دلیلــی نســبت بــه آینــدۀ کشــوری واحــدی به نــام 
ــم  ــادی می بین ــن و نشــانه های زی ــا قرای ــن ام ــدوار باشــید، م افغانســتان امی
ــد  ــا بای ــد. م ــه خطــر بیفگن ــد کلیــت حضــور ســرزمین مان را ب کــه می توان
ــه فاروقــی، مقــرر کننده هــای فاروقــی  ــم، ورن ــر گردی ــه مســیر درســت ب ب
ــازد. حمایــت از کنش هــای کــه  ــازی می ب ــن ب و هرشــهروند دیگــری در ای
بــه گسســت تمامیــت مــا بــه عنــوان یــک مجموعــۀ انســانی می انجامــد، از 
هرنشــانی کــه باشــد، نادرســت و غیــر منطقــی اســت. ایــن بــازی خطرنــاک 

و خونیــن اســت.

کام بخش نیکویی

سازش در جنگ
ــی و  ــای سازش ــتان جنگ ه ــا در افغانس ــر جنگ ه اکث
ــورت  ــازی ص ــلطه و فربه س ــرای س ــده ب ــاخته ش س
مســألۀ جنــگ در منطقــۀ شــمال و جنــوب هســتند. از ســال ۲۰1۳ بــه 
ایــن طــرف، اکثــر نبردهایــی کــه چــه در حــوزۀ شمال شــرق و چــه 
ــدان دادن  ــی و می ــی سازش ــت، جنگ های ــداده اس ــمال روی ــوزۀ ش ح
ــا طرف هــای درگیــر در منازعــات  ــوده اســت، ت ــه گــروه طالبــان ب ب
کشــور را فربــه ســاخته و بــزرگ جلــوه دهنــد و دشمن ســازی 
فرضــی را در مخیلــۀ ذهــن تــوده حــک کننــد تــا مجالــی بــرای نقــد 
روشــمند سیاســی، اقتصــادی و... بــرای نیروهایــی سیاســی بــا برنامــه 
پیــدا نشــود و همــه در وضعیــت جنگــی و آمــاده بــه دفــاع باشــند. در 
ــد  ــای منتق ــه نیروه ــت سیاســی اســت ک ــن آف ــن بزرگ تری ــع ای واق
سیاســی روشــمند را بــه نبــرد خیالــی می کشــاند و همــه را ســرگرم 
نبــرد و دفــاع خــودی می ســازد، و حکومــت همــه را متوجــه جنــگ 
و نبــرد در برابــر دشــمنان خیالــی و فرضــی می ســازد کــه بــا ســازش 

ــد. ــت می کن ــگ را مدیری جن
ــات سیاســی  ــگ و بســترهایی منازع ــر از نظــر جامعه شناســی جن اگ
و طبقاتــی و قومــی و... جنــگ در افغانســتان پســا طالبــان را بررســی 
کنیــم، پُــر واضــح دیــده می شــود کــه ایــن جنــگ، در واقــع، جنــگ 
ــل دادن  ــل و تقلی ــران بین المل ــه حضــور بازی گ ــرای توجی سازشــی ب
ــودی و  ــی خ ــه دفاع ــتگاهی ب ــی درون دس ــمند سیاس ــای روش نقده
بــرای پــردازش نبــرد دیگــری بــوده اســت تــا بازیگــران خارجــی و 
سیاســت گران داخلــی بــه بهتریــن وجهــه بتواننــد بــازی خــود را بــه 
پیــش ببرنــد. اگــر دو دور ســقوط کنــدز را چــه در ســال پــار و چــه 
ــای  ــم و مصداق ه ــرار بدهی ــق ق ــۀ دقی ــورد مطالع ــن ســال م در همی
ــن  ــت ای ــت مقاوم ــور و نوعی ــای کش ــه رو نیروه ــرد روب ــی نب عین
نیروهــا را بررســی کنیــم، روشــن می شــود کــه در ســقوط دور اول و 
ــا ســازش جنــگ  دوم کنــدز، دســت ها و دســتگاه های هســتند کــه ب
ــرد  ــا نب ــدز ب ــری دور اول و دوم کن ــد. واپس گی ــت می کنن را مدیری
و واردکــردن تلفــات ســنگین بــه طــرف نبــوده، بــل فــرار و رهایــی 
ســنگرها از دســت رفتــۀ عســاکر حکومتــی بــه وســیلۀ طالبــان بــوده. 
ــن  ــد. و ای ــاره رفتن ــد و دوب ــگ آمدن ــازش جن ــک س ــان در ی طالب
واقعیــت تلــخ جنــگ در افغانســتان اســت کــه بــا مدیریــت و ســازش 

طرفیــن پیــش مــی رود.

فیـسبـوک نـــامــه
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ابوبکر صدیق
تلفــات  از  حاکــی  گزارش هــا  درحالی کــه 
ــی در نبردهــای پســین  ســنگین نیروهــای امنیت
حکایــت دارد، وزارت دفــاع می گویــد کــه رقــم 
ــتان  ــش افغانس ــه ارت ــرباز ب ــذب س جلب وج

ــت.  ــه اس ــش یافت افزای
ــه در شــش  ــد ک ــن وزارت گفته ان مســووالن ای
ــزار و  ــار ه ــت و چه ــال روان بیس ــاه اول س م
چهــار صــدو بیســت و هشــت تــن بــه صفــوف 

ــی جــذب شــده اند.  ــش مل ارت
محمــد ابراهیــم احمــدزی رییــس عمومــی 
مرکــز جلــب و جــذب ارتــش در مصاحبــه بــا 
روزنامــه مانــدگار می گویــد کــه در نصــف اول 
ــت  ــدو بیس ــار ص ــزار و چه ــال روان ۲۴ ه س
ــی جــذب  ــه صفــوف ارتــش مل ــن ب هشــت ت
شــده اند،  در حالــی کــه در شــش مــاه اول 
ــن، در  ــد و ۴۰ ت ــزار و هفتص ــال 9۳، 1۰ ه س
نصــف اول ســال 9۴، ۲۲ هــزار و ۷۰۷ تــن بــه 
ــۀ  ــه گفت ــود. ب صفــوف ارتــش جــذب شــده ب
او، پیوســتن افــراد بــه صفــوف ارتــش در ســال 
ــر  ــته ۲۰۰۰ نف ــال  گذش ــه دو س روان نســبت ب

ــد.  ــان می ده ــش را نش افزای
بــه گفتــه او، در شــش مــاه گذشــته بــه اســاس 
ــد  ــزوم دی ــکام و ل ــز تعلیمی،اح ــت مراک ظرفی
ریاســت ستردرســتیز وزارت دفــاع صــد فیصــد 
ــراد  ــذب اف ــب و ج ــه جل ــه ب ــالن در رابط پ

ــق شــده اســت. تطبی
ایــن اظهــارات درحالــی صــورت می گیــرد 
کــه برخــی مقامــات و آگاهــان از رقــم درشــت 
فــرار ســربازان از صفــوف نیروهــای امنیتــی و 

ــد. تلفــات آنهــا خبــر داده ان
ــام و  ــار، ارق ــد از آم ــدزی، هرچن ــای احم آق
انگیــزه فــرار ســربازان از صفــوف ارتــش چیزی 
ــه  ــربازانی ک ــد: س ــان می کن ــا بی ــد؛ ام نمی گوی
ــی  ــره نیروهــای امنیت ــش و غی ــه صفــوف ارت ب
کشــور جــذب می شــوند بــه شــکل داوطلبانــه 
ــی و  ــت ارض ــه از تمامی ــپارند ک ــد می س تعه

ــد. ــاع می کنن ــتان دف ــی، افغانس ــس مل نوامی
در همیــن حــال، محمــد راد منــش معــاون 

ســخنگوی وزارت دفــاع بــا تأییــد بلنــد رفتــن 
ــا  ــه ب ــد ک ــش، می گوی ــوف ارت ــات در صف تلف
تمــام مشــکالت ارتــش ملــی و دیگــر نیروهای 
امنیتــی کشــور ضربــات ســخت را بــه دشــمن 
وارد آورده انــد و تهدیــد طالبــان بــه چهــار 

ــت. ــدود شده اس ــت مح والی
آقــای رادمنــش افــزود: در حــال حاضــر ۷ 
ــز  ــی در مراک ــوزش نظام ــت آم ــن تح ــزار ت ه
تعلیمــی قــرار دارنــد کــه پــس از فراغــت  بــه 
ــوند. ــذب می ش ــتان ج ــش افغانس ــوف ارت صف
بــه گفتــه او، تلفــات نیروهــای امنیتــی در حــال 
ــاه روان  ــخ ۲۳ م ــه تاری ــا ب ــان اســت، تنه نوس
1۲ تــن از ارتــش شــهید شــدند کــه ایــن ارقــام 
ــد  ــا گاهــی بلن ــن می رســد؛ ام ــه دو ت گاهــی ب

مــی رود.
ــه 5۰۰ –  ــط روزان ــورت اوس ــه ص ــت ب او گف
ــذب  ــتان ج ــی افغانس ــش مل ــه ارت ــن ب 6۰۰ ت

می شــوند.
آقــا رادمنــش در رابطــه بــا رســیده گی بــه 
مجروحیــن و بازمانــده گان شــهدای ارتــش 
ــه در  ــرباز ک ــر س ــرای ه ــه ب ــت ک ــی، گف مل
ارتــش شــهید می شــود، 1۰۰ هــزار افغانــی 
و مراســم تکفیــن و تدفیــن آن بــه عهــده 
ــهدا  ــده گان ش ــه بازمان ــت، ب ــاع اس وزارت دف
ــه  ــهید ب ــناد ش ــد اس ــل رون ــس از تکمی ــه پ ک
هزینــه تقاعــد وزارت دفــاع معرفــی می شــوند، 

معــاش  شــهید پرداختــه می شــود.
ــهدا  ــده گان ش ــرای بازمان ــه ب ــرد ک ــان ک او بی
یــک نمــره زمیــن داده می شــود. هم چنــان، 
بــه  دفــاع  وزارت  را  شــهدا  بازمانــده گان 
ــا در  تحصیــل خــارج از کشــور می فرســتد و ی
داخــل کشــور بــه موسســات تحصیلــی معرفــی 
ــده گان  ــه اســاس قرعــه کشــی بازمان ــد ب می کن
ــز  ــج نی ــارت ح ــه زی ــف ب ــه تخفی ــهدا را ب ش

می فرســتد.
ــش  ــوالن ارت ــه معل ــه ب ــان، در رابط او هم چن
ملــی گفــت کــه بیمارســتان ضمیمه یــی کــه در 
پهلــوی بیمارســتان چهارصــد بســتر قــرار دارد، 
کورس هــای هنــری را بــرای معلــوالن آمــوزش 

ــرای بودبــاش  می دهــد. معلوالنــی کــه جــای ب
ــر  ــاش در نظ ــای بودب ــان ج ــد، برای ش ندارن
ــوالن  ــه درصــد از معل ــه شــده اســت، س گرفت
ــود و  ــه می ش ــه کار پذیرفت ــاع ب در وزارت دف
ــه  ــز ب ــر نی ــی دیگ ــای دولت در برخــی از نهاده

کار گماشــته می شــوند.
ــی  ــانه های بین الملل ــی رس ــال، برخ ــن ح در ای
تلفــات  افزایــش  کــه  انــد  داده  گــزارش 
ــدم  ــه ع ــر ب ــتان منج ــی افغانس ــای امنیت نیروه
توانایــی ایــن نیروهــا در میادیــن نبــرد شــده و 
زنــگ خطــری را در میــان مقامــات رده بــاالی 
ــاالت  ــه ای ــی آن از جمل ــان غرب ــت و حامی دول

ــت. ــدا درآورده اس ــه ص ــده ب متح
ــد  ــش در هلمن ــات ارت ــه تلف ــانه ها ب ــن رس ای
اشــاره کــرده می نویســند: شــماری از نیروهــای 
امنیتــی افغانســتان در منطقــه »چــاه انجیــر« 
ــان  ــتن اسلحه ش ــس از گذاش ــد پ ــت هلمن والی
ــان قتــل عــام شــدند. ــه زمیــن از ســوی طالب ب

ــره  ــه در محاص ــس از آن ک ــربازان پ ــن س ای
طالبــان قــرار گرفتنــد و هیــچ کمکــی دریافــت 
ــا  ــو ب ــت و گ ــه گف ــد ک ــر کردن ــد فک نکردن
ــه زمیــن بهتریــن  طالبــان و گذاشــتن اســلحه ب

ــت. ــدن اس ــده مان ــرای زن ــه ب گزین
ــه  ــتان گفت ــی افغانس ــد امنیت ــام ارش ــک مق ی
اســت: ایــن حادثــه یکــی از بدتریــن قتــل عــام 
نیروهــای امنیتــی افغانســتان در جنــگ طوالنــی 
ــت،  ــوده اس ــور ب ــن کش ــده درای ــوش ش فرام
درایــن حادثــه حــدود 1۰۰ نیــروی امنیتــی 
ــه از هــر طــرف  ــان ک افغانســتان ازســوی طالب

ــیدند. ــل رس ــه قت ــد ب ــرده بودن هجــوم ب
ایــن قتــل عــام کــه در نزدیکــی شــهر لشــکرگاه 
مرکــز والیــت هلمنــد رخ داده ، نشــان دهنــده 
ــای  ــان نیروه ــه رشــد در می ــک بحــران رو ب ی

مســلح افغانســتان اســت.
ایــن نیروهــا متحمــل تلفــات زیــادی از ســوی 
گــروه شورشــی طالبــان شــده و ســبب افزایــش 
نیروهــای  اســتخدام  و  احیــا  در  مشــکالت 

ــی افغانســتان شــده اســت. امنیت

وزارت دفاع ملی با تأیید افزایش تلفات ارتش: 

جلب وجذب در صفوف ارتش افزایش یافته است
برنامۀ داعش برای انتقال 

به شمال افغانستان
ــاس  ــه براس ــرد ک ــالم ک ــوری اع ــس جمه ــاون اول ریی مع
ــه  ــوم ب ــروه موس ــای گ ــی اعض ــای اطالعات ــی گزارش ه برخ
ــون در کشــورهای ســوریه و عــراق مشــغول  ــه اکن داعــش ک
ــل  ــتان منتق ــمال افغانس ــه ش ــد ب ــه دارن ــتند، برنام ــگ هس جن

ــوند. ش
کــه  گفــت  بی بی ســی  بــه  دوســتم  عبدالرشــید  جنــرال 
گزارش هــای اطالعاتــی حاکــی اســت کــه ایــن افــراد در نظــر 
دارنــد از مســیر والیــت بادغیــس در شــمال غــرب و والیــت 
بدخشــان در شــمال شــرق، در شــمال افغانســتان مســتقر 

ــوند. ش
او گفــت ایــن افــراد شــماری از شــهروندان کشــورهای 
و چچــن  روســیه  قیرقیزســتان،  ازبکســتان،  تاجیکســتان، 
هســتند کــه در گذشــته بــه گــروه موســوم بــه داعــش پیوســته  
ــه شــمال  ــده ب ــار ســال آین ــه از به ــد ک ــه دارن ــد و برنام بودن

ــد. ــتان بیاین افغانس
ــت  ــن گــزارش را دریاف ــع ای ــد منب ــه از چن ــزود ک دوســتم اف
کــرده کــه  ایــن نیروهــا چنیــن برنامــه ای دارنــد و بــه نیروهای 
ــته  ــی الزم را داش ــه آمادگ ــده ک ــتور داده ش ــز دس ــی نی امنیت
باشــند تــا بــه نیروهــای داعــش در والیت هــای شــمالی 

ــود." ــگاه داده نش ــتان جای افغانس
ــای  ــس محل ه ــان و بادغی ــی در بدخش ــه مناطق ــت ک او گف
ــراد  ــن اف ــتقرار ای ــورت اس ــه در ص ــتند ک ــتراتژیک هس اس
می توانــد مشــکالت زیــادی را بــرای افغانســتان ایجــاد کننــد.
ــن  ــتان ای ــوری افغانس ــس جمه ــاون اول ریی ــه مع ــه گفت ب
گــزارش تاکنــون بــرای افغانســتان صــد درصــد قطعــی 
ــر  ــا آن تدابی ــه ب ــرای مقابل ــت افغانســتان ب ــی دول نیســت، ول

می دهــد. انجــام  را  الزم 
ــرار  ــانی ق ــه کس ــه چ ــن برنام ــت ای ــه در پش ــاره اینک او درب
ــه  ــن طــرح ممکــن اســت ک ــه در اجــرای ای ــد گفــت ک دارن
و  پاکســتان"  ارتــش  اطالعــات  "ســازمان  از  شــبکه هایی 
ــی"  ــا غیرنظام ــی ی ــای امنیت ــی از "نیروه ــن بخش های همچنی

ــند. ــته باش ــرکت داش ــتان ش افغانس
ــد  ــن چن ــول ای ــتان در ط ــت افغانس ــه دول ــت ک ــتم گف دوس
ســال بارهــا اعــالم کــرده کــه پشــت جنــگ افغانســتان، ارتــش 
ــتاد  ــس س ــخص رئی ــه "ش ــد ک ــی ش ــت و مدع ــتان اس پاکس
ارتــش زمینــی پاکســتان در عقــب جنــگ افغانســتان اســت."
او گفــت کــه بعــد از ســفرش بــه والیــت فاریــاب افغانســتان 
تاکنــون بــه مســاحت حــدود ۲۰ کیلومتــر، نیروهــای وابســته 
ــز از  ــتا را نی ــده و ۲۰ روس ــب ران ــان را عق ــروه طالب ــه گ ب
وجــود شــبه نظامیان گــروه طالبــان پاکســازی کــرده کــه 
ــی افغانســتان  ــه نیروهــای امنیت ــه خان ــه ب ــون بررســی خان اکن

ــه دارد. ــتاها ادام ــن روس درای
ــاج  ــوالی غورم ــرل ولس ــه زودی کنت ــه ب ــد ک ــی ش وی مدع
والیــت فاریــاب را نیــز از گــروه طالبــان پــس خواهــد گرفــت.
ــه دســت گــروه  ــل ب ــد روز قب ــرل ولســوالی غورمــاج چن کنت

ــاد. ــان افت طالب
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