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در شـمارۀ روزِ گذشـتۀ روزنامـۀ مانـدگار، در جابه جایـی تیترهـا یـک 
اشـتباه صـورت گرفـت؛ دو عنـوان بـا هـم مدغـم شـدند و کم وبیـش 

باعـِث خجالت گشـت.
ارگ ریاسـت جمهوری اما این اشـتباه را از طریِق یکی از سـخنگویانش 

در شـبکه های اجتماعـی علم کرد. 
مانـدگار ضمـن آن کـه ایـن اشـتباه و همۀ اشـتباهاِت احتمالـِی خود در 
طـوِل چندین سـال  فعالیـِت رسـانه یی می پذیـرد، امـا تذکـر می دهد که 
همۀ آن اشـتباه ها در برابـِر کوهِ خطاها و افتضاحاِت ریاسـت جمهوری، 

پـِر کاهی بیش نیسـتند. 
همـه به یـاد داریم کـه رییس جمهور در یکـی از سـخنرانی هایش »امام 

حسـین« را »نواسـۀ خدا« گفت.
همچنیـن بـه یاد داریم کـه باری آقای غنی، نخسـتین زِن شـهید در راهِ 

اسـام را که "سـمیه" نام دارد، "نسـیمه" عنوان کرد.
او در یـک سـخنرانی دیگـر، »علمای کـرام« را »علمـای کرایم« گفت و 
نیـز همیشـه بـه جـای درود بـه پیامبـر، لفظ و عبـارِت مغشوشـی را به 

کار می بـرد کـه تـا کنون کسـی معناِی آن را ندانسـته اسـت. 
می گویـد  وسـلم"  علیـه  "صلـی اهلل  جـای  بـه  رییس جمهـور  جنـاب 

"سـلی سـلم". 
همچنیـن آقـای غنـی بهجـای »جـل شـأنه« یـک واژۀ دیگـر را بـه کار 

می بـرد کـه حتـا نوشـتِن آن بـر مـا دشـوار اسـت.  
رییس جمهـور بـاری بـه جـای »خردمندانه تریـن«، »خردمندارنتریـن« 
گفـت و بـاری هـم حتـا بیانیـۀ بانـوی اول را به جـای بیانیـۀ خـود بـه 

گرفت.  خوانـش 
بازهـم بـاری رییس جمهـورِ محترم مـان، در نمـاز جنـازۀ رییس جمهور 
ازبکسـتان )اسـام کریمـوف( پـس از ادای تکبیر امام، بـه رکوع رفت! 
در کنـار این همـه، یک بـار هـم یکـی از سـخنگویاِن رییس جمهـوری 
وقتـی مهمانـاِن ارگ را می خواسـت بـه قیـام و احتـرام در برابر سـرود 
ملـی کشـور دعـوت کنـد، گفـت: "بـه احتـرام سـرود ملـی جمهوری 

اسـامی ایـران بـه پـا خیزید."
مسـلمًا هیـچ انسـانی خالی از سـهو و خطـا در گفتار، رفتار و نوشــتار 
نیسـت. وانگهـی، کسـانی  که تجربـۀ کار در روزنامه را دارنـد، می دانند 
کـه کار در ایـن عرصه دشـواری هایی دارد و چه بسـا این کـه، از برخی 

خطاها و اشـتباهات نیز گریزی نیسـت. 
خـوب اسـت ارگ ریاسـت جمهوری به جـای علـم کـردِن یک اشـتباه 
در روزنامـۀ مانـدگار، از اشـتباهاِت مکـرر و فاحِش خویش در سـایِت 
ارگ و نیـز سـخنرانی ها و اظهارنظرهـای نادرسـِت رسـانه یی بکاهـد و 
چاره یـی نیـز بـه جبـراِن افتضاحـاِت سیاسـی، نظامـی و امنیتـی  اش در 

بسنجد.  کشـور 

از اشتباِه ما 
تا افتضاِح شما

مي بايست به روشي زنده گي كنيد و به گونه يي با مسايل و دشواري هاي تان روبه رو شويد كه در پايان 
زنده گي، با افسوس نگوييد: اي كاش چنين و چنان كرده بودم.

آنتوني رابینز

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان کابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

صفحه 3

صفحه 6

صفحه 6

صفحه 3

صفحه 2

عزیزی بانک برنده دو جایزه معتبر 
در نشست همکاری های کشورهای 

جنوب آسیا شد!

نادر نادری خود را قربانی نسازد

مذاکرات قطر رد شد

"دولت افغانستان و طالبان در قرغیزستان 
مذاکره می کنند"

ایـن جا 
هـمه 

مهـمان 
انـد

اجرائیه رئیس د سعودي له پاچا رسه پر 

افغان سوله او دوه اړخیزو سوداګریزو 

اړیکو باندي وږغېدی



ــا را در  ــی کاره ــش برخ ــۀ گزین ــراً کمیت ظاه
ــرای  ــرایط ب ــِد ش ــراد واج ــش اف ــۀ گزین عرص
کمیســیون های انتخاباتــی انجــام داده، ولــی 
هنــوز مشــخص نیســت کــه چــه زمانــی 
ایــن فهرســت آمــاده بــرای فرســتادن بــه 
ــود،  ــن وج ــا ای ــود. ب ــت جمهوری می ش ریاس
ــطوِح  ــا در س ــی نگرانی ه ــاال برخ ــن ح از همی
مختلــف در ایــن خصــوص عــرض انــدام 

ــت.  ــرده اس ک
برخی هــا بــا نــگاهِ انتقــادی بــه رونــد گزینــش 
اعضــای کمیتــۀ گزینــش از ســوی رهبــران 
دولــت وحــدت ملــی، از همیــن حــاال نســبت 
بــه گزینــش افــراد واجــد شــرایط بــرای 
ــن  ــردد هســتند. ای ــی مت کمیســیون های انتخابات
ــه  ــور ب ــراِن کش ــه رهب ــد ک ــاور دارن ــراد ب اف
ــِت  ــش دس ــۀ گزین ــاختار کمیت ــی در س گونه ی
ــه  ــود ک ــع ب ــوان متوق ــه نمی ت ــد ک ــاز دارن ب
ــرای  ــانی ب ــه، کس ــن کمتی ــِت ای از دروِن فهرس
ــه  ــوند ک ــش ش ــی گزین ــیون های انتخابات کمیس
ــا یکــی از جناح هــای قــدرت رابطــه نداشــته  ب

ــند.  باش
ــه و  ــِل توج ــِی قاب ــه نگران ــی البت ــن نگران ای
مهمــی اســت امــا در همیــن حــال، این پرســش 
را بایــد مطــرح کــرد کــه چــه مکانیــزمِ دیگــری 
ــود  ــی ش ــزمِ فعل ــن مکانی ــت جایگزی می توانس

ــد؟   ــل کن ــی عم ــۀ فعل ــر از کمیت ــا موفق ت ت
ــوان  ــه نمی ت ــت ک ــک نیس ــای ش ــن ج در ای
ــًا  ــه کام ــرد ک ــراغ ک ــه س ــرادی را در جامع اف
ــی  ــر کس ــند. ه ــه دور باش ــدرت ب ــاح ق از جن
ــه  ــدرت در رابط ــای ق ــا جناح ه ــوی ب ــه نح ب
اســت و نمی تــوان بــر آن ُخــرده گرفــت. یکــی 
ــوری  ــه رییس جمه ــود را ب ــت خ ــن اس ممک
نزدیــک ببینــد و از او حمایــت کنــد و دیگــری 
ــس  ــا ریی ــن کار را ب ــه همی ــت ک ــن اس ممک
یــک  دروازۀ  پــس  دهــد.  انجــام  اجرایــی 
ــع  ــا توق ــه م ــت و آن این ک ــد بس ــث را بای بح
ــرف و  ــًا بی ط ــرادی کام ــه اف ــیم ک ــته باش داش
انتخاباتــی  کمیســیون های  بــرای  بی غــرض 

ــوند.  ــش ش گزین
کمیســیون های  اعضــای  نیــز  گذشــته  در 
ــش  ــی گزین ــِد فعل ــن فراین ــا همی ــی ب انتخابات
شــده بودنــد کــه آن همــه مشــکات را در 
پــس  آوردنــد.  به وجــود  انتخابــات  رونــد 

نمی تــوان کامــًا متیقــن بــود کــه اعضــای 
ــان های  ــی، انس ــیون های انتخابات ــدِی کمیس بع
ــند.  ــه باش ــِن جامع ــرون از مت ــاده و بی خارق الع
یــک مشــکل اساســی کــه میــاِن مــا وجــود دارد 
و خودمــان کمتــر می توانیــم آن را لمــس کنیــم، 
ــا  ــاِح م ــه جن ــردی ب ــر ف ــه اگ ــت ک ــن اس ای
ــم  ــته می دانی ــردی شایس ــق داشــت، او را ف تعل
و اگــر بــه جنــاح مخالــف مربــوط بــود، هرقــدر 
ــته گی هایش را  ــد، شایس ــته باش ــه شایس ــم ک ه
ــۀ  ــکِل جامع ــن مش ــم. ای ــم نمی بینی ــه چش ب
ســنتی اســت کــه انســان ها را بــه ســیاه و 
ســفید تقســیم می کنــد. مــن در بســیاری جاهــا 
ــع  ــراد، مناف ــاوت اف ــار قض ــه معی ــم ک می بینی
شــخصی و گروهی شــان اســت و ایــن مشــکل 
ــاز  ــد ب ــا دی ــم ب ــا نتوانی ــه م ــود ک ــبب می ش س
ُکِل جامعــه را ببینــم. اگــر فــردی از جنــاِح مــا 
کاری خــراب انجــام داد، آن را نمی بینیــم و 
ــر کارِ  ــا اگ ــف حت ــاح مخال ــردی از جن ــر ف اگ
ــک  ــدازه کوچ ــد، آن را بی ان ــام ده ــوب انج خ

می شــماریم. 
ــه  ــوب ب ــدی معی ــد، دی ــدون تردی ــد ب ــن دی ای
ــی  ــه جای ــد راه ب ــه نمی توان ــت ک ــایل اس مس
ــم  ــه حاک ــاالری را در جامع ــرد و شایسته س بب
ــتان  ــاختارها در افغانس ــکل س ــا مش ــازد. ام س
ــز هســت و  ــِز دیگــری نی ــن، چی ــر ای ــزون ب اف
ــکل های  ــه ش ــدرت ب ــای ق ــه جناح ه آن این ک
ــراد  ــتقاِل اف ــه اس ــد ک ــاش می کنن ــف ت مختل

ــد.  ــر ســوال ببرن را زی
ــوط  ــراد مرب ــش اف ــا گزین ــدرت ب جناح هــای ق
بــه خــود، از نفوذشــان بــر ســاختارها بــه 
ــد. آن چــه  ــتفاده می کنن ــی اس صــورِت غیرقانون
ــوری  ــتۀ ریاســت جمه ــات گذش ــه در انتخاب ک
اتفــاق افتــاد، ناشــی از همیــن سوءاســتفاده 
زیــر  سوءاســتفاده  ایــن  بــود.  کادرهــا  از 
نام هــای مختلفــی صــورت می گیریــد و بــه 
گاهــی  می شــود.  بخشــیده  مشــروعیت  آن 
ــع  ــم مناف ــی ه ــی و گاه ــع مل ــام مناف ــر ن زی
ــدرت از  ــای ق ــر جناح ه ــی. اگ ــی و زبان قوم
ــتفاده  ــین سوءاس ــیون های پیش ــای کمیس اعض
ــه  نمی کردنــد بــدون شــک بحــران انتخابــات ب

نمی آمــد.  وجــود 
ــت  ــن اس ــوص ای ــن خص ــوم در ای ــکل س مش
ــت  ــی دس ــه موقعیت ــی ب ــز وقت ــراد نی ــه اف ک

ــداوم کارِ خــود تــاش  ــرای ت ــد، ب ــدا می کنن پی
ــون،  ــه قان ــخ گویی ب ــای پاس ــه ج ــد ب می ورزن
ــا  ــند و ی ــدرت باش ــای ق ــخ گوی جناح ه پاس
ــه شــود کســانی کــه آن هــا را  ــر اســت گفت بهت
ــد  ــن رون ــد. ای ــمت ها برگزیده ان ــن س ــه ای ب
ــودی  ــاهد بهب ــا ش ــت و م ــد یاف ــه خواه ادام
ــاد  ــر نه ــی و ه ــیون های انتخابات در کارِ کمیس
مگــر  بــود،  نخواهیــم  کشــور  در  دیگــری 
ــش  ــورد گزین ــه به جــای حساســیت در م این ک
افــراد، مکانیزم هایــی را ســراغ کنیــم کــه افــراد 
ــدرت  ــای ق ــع جناح ه ــه نف ــا ب ــد از آن ه نتوانن
ــا وجــود مشــکات  ــن کار ب ــد. ای اســتفاده کنن

ــت.  ــن نیس ــود، کاری غیرممک خ
ــه  ــد ک ــۀ کشــورهای دیگــر نشــان می ده تجرب
بــه جــای اعتمــاد بــه افــراد، قــدرِت نظــارت و 
ــیون های  ــرد. کمیس ــاال ب ــد ب ــخ گویی را بای پاس
می تواننــد  زمانــی  کشــور  در  انتخاباتــی 
مســوول  و  قدرتمنــد  کمیســیون های  بــه 
ــون  ــار قان ــا فش ــود را ب ــه خ ــوند ک ــل ش تبدی
ــری  ــن ام ــه چنی ــی ک ــا زمان ــد. ت ــه رو ببینن روب
ــی  ــزان کارآی ــدون شــک در می ــد، ب ــاق نیفت اتف
کمیســیون های انتخاباتــی نیــز هیــچ تغییــِر 

ــد.  ــد ش ــا نخواه ــی رونم مثبت
ــه  ــه ب ــای توج ــه ج ــی ب ــدت مل ــت وح دول
و  قانون گرایــی  بــه  بایــد  افــراد،  گزینــش 
کمیســیون ها  کارِ  از  نظارتــی  مکانیزم هــای 
ــی  ــیون های انتخابات ــد. کمیس ــان ده ــه نش توج
کارکــرد  دلیــل  بــه  متأســفانه  کشــور،  در 
ــی  ــود در برهه های ــتقانۀ خ ــف و غیرمس ضعی
از انتخابــات، چنــان بــا ســوءظِن عمومــی 
ــته ترین  ــا آوردن شایس ــا ب ــه حت ــد ک مواجه ان
ــه  ــت رفت ــاد از دس ــوان اعتم ــم نمی ت ــراد ه اف
ــاد  ــادۀ اعتم ــرای اع ــرد. ب ــاده ک ــاره اع را دوب
از دســت رفتــه، تنهــا یــک راه باقی ســت و 
بــه  پاســخ گویی  مکانیزم هــای  این کــه:  آن 
گونه یــی طراحــی شــوند کــه اگــر افــرادی هــم 
بخواهنــد بــه وظیفۀشــان خیانــت کننــد، چنیــن 
کاری را انجــام داده نتواننــد و یــا انجامــش 

برای شــان بســیار بســیار دشــوار باشــد.
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احمـــد عمران

چقدر می توان
 به روند کاِر کمیتۀ 

گزینش اعتماد کرد؟

 

اســماء اســد، همســر بشــار اســد، رییس جمهــوری ســوریه، 
ــنهادهای  ــق، پیش ــاع در دمش ــِت اوض ــس از وخام ــه پ ک
زیــادی بــرای تــرِک ســوریه داشــت، بــه خبرگــزاری 
فرانســه گفتــه اســت کــه هیــچ وقــت فکــِر تــرک ســوریه 

ــت! ــرده اس را نک
ایــن اظهــارِ قاطــع، درحالی ســت کــه جنــگ تــا دروازۀ کاخ 
ــِر  ــاری مق ــا ب ــیده و حت ــق رس ــت جمهوری در دمش ریاس
ریاســت جمهوری آمــاِج حمــاِت مخالفــان و داعــش قــرار 
گرفتــه اســت. امــا اســماء اســد کــه شــهروند بریتانیاســت، 
همچنــان بــا قاطعیــت اصـــرار مــی ورزد کــه حاضــر نیســت 

ســوریۀ جنــگ زده و در خون تپیـــده را تــرک کنــد. 
تــا دو ســال پیــش، هیــچ کــس تصــور نمی کــرد حکومــت 
بشـــار اســد پنــج ســال دوام بیــاورد؛ زیــرا هــر آن احتمــاِل 
ــا  ــد پ ــم اس ــا خان ــت. ام ــد می رف ــت اس ــِی دول فروپاش
ــی  ــی و طوالن ــرد فرسایش ــن نب ــرش در ای ــاِی همس ــه پ ب

ــرد.   ــت ک مقاوم
ــروه  ــی و گ ــاِن داخل ــا مخالف ــد ب ــالۀ اس ــگ پنج س در جن
ــده  و  ــوری آواره ش ــون س ــد میلی ــش، چن ــتی داع تروریس
ــا  ــده اند. ام ــته ش ــون کش ــا کن ــر ت ــِن دیگ ــزار  ت صدهاه
در افغانســتان خوش بختانــه وضــع بــا همــۀ خرابی هــا 
و مشــکات، بهتــر از ســوریه بــوده اســت. بــا ایــن 
ــای  ــِب خانواده ه ــم اغل ــه می بینی ــت ک ــود، سال هاس وج
ــا  ــه ت ــوزه گرفت ــر ح ــک آم ــا ـ از ی ــِی م ــای دولت مقام ه
ــور و  ــر و رییس جمه ــورا، وزی ــدۀ ش ــن، نماین ــس، معی ریی
ســرانجام مقامــات ارشــد حکومــت ـ در بیــرون از کشــور 

می برنــد. به ســر 
ــِت  ــای اکثری ــون، خانواده ه ــا کن ــش ت ــال پی ــزده س از پان
ــس  ــکا، انگلی ــه، امری ــی، ترکی ــتان در دب ــای افغانسـ مقام ه
حضــورِ  کــه  این جاســت  می کننــد.  زنده گــی  و... 
ــرت بار  ــی حس ــه الگوی ــد، ب ــای اس ــوادۀ آق ــر و خان همس
ــِگ  ــک جن ــِر ی ــوریه درگی ــود. س ــل می ش ــا تبدی ــرای م ب
 تمام عیــار داخلــی بــود. جنــگ داخلــی ختــم ناشــده، 
بایــی دیگــر بــر مــردم ایــن کشـــور نــازل شــد و گــروه 
ــش  ــد. داع ــد گردی ــش متول ــطایِی داع ــوم و قرون وس ش
ســـوریه و عــراق را پایــگاه اصلــِی خویــش انتخــاب 
ــار  کــرد، هزاران هـــزار نفــر را در ایــن کشــور کشــت و آث
ــا  ــن جنایت ه ــا ای ــرد؛ ام ــود ک ــتانی را ناب ــی و باس تاریخ
هرگــز ســبب نگردیــد مقام هــای دولــِت ســوریه بــه تــرِک 
کشــور بیندیشـــند و یــا خانواده های شــان را بیــرون کننــد. 
از  بخشــی  در  جنــگ  کــه  وقتــی  این جــا  در  امــا 
بســیاری ها  کشــور شــعله ور می گــردد، می بینیــم کــه 
ــِد خــروج از  ــه جیــب زده و کمربن پاسپورت های شــان را ب
وطــن را می بنـــدند. همیــن اکنــون بســیاری از افــرادی کــه 
ــاوت،  ــی متف ــرای زنده گ ــری ب ــد و فک ــوردن دارن ــاِن خ ن
ــارِ  ــد ب ــن وطــن جــور شـــدنی نیســت، بای ــد: "ای می گوین

ســفر را بســـت و رفــت!" 
ــزده  ــگاه در افغانســـتان، مخصوصــًا در پان ــوع ن امــا ایــن ن
ســال اخیــر، تیشــه بــه هســت وبودمان زده اســت. البتــه گناهِ 
زیــادی هــم بــر مــردم نیســت، وقتــی می بیننــد: بســیاری از 
ــِد مهمــان در افغانســتان به ســر  ــی، همانن مقام هــای حکومت
می برنــد و خانواده های شــان در کشــورهای اروپایی یــی 
زنده گــی  می شــود،  شــناخته  اصلی شــان  وطــِن  کــه 
مقام  هــای  بلندپایه تریــن  می بیننــد  وقتــی  می کننــد؛ 
ــرای خــود در کشـــور قصرهــای امــن و مجلــل  دولتــی، ب
ــار هــم اعضــای خانوادۀشــان  ــوز یک ب ــا هن ســاخته اند و ت

نیاورده انــد!   بدان جــا  را 
ــی  ــر را مهمان خانه ی ــتاِن فقی ــا، افغانس ــاِت م ــی مقام گوی
بــرای پول شــویی و کســِب ثــروِت فســادآلود تصــور 
کرده انــد و نیــت دارنــد ایــن مهمانــی را تــا آخریــن 
ــد.  ــه دهن ــاراج ادام ــرای ت ــده ب ــِت باقی  مان ــت و امنی  فرص
ــوِی  ــن الگ ــی ای ــووالِن دولت ــه مس ــی ک ــا زمان ــن، ت بنابرای
ــه  ــان را ب ــند و خانواده های ش ــته باش ــر داش ــل را در س باط
ــوچ  ــِگ ک ــز آهن ــردم نی ــایر م ــد، س ــرا نخوانن افغانســتان ف
ــچ  ــت و هی ــد نواخ ــن خواهن ــواحِل ام ــا س ــفر را ت و سـ
اســتداللی نخواهــد توانســت آن هــا را بــه مانــدن و ایســتادن 

در برابــِر مشــکات قناعــت دهـــد. 
بــه امیـــد روزی کــه مقامــاِت کشــور، میهن دوســتی و 
ایســتاده گی را از اســماء اســد سرمشــق بگیرنــد و بــه مــردمِ 
خویــش انگیــزۀ مانــدن و ســاختِن افغانســتان را بدهنـــد!  

این جا همه مهمان اند

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1883   چها  ر  شنبه      28 میزا ن /     مهر        y    1395   17 محرم  الحرام y 1437   19 ا و کتو بر  2016

تجربۀ کشورهای دیگر نشان 
می دهد که به جای اعتماد به 

افراد، قدرِت نظارت و پاسخ گویی 
را باید باال برد. کمیسیون های 

انتخاباتی در کشور زمانی 
می توانند به کمیسیون های 
قدرتمند و مسوول تبدیل 

شوند که خود را با فشار قانون 
روبه رو ببینند. تا زمانی که چنین 

امری اتفاق نیفتد، بدون شک 
در میزان کارآیی کمیسیون های 
انتخاباتی نیز هیچ تغییِر مثبتی 

رونما نخواهد شد
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مذاکرات قطر رد شد

"دولت افغانستان و طالبان در قرغیزستان 
مذاکره می کنند"

برخــی منابــع بــا رد مذاکــرۀ رییــس 
ــان در  ــده گان طالب ــا نماین ــی ب ــت مل امنی
قطــر می گوینــد کــه قــرار اســت در مــاه 
نومبــر میــان دولــت افغانســتان و طالبــان 
ــزار شــود.  ــی برگ ــتان مذاکرات در قرغزس
روزنامــۀ  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
ــورد  ــی در م ــر گزارش ــا نش ــن ب گاردی
گفت وگــوی مخفیانــه اســتانکزی بــا 
ــان در قطــر نوشــته کــه ایــن  گــروه طالب
دومیــن نشســت مخفیانــۀ نماینــده دولــت 

ــت.  ــان اس ــروه طالب ــا گ ــتان ب افغانس

بیــان  حالــی  در  گزارش هــا  ایــن 
می شــود کــه برخــی از اعضــای شــورای 
عالــی صلــح بــا ابــراز بی خبــری از ایــن 
نشســت ها می گوینــد کــه نماینده یــی 
ایــن  در  صلــح  عالــی  شــورای  از 

نشســت ها حضــور نداشــته اســت.
اســماعیل قاســمیار عضــو شــورای عالــی 
صلــح در مصاحبــه بــا روزنامــه مانــدگار 
ــی  ــکار عمل ــه ابت ــتان ب ــد: پاکس می گوی
ــان را  ــد طالب ــای ارش ــی از گروه ه برخ
ــن گــروه در دوحــه  ــر سیاســی ای در دفت
ــا  ــرده ت ــع ک ــم جم ــر دور ه ــز قط مرک

ــان شــود. باعــث وحــدت آن
حضــور  چنــد  هــر  قاســمیار  آقــای 
ــتان  ــی افغانس ــای امنیت ــده از نهاده نماین
در مذاکــره بــا طالبــان را در قطــر رد 
پاکســتان  می افزایــد:  نمی کند؛امــا 
می خواهــد یــک ترکیــب از اعضــای 

ارشــد گــروه طالبــان را بــه گفــت و 
گوهــای صلــح آمــاده کنــد.

بــه گفتــه ایــن عضــو شــورا عالــی صلــح، 
ــوده و از  ــی ب ــن  طالبان ــت بی ــن نشس ای
شــورای عالــی صلــح نماینده یــی در 

ــت. ــته اس ــور نداش ــن آن حض ای
از ســویی هــم، وحیــد مــژده آگاه مســایل 
ــد کــه  ــر می گوی ــا رد ایــن خب سیاســی ب
نشســتی میــان دولــت افغانســتان و گــروه 

طالبــان صــورت نگرفتــه اســت.
آقــای مــژده افــزود: قــرار اســت در مــاه 

نومبــر ســال جــاری یــک نشســت میــان 
ــت  ــان و حکوم ــروه طالب ــای گ نماینده ه
افغانســتان در کشــور قرغیزســتان برگــزار 

شــود.
کــه گویــا  افــرادی  از  او،  بــه گفتــه 
مذاکــره بــا آنــان در قطــر صــورت گرفتــه 
اســت، در آن دفتــر صاحیــت ندارنــد و 
ــده  ــرده نش ــر نامب ــر قط ــای دفت از اعض

ــت. اس
آقــای مــژده تصریــح کــرد: به خاطــر 
این کــه ذهنیت هــای مــردم از جنــگ 
شــود،  معطــوف  دیگــر  طــرف  بــه 
تــاش  بین المللــی   اســتخبارات 

کننــد. نشــر  را  شــایعات  می کننــد 
ــن  ــان کــرد کــه شــاید ای ــای مــژده بی آق
گــزارش  قصــه چنــد ســال پیــش باشــد.
قســمتی  در  مــژده  آقــای  هم چنــان، 
ــربازان  ــه س ــت ک ــود گف ــخنان خ از س

ــان جنــگ  نیروهــای امنیتــی کــه در جری
ــتان از  ــت افغانس ــده اند، دول ــد ش ناپدی
ــا  ــته ت ــی خواس ــرخ بین الملل ــلیب س س
ــربازان را  ــن س ــاش ای ــود و ب ــل ب مح

ــد. ــدا کن پی
ــا  ــا صده ــان جنگ ه ــت: در جری او گف
ســرباز نیروهــای امنیتــی الدرک شــده اند.
ــانه های  ــه رس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــع در  ــک منب ــل از ی ــه نق ــی ب بین الملل
ــد  ــک عضــو ارش ــت افغانســتان و ی دول
گــروه طالبــان گفته انــد کــه نماینده  هــای 
حکومــت افغانســتان و گــروه طالبــان در 
قطــر گفت وگــوی صلــح را مخفیانــه 

آغــاز کرده انــد. 
ــهٔ  ــام بلندپای ــک مق ــل از ی ــه نق ــان ب آن
ــد  ــک عضــو ارش ــت افغانســتان و ی دول
طالبــان گفته انــد کــه پــس از کشته شــدن 
مــا اختــر محمــد منصــور توســط حملــه 
هواپیمــای بــدون ســر نشــین امریــکا در 
پاکســتان، ایــن دومیــن نشســتی اســت که 
میــان طالبــان و نماینــده دولت افغانســتان 
در ماه هــای ســپتمبر و اوکتبــر بــا حضــور 
ــر  ــا عمــر رهب ــرادر م ــان ب ــا عبدالمن م

ــزار می شــود. ــان برگ پیشــین طالب
ــز  ــه مرک ــان در دوح ــی طالب ــر سیاس دفت
ــل  ــکار عم ــه ابت ــال 2013 ب ــر در س قط
صلــح  گفت گوهــای  آغــاز  بــرای 
ــا  ــتان ادع ــت افغانس ــا دول ــد؛ ام ــاز ش ب
می کنــد کــه ایــن مرکــز آنچنانی کــه 

ــت. ــده اس ــام نش ــر تم ــد موث بای
یــک عضــو ارشــد طالبــان گفته اســت که 
اولیــن نشســت مســتقیم در فضــای کامًا 
ــا  ــان م ــت می ــی مثب ــا روحیه ی ــاز ب ب
ــتانکزی  ــد و معصــوم اس ــان آخن عبدالمن

ــی برگــزار شــد. ــت مل ــس امنی ریی
امــا دفتــر سیاســی طالبــان در قطــر 
ــت افغانســتان  ــا دول ــی ب ــرات پنهان مذاک

را رد کــرد.
ــد و  ــو ارش ــاهین عض ــهیل ش ــد س محم
ســخنگوی دفتــر سیاســی طالبــان در 
قطــر گــزارش اخیــر »گاردیــن« مبنــی بــر 
ــت افغانســتان  ــا دول ــان ب ــرات طالب مذاک

ــرد. ــه را رد ک در دوح
ــا رد  ــر ب ــاهین در قط ــهیل ش ــد س محم
ــار  ــه اخب ــرد ک ــد ک ــزارش تاکی ــن گ ای
ــرات  ــانه ها از مذاک ــده در س ــر ش منتش
کابــل  دولــت  بــا  قطــر  در  طالبــان 

حقیقــت نــدارد.

د افغانســتان د اســامي جمهوریــت اجرائیــه رئیــس 

ــاض کــي د  ــه ری ــرون پ ــه پ ــه عبدالل ــر عبدالل ډاکټ

ــن  ــادم الحرمی ــا، خ ــه پاچ ــتان ل ــعودي عربس س

ــز  ــن عبدالعزی ــن اعلــی حــرت ســلامن ب رشیفی

ــدل. ــعود رسه ولی الس

پــه دغــه لیدنــه کــي د افغانســتان د ســويل او امنیت 

ــو،  ــر اړیک ــتان پ ــتان او پاکس ــډون، د افغانس ــه ګ پ

ــر  ــر محــوه کېــدو، د پانګــه اچــوين پ ــزم پ د تروری

تشــویق، د افغــان کارګــرو لپــاره د کاري جوازونــو 

پــر ورکــړي او پــه تعلیمــي، کلتــوري، روغتیايــي او 

ــر  ــو پ ــزو همکاری فرهنګــي برخــو کــي د دوه اړخی

زیاتــوايل خــري وســوې.

د هیــواد اجرائیــه رئیــس د ســعودي پاچــا تــه 

ــي د  ــږي، چ ــه کي ــتان کلون ــي افغانس ــل، چ ووی

ــل  ــدا الم ــوي او هم ــارزه ک ــد مب ــر ض ــزم پ تروری

دی، چــي هیــواد یــې د تروریــزم پــر ضــد د 

ســعودي عربســتان پــه مــرۍ د اســامي ایتــاف 

غــړی ســوی دی.

ــه  ــن پ ــې د یم ــواد ی ــي هی ــړه، چ ــه ک ــه زیات هغ

مســئله کــي هــم د پاچــا عبداللــه او پــه هغــه اړه د 

ــوي. ــړ ک ــځ مات ــتان د دري ــعودي عربس س

هغــه زیاتــه کــړه، رسه لــه دې، چــي افغانســتان رسه 

د تروریــزم پــر ضــد جګــړه کــي رښــتینی او قربــاين 

ــده مرغــه، چــي پاکســتان ال هــم د  ــه ب دی، ويل ل

ترورســتانو ماتــړ کــوي او پــه دې برخــه کــي یــې 

الزمــه همــکاري نــه ده کــړې.

نومــوړي یادونــه وکــړه، چــي تروریــزم د ټولــو پــه 

زیــان دی او ســعودي عربســتان دي همــکاري 

ــي  ــزم حام ــي د تروری ــیمه ک ــه س ــو پ ــړي، څ وک

ــړي. ــس ک ــت ب ــزم حامی ــه د تروری هیوادون

اجرائیــه رئیــس پــه دې لیدنــه کــي وویــل، چــي پــه 

افغانســتان کــي د امنیــت لــه راتــګ رسه اقتصــادي 

ــو  ــه عرب ــږي او دا فرصتون ــم ایجادي ــه ه فرصتون

پانګوالــو تــه چانــس ورکــوي، چــي پــه افغانســتان 

کــي پانګونــه وکــړي.

ډاکټــر عبداللــه عبداللــه زیاتــه کــړه، چــي پــه 

افغــاين بانــدي د افغــان کارګــرو د پاکســتانیو 

پاســپورټونو تغیــر او افغــان کارګــرو تــه د کار 

ــه  ــد موافق ــي بای ــه ک ــه برخ ــړي پ ــو د ورک جوازون

لیکونــه الســلیک يس. او هوکــړه  ويس 

هغــه د خــرو پــه وروســتیو کــي وړاندیــز وکــړی، 

چــي ســعودي عربســتان دي د پــه زړه ســوریو 

ــړي. ــته وک ــي مرس ــداوۍ ک ــه ت ــومانو پ ماش

الحرمیــن  پاچــا، خــادم  عربســتان  د ســعودي 

ــز  ــن عبدالعزی ــن اعلــی حــرت ســلامن ب رشیفی

الســعود د هیــواد لــه اجرائیــه رئیــس رسه پــه لیدنــه 

کــي وویــل، چــي ســعودي عربســتان د مســلامنانو 

اســامي  د  افغانســتان  د  توګــه  پــه  قبلــې  د 

جمهوریــت د ســتونزو پــه حــل کــي دینــي او 

ــري. ــؤلیت ل ــامي مس اس

هغــه زیاتــه کــړه، چــي افغانســتان او افغانــان یــې 

ــدې  ــه هم ــري او پ ــای ل ــاص ځ ــي خ ــه زړه ک پ

ــه افغانســتان کــي د دایمــي ســويل،  روحیــه رسه پ

ــتونکی دی. ــګ غوښ ــن او پرمخت ام

د  عربســتان  ســعودي  چــي  وویــل،  نومــوړي 

اړیکــو  د ښــو  ترمنــځ  پاکســتان  او  افغانســتان 

غوښــتونکی دی او د ســويل پــه هڅــو او لــه 

تروریــزم رسه پــه مبــارزه کــي د افغانســتان لــه 

داعیــې ماتــړ کــوي.

د ســعودي عربســتان پاچــا زیاتــه کــړه، چــي هیــواد 

ــل  ــاه خپ ــګ لپ ــويل د رات ــتان د س ــې افغانس ــه ی ب

ــي  ــه واک ک ــت پ ــان حکوم ــات د افغ ــول امکان ټ

ورکــړي او لــه ټولــو اړخونــو بــه د ســويل پروســه 

قــوي کــړي.

ــاره رضوري  ــويل لپ ــي د س ــره، چ ــه خ ــه پ د هغ

ــي  ــړو الس واخ ــګ جګ ــه جن ــان ل ــو طالب ده، څ

ــاره خپلــه امادګــي  او پــدې توګــه رسه د ســويل لپ

ــړي. ــان ک اع

ســعودي پاچــا یادونــه وکــړه، چــي د وزیرانــو 

شــورا تــه یــې هدایــت کــړی، څــو د افغــان 

افغــاين  پــه  پاســپورټونه  پاکســتاين  کارګرانــو 

پاســپورټونو تبدیــل او افغــان کارګرانــو تــه د کار د 

ــړي. ــات وک ــي اقدام ــړه ک ــه ورک ــواز پ ج

مسووالن زون غرب:
 در جنگ فراه 136 طالب کشته و 81 تن زخمی شدند

اجرائیه رئیس د سعودي له پاچا رسه پر افغان سوله 

او دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو باندي وږغېدی

کشــور  غــرب  در  امنیتــی  مقام هــای 
ــای  ــای نیروه ــه در حمله ه ــد ک می گوین
ــت  ــان در والی ــع طالب ــر مواض ــی ب امنیت
فــراه، 136 تــن از افــراد ایــن گــروه 
ــی  ــان زخم ــر آن ــن دیگ ــته و 81 ت کش

ند. شــده ا
فرمانــده  غــوری،  محی الدیــن 
قــول اردوی 207 ظفــر در غــرب کشــور 
ــا  ــی  ب ــت خبری ی ــنبه در نشس روز سه ش
جمعــی از مقام هــای محلــی فــراه گفــت، 
ــان شــب گذشــته در  ــن شــمار از طالب ای
اثــر حمله هــای هوایــی، توپ خانه یــی 
و زمینــی نیروهــای امنیتــی در روســتاهای 
برنگتــوت، شــور آباد، گنهــکان، رج و 
ــواه  ــوالی بک ــراه و ولس ــهر ف ــار ش نوبه

کشــته و زخمــی شــده اند.
بــه گفتــۀ آقــای غــوری، از مجمــوع 
در  تــن   65 طالبــان  تلفــات  شــمار 
روســتاهای حومــۀ شــهر و 71 تــن دیگــر 

ــوالی  ــی در ولس ــای هوای ــر حمله ه در اث
بکــواه کشــته شــده اند.

فرمانــده قــول اردوی 207 ظفــر می گویــد 
کــه در نتیجــۀ عملیــات نظامــی نیروهــای 
و  برنگتــوت  روســتاهای  امنیتــی، 
ــًا  ــراه کام ــهر ف ــۀ ش ــورآباد در حوم ش
شــده  پاک ســازی  طالبــان  وجــود  از 
ــی در  ــای امنیت ــروی نیروه ــت و پیش اس

ــه دارد. ــر ادام ــتاهای دیگ روس
ــن  ــه در ای ــد ک ــوری می افزای ــای غ آق
عملیــات نظامــی 5 کارخانــۀ بــزرگ 
تولیــد مــواد مخــدر و چنــد عــراده 
ــواه  ــوالی بک ــز در ولس ــان نی ــر طالب موت
تخریــب شده اســت. او می گویــد کــه 
در ایــن عملیــات بــه نیروهــای امنیتــی و 

نرسیده اســت. آســیبی  غیرنظامیــان 
گــروه طالبــان هنــوز در ایــن مــورد ابــراز 

ــری نکرده اســت. نظ

ابوبکر صدیق

عضو شورای والیتی هرات به اعدام محکوم شد

ــه  ــی هــرات ب یــک عضــو شــورای والیت
ــه  ــل ب ــه قت ــری منجــر ب ــام گروگانگی اته

ــدام محکــوم شــد. اع
ــی  ــورای والیت ــو ش ــکر عض ــی عس حاج

ــل  ــری و قت ــام گروگانگی ــه اته ــرات ب ه
ــوم  ــدام محک ــه اع ــاق ب ــاه ایم ــد ش محم

شــد.
پیــش از ایــن، هفــت تــن بــه اتهــام 

ایمــاق  شــاه  محمــد  گروگانگیــری 
بودنــد. شــده  بازداشــت 

ایــن افــراد از جملــه حاجــی عســکر 
ــن  ــس از گرفت ــی پ ــورای والیت ــو ش عض
200 هــزار افغانــی )3600 دالــر( گــروگان 

ــانند. ــل می رس ــه قت را ب
ســرانجام در جلســه علنــی دیــوان جرائــم 
ــی دادگاه  ــی و خارج ــت داخل ــه امنی علی
شــهری در هــرات، حکــم متهمــان تعییــن 

شــد.
ــج  ــرات، پن ــکام دادگاه ه ــاس اح ــر اس ب
نفــر از جملــه حاجــی عســکر عضــو 
شــورای والیتــی بــه اعــدام محکــوم 
شــدند همچنیــن دو متهــم دیگــر بــه 
ترتیــب بــه یکســال و یــازده ســال زنــدان 

ــدند. ــوم ش محک



ــال  ــه دنب ــا، ب ــام دواه ــواع و اقس ــاِن ان ــا و در می ــا در دواخانه ه ــِب م ــرا اغل چ
ــن  ــه ای ــال آن ک ــتیم. ح ــدن هس ــوان مان ــدن و ج ــوان ش ــرای ج ــیری ب اکس
ــواع  ــه ان ــاِل خان ــه و یخچ ــا در خان ــت. م ــود اس ــا موج ــۀ م ــیرها در خان اکس
ــیاری از  ــه بس ــا ب ــا را از ابت ــه م ــم ک ــیدان هایی را داری ــی از آنتی اکس مختلف
ــا  ــوه ه ــی، می ــد. بل ــت می کنن ــری، محافظ ــا پی ــاک و حت ــای خطرن بیماری ه
ــی،  ــواد غذای ــن دســته از م ــه ای ــد ک ــاور کن ــر کســی ب و ســبزی ها. شــاید کمت
ــود. در  ــت نمی ش ــی یاف ــچ دواخانه ی ــه در هی ــتند ک ــی هس ــار از داروهای سرش

ــود.  ــاره می ش ــا اش ــورد از آن ه ــد م ــه چن ــا ب ــه تنه ــن مقال ای

کشمش
ــیدانی  ــی اکس ــی آنت ــوند، فعالیت های ــت می ش ــا یاف ــه در میوه ه ــی ک فنول های
پایه یــی  بــدن رخ می دهنــد و  از تخریب هــای ســلولی کــه در  دارنــد و 

آکســیجنی دارنــد، جلوگیــری می نماینــد.
فاونولــزی )نوعــی از فنــول کــه از خانــوادۀ فاونوییــد می باشــد( در کشــمش 
وجــود دارد و طــی فراینــد تبدیــل انگــور بــه کشــمش کمتــر می شــود. اگرچــه 
ــادۀ  ــروم م ــه ب ــم ک ــد بدانی ــا بای ــنیده ایم، ام ــروم ش ــواص ب ــم از خ ــی ک خیل
معدنی یــی اســت کــه رابطه یــی مســتقیم بــا ســامتی دارد و در ســامت 
اســتخواِن زنــان نقــش عمده یــی ایفــا می کنــد. بــروم ماده یــی اســت کــه بــرای 
تبدیــل اســتروژن و ویتامیــن D بــه شــکل های فعــال آن هــا، مــورد نیــاز اســت. 
بعــد از یائســه گی در زنــان میــزان اســتروژن کاهــش می یابــد و باعــث حســاس 
ــه  ــد دســتور ب ــون پاراتیرویی ــه هورم ــا آن جــا ک ــردد ت شــدن اســتخوان ها می گ

ــد. ــتخوان ها را می ده ــیم از اس ــت کلس برداش
مطالعــات نشــان داده اســت کــه بــروم از آرتــروز اســتخوانی و پوکــی 
اســتخوان ها جلوگیــری می کنــد و تاثیــرات مفیــد اســتروژن درمانــی در زنانــی 
ــن 50  ــمش بی ــد. کش ــش می ده ــیده اند را افزای ــه گی رس ــن یائس ــه س ــه ب ک
ــر،  ــوب فیب ــع خ ــمش، منب ــد. کش ــروم می باش ــاوی ب ــه ح ــت ک ــی اس میوه ی
ــن  ــوه هم چنی ــن می ــرژی اســت. ای ــع خــوب ان ــن منب ــی اکســیدان و هم چنی آنت
ــوی  ــمش محت ــد. کش ــتروژن می باش ــون اس ــن D و هورم ــوب ویتامی ــع خ منب
ــورد  ــن م ــد آه ــمش، ۹0 درص ــرم کش ــد. 600 گ ــن می باش ــادی آه ــدار زی مق
ــری و بیماری هــای  ــی اکســیدان از پی ــد. آنت ــن می کن ــدن را تأمی ــۀ ب ــاز روزان نی
ــمش  ــد. کش ــری می کن ــرطان جلوگی ــمش از س ــد. کش ــه از آن می کاه حاصل
ــش  ــث کاه ــد و باع ــم می کن ــون ک ــد را در خ ــترول ب ــا کلس ــزان LDL ی می

ــردد. ــی می گ ــاری قلب بیم
 

آلو بخارا و آلو سیاه 
ــام  ــول ن ــت می شــود، فن ــو بخــارا یاف ــیاه و آل ــو س ــه در آل ــوادی ک یکــی از م
دارد کــه نوعــی آنتــی اکســیدان اســت. ایــن آلوهــا دارای ویتامیــن A، ویتامیــن 
ــیاه و  ــو س ــای آل ــی از توانایی ه ــتند. یک ــر هس ــار از فیب ــیم و سرش C، پتاس
ــد  ــان یافته ان ــه محقق ــد ک ــن می باش ــاالی آه ــذب ب ــت ج ــارا، قابلی ــو بخ آل
ــد. از  ــود در آن می باش ــن C موج ــود ویتامی ــل وج ــه دلی ــت ب ــن قابلی ــه ای ک
ــن  ــدن و هم چنی ــای ب ــاختن بافت ه ــالم س ــه س ــوان ب ــن C، می ت ــد ویتامی فوای
ــی  ــدار کم ــرف مق ــود. مص ــاره نم ــدن اش ــی ب ــتم ایمن ــاختن سیس ــاوم س مق
ــا  ــری از ابت ــرای جلوگی ــرما ب ــل س ــه در فص ــورت روزان ــن C، به ص ویتامی
ــورد  ــن م ــد و هم چنی ــد می باش ــیار مفی ــزا بس ــرماخورده گی و آنفوالن ــه س ب
ــد.  ــج می برن ــوش رن ــت گ ــب از عفون ــور مرت ــه به ط ــت ک ــرادی اس ــاز اف نی
ــری  ــای آزاد جلوگی ــن C، از اکســید شــدن کلســترول توســط رادیکال ه ویتامی
ــی  ــه بیماری هــای قلب ــا ب ــرا اکســید شــدن کلســترول ســبب ابت ــد؛ زی می نماین
ــه عــاوه ویتامیــن  در افــراد دیابتــی و هم چنیــن گرفته گــی رگ هــا می گــردد. ب
ــی  ــرفت بیماری های ــای آزاد، از پیش ــودن رادیکال ه ــا نم ــا خنث ــد ب C، می توان
نظیــر آســم، ســرطان روده، آرتــروز اســتخوان و روماتیســم جلوگیــری نمایــد. 
ــه بیمــاری کم ســویی  ــرای بینایــی مفیــد اســت و از ابتــا ب ــو ســیاه بســیار ب آل

ــد.  ــری می نمای ــالی جلوگی ــم در دوران کهنس چش
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 بخش نخست
بخش سوم

چــــــرا 
به جای دارو میوه بخوریم؟

عبدالبشیر فکرت، استاد دانشگاه 
کابل

هیوم که به شناختی فراتر از تأثراِت حسی 
میان علت و  رابطۀ ضرورت  نیست،  قایل 
انطباعات  از  ناشی  آن که  به دلیل  را  معلول 
مفهوم  و  میکند  انکار  نیست،  حسی 
روانشناختی  خصلِت  را  عّلی  ضرورت 
انسان ها به شمار میآورد نه عینیِّت خارجی 
و  غزالی  همچون  هیوم  پدیده ها.  میان 
بسیاری از اشاعره معتقد است که ضرورت 
عّلی نوعی اجبار ذهنیست که ما ناخودآگاه 
آن را جزو ساختار جهان و دارای عینیّت 
خارجی گمان بردهایم. هیوم مفهوم علیّت 
تجزیه  مجاورت  و  توالی  مفهوم  دو  به  را 
میکند و با تأکید بر نظم و به هم پیوسته گی 
اشیا، آن را نوعی عادت و دوام میخواند. از 
دید هیوم، چون افروخته شدِن آتش همواره 
توأم با حرارت بوده است، ما چنان گمان 
رابطه ی  حرارت  و  آتش  میان  که  برده ایم 
ضروری برقرار است، درحالیکه ضرورتی 
بلکه آن چه را ما ضرورت  در کار نیست، 
خوانده ایم رابطه یی عادی و مداومی است 

وجود  به  طبیعت  جریان  یک نواختی  که 
آورده است.

هیچ  به  کنیم،  نگاه  این ها  از  عمیق تر  اگر 
معلوماِت تصدیقییی نمی توان جز در سایۀ 
پذیرش یکرشته مفاهیم پیشینی دست پیدا 
کرد. اعتقاد هیوم به این که »تصّورات ناشی 
از تأثرات حسی است« با اصوِل شناختی او 
سازگاری ندارد. اگر از هیوم پرسیده شود 
که وجودِ رابِط »است« در این گزاره ناشی 
خواهد  پاسخی  چه  انطباعیاست،  چه  از 

»است«  رابِط  داد؟. در گزارۀ مزبور وجودِ 
نمی توان  و  نیست  تأثرات حسی  از  ناشی 
»است« را به صورِت محسوس موردِ اشاره 
میان موضوع  رابط  که  را  »استی«  این  داد. 
گزارههای  شکلدهندۀ  و  محمول،  و 
انطباعاِت  از  ناشی  تصدیق یست، نمی توان 
حسی هیوم دانست. زیرا »است« و »نیست« 
داللت  سلب  و  ایجاب  رابطۀ  دو  بر  که 
دارند، تصّورات ناشی از تأثر حسی نیستند، 
بلکه مفاهیم عقلییی هستند که بیتوجهی به 
آن اصول-پایه هایی نظریۀ شناخت هیوم را 

به چالش میکشد.
به  رابطه  در  هیوم  موقِف  بابِ   در  آن چه 
به  رابطه  در  آمدیم،  گفته  عّلی  ضرورِت 
اشاعره  به ویژه غزالی - نیز صادق است. 
غزالی برای حمایت از درستی عقیدۀ دینی، 
چالش  به  را  پدیده ها  میان  عّلی  ضرورِت 
کشید و آن چه را فیلسوفان ضرورِت عّلی 
می-دانستند،  نوعی عادِت ذهنی به حساب 

آورد. چنان که آمده است: 
است  ضروری  عّلی  اقتران  که  ادعا  این 
منطقًا نارواست. زیرا با هیچ استدالل منطقی 
کرد.  استنتاج  علت  از  را  معلول  نمی توان 
بر  مبتنی  )ادعا(  این  که  است  این  نهایت 
مشاهده و تجربه است. ما مشاهده می کنیم 
که امور به دنبال هم میآیند یا این که امور 
همانند همواره به هم پیوسته اند. حال گوییم 
این امر به توالی داللت میکند نه به سببیّت 

یا اقتران یا ارتباط. در آتش که شیء بیروح 
نیست؛  به وجودآوردن  برای  قدرتی  است 
مشاهده فقط این را نشان میدهد که یکی 
با دیگری است نه به وسیلۀ آن »عنده البِِه«، 
میشود  علت حاصل  به همراه  معلول  یعنی 

نه به وسیلۀ آن. 
علیّت  مسألۀ   - هیوم  همچون   - غزالی 
و  میدهد  ارجاع  تجربه  و  مشاهده  به  را 
نهایتًا ضرورت عّلی را به مفهوم تعاقب و 
پی درپی یی که امورِ  حسیاند، تجزیه میکند. 

معجزات  که  میدهد  نشان  اینکار  با  غزالی 
تنها زمانی  انکار معجزات  نیستند و  محال 
محال  منطقًا  آن ها  وقوع  که  است  جایز 
عّلی  نفی ضرورت  با  ظاهراً  غزالی  میبود. 
سعی کرد تا جایی برای معجزات باز کند و 
فرض محال بودِن معجزات را با اعتقاد به 
او  زند.  برهم  پدیده ها  میان  ضرورِت عّلی 
افزون بر آن، از ماهیِّت ترکیبی علل و نیز 
تکثّر علل سخن گفت. او رویکردِ تکعلتی 
فاسفه را در کار توضیح جهان ناکافی، و 
بلکه نادرست دانست و از تکثّر علل سخن 
به میان آورد. از دیِد غّزالی، معلول واحدی 
باشد.  داشته  متعددی  علل  است  ممکن 
نفی  با  را  معلولی  نیست  ممکن  بنابراین، 

یک علِت خاص نفی کنیم. 
معلول  جز  واحد  علت  »از  قاعدۀ  غزالی 
نشان  نادرست  را  نمیشود«  صادر  واحد 
به  منجر  علیّت  رابطۀ  به  اعتقاد  تا  میدهد، 
نفی معجزات نشود. او با طرح تعدد علل 
تا  میکند  سعی  علت ها  ترکیبی  ماهیِت  و 
تمامیت خواهی  به  که  را  قاعده یی  اساِس 
فلسفی منجر شده بود، در هم بشکند و با 
حمله بر اصل علیّت و قاعدۀ »علت واحد، 
امکان  پذیرش  برای  جا  واحد«،  معلول 

معجزات گشوده شود. 
اشاعره به صورت عموم سعی کردند تا با 
اعتقاد  با  و  جهان،  در  عّلی  ضرورِت  نفی 
روی  بر  را  راه  فرد  جوهر  آنی  وجود  به 
آن ها  سعی  این  اما  بگشایند،  معجزات 
به ناخواست به نفی قوانین تکوینی خداوند 
که بر پایۀ ضرورت عّلی قابِل تبیین است، 
انجامید. اگر ذّرات در اثر دخالت ارادۀ الهی 
موجود و معدوم شوند، آنگاه هر لحظه یی 
از طبیعت و جهان معجزه است و تفکیک 
دخالِت  و  طبیعت  عادی  جریان  میان 
خارق العادۀ خداوند از میان میرود. توضیح 
قوانینی حاکم  و  در جهان سنت ها  این که، 
و  عّلی  رابطۀ  پایۀ  بر  را  آن  باید  که  است 
میکنند،  تبخیر  بحرها  کرد.  توجیه  معلولی 
دوباره  نیز  ابر  و  میشود  مبّدل  ابر  به  بخار 
به صورت های باران، برف و ژاله به زمین 
ابر  بخار،  ابر،  میان  رابطه  اگر  میریزد.  فرو 
ندانیم،  رابطۀ ضروری  نوع  از  را  بارش  و 
شمار  به  عادت  و  دوام  نوعی  را  آن  بلکه 
که  تکوینی  سنِت  این  پایه های  آوریم، 
استوار بر علیّت است، فرو خواهید ریخت. 
آنگاه این سنِت تکوینی به خودی خودش 
معجزه است و چنین معجزه یی را میتوان در 
تمامی هستی و پدیده های به وضوح دید. 
اگر همه-چیز معجزه باشد، هیچ معجزه یی 
از همین جاست که  وجود نخواهد داشت. 
سعی غزالی متکی بر نفی ضرورِت عّلی در 
جهِت بازکردن جایی برای معجزات باعث 
میشود تا معجزه در مقام معرفت شناختی با 
ابهام و نامفهومی روبه رو گردد و معجزه از 
غیر معجزه   به دلیل آن که همه چیز معجزه 

است - تفکیک نشود.
که  آن چه  عادتوارهانگاشتِن  با  اشاعره 
تعبیر  عّلی  ضرورت  به  آن  از  فیلسوفان 
عادت«  »ِخرق  به  را  معجزه  می کردند، 
برخاف  که  آن چه  یعنی  کردند.  تعریف 
میدهد.  رخ  جهان  عادی  جریان  و  عادت 
با خرِق  توأم  نیز  اما چون سحر و کهانت 
عادتاند، در تعریف معجزه قید »تحّدی« را 
را  تکوینی  سنت های  اشاعره  افزودند.  نیز 
افعالی خداوند لطمه  تا توحید  برهم زدند 
نبیند و جهان مستقل از اراده و فعل خداوند 
و  فیلسوفان  میان،   این  در  نشود.  تصّور 
سنت های  به  معتقد  عقلگرا  گروه های 
پدیده ها  میان  ضروری  رابطۀ  و  تکوینی 
بیان این که ارادۀ خداوند و  با  بودند. آن ها 
سنت های تکوینی در طول هم قرار دارند 
نه در عرض هم، معتقد شدند که سنت های 
تکوینی صدمه یی بر توحید افعالی خداوند 
نمی رساند؛ بلکه ارادۀ خداوند در کار جهان 
پایۀ  بر  که  تکوینی  سنت-های  کانال  از 
ضرورت بنا شده است، میگذرد؛ در حالیکه 

اشاعره به گونۀ مخالف می اندیشیدند. 

نظریۀ أتمی

 اشـاعره
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پارسی دری؛ نه پارسی، دری و تاجیکی!
ــاوت  ــیوه های متفـ ــه شـ ــتیزی بـ ــِی دری سـ  پارسـ
ــانۀ  ــان دارد. رسـ ــاوت، جریـ ــای متفـ و از آدرس هـ
پارســـِی دری  زبـــان  بـــه  نســـبت  بی بی ســـی 
ــن  ــا ایـ ــه بـ ــود را دارد کـ ــاِص خـ ــورد خـ برخـ
برخـــوردِ خـــاص می خواهـــد بـــرای پارســـِی 
دری مسأله ســـازی کنـــد و ایـــن زبـــان را ســـه 
معرفـــی  تاجیکـــی(  و  دری  )فارســـی،  زبـــان 
ــی ها  ــی از پالیسـ ــز یکـ ــورد نیـ ــن برخـ ــد. ایـ کنـ
ســـطح  در  فرهنگـــی  سیاســـت گذاری های  و 
منطقـــه و جهـــان نســـبت بـــه زبـــان پارســـی دری 
ـــت  ـــود را دارد. سیاس ـــاِص خ ـــد خ ـــه پیام ـــت ک اس
ــز از  ــتان نیـ ــِی افغانسـ ــمی و دولتـ ــِی رسـ فرهنگـ
ــی و دری  ــاِن فارسـ ــی زبـ ــت گذارِی جدایـ سیاسـ
حمایـــت می کنـــد و همیشـــه تأکیـــد می کنـــد کـــه 
فارســـی، زبـــاِن ایرانی هـــا اســـت؛ و بـــه کســـانی 
ــا پارســـی دری اســـت،  ــاِن مـ ــد زبـ ــه می گوینـ کـ
ـــه  ـــرای بیگان ـــی ب ـــی و جاسوس ـــِپ ایران گرای برچس
ــناخت  ــه شـ ــبت بـ ــود نسـ ــا نمی شـ ــد. امـ می زنـ
واقعـــِی یـــک زبـــان، ســـلیقه یی و بـــا غرض هـــای 
ــِف  ــا وصـ ــرد. بـ ــورد کـ ــی برخـ ــی و سیاسـ قومـ
ـــول و  ـــا، متح ـــِر پوی ـــداد و ام ـــک روی ـــان ی ـــه زب آن ک
ـــول  ـــر و تح ـــتی تغیی ـــه بایس ـــت ـ ک ـــر اس ـــل تغیی قاب
در زبان هـــا را بـــه رســـمیت بشناســـیم ـ، بـــا ایـــن 
بـــه رسمیت شناســـی تغییـــر و تحـــول در زبان هـــا 

ــا. ــناخت زبان هـ ــراغ شـ ــم سـ برویـ
ـــود دارد:  ـــرد وج ـــان، دو رویک ـــناخت زب ـــرای ش  ب
ـــرد  ـــی. رویک ـــرد هم زمان ـــی و رویک ـــرد درزمان رویک
ـــول  ـــان را در ط ـــک زب ـــِر ی ـــول و تغیی ـــی، تح درزمان
ـــک  ـــه ی ـــه چگون ـــرد ک ـــی می گی ـــه بررس ـــش ب تداوم
ـــدام  ـــت؛ ک ـــده اس ـــل ش ـــان تبدی ـــد زب ـــه چن ـــان ب زب
شـــاخه هایش ادامـــه یافتـــه و کـــدام شـــاخه هایش 
از بیـــن رفتـــه اســـت؛ دلیـــل و علـــت چـــه بـــوده 
ــناخِت یـــک  اســـت. رویکـــرد هم زمانـــی بـــه شـ
زبـــان در مقطعـــی از زمـــان می پـــردازد. بنابرایـــن 
ـــاخت  ـــر س ـــه ب ـــتر تکی ـــی، بیش ـــرد هم زمان در رویک
و عناصـــر دســـتورِی یـــک زبـــان اســـت تـــا بـــه 
ــر یـــک  ــه بـ ــی، کـ ــای بیرونـ ــل و رویدادهـ عوامـ
زبـــان تأثیـــر گذاشـــته اســـت. این جـــا بـــرای 
شـــناخت از زبـــان پارســـی دری و این کـــه زبـــان 
پارســـی دری یـــک زبـــان اســـت نـــه دو زبـــان و 
ســـه زبـــان، از رویکـــرد هم زمانـــی اســـتفاده 
ــر  ــا بـ ــه بنـ ــود کـ ــان داده می شـ ــود و نشـ می شـ
کـــدام شـــواهد علـــم زبان شناســـی؛ فارســـی، دری 
و تاجیکـــی یـــک زبـــان اســـت کـــه پارســـی دری 
ـــه  ـــان و س ـــه دو زب ـــان ب ـــن زب ـــوز ای ـــام دارد و هن ن
ـــکی  ـــن ش ـــا در ای ـــت. ام ـــه اس ـــول نیافت ـــان تح زب
نیســـت کـــه نمی توانیـــم بـــرای صـــد ســـال بعـــِد 
ــه  ــه چـ ــم کـ ــی کنیـ ــی دری پیش بینـ ــان پارسـ زبـ
سرنوشـــتی خواهـــد داشـــت. یعنـــی قضاوتـــی را 
کـــه دربـــارۀ ایـــن زبـــان انجـــام می دهیـــم، فقـــط 

در زمـــاِن کنونـــی اســـت.
ـــه  ـــا ب ـــته باره ـــای نوش ـــا این ج ـــی ت ـــر تاریخ از نظ
ـــان در خراســـان  خاســـتگاه، رواج و رســـمیِت ایـــن زب
و منطقـــه، برخـــورد حکومت هـــا بـــا ایـــن زبـــان، 
ـــان در  ـــن زب ـــمیِت ای ـــت و رس ـــرانجام، عمومی و س
ـــا،  ـــت ابدالی ه ـــر و در دروۀ حکوم ـــتاِن معاص افغانس
ســـدوزایی ها و احمدزایی هـــا پرداختـــه شـــد کـــه 
ـــی از  ـــی دری یک ـــان پارس ـــه زب ـــود ک ـــن ب ـــِن ای مبی
ـــه خاســـتگاه آن خراســـان  ـــی اســـت ک زبان هـــای ایران
ـــکانی  ـــوی اش ـــان پهل ـــه زب ـــام ک ـــس از اس ـــوده، پ ب
ـــای  ـــد، به ج ـــت می افت ـــانی از رواج و عمومی و ساس
آن هـــا زبـــان پارســـی دری عمومیـــت، رســـمیت و 
ــی  ــت تاریخـ ــِن روایـ ــد. در ضمـ ــت می یابـ کتابـ
زبـــان پارســـی دری، آثـــاری کـــه از قـــرن چهـــارم 
ـــت،  ـــده اس ـــته ش ـــان نوش ـــن زب ـــه ای ـــو ب ـــه این س ب
دارای کتابـــت، نوشـــتار و الفبـــای واحـــد اســـت؛ 
ـــته  ـــیراز نوش ـــر در ش ـــن اث ـــه ای ـــد ک ـــاوت نمی کن تف
ـــا  ـــه ی ـــا در غزن ـــارا، ی ـــمرقند و بخ ـــا در س ـــده، ی ش
در هنـــد و ترکیـــه؛ رودکـــی در ماوراءالنهـــر شـــعر 
می ســـرود، ســـنایی در غزنـــه، حافـــظ در شـــیراز، 
ـــال  ـــد، اقب ـــدل در هن ـــب و بی ـــه، غال ـــا در قونی موالن
ـــنده گان و  ـــا نویس ـــۀ این ه ـــا هم ـــتان و... ام در پاکس
شـــاعران یـــک زبـــان اســـتند کـــه کتابـــِت واحـــد 

ـــد.  دارن
ــی  ــت زبان شناسـ ــا دریافـ ــانه بـ ــگاه زبان شناسـ نـ
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــان دهندۀ ایـ ــز نشـ ــی نیـ هم زمانـ
تـــا هنـــوز زبـــان پارســـی دری در افغانســـتان، 
ــک  ــتان، یـ ــارا و تاجیکسـ ــمرقند و بخـ ــران، سـ ایـ

زبـــان اســـت. بـــه چنـــد دلیـــل: یـــک، بـــه دلیـــِل 
ـــل  ـــه دلی ـــترک؛ دو، ب ـــی مش ـــی و واج شناس آواشناس
ـــتور  ـــل دس ـــه دلی ـــه، ب ـــترک؛ س ـــتن واژه گان مش داش
ـــی دری  ـــان پارس ـــتور زب ـــدۀ دس ـــترک. قاع ـــان مش زب
ـــل.  ـــم( + فع ـــند/ متم ـــول/ مس ـــل + )مفع ـــت: فاع اس
ـــی  ـــروه فعل ـــد گ ـــمی و بع ـــروه اس ـــت گ ـــی نخس یعن
می آیـــد. اگـــر گفتـــار و نوشـــتارِ مردمانـــی را کـــه 
در هـــر کشـــوری بـــه زبـــان پارســـی دری ســـخن 
می گوینـــد و می نویســـند، درنظـــر بگیریـــم، از 
ـــد  ـــبتن واح ـــام نس ـــازی و نظ ـــد جمله س ـــدۀ واح قاع
ــتفاده می کننـــد. بنابرایـــن، هنگامـــی  واژگانـــی اسـ
می توانیـــم از زبـــاِن واحـــد ســـخن بگوییـــم کـــه 
ـــک،  ـــند: ی ـــته باش ـــترک داش ـــر مش ـــل دو عنص حداق
ـــازی  ـــدۀ جمله س ـــترک؛ دو، قاع ـــرۀ واژه گان مش ذخی
ــی  ــان پارسـ ــن زبـ ــوارد، بیـ ــا مـ ــترک. در بسـ مشـ
دری و پشـــتو، و بیـــن پارســـی دری و عربـــی 
ــتوری  ــدۀ دسـ ــا قاعـ ــم امـ ــترک داریـ واژه گان مشـ
مشـــترک نداریـــم. اگـــر بخواهیـــم نمونـــه بدهیـــم: 
د افغانســـتان ملـــی بانـــک )پشـــتو(؛ بانـــک ملـــی 
افغانســـتان )پارســـی دری(. واژۀ بـــه کار رفتـــه در 
ایـــن دو عبـــارت، مشـــترک اســـتند امـــا قاعده یـــی 
ـــترک  ـــد مش ـــط می ده ـــم رب ـــا را به ـــن واژه ه ـــه ای ک
ـــارت،  ـــن دو عب ـــه ای ـــم ک ـــن می گویی ـــت؛ بنابرای نیس
شـــامل دو زبـــان اســـت؛ زیـــرا دستورشـــان فـــرق 
ـــم،  ـــگاه کنی ـــز ن ـــه نی ـــن جمل ـــه ای ـــر ب ـــد. اگ می کن
اکثـــر واژه هـــا عربـــی اســـت امـــا جملـــه عربـــی 
ــه اش،  ــی جامعـ ــام اخاقـ ــان از نظـ ــت: »انسـ نیسـ
ـــه،  ـــن جمل ـــی دری(. در ای ـــرد« )پارس ـــر می پذی تأثی
ـــر،  ـــه و تأثی ـــاق، جامع ـــام، اخ ـــان، نظ ـــای انس واژه ه
عربـــی اســـتند امـــا در شـــیوۀ جمله ســـازی از 
قاعـــدۀ جمله ســـازی پارســـی دری اســـتفاده شـــده 
ـــک  ـــه ی ـــه را ن ـــن جمل ـــای ای ـــن معن ـــت؛ بنابرای اس
ـــاِن  ـــه زب ـــول دارد ک ـــه قب ـــد و ن ـــی دان ـــان م عرب زب
ـــا  ـــه م ـــی ک ـــا هنگام ـــت. ام ـــی اس ـــه عرب ـــن جمل ای
در افغانســـتان می نویســـیم یـــا می گوییـــم: »رییـــس 
جمهـــور افغانســـتان دیـــروز بـــا منشـــی ســـازمان 
ـــو  ـــدار و گفت وگ ـــل دی ـــازمان مل ـــر س ـــل در مق مل
ــتان،  ــران، تاجیکسـ ــه را در ایـ ــن جملـ ــرد«، ایـ کـ
ســـمرقند و بخـــارا نیـــز همین گونـــه می گوینـــد و 
می نویســـند؛ و از هـــر گویشـــورِ زبـــان پارســـی در 
هـــر منطقه یـــی کـــه بپرســـند کـــه ایـــن جملـــه را 
می دانـــد، پاســـخ بلـــه اســـت و می گوینـــد زبـــان 

ایـــن جملـــه پارســـی دری اســـت. 
 دربـــارۀ نـــام زبـــان پارســـی دری اگرچـــه اشـــاره 
شـــد؛ در پایـــان مقالـــه نیـــز تأکیـــد می شـــود کـــه 
نـــام ایـــن زبـــان، بـــه ویـــژه جـــزء »پارســـی« آن، 
ـــته  ـــا داش ـــام پارت ه ـــا ن ـــبت ب ـــه و مناس ـــد ریش بای
باشـــد. چنان کـــه اشـــاره شـــد، فرهنـــگ و حـــوزۀ 
تمدنی یـــی کـــه مـــا امـــروز آن را بـــه نـــام ایـــران 
ــکانیان(  ــا )اشـ ــا پارت هـ ــیم، بـ و ایرانـــی می شناسـ
در منطقـــه رواج و عمومیـــت یافتـــه اســـت. زبـــان 
پهلـــوی کـــه زبـــان پارت هـــا و اشـــکانیان اســـت؛ 
ــی  ــا گویشـ ــه یـ ــانی، لهجـ ــوی ساسـ ــان پهلـ زبـ
ــس از  ــه پـ ــت کـ ــکانی اسـ ــوی اشـ ــان پهلـ از زبـ
ســـقوط امپراتـــوری اشـــکانیان توســـط ساســـانیان 
ایـــن گویـــش پهلـــوی اشـــکانی بـــا پســـوند 
ــورِی  ــان امپراتـ ــوان زبـ ــه عنـ ــانی بـ ــبتی ساسـ نسـ
ـــان  ـــان زب ـــه هم ـــود؛ اگرن ـــروف می ش ـــانیان مع ساس
ـــری از  ـــا تأثیرپذی ـــه ب ـــت، البت ـــکانی اس ـــوی اش پهل
زبان هـــای محلـــی جغرافیـــای فـــارس. حـــرف 
ــا حـــرف »ت«  ــا آوای آخـــر واژۀ پـــارت؛ آوا یـ یـ
ـــی  ـــد »ت ـــت آن مانن ـــظ درس ـــه تلف ـــت؛ بلک /ت/ نیس
ایـــچ« = »ث« انگلیســـی اســـت یعنـــی /ث/ تلفـــظ 
می شـــود )یمیـــن، 1382: 31(. بنابرایـــن بخـــش 
ـــام  ـــبتش را از ن ـــی دری نس ـــان پارس ـــام زب ـــی ن پارس
ـــد  ـــی دری. مانن ـــی پارت ـــت؛ یعن ـــه اس ـــا گرفت پارت ه
ـــه  ـــی. دری لهج ـــتوی وردک ـــاری، پش ـــتوی قنده پش
ـــی در  ـــا پارت ـــوی ی ـــان پهل ـــی از زب ـــی محل ـــا گویش ی
خراســـان بـــوده اســـت کـــه بعـــد از اســـام ایـــن لهجـــه 
ـــان  ـــه هم ـــمی ک ـــش رس ـــای گوی ـــه ج ـــش ب ـــا گوی ی
پارتـــی یـــا پهلـــوی باشـــد، عمومیـــت و رســـمیت پیـــدا 
می کنـــد. این کـــه امـــروز زبان هـــای بنـــامِ فارســـی 
باســـتان، فارســـی میانـــه و فارســـی جدیـــد وضـــع 
شـــده اســـت و در تاریـــخ، مـــا بـــه ایـــن نام هـــا 
زبـــان نداریـــم؛ بـــه ایـــن دلیـــل اســـت کـــه نـــامِ 
ــوص  ــرقان، به خصـ ــط مستشـ ــا توسـ ــن زبان هـ ایـ
ــای  ــناخت از زبان هـ ــدم شـ ــه عـ ــا بـ ــان بنـ زالمـ
ــرقان  ــه مستشـ ــا کـ ــد؛ بعدهـ ــع شـ ــی وضـ ایرانـ
ـــی  ـــای ایران ـــت از زبان ه ـــب و درس ـــناخت مناس ش
پیـــدا کردنـــد، بـــه ایـــن اشتباه شـــان پـــی بردنـــد 
ــه  ــی از جملـ ــان ایرانـ ــدادی از زبان شناسـ ــا تعـ امـ
محســـن ابوالقاســـمی، خســـرو فرشـــیدورد و... 
ایـــن نام گـــذاری اشـــتباهی را جـــدی گرفتنـــد. 
ـــی  ـــخ، زبان ـــام در تاری ـــش از اس ـــا پی ـــه م درحالی ک

ــای  ــوص در جغرافیـ ــی، به خصـ ــام فارسـ ــه نـ را بـ
ـــی  ـــم. پارت ـــیان نداری ـــرو هخامنش ـــا در قلم ـــارس ی ف
ـــی و  ـــوی و پارس ـــوی و فهل ـــه و پهل ـــوی، پهل و پرث
ـــی و  ـــبت آوای ـــر مناس ـــی دری، از نظ ـــی و پارس فارس
ـــد کـــه از  ـــاط دارن ـــداومِ تاریخـــی باهـــم ارتب از نظـــر ت
نـــام پارت هـــا منشـــأ می گیـــرد. مهم تـــر از همـــه 
ـــی دری،  ـــی و فارس ـــی و پارس ـــی و فارس ـــه پارس ک
ـــخ  ـــا در تاری ـــام را م ـــن ن ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــام زبان ن

بعـــد از اســـام داریـــم، نـــه پیـــش از اســـام. 

منابع
زبـــان  تاریـــخ  )1385(؛  ابوالقاســـمی، محســـن 

فارســـی )چـــاپ هفتـــم(؛ تهـــران: ســـمت.
ــی،  ــای ایرانـ ــف )1378(؛ زبان هـ ــکی، یوسـ ارانسـ
ترجمـــۀ علـــی اشـــرف صادقـــی؛ تهـــران: ســـخن.

ـــی  ـــان فارس ـــت زب ـــول )1385(؛ سرگذش ـــن، رس رهی
دری؛ اســـتوکهولم ســـویدن: شـــورای فرهنگـــی 

افغانســـتان.
روزگاران-  )1381(؛  عبدالحســـین  زرین کـــوب، 
تاریـــخ ایـــران )چـــاپ چهـــارم(؛ تهـــران: ســـخن.
============= )1386(؛ آشـــنایی بـــا تاریـــخ 

ایـــران؛ تهـــران: ســـخن.
ـــی  ـــتور تاریخ ـــل )1382(؛ دس ـــز نات ـــری، پروی خانل
ـــوس. ـــران: ت ـــان فارســـی دری )چـــاپ پنجـــم(؛ ته زب
ـــش و  ـــر )1۹۹۹(؛ پیدای ـــی اکب ـــاه عل ـــتانی، ش شهرس
ـــاد  ـــد: بنی ـــی جدی ـــی دری؛ دهل ـــان فارس ـــول زب تح

ـــتان. ـــدن افغانس ـــگ و تم فرهن
صفـــا، ذبیـــح اهلل )138۹(؛ حماسه ســـرایی در ایـــران 

ـــر. ـــران: امیرکبی ـــم(؛ ته ـــاپ پنج )چ
غبـــار، میـــر غـــام محمـــد )1366(؛ افغانســـتان در 
ـــاب  ـــل: نشـــر انق ـــوم(؛ کاب ـــخ )چـــاپ س ـــیر تاری مس

ـــوری. ـــکاری جمه ـــا هم ب
نظام هـــای  تأثیـــر  )1383(؛  حســـن  فضایلـــی، 
ـــات دری؛  ـــر ادبی ـــتان ب ـــی افغانس ـــی و اجتماع سیاس
ــردی  ــات راهبـ ــات و تحقیقـ ــز مطالعـ ــل: مرکـ کابـ

ــتان. افغانسـ
ـــن در  ـــن )1385(؛ روندهـــای بنیادی ـــن، روم یاکوبس
دانـــش زبـــان، ترجمـــۀ کـــورش صفـــوی )چـــاپ 

دوم(؛ تهـــران: هرمـــس.
یمیـــن، محمـــد حســـین )1382(؛ تاریخچـــۀ زبـــان 
پارســـی دری »واقعیت هـــا«؛ کابـــل: انتشـــارات 

کابـــل. 

پیشینه و جایگاه فرهنگی ـ سیاسِی 
زبان پارسِی دری در افغانستان یعقوب یسـنا

بخش چهارم و پایانی
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خالد صهیب
ــی  ــس اجرای ــوری و ریی ــان رییس جمه ــا می تنش ه
بــر ســِر معرفــِی نــادر نــادری بــه کمیســیون 
اصاحــات اداری و خدمــات ملکــی بــارِ دیگــر بــاال 

ــت. ــه اس گرفت
پــس از آن کــه دکتــر اشــرف غنی بــدون مشــوره بــا 
داکتــر عبــداهلل آقــای نــادری را بــه اصاحــات اداری 
ــی  ــس اجرای ــینۀ ریی ــم بی پیش ــرد، خش ــی ک معرف
صف بندی هــای  جایی کــه  تــا  برانگیخــت؛  را 
انتخاباتــی بــارِ دیگــر شــکل گرفــت و آقــای 
عبــداهلل بــه بســیج متحــداِن سیاســی و انتخاباتــی اش 

ــت. پرداخ
آماده گــی بــرای اشــتراک در نشســت بروکســل 
ســبب گردیــد کــه مســایل کاِن کشــوری بــه پــس 

ــود. ــول ش ــل موک ــس بروکس از کنفران
ــوری  ــت جمه ــم ریاس ــا، تی ــاس گزارش ه ــر اس ب
ــه  ــش را ب ــاِش خوی در نشســت بروکســل تمــام ت
کار بســت تــا ریاســت اجرایــی را خلــع مشــروعیت 
ــای  ــم آق ــا جایی کــه برخــی از اعضــای تی ســازد. ت
دیپلومات هــای  بــا  دیدارهای شــان  در  غنــی 
خارجــی، بــر ضــد اقــوام و مناطــِق مشــخص کشــور 
ســخن زده انــد. امــا پیــام جامعــۀ جهانــی بــه رهبــران 
حکومــت افغانســتان روشــن و صریــح بــوده اســت: 
دولــت وحــدت ملــی بــدون یکــی از شــرکا، 

ــد! ــت می ده ــش را از دس ــروعیت خوی مش
ــام  ــت اع ــه صراح ــی ب ــورهای غرب ــران کش  س
ــز کارِ  ــی ج ــداهلل چاره ی ــی و عب ــه غن ــد ک کرده ان
مشــترک ندارنــد. آن هــا بــه شــرط این کــه رؤســای 
حکومــت، یک دیگــر خویــش را بپذیرنــد و بــا 
تفاهــم بــه دنبــال اصاحــات و حکومــت داری بهتــر 
باشــند، بــر دوام همکاری هــای خــود بــا افغانســتان 

ــد. ــد ورزیدن تأکی
امــا رییس جمهــوری کــه برنامه هــای سیاســی- 
تیمــی اش در بروکســل شکســت خــورد، بــار دیگــر 
ــن  ــی از ای ــه زد. یک ــات یک جانب ــه اقدم ــت ب دس
اقدمــات او، تــاش بــرای معرفــی نــادر نــادری بــه 
کمیســیون اصاحــات اداری بــود. ارگ ریاســت 
را  ترتیبــات  و  برنامه ریزی هــا  تمــام  جمهــوری 
ــا پــس از پــرواز رییــس اجرایــی بــه  گرفتــه بــود ت
ــان اصاحــات  ــه کارکن ــادری را ب ــای ن ــاض، آق ری

ــد. ــی نمای اداری معرف
ــن  ــاع از ای ــض اط ــه مح ــی ب ــس اجرای ــا ریی ام
برنامــه در صحبــت بــا رییس جمهــوری، جلــِو ایــن 

ــراً  ــت. ظاه ــاض گرف ــت از ری ــا بازگش ــدام را ت اق
ــی  ــا معرف ــل مشــخص ب ــه دالی ــی ب ریاســت اجرای
اداری  بــه کمیســیون اصاحــات  نــادری  نــادر 

ــت. ــده اس ــت ورزی مخالف
نخســت این کــه آقــای نــادری تجربــۀ کارِ حکومتــی 
نــدارد. گماشــتن او در رأس اداره یــی  کــه مســوولیت 
راه انــدازی اصاحــات در نهادهــای خدمــات ملکــی 
ــت داری  ــول حکوم ــاف اص ــده دارد، خ ــر عه را ب

می باشــد.
دوم این کــه نــادر نــادری از افــراد نزدیــک بــه 
رییس جمهــوری اســت. او در جمــع پنــج فــرد 
ــام  ــی، س ــل حکیم ــرف غنی )اکلی ــه اش ــک ب نزدی
ــرار  ــواک( ق ــرم خپل ــر و اک ــف اتم ــی، حنی رحیم
دارد. معرفــی او در رأس ادارۀ بســیار مهــِم حکومــت 
ــی صــورت  ــی و قوم ــدای تیم ــک آجن ــاد ی ــر بنی ب

ــت.  ــه اس گرفت
ــدازی  ــار راه ان ــات اداری در کن ــوم: ادارۀ اصاح س
در  اســتخدام  مســوولیت  اصاحــات،  برنامــۀ 
پروســۀ  دارد.  عهــده  بــر  را  دولتــی  نهادهــای 
اســتخدام، حســاس ترین و مهم تریــن بخــش کار 
دولتــی اســت. الزامــاً در رأس چنیــن اداره یــی بایــد 
ــلکی و  ــرف، مس ــی، بی ط ــر سیاس ــرۀ غی ــک چه ی
ــرار  ــرد. اص ــرار گی ــتان ق ــردم افغانس ــه م ــد ب متعه
ــادری  ــای ن ــن آق ــرار گرفت ــر ق ــوری ب رییس جمه
ــدف  ــه ه ــات اداری، ب ــیون اصاح در رأس کمیس

جابجاســازی افــراد مربــوط بــه تیــم تحــول و تــداوم 
در ادارۀ عامــۀ افغانســتان می باشــد. 

ــه  ــه ب چهــارم: ادارۀ اصاحــات اداری و وزارت مالی
ــروژۀ  ــازی پ ــوولیت اجرایی س ــترک مس ــۀ مش گون
CBR )ارتقــای ظرفیــت بــرای نتایــج( را بــر عهــده 
ــول  ــر پ ــون دال ــد میلی ــروژۀ CBR چندص ــد. پ دارن
دارد. آقــای غنــی بــا معرفــی نــادر نــادری بــه 
ــن  ــت ای ــی ورزد مدیری ــاش م ــات اداری ت اصاح
ــار داشــته باشــد.  ــی را در اختی ــروژۀ مهــم و حیات پ
وزارت مالیــه مربــوط تیــم آقــای غنــی اســت و در 
ــادری را در  ــای ن ــود آق ــق ش ــه موف ــورت این ک ص
ــار  ــام اختی ــد، تم ــرار ده ــات اداری ق رأس اصاح
ایــن پــروژه را دربســت در اختیــار خواهــد داشــت. 
پنجــم. در تقســیمات 50=50 کمیســیون اصاحــات 
اداری و خدمــات ملکــی بــه رییــس اجرایــی تعلــق 
ــی در  ــا وقت کش ــی ب ــای غن ــا آق ــت. ام ــه اس گرفت
دو ســال گذشــته از معرفــی چهره هــای مــورد 
نظــِر رییــس اجرایــی بــه ایــن کمیســیون خــودداری 
ــت  ــدون در نظرداش ــوری ب ــاال رییس جمه ــرد. ح ک
توافق نامــۀ سیاســی و تقســیم مســاوی قــدرت 
همان طــوری کــه ادارۀ لــوی ســارنوالی را در اختیــار 
خویــش گرفــت - تــاش دارد اصاحــات اداری را 

ــه چنــگ آورد. نیــز ب
ــن در  ــش از ای ــه پی ــادری ک ــادر ن ــان، ن ــن می در ای
منازعــات سیاســی و جناحــی دخیــل نبــوده اســت، 
ــرده  ــل ک ــی تبدی ــۀ سیاس ــک بازیچ ــه ی ــود را ب خ
ــادری کــه ســابقۀ کار در کمیســیون  ــای ن اســت. آق
حقــوق بشــر دارد، در همیــن آغــاز راه خــود را 
ــاف  ــورد اخت ــی م ــه چهره ی ــی می ســازد. او ب قربان
تبدیــل شــده اســت. الزم اســت آقــای نــادری 
ــود  ــرد و خ ــیاری کار گی ــت و هوش ــی از درای اندک

ــازد. ــرون س ــا بی ــق بازی ه را از عم
ــاص ارگ  ــۀ خ ــادری در حلق ــه ن ــم این ک ــه رغ ب
ــهره  ــی ش ــی و افزون طلب ــه تمامیت خواه ــه ب - ک
ــا کنــون نهادهــای رســانه یی،  اســت - قــرار دارد، ت
ــن گر  ــرده و روش ــر تحصیل ک ــی و قش ــۀ مدن جامع
ــد. حســاِب  ــه او می نگرن ــۀ دیگــر ب ــه گون کشــور ب
او از آقایــان اتمــر و خپلــواک و حکیمــی جداســت. 
آقــای نــادری از یــک طرف جوان اســت و از ســوی 
دیگــر، تــا کنــون حرکــِت قومــی و ســمتی نداشــته 
اســت و امیدواریــم پــس از ایــن نیــز خــود را شــامل 

آجنداهــای سیاســی، تیمــی و قومــی نســازد. 

مجلـس سـنا از آنچـه آغـاز جنگ نیابتـی امریکا و روسـیه 
در افغانسـتان می خواننـد بـه شـدت ابـراز نگرانـی کرده و 
از رهبـران حکومـت وحـدت ملـی مـی خواهد کـه اجازه 

ندهـد تا افغانسـتان با سرنوشـت سـوریه مواجـه گردد.
سـناتوران در مجلـس سـنا از تشـدید نـا آرامـی هـا در 
والیـت هـای غربی هـرات، فـراه و نیمروز مـی گویند که 
احتمـال دارد ایـن نـا آرامـی هـا یـک دسیسـه تـازه برای 
ادامـه جنـگ نیابتـی امریـکا و رسـیه در افغانسـتان باشـد.
فضل هادی مسـلم یار رییس مجلس سـنا در نشسـت روز 
سـه شـنبه )27میـزان( ایـن مجلـس با اشـاره به تشـدید نا 
آرامـی هـا در والیـت های غربی کشـور گفـت: "با وجود 
کمبـودات مـا بایـد از نیروهـای امنیتی حمایت کنیـم؛ زیرا 
پشـت این بحران های امنیتی دسـت اسـتخبارات منطقه و 
جهـان خواهـد بود؛ رهبـران حکومـت باید متوجه باشـند 

که افغانسـتان مثل سـوریه نشود".
آقـای مسـلم یـار تاکیـد ورزیـد که دولـت افغانسـتان باید 
متوجـه کشـمکش روسـیه و امریکا باشـد و به آنـان اجازه 
ندهنـد کـه جنـگ نیابتـی شـان را در افغانسـتان بـه پیـش 

ببرند.
بـه گفتـه وی، مجلس سـنا نیـز در مورد تشـدید نـا آرامی 
ها در والیت های غربی کشـور بررسـی مـی کند و موقف 
جـدی در برابـر احتمـال جنـگ نیابتی روسـیه و امریکا در 

کشـور خواهد گرفت.
حسـیب اهلل کلیمـزی معـاون دوم مجلـس سـنا نیـز تضاد 
منافـع امریـکا و روسـیه را در افغانسـتان نگـران کننـده 
خوانـد و هشـدار داد، اگـر حکومـت راه حـل منطقـی را 
در پیـش نگیـرد، افغانسـتان بـا سرنوشـت سـوریه مواجـه 

شـد. خواهد 

آقـای کلیمـزی نیـز از رهبـران حکومـت وحـدت ملـی 
خواسـت، تـاش کنند کـه مردم افغانسـتان قربانـی رقابت 

هـای ناسـالم امریـکا و روسـیه نگردد.
نـادر بلـوچ نماینـده مـردم نیمـروز در مجلس سـنا گفت: 
"روسـیه و متحـدان اش بـازی نرمـی را در والیـت هـای 
فـراه، نیمـروز و هـرات آغـاز کـرده انـد و قصـد دارند که 
مـردم غرب کشـور را نیز در آتش جنگ بسـوزانند و دلیل 
ایـن فعالیـت هـا نیـز سیاسـت ضعیـف ناتـو و امریـکا در 

برابر دولت افغانسـتان اسـت".
آقـای بلـوچ افـزود، قـدرت های جهانـی مـی خواهند که 
مـردم افغانسـتان را هماننـد مـردم کشـورهای سـوریه و 

عـراق بـه بدبختی بکشـانند.
ایـن عضـو مجلس سـنا نیـز از رهبـران حکومـت وحدت 
ملـی خواسـت کـه از امریـکا و ناتـو جـدا بخواهـد کـه 
افغانسـتان را قربانـی تضـاد منافـع شـان، بـا روسـیه نکند.
اخیـرا، گزارش های مبنی بر حمایت روسـیه از جنگجویان 
طالـب بـه ویـژه در والیت هـای غربـی افغانسـتان به نشـر 
رسـیده اسـت کـه نگرانی هـا را در کشـور بـه بـار آورده 

است.
تقویـت گـروه طالبـان در  بـا  گفتـه مـی شـود، روسـیه 
افغانسـتان مـی خواهـد کـه از نفـوذ داعـش در مرزهـای 

کنـد. میانـه جلوگیـری  آسـیایی  کشـورهای 
امـا آگاهـان ایـن تاش های روسـیه را ناشـی از سیاسـت 
غیـر صادقانـه امریکا و ناتـو در تجهیز و تقویـت نیروهای 
امنیتـی افغانسـتان عنـوان مـی کننـد کـه بـه گفتـه آنـان، 
امریـکا و ناتـو نیـز می خواهنـد کـه جنـگ در افغانسـتان 

بـرای سـالهای طوالنـی ادامه داشـته باشـد.
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خصوصــی  بانــک  بهتریــن  جایــزه  بانــک   عزیــزی 
ــوی  ــس اجرائی ــن رئی ــزه بهتری ــتان  2016 وجای افغانس
بانــک را در نشســت همــکاری هــای کشــورهای جنــوب 
  )South Asian Partnership Summit( آســیا 
ــو،  ــهر کولمب ــاری در ش ــال ج ــر س ــخ 13 اکتوب ــه بتاری ک

ســریانکا برگزار شــده بــود دریافــت کرد. 
ــارک   ــورعضو س ــت کش ــده هش ــت دربرگیرن ــن نشس ای
ــد.  ــی میباش ــوع تجارت ــای متن ــروپ ه )SAARC( و گ
ــن  ــه ای ــت ک ــتان اس ــک افغانس ــا بان ــک تنه ــزی بان عزی

ــت.   ــوده اس ــب نم ــر را کس ــزه معتب جای
در ایــن نشســت بــر عــاوه اشــتراک  جالتماب عبدالســتار 
مراد وزیر اقتصاد جمهوری اســامی افغانستان و محترم منیر 
غیاثی مســؤل ســفارت جمهــوری اســامی افغانســتان مقیم 
ســریانکا منحیث مهمانــان ویژه ، وزیر تجــارت بین المللی 
ســریانکا، اعضای پارلمان و شــخصیت های مهم از هشــت 

کشور عضو سازمان ســارک حضور داشتند. 
ــزی  ــوی عزی ــس اجرائی ــد، رئی ــالم امی ــد س ــر محم داکت
بانــک، طــی ســخنرانی خویــش در محفــل ضمــن تاکیــد به 
ــد واری هــای خــود را  ــر ده ســاله امی موفقیــت هــای اخی
بــرای مبــدل شــدن ایــن بانــک بــه باکیفیــت تریــن عرضــه 
کننــده خدمــات بانکــی افغانســتان در جهــان ابــراز کــرد .   

اکبــر رســمتی، ســخنگوی وزارت احیــا و انکشــاف دهات 
ــری گفــت  ــزان در یــک نشســت خب روز سه شــنبه 27 می
ــی  ــت و کاریاب ــظ، مراقب ــروژه حف ــوم پ ــه س ــه مرحل ک

ــود. ــاز می ش ــده آغ ــه آین هفت
ــی در  ــوم کاریاب ــه س ــه مرحل ــت ک ــمتی گف ــای رس آق
ــدان  ــا، می ــیر، کاپیس ــروان، پنجش ــل، پ ــای کاب والیت ه
وردک، غزنــی، زابــل، ارزگان، هلمنــد، نیمــروز، نورســتان، 
دایکنــدی، لوگــر، پکتیــا، پکتیــکا، بدخشــان، تخــار، 

ســمنگان و ســرپل آغــاز می گــردد.
ــه  ــزود ک ــات اف ــاف ده ــا و انکش ــخنگوی وزارت احی س
بــا آغــاز کار ایــن پــروژه صدهــا نفــر صاحــب کار کوتــاه 

ــردد. ــدت می گ م
قــرار اســت کــه مرحلــه ســوم پــروژه حفــظ، مراقبــت و 

کاریابــی در 627۹ روســتا تطبیــق گــردد.
اکبــر رســتمی گفــت کــه هزینــه ایــن پــروژه 2,7 میلیــارد 

افغانــی اســت.
ایــن نشســت خبــری در مــورد  آقــای رســتمی در 
مصــرف بودجــه ی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 
گفــت: »ایــن وزارت از شــروع ســال مالــی 13۹5تاکنــون 
ــرده  ــرف ک ــود را مص ــافی خ ــه ی انکش ــد بودج 70درص
کــه 67درصــد در سیســتم وزارت مالیــه بــه ثبــت رســیده 
ــه ی  ــل هفت ــا اوای و اســناد مصرفــی ســه درصــد دیگــر ت

آینــده نهایــی می شــود.«
در همیــن حــال وزارت احیــا و انکشــاف دهــات کشــور 
ــاز  ــهروندی« را آغ ــاق ش ــی »میث ــه مل ــل برنام ــدی قب چن

کــرده اســت.

نادر نادری خود را قربانی نسازد

مجلس سنا:

اجازة جنگ نیابتی روسیه و امریکا را در افغانستان ندهید

عزیزی بانک برنده دو جایزه 
معتبر در نشست همکاری های 

کشورهای جنوب آسیا شد!

وزارت احیا و انکشاف دهات مرحله سوم 
کاریابی را در 1۹ والیت آغاز می کند
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ورزش

ــراری  ــه برق ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــل ب ــازمان مل ــیه در س ــدۀ روس نماین
ــی  ــت، ول ــر اس ــوریه، امکان پذی ــب س ــهر حل ــر در ش ــس طوالنی ت آتش ب

ــود. ــد ب ــه خواه ــت دو جانب ــد موافق ــأله نیازمن ــن مس ای
ــت  ــس از نشس ــل پ ــازمان مل ــیه در س ــدۀ روس ــن، نماین ــی چورکی ویتال
شــورای امنیــت دربــارۀ ســوریه، در ســخنانی تأکیــد کــرد: یــک آتش بــس 
ــق  ــاس تواف ــد براس ــی بای ــت، ول ــن اس ــب ممک ــهر حل ــر در ش طوالنی ت

ــرد. ــه صــورت گی دوجانب
 8 آتش بــس  یک جانبــه  به صــورت  مــا  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  او 
اعــام کرده ایــم، تصــور می کنــم آتش بــس طوالنی تــر  ســاعته یی را 

ــه دارد. ــات دوجانب ــی توافق ــه نوع ــاز ب ــاعته، نی ــا 72 س ــل 48 ی مث
ــب طــی روز  ــس 8 ســاعته یی را در شــهر حل ــه روســیه آتش ب ــی ک درحال
پنجشــنبه اعــام کــرده، ســازمان ملــل از ایــن اقــدام اســتقبال کــرده، ولــی 
ــه حلــب کافــی  ــرای ارســال کمک هــای انســانی ب ــی را ب ایــن مــدت زمان

ندانســته اســت.
ســتاد مشــرک ارتــش روســیه اعــام کــرد کــه روز پنجشــنبه از ســاعت 8 

ــود. ــرار خواهــد ب ــس برق ــا 4 عصــر در حلــب آتش ب ــح ت صب
ــن  ــد و طــی ای ــل انســانی اعــام می کن ــه دالی ــس را ب ــن آتش ب روســیه ای
ــن  ــذرگاه از ای ــه از دو گ ــد داد ک ــازه خواه ــوری اج ــان س ــه مخالف روز ب

شــهر خــارج شــوند.
ــنهادی  ــۀ پیش ــس قطع نام ــه پیش نوی ــاره ب ــن اش ــه ضم ــن در ادام چورکی
نیوزلنــد دربــارۀ ســوریه، گفــت: طــرح ارائــه شــده توســط نیوزلنــد، یــک 
ــه آن  ــگاه دقیق تــری ب ــا ن تــاش جالــب اســت و روســیه حاضــر اســت ت

ــدازد. بین
ــه ریانوســتی  ــن ب ــش از ای ــل پی ــد در ســازمان مل ــر نماینده گــی نیوزلن دفت
ــدن  ــف ش ــتار متوق ــه خواس ــس قطع نام ــه پیش نوی ــت ک ــرده اس ــام ک اع
حماتــی اســت کــه منجــر بــه تلفــات غیــر نظامیــان و آســیب بــه 

زیرســاخت های ســوریه می شــود، به ویــژه شــهر حلــب.

وزیــر دفــاع آلمــان از آماده گــی ایــن کشــور بــرای ایفــای نقــش بزرگ تــر 
از گذشــته در همــکاری نزدیک تــر دفاعــی در اتحادیــۀ اروپــا خبــر داد.

اورســوال وون درالیــن، وزیــر دفــاع آلمــان در نشســتی بــا حضــور بیــش 
ــزوا و  ــت. ان ــر الزم اس ــرد: تغیی ــد ک ــی، تأکی ــد نظام ــام ارش از 200 مق
محدودیت هــای خودســاخته مشــکاتی را کــه امــروز در جهــان و اروپــا 
ــد  ــل نخواه ــل و فص ــتیم، ح ــه رو هس ــا آن روب ــان، ب ــا در آلم ــا این ج ی

کــرد.
او در ادامــه تصریــح کــرد: آلمــان آمــادۀ مشــارکت اســت... تــا مســوولیت 
بیشــتری را قبــول کنــد. ایــن مســیر درســت اســت، ولــی نیــاز بــه تعهــد 

بــزرگ و مهــم زمــان و پــول دارد.
ــا  ــت ت ــرده اس ــت ک ــی موافق ــت: وزارت دارای ــان گف ــاع آلم ــر دف وزی
هزینه هــای دفاعــی را تــا ســال 2020 میــادی 10 میلیــارد یــورو افزایــش 

دهــد.
البتــه ایــن افزایــش هزینه هــای نظامــی نیــاز بــه تصویــب پارلمــان آلمــان 
دارد و تنهــا یــک گام به ســوی هــدف وزیــر دفــاع آلمــان بــرای دســتیابی 
بــه هزینه هــای 130 میلیــارد یورویــی تــا ســال 2030 بــه شــمار مــی رود.

آلمــان و فرانســه طــرح تقویــت همکاری هــای نظامــی اتحادیــۀ اروپــا را 
ــد. ایــن طــرح  پــس از اعــام نتایــج همه پرســی برگزیــت مطــرح کرده ان
ــا آن  ــه شــدت ب ــا ب ــه رو شــده و بریتانی ــا روب ــا حمایــت اســپانیا و ایتالی ب

مخالفــت کــرده اســت.
ــرای  ــده ب ــتان آین ــا تابس ــی ت ــران اروپای ــه رهب ــود ک ــی می ش پیش بین
ــه  ــوط ب ــق برســند. طرح هــای مرب ــه تواف ــا ب تشــکیل ارتــش متحــد اروپ
ــا و  ــۀ اروپ ــی دفاعــی کشــورهای عضــو اتحادی ــام ســاختارهای کنون ادغ
تشــکیل ارتــش متحــد اتحادیــۀ اروپــا، سال هاســت کــه مــورد مذاکــره و 
ــه علــت مخالفت هــای  ــی ایــن طــرح ب ــه اســت، ول ــی قــرار گرفت رأی زن

ــی نرســیده اســت. ــه جای ــا ب بریتانی
بریتانیــا بــر ایــن بــاور اســت کــه ناتــو بایــد امنیــت کشــورهای اروپایــی 
را تأمیــن کنــد. تصمیــم بریتانیــا بــرای خــروج از اتحادیــۀ اروپــا موجــب 

احیــای مذاکــرات بــرای تشــکیل ارتــش متحــد اروپایــی شــده اســت.
پــس از دهه هــا کــه آلمــان تمایلــی بــرای مشــارکت در عملیــات بــزرگ 
ــری را در  ــش بزرگ ت ــور نق ــن کش ــش ای ــون ارت ــت، اکن ــی نداش نظام
ــان در  ــد. آلم ــا می کن ــش ایف ــد داع ــه ض ــوم ب ــی موس ــاف امریکای ائت
عملیــات شــامل پروازهــای شناســایی و ارســال تســلیحات بــرای نیروهای 

ــرد پیشــمرگه مشــارکت دارد. ک
وزیــر دفــاع آلمــان گفــت: اروپــا بــا جمعیــت 500 میلیــون نفــری، بودجــۀ 
نظامــی 200 میلیــارد یورویــی دارد و 1.5 میلیــون ســرباز در اختیــار دارد 
و ایــن مســأله نشــان می دهــد کــه اتحادیــۀ اروپــا هنــوز تــا دســتیابی بــه 

ــه دارد. ــی خــود فاصل پتانســیل های امنیت
او اظهــار داشــت: تــاش بــرای تقویــت همــکاری امنیتــی و نظامــی اروپــا 
بــا هــدف رقابــت بــا ناتــو نخواهــد بــود. اروپــا بــه ســاختارهای جدیــدی 
نیــاز دارد، مثــل ایجــاد یــک مرکــز فرماندهــی پزشــکی بــرای هماهنگــی 
ــوال در  ــاری اب ــدن بیم ــر ش ــل فراگی ــی مث ــا بحران های ــه ب ــر در مقابل بهت
ــتر  ــترک بیش ــاش مش ــتیکی و ت ــی لوجس ــز فرمانده ــک مرک ــا، ی آفریق

بــرای توســعه و ســاخت تســلیحات نظامــی جدیــد.

یــک باشــگاه ورزشــی بــرای دانش آمــوزان دختــر، روز گذشــته در 
ــه  ــان ب ــور آلم ــوی کش ــل از س ــهر کاب ــت ش ــی جمهوری ــتان فن دبیرس

رســید. بهره بــرداری 
پــاول الئوســی، نماینــدۀ  ســفارت آلمــان در ایــن رابطــه گفــت: بــرای ایجــاد 
ایــن ورزشــگاه، 10 هــزار دالــر امریکایــی هزینــه شــده کــه بــه بهره بــرداری 

ــد. می رس
ــه  ــک ب ــتان ها کم ــرمایه گذاری در دبیرس ــا از س ــدف م ــزود: ه ــی اف الئوس

فرهنــگ افغانســتان اســت.
ــت،  ــی جمهوری ــتان فن ــوزان دبیرس ــوزگاران و دانش آم ــم، آم ــویی ه از س
ــژه  ــه ها به وی ــایر مدرس ــگاه ها در س ــن  ورزش ــتر ای ــیس بیش ــان تأس خواه

بــرای بانــوان شــدند.
ــۀ   ــه گفت ــه ب ــید ک ــرداری رس ــه بهره ب ــی ب ــی درحال ــگاه ورزش ــن باش ای
ایجــاد  بــرای  آلمــان  کشــور  افغانســتان،  معــارف  وزارت  مســئوالن 
ــا  ــا 1۹ میلیــون یــورو ت مجموعه هــای ورزشــی در شــمال افغانســتان 18 ت

ــرد. ــد ک ــک خواه ــده کم ــال آین 5 س

پــدر ســرمربی منچسترســیتی اطمینــان دارد کــه فرزنــدش بــرای دومیــن بــار 
مربیگــری در نیوکمــپ را تجربــه نخواهــد کــرد.

والنتــی گواردیــوال، پــدر پــپ ســرمربی منچسترســیتی اعــام کــرد کــه بــا 
همــه عاقه یــی کــه هــواداران بارســلونا بــه پســرش دارنــد، او بــه نیوکمــپ 

بازنخواهــد گشــت.
ــی کــه در چهــار ســال حضــورش  ــه ســبب افتخــارات فراوان گواردیــوال ب
در بارســلونا کســب کــرد -14 قهرمانــی کــه او را بــه موفق تریــن ســرمربی 
ــن  ــواداران ای ــزد ه ــی ن ــت ویژه ی ــرد- از محبوبی ــل ک ــخ باشــگاه تبدی تاری
تیــم برخــوردار اســت، امــا پــدر او بعیــد می دانــد کــه بازگشــت بــه جمــع 
آبی و اناری هــا در دســتور کار ســرمربی پیشــین بایــرن مونیــخ قــرار داشــته 

ــرای تصــدی پســت های مدیریتــی. ــا ب باشــد، حت
ــه چــه  ــه بارســلونا؟ ب والنتــی گواردیــوال اظهــار داشــت: بازگشــت پــپ ب
ــن  ــده(؟ م ــوپ جمع کن)خن ــک ت ــوان ی ــردن به عن ــرای کارک ــی؟ ب هدف
واقعــًا تصــور نمی کنــم کــه او بــه بارســلونا برگــردد، چــه بــرای ریاســت و 
چــه بــرای مربیگــری. دوران او در بارســلونا بــه ســر رســیده اســت و مــن 
فکــر نمی کنــم کــه بازگشــتش بــه ایــن باشــگاه، بــه نفــع او باشــد. حداقــل 
می توانیــم بگوییــم کــه او به عنــوان یــک مربــی بــه بارســلونا بــاز نخواهــد 

گشــت.
ــازی  ــرد و گفــت، در ب ــی ک ــراف جالب ــه اعت ــوال در ادام ــپ گواردی ــدر پ پ
ــر بارســلونا در نیوکمــپ، طرفــدار  فرداشــب ٔامشــب- منچسترســیتی براب
ــی  ــه پیش بین ــت ک ــن گف ــود. او هم چنی ــد ب ــرش خواه ــد پس ــم جدی تی
ــلونا  ــخ و بارس ــرن مونی ــد بای ــم مانن ــیتی ه ــپ در منچسترس ــد، پ می کن

ــد. ــته باش ــانی داش ــری درخش ــۀ مربیگ کارنام
او تأکیــد کــرد: پــپ هرجایــی کــه باشــد، کارش را درســت انجــام می دهــد. 
او در آلمــان هــم خــوب نتیجــه گرفــت و آنجــا دوســتش داشــتند. حــاال 

هــم وارد یــک باشــگاه بــزرگ انگلیســی شــده اســت.
ــرش  ــد، پس ــور نمی کن ــه تص ــرد ک ــد ک ــان تأکی ــوال در پای ــی گواردی والنت
هدایــت هــر تیمــی جــز یــک تیــم را برعهــده بگیــرد. او گفــت: اگــر از مــن 
بپرســید، می گویــم کــه پــپ ممکــن اســت کــه هدایــت تیــم ملــی کاتالونیــا 
ــرمربی  ــه او روزی س ــم ک ــر نمی کن ــن فک ــا م ــرد، ام ــده بگی ــم برعه را ه
تیــم ملــی اســپانیا شــود. مــن تنهــا کســی نیســتم کــه ایــن را می گویــد. بــا 
ــد  ــه می خواهن ــوری ک ــد هرط ــه آزادن ــدارم. هم ــم مشــکل ن هیچ کســی ه
فکــر کننــد. مــن نمی دانــم برنامــۀ پــپ بــرای آینــده اش چیســت. در واقــع 
ــام  ــه کاری انج ــد چ ــم او بای ــم بگوی ــه بخواه ــتم ک ــی هس ــه کس ــن چ م

دهــد یــا ندهــد؟!

برای برقراری آتش بس طوالنی مدت 

توافق دوجانبه نیاز است

آماده گی برلین برای گسترش نقش 
نظامی خود در اتحادیۀ اروپا

تأسیس یک باشگاه ورزشی 
برای بانواِن دانش آموز 

پدِر گواردیوال:

پپ به بارسلونا بازنمی گردد

ملک ستیز

در ادبیــات سیاســی- نظامــی »جنــرال« چنیــن 
می شــود: تعریــف 

جنــرال نظامــی کســی اســت کــه بتوانــد اراده، فکــر و 
ــری  ــی رهب ــک ســاختار نظامی-امنیت ــی را در چارچــوب ی ادارۀ رزم
کنــد. جنــرال فــن نبــرد در برابــر دشــمن را بــا مهارت هــای 
اکادمیــک و روش منــد، بلــد اســت و از ظرفیــت باالیــی فــداکاری و 
ــه اســت کــه  ــرال دارای پنــج رتب شــجاعت برخــوردار می باشــد. جن

ــود. ــدی می ش ــتاره ها رده بن ــا س ب
ســتارۀ نخســت، کارآزمایــی، شــجاعت و تعهــد جنــرال را به نمایــش 

می گــذارد.
ســتارۀ دوم، خاقیــت نظامــی و برجســته گی خارق العــادۀ جنــرال را 

در ســرنگونی دشــمن برمــا می ســازد.
ــکار،  ــک، ابت ــای اکادمی ــری، آموخته ه ــه، رهب ــوم، تجرب ــتارۀ س س
ــد. ــات می کن ــرال را اثب ــت جن ــتی و متان ــاک میهن دوس ــت پ سرش
ــی،  ــات ارض ــرال را در فتوح ــت آوردهای جن ــارم، دس ــتارۀ چه س
ــش  ــد، به نمای ــته باش ــی داش ــه ارزش مل ــی ک ــتراتژیک و تاکتیک اس

می گــذارد.
ــد.  ــگ باش ــح جن ــه فات ــود ک ــی داده می ش ــه جنرال ــم، ب ــتارۀ پنج س
بــه ایــن مرتبــت جنرالــی، مارشــال خطــاب می شــود. رتبــۀ مارشــال 
ــت  ــت به حمای ــن مرتب ــدای ای ــود و اه ــی می ش ــی تلق ــار مل افتخ
ــل  ــم مجل ــی مراس ــگ و ط ــح جن ــژه در روز فت ــم وی ــت و مراس مل

صــورت می گیــرد.
ــر  ــان در نظ ــی به نظامی ــت جنرال ــدای مرتب ــا در اه ــن معیار ه ــر ای اگ
گرفتــه نشــود، نهادهــای رزمــی کــه در اصــل ســاختارهای حرفه یــی 
هســتند، دســت خوش بازی هــای سیاســی و معامــات قــدرت 
ــتخبارات را  ــس و ادارۀ اس ــش، پولی ــگاه ارت ــن کار جای ــوند. ای می ش

ــاند. ــیب می رس ــدت آس ــردم به ش ــان م در می

عبدالحی خراسانی

ــام  ــنگ تم ــداهلل س ــر عب ــتقبال از دکت ــاض در اس ری
گذاشــت !

ــد،  ــف، ولیعه ــن نای ــهزاده محمدب ــرم ش ــتقبال گ اس
معــاون اول شــورای وزیــران و وزیــر امــور داخلــه کشــور پادشــاهی 
عربســتان ســعودی، در میــدان هوایــی ریــاض از دکتــر عبــداهلل، دارای 

ــام روشــن و شــفاف اســت. پی
ــتراتیژیک  ــفر ارزش اس ــن س ــی ای ــادی و زیارت ــاد عب ــا ابع ــرای م ب
ــردی سیاســت  ــن اســت، اهــداف راهب ــدارد و آنچــه مهــم و بنیادی ن
خارجــی مــا در جهــت چشــم انداز منافــع درازمــدت مــردم ماســت.
ــدم  ــتیزانه و ع ــاتی پاکستان س ــعارهای احساس ــه ش ــوری ک همان ط
درک منافــع معقــول پاکســتان در رابطــه بــا دیورنــد بــرای مــا 
ــر معقــول و احساســاتی  ــود، شــعارهای غی ــار و مصیبــت آور ب زیان ب

ــد. ــا نمی باش ــع م ــه نف ــز ب ــعودی نی ــد س ض
بــرای مــا اهــداف بنیادیــن مــا در رســیدن بــه چشــم انداز اســتراتیژیک 

آینــده مــردم و جغرافیــای مــا مهم اســت.
امیــدوارم دکتــر عبــداهلل پیــام اولیه یــی ســعودی را به درســتی 
ــدن  ــرآورده ش ــت ب ــود را در جه ــاش خ ــام ت ــد و تم ــه باش دریافت

ــردارد. ــا ب ــردم م ــدت م ــع بلندم مناف
ــداهلل  ــر عب ــم کــه کشــور ســعودی در اســتقبال از دکت فرامــوش نکنی
کامــی بــه مراتــب فراتــر از تشــریفات معمــول در اســتقبال از هیــأت 

رســمی خارجــی برداشــته اســت .

یعقوب یسنا

کسی که مانند هیچ کس نبود!
پانــزده اکتوبــر زادروز نیچــه بــود. ویلدورانــت در 
ــرای  ــه ب ــدر ک ــوغ آن ق ــد: »نب ــفه« می گوی ــخ فلس »تاری

ــد.« ــام نش ــس تم ــرای هیچ ک ــد، ب ــام ش ــاک تم ــه خطرن نیچ
نیچــه اوج نبــوغ انســانی بــود؛ نبــوغ زیــاد، او را درگیــر معنــای زبــان 
ــان و  ــای زب ــار معن ــد تمام عی ــه منتق ــا این ک ــرد، ت ــگ بشــر ک و فرهن
ــان، َو  ــای فرهنــگ و زب ــه نوعــی برایــش معن فرهنــگ بشــر شــد؛ ب
جدیــت انســان نســبت بــه معنــای فرهنــگ و... خنــدآور و مضحــک 

بــود...
او به عمق فاجعۀ هستی شناسی انسان رسید:

»...در اعماق جست وجو کن
سرچشمه در زیر است!

بگذار تا تاریک اندیشان با هیاهو فریاد برآورند که:
همیشه در اعماق جهنم است« )34، حکمت شادان(.«

از هــر دیــدگاه خــوب یــا بــدی کــه بــه انســان ها نــگاه کنــم، همــه 
ــک کار  ــام ی ــرگرم انج ــواره س ــان را هم ــدام از آن ــر ک ــان و ه آن
ــوع انســان.  ــرای حفــظ ن ــارت اســت از کوشــش ب ــم و آن عب می بین
ــوع نیســت، بلکــه  ــه همن ــه خاطــر عشــق ب ــن کار هرگــز ب انجــام ای
ــر،  ــزی در انســان ریشــه دارتر، قوی ت ــه هیچ چی به خاطــر آن اســت ک
نــدارد...  غریــزه وجــود  ایــن  از  و شکســت ناپذیرتر  بیرحم تــر 
زیــرا ایــن غریــزه دقیقــًا جوهــر نــوع یــا رمــه انســانی اســت« )55، 

ــادان(. ــت ش حکم

فیـسبـوک نـــامــه
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بــرای ســال های متمــادی در گذشــته والیــت 
در  غربــی  نظامیــان  توجــه  مــدار  در  هلمنــد 
افغانســتان قــرار داشــته، امــا حضــور آنهــا نــه تنهــا 
امنیــت را بهتــر نســاخته بلکــه برعکــس بی ثباتــی 
ــی  ــه گونه ی ــرده، ب ــر ک ــت عمیق ت ــن والی را در ای
کــه تقریبــًا تمــام ایــن والیــت جنوبــی در معــرض 

ــرار دارد. ــقوط ق س
ــد جــان صدهــا تــن  تشــدید درگیری هــا در هلمن
ــرک  ــه ت ــور ب ــر را مجب ــزاران نف ــه و ه را گرفت
ــه  ــان را ب ــردم خودش ــن م ــرده و ای ــان ک خانه ش
رســانده اند،  لشــکرگاه  شــده  محاصــره  شــهر 
ادامــه ایــن درگیری هــا در هلمنــد و محاصــره 
شــدن شــهر لشــکرگاه مرکــز ایــن والیــت و خطــر 
ــه  ــک فاجع ــان از ی ــت طالب ــه دس ــقوط آن ب س

ــد. ــر می ده ــانی خب انس
براثــر تشــدید حمــات طالبــان در هلمنــد بیشــتر 
ــل  ــارها را تحم ــت فش ــن والی ــان در ای غیرنظامی
می کننــد. بــه طــور مثــال بســم اهلل یکــی از اهالــی 
منطقــه نادعلــی هلمنــد اســت کــه پــس از حملــه 
طالبــان و اصابــت راکــت بــه خانــه اش تمــام 

ــت.  ــت داده اس ــی را از دس ــوازم زنده گ ل
بســم اهلل کــه پــدر هشــت طفــل اســت و فاطمــه 
بیمارســتان  در  دارد  آغــوش  در  را  دختــرش 
ایتالیایی هــا  توســط  کــه  لشــکرگاه  اورژانــس 
در  مــن  خانــه  کــه  می گویــد  می شــود،  اداره 
ــت  ــا اصاب ــت و ب ــرار داش ــگ ق ــدم جن ــط مق خ
راکــت تمــام چیــزم را از دســت دادم . فاطمــه ســه 
ــز از  ــود نی ــت خ ــدر اس ــوش پ ــه در آغ ــاله ک س

مجروحیــن ایــن جنــگ می باشــد.
بخــش جراحــی ایــن مرکــز درمانــی در مــاه 
ــت  ــن والی ــی را در ای ــدود 216 زخم ــته ح گذش
ــی  ــن در ط ــن مجروحی ــتر ای ــرده و بیش ــداوا ک م
ــه  ــل شــدند ک ــه اینجــا منتق ــر ب ــه ای اخی دو هفت
بیشــترین تعــداد مجروحیــن را پیــش از هــر زمــان 

ــد. ــکیل می ده ــر تش دیگ
ــر آواره  ــزار نف ــد 5 ه ــگ در هلمن ــاز جن ــا آغ ب

ــدند ش
ایــن  کننــده  هماهنــگ  نوســتورویک  ویســنا 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــی در هلمن ــتان اورژانس بیمارس
ــر  ــت: اکث ــتند، گف ــتری هس ــه بس ــن ک مجروحی
ــر  ــده اند براث ــل ش ــا منتق ــن ج ــه ای ــه ب ــا ک این ه
ــه انفجــاری زخمــی  ترکــش انفجــار میــن و گلول
ــت  ــدن را ازدس ــای ب ــی از اعض ــم بخش ــا ه و ی
داده انــد، امــا بیشــترین ایــن مجروحیــن را کــودکان 

تشــکیل می دهنــد.
خانــواده  هــزار   5 حــدود  اخیــر  ماه هــای  در 
بــه علــت تشــدید خشــونت ها آواره شــده و 
ــت  ــن والی ــز ای ــکرگاه مرک ــه لش ــان را ب خودش

رســاندند.
ــع  ــا برق ــی کــه صــورت اش را ب یکــی از خانم های
پوشــانده و در نزدیــک یــک دفتــر کمک هــای 
ــت،  ــتاده اس ــک ایس ــت کم ــرای دریاف ــری ب بش
می گویــد کــه اطفــال مــن حــدود 2 مــاه می شــود 

ــدارد. ــرای خــوردن ن ــان ب ن
بســیاری از مهاجــران جدیــد تــازه وارد بــه هلمنــد 
ــود  کســانی اند کــه یــک زمــان مناطق شــان امــن ب
امــا اکنــون از امنیــت خبــری نیســت، ایــن آوارگان 
ــل  ــردم مح ــب از م ــه اغل ــی ک ــای گل در خانه ه
می باشــد جابجــا شــده اند و حتــی در بعضــی 
مکانهــا ده هــا تــن زیــر ســقف یــک خانــه زندگــی 

می کننــد.
جنگ در هلمند نشان از شکست امریکا است

ــت و  ــوه اس ــت ک ــی از دش ــه آمیزه ی ــد ک هلمن
رودخانــه نیــز از ایــن والیــت عبــور می کنــد قلــب 

ــت،  ــاک اس ــارت تری ــر تج ــارد دال ــن میلی چندی
ــت  ــن والی ــاک ای ــه تری ــی اســت ک ــدت طوالن م
ــی  ــت جنوب ــن والی ــان اســت. ای ــده طالب تامین کنن
ــواد  ــال م ــن انتق ــای ام ــی از راه ه ــتان یک افغانس
ــای  ــرف مرزه ــه ان ط ــیان ب ــرای شورش ــدر ب مخ

ــت. ــران اس ــتان و ای ــد پاکس ــتان مانن افغانس
شــماری از ناظــران می گوینــد اینکــه صدهــا 
جنگجــوی وابســته بــه طالبــان بخش هایــی از 
ــربازان  ــزاران س ــتراتژیک را از ه ــت اس ــن والی ای
ــده  ــوزش دی ــا آم ــه توســط غربی ه ــتانی ک افغانس
و هنــوز هــم بــه غــرب وابســته اند، را پــس 
عملیــات  شکســت  نشــان دهنده  گرفته انــد، 

ــت. ــتان اس ــکا در افغانس ــی امری نظام
عملیــات  کتــاب  نویســنده  گــری  اســتیفن 
ــرب  ــی غ ــاره حضــور نظام ــه درب ــی ک مارگزیدگ
ــی  ــقوط بخش های ــت: س ــد، گف ــت هلمن در والی
از هلمنــد شکســت نظامــی نیســت بلکــه شکســت 

ــت. ــی اس سیاس
ــدم  ــد و ع ــت هلمن ــا شکس ــری ب ــه  گ ــه گفت ب

درک پویایــی غــرب از ایــن والیــت قبیله یــی، مــا 
مبــارزه نظامــی را در ایــن والیــت بــا یــک طــرف 
ــر  ــه خاط ــم و ب ــام کردی ــه اع ــان یافت ــتباه پای اش
ــادی  ــردم ع ــر م ــود را در براب ــع، خ ــی مناف بعض

ــم.  ــر کردی ــد تحقی هلمن
امنیتــی  نیروهــای  تلفــات  افزایــش  کنــار  در 
ســریع  ســقوط  اداری  فســاد  افغانســتان، 
شهرســتان ها در هلمنــد نگرانی هــای را نســبت 
بــه ظرفیــت نیروهــای امنیتــی افغانســتان بــه وجود 
ــه  ــی ک ــربازان خیال ــود س ــن وج ــم چنی آورد. ه
اصــا حضــور فیزیکــی ندارنــد و فرمانــده نظامــی 
ــربازان  ــن س ــم ای ــه اس ــی را ب ــای هنگفت ــول ه پ
ــی  ــد یکــی دیگــر از نگرانی های ــب می زدن ــه جی ب
ــی رود. ــمار م ــه ش ــور ب ــن کش ــه در ای ــت ک اس

یکــی دیگــر از نگرانی هــا، خبرهــای منتشــر شــده 
نســبت بــه فــروش مهمــات بــه طالبــان می باشــد، 
ــن  ــت چنی ــه در صــورت تثبی ــه ک ــراس از اینک ه
ــه صــدور  خبرهایــی امــکان دارد دولــت دســت ب
ــه در  ــد ک ــد کن ــد و تاکی ــد بزن ــان جدی ــک فرم ی
صــورت دریافــت مصــرف کــردن رســید مهمــات 
اختیــار  در  را  مهمــات جدیــد  دولــت  قبلــی 

ــد داد. ــرار خواه ــی ق ــای امنیت نیروه
سقوط لشکرگاه بی اهمیت است

حیــات اهلل حیــات والــی هلمنــد بــرای هــراس از 

ــر  ــاش ب ــان ت ــه دســت طالب ســقوط لشــکرگاه ب
ــژه  ــه وی ــد ب ــوه دادن ســقوط هلمن ــت جل بی اهمی

لشــکرگاه کــرده اســت.
والــی هلمنــد صدهــا نیــروی نظامــی را بــه بهانــه 
ــتان های دور  ــتراتژیک از شهرس ــینی اس ــب نش عق
ــه  ــا را ب ــده و آنه ــت فراخوان ــن والی ــت ای دس
اطــراف شــهر لشــکرگاه جابجــا کــرده اســت، در 
حالیکــه نیروهــای امریکایــی نیروهــای افغانســتان 

ــد. ــی می کنن ــتیبانی هوای ــت پش ــن والی را در ای
ــت  ــیده نیس ــهر پوش ــن ش ــز در ای ــچ چی ــا هی ام
از  درخواســت  چندیــن  حیــات  اهلل  حیــات  و 
ســوی شــماری از فعالیــن مدنــی در ایــن والیــت 
دریافــت کــرده کــه از وی خواســته شــده در 
ــهر  ــن ش ــه ای ــان ب ــدن طالب ــک ش ــورت نزدی ص
دســت بــه خــروج اضطــراری از ایــن شــهر بزنــد 
و بــه کمــپ »شــورابک« بــرود، کمپــی کــه یکــی 
از مراکــز مجهــز نظامــی در ایــن هلمنــد بــه شــمار 

ــی رود. م
امــا حیــات اهلل حیــات گفــت کــه دولــت در ایــن 

والیــت حضــور دارد و همــه چیــز تحــت کنتــرل 
اســت. امــا ایــن ادعــا او از ســوی صاحبــان رســانه 

بــه چالــش کشــیده شــده اســت. 
دســتور  طالبــان  از  هلمنــد  در  دولتــی  ادارات 

نــد می گیر
ــش  ــت افزای ــن والی ــا در ای در حالیکــه درگیری ه
یافتــه، در ایــن اواخــر طالبــان بــه شــبکه های 
مخابراتــی خصوصــی دســتور داده کــه بــرای 
ــیان  ــع شورش ــی در مواض ــری از جاسوس جلوگی

فعالیت هایشــان را در هلمنــد تعطیــل کننــد.
بــرای آن تعــداد از آواررگان جنــگ هلمنــد ماننــد 
ــوده، و  ــان ب ــل دهق ــه قب ــاله ک ــد اهلل 40 س حمی
وضعیــت پیــش آمــده در ایــن والیــت را مســخره 
عنــوان می کنــد. بــه گفتــه وی بیشــتر مناطــق امــن 

ایــن والیــت اکنــون در اداره طالبــان قــرار دارد.
وی گفــت اقــوام و خویشــاوندان  مــا کــه در 
مــن  بــه  می کننــد  زنده گــی  نــاوه  ولســوالی 
ــه  ــه گفت ــروم، چــون ب ــه آنجــا ب ــه ب ــد ک می گوین
ــی  ــه ناامن ــت، ن ــگ اس ــا جن ــه در آنج ــا ن آن ه
ــی از  ــه کس ــت و ن ــچ دزدی نیس ــود دارد، هی وج

ــد. ــی کن ــوه م ــت رش ــما درخواس ش
ــن  ــه همی ــت ب ــر وضعی ــد اگ ــداهلل می افزای حمی
منــوال ادامــه یابــد، مــن مجبــورم خانــه ام را تــرک 

ــه آنجــا مهاجــرت کنــم. کــرده و ب

"سقوط هلمند شکست سیاسی است" یوناما یافته های خود در مورد 
حمله به تظاهرات جنبش 

روشنایی را منتشر کرد

دفتـر معاونـت سـازمان  ملـل در افغانسـتان )یوناما( بررسـی هایش در 
مـورد حملـه انتحاری بـه تظاهرات 2 اسـد جنبش روشـنایی در کابل 

را روز سه شـنبه در گزارشـی 14 صفحه یـی منتشـر کـرد.
در گـزارش آمـده اسـت کـه ایـن حمله که 85 کشـته و بیـش از 400 
زخمـی بـر جـا گذاشـت، عمدی بـوده و هدف قـرار دادن یـک گروه 
ــ مذهبـی ظاهـراً بـه مقصـد هـراس افکنـدن در میـان مـردم  قومـیـ 

انجام شـده اسـت.
و  اعتراض هـای مسـالمت آمیز  بـرای  ایـن حملـه  یونامـا،  بـه گفتـه 
حقـوق آزادی بیـان، پیامدهـای بسـیار جـدی و منفـی داشـته اسـت.
در ایـن گـزارش گفتـه شـده کـه در مـورد راه انـدازی تظاهـرات از 
چندیـن مسـیر و اطاع دهـی آن بـه نیروهـای امنیتـی هـم از سـوی 
رهبـران تظاهـرات کننـد گان و هم از سـوی نیروهای امنیتـی ادعاهای 

ضـد و نقیضـی مطرح شـده اسـت.
در قسـمتی از ایـن گـزارش نوشـته شـده، بـا وجـود این کـه نیروهای 
امنیتـی هیـچ اطاعیه ای را از سـوی سـازمان دهندگان تظاهـرات مبنی 
بـر این کـه کدام مسـیر بـرای راهپیمایی اسـتفاده خواهد شـد، دریافت 
نکرده انـد، امـا ایـن )بی اطاعـی( هیچ تاثیری بـر توان ایـن نیروها در 

تامیـن امنیت تظاهرات نداشـته اسـت.
امـا جنبـش روشـنایی بـرای تظاهـرات بـا نشـر اعامیه هـای رسـمی 
مسـیر ده گانـه ای را از نقـاط مختلـف شـهر تعییـن کـرده بـود کـه با 
ممانعـت پولیـس گارنیزیـون مواجه شـد که ایـن داره حـق تظاهرات 
بـر ایـن جنبـش را فقـط از یک مسـیر تـا چـوک دهمزنـگ داده بود.
براسـاس گـزارش یونامـا، واکنـش نیروهـای امنیتـی در برابـر هـر دو 
انفجـار بـه شـمول تیرانـدازی از سـوی مهاجـم دوم، مناسـب و در 

مطابقـت بـا معیارهـای بین المللـی بـوده اسـت.
پیشـتر گزارش شـده بود که شـماری از تظاهرکننـدگان، در تیراندازی 

پراکنـده نیروهـای امنیتی زخمی و یا کشـته شـده اند.
اقـدام فـوری نیروهـای افغان بـرای انتقـال زخمی ها به شـفاخانه ها و 
بازگشـایی جاده هـای بسـته شـده و ارسـال امبوالنس هـا نیز از سـوی 

یوناما مناسـب خوانده شـده اسـت.
هم چنـان در گـزارش گفتـه شـده کـه اعـام تمویـل مخـارج درمانی 
زخمی هـا در خـارج از کشـور نشـان دهنـده تعهـد واقعـی حکومـت 

بـرای قربانیـان ایـن حملـه بوده اسـت.
یونامـا در ایـن گـزارش خـود، تهدیـدات شـدیدی را کـه ارگان هـای 
امنیتـی کشـور در شـهر کابـل اعـام کـرده بـود، تاییـد کـرده و گفته 
اسـت که تلفات غیرنظامیان در ۹ ماه اول سـال 2016 نسـبت به عین 

دوره زمانـی سـال 2015، 60 درصـد افزایش داشـته اسـت.
یوناما گفته اسـت که نتوانسـته ادعاها و شـایعاتی را برای زمینه سـازی 
ایـن حملـه و رخدادهـای پـس از آن مثـل مایـن جاسـازی شـده در 
کراچـی آیسـکریم، کشـته و زخمی شـدن تظاهـرات کننـد گان در اثر 
تیرانـدازی نیروهـای امنیتـی، حضور مهاجم سـومی، حملـه تظاهرات 
کننـد گان بـر نیروهـای امنیتـی، تاش نیروهـای افغان برای بازداشـت 
اشـخاص حاضـر در صحنـه و پاک سـازی عایـم جرمـی در صحنـه 

را ثابـت کند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، هیـچ معلوماتـی وجود نـدارد کـه در مورد 
صحـت و سـقم گرفتـن مسـوولیت ایـن حمله از سـوی داعـش ابراز 
شـک کـرد و ظرفیت هـای الزم بـرای سـازماندهی چنیـن حملـه در 
افغانسـتان و همچنـان بـرای داعـش در چندیـن کشـور دیگـر وجود 

دارد.
اتهـام دسـت داشـتن حکومـت  یونامـا هم چنـان گـزارش داده کـه 
افغانسـتان در ایـن حمله ثابت نشـده اسـت امـا در تحقیقـات ابتدایی 
از سـوی مسـووالن دولتـی در مورد ایـن حادثه، نواقصـی وجود دارد.
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