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وضعیـِت  ارزیابـی  حـال  در  سـفید  کاخ 
امنیتـی افغانسـتان اسـت تـا بـر اسـاس آن، در 
اسـتراتژی های این کشـور در قباِل افغانسـتان و 
منطقـه تغییراتـی رونما شـود. بر همین اسـاس، 
جمیـز ماتیـس وزیـر دفـاِع جدید امریـکا برای 
نخسـتین بار پـس از گرفتـِن این سـمت به کابل 
بـا مقام هـای کشـور و  از نزدیـک  تـا  می آیـد 
فرماندهـان و نیروهـای ناتو دیـدار و گفت وگو 

 . کند
بـر اسـاس اطالعاتـی کـه کاخ سـفید در اختیار 
رسـانه ها قـرار داده، هـدف سـفر وزیـر دفـاع، 
بررسـی وضعیـِت جنگ در افغانسـتان اسـت تا 
بـر اسـاس آن، این کشـور به افزایـش نیروهای 

خـود اقـدام کند. 
پیـش از ایـن، جنـرال جـان نیکلسـون فرمانـده 
نیروهـای ناتـو در افغانسـتان کـه در کنگـرس 
امریـکا صحبـت می کرد، از زمـام داراِن تازۀ کاخ 
سـفید خواسـت کـه بـرای مقابله بـا تهدیدهای 
را  خـود  نیروهـای  افغانسـتان،  در  امنیتـی 
افزایـش بخشـند. جنرال نیکلسـون دلیـِل چنین 
در  تهدیدهـا  سـطح  افزایـش  را  درخواسـتی 
افغانسـتان عنـوان کـرد و گفـت کـه اگـر جلـو 
تهدیدهـای امنیتـی در این کشـور گرفته نشـود، 
احتمـال این کـه گروه هـای تروریسـتی بازهـم 
موفـق به انجـام حمـالت در کشـورهای غربی 

شـوند، زیاد اسـت. 
در حـال حاضـر، کاخ سـفید تصمیـم بـه اعزام 
نیـروی بیشـتر به افغانسـتان نگرفتـه، ولی وزیر 
دفـاع ایـن کشـور گفتـه کـه رییس جمهـوری 
وضعیـت  از  او  ارزیابی هـای  منتظـر  امریـکا 
افغانسـتان برای گرفتـِن چنین تصمیمی اسـت.
 فرامـوش نبایـد کـرد کـه در دو سـال گذشـته 
بـا کاهش نیروهـای خارجـی در افغانسـتان، نه 
تنهـا سـطح تهدیدهـای امنیتـی کاهـش نیافتـه، 
بازتـری  دسـِت  بـا  شورشـی  گروه هـای  بـل 
بـه حمالت شـان بـه شـهرها و مناطـق عمـدۀ 
والیـات ادامـه داده اند. پیش از ایـن، گروه های 
شورشـی بـا بهانـه قـرار دادِن حضور سـربازان 
کـه  می کردنـد  ادعـا  افغانسـتان،  در  خارجـی 
گفت وگوهـای  زمینـۀ  نیروهـا  ایـن  رفتـِن  بـا 
صلـح فراهـم می آیـد. همیـن حـاال نیـز برخی 
گروه هـا و جناح هـا هنـوز فکـر می کننـد کـه 
دلیـل اصلـِی جنگ هـا در افغانسـتان، حضـور 

نیروهای خارجی اسـت. حزب اسـالمی شـاخۀ 
حکمتیـار کـه به تازه گـی بـا دولـت بـه توافـق 
رسـیده، بـه ایـن نظر اسـت که بـا بیرون شـدِن 
آخریـن سـرباز خارجی از افغانسـتان، جنگ در 

ایـن کشـور نیـز پایـان می یابـد.
امـا داشـتن چنین تصـوری از جنِگ افغانسـتان 
اگـر نگوییـم ابلهانـه، می تـوان گفت که بسـیار 
سـطحی به نظر می رسـد. شـاید یکـی از دالیل 
جنـگ فعلـی، حضور سـربازان خارجی باشـد؛ 
ولـی ایـن تمامِ دالیلی کـه گروه هـای افراطی و 
تمامیت خـواه را بـه جنـگ در افغانسـتان وادار 
می کند، نیسـت. بیرون شـدِن سـربازاِن خارجی 
در شـرایط فعلـی بـه هیـچ صـورت بـه نفـع 
افغانسـتان بـوده نمی توانـد. چـه کسـی از ایـن 
مسـأله خوشـحال شـود چـه ناراحـت، واقعیِت 
جنـگ در افغانسـتان چنیـن اسـت و نمی تـوان 
بـه سـاده انگاری و تقلیل گرایـی بـه حـِل معادلۀ 
رویارویی هـای نظامـی در ایـن کشـور موفـق 

 . شد
جنـگ افغانسـتان ابعـاد زیـادی دارد که حضور 
سـربازان خارجـی، فقط یکـی از آن ها و شـاید 
هـم کوچک ترین شـان باشـد. ایـن سـخنان بـه 
هیـچ صـورت بـه معنـای حمایـت از حضـور 
سـربازاِن خارجـی در افغانسـتان نیســت، ولی 
بـا همـۀ تلخـِی آن بایـد پذیرفـت کـه در عـدم 
حضـور سـربازان خارجـی، حتـا سـنگ روی 
سـنگ هـم بنـد نخواهـد مانـد. زیـرا مخالفـان 
مسـلِح دولـت افغانسـتان، تنها دشـمِن غربی ها 
بـا نـوع  بلکـه آن هـا  نیسـتند،  و سربازان شـان 
نظـامِ موجـود از ریشـه مخالـف انـد و تمـام 
تـالش و سعی شـان بـرای آن اسـت کـه بتوانند 
ایـن نظـام و ارزش هـای آن را از بیـخ برکنَنَـد. 
حضـور سـربازان خارجـی تـا زمانـی کـه هنوز 
تهدیدهـای بیرونـی متوجـه افغانسـتان اسـت، 
بـه عنـوان یـک ضـرورت شـناخته می شـود و 
بایـد در ایـن راسـتا آگاهانـه و مسـووالنه گام 
برداشـت. افغانسـتان تجربـۀ روزهـای سـخِت 
جنـِگ داخلـی را دارد؛ آن روزهایـی که جامعۀ 
جهانی این کشـور را به دسـِت فراموشـی سپرد 
و متأسـفانه بدتریـن و تلخ تریـن روزهـا بـرای 

شــهرونداِن کشـور شدند.
شـکلی  و  صـورت  هیـچ  بـه  تاریـخ  تکـرار   
نبایـد اتفـاق بیفتـد و آنانـی کـه هنـوز عامـل 

اصلـِی تـداوم جنـگ در افغانسـتان را حضـور 
ایـن  از  نبایـد  می داننـد،  خارجـی  نیروهـای 
واقعیت هـای تلـخ بـه سـاده گی عبـور کننـد. ما 
خواهـاِن خروج نیروهای خارجی از کشـورمان 
هسـتیم، ولـی زمانـی کـه افغانسـتان از حضـور 
تهدیدهـای  و  بین المللـی  تروریسـت های 

باشـد.  شـده  عـاری  آن،  همسـایه های 
دولت افغانسـتان باید بتوانـد در گفت وگوهایی 
ایـن  دارد،  امریـکا  جدیـد  وزیردفـاع  بـا  کـه 
کشـور را قناعـت دهـد کـه ضمـن تجهیـز و 
تأمیـن نیازمندی هـای نیروهـای امنیتـی کشـور، 
بـه  نیـز  افغانسـتان  جنـگ  بیرونـِی  ابعـاد  بـه 
صـورت جـدی توجـه کنـد. پاکسـتان بی مهابـا 
وارد قلمرو افغانسـتان شـده و حتـا تهدید کرده 
خـود،  مسـلِح  مخالفـاِن  بازداشـت  بـرای  کـه 
دسـت بـه عملیات نظامـی در خاِک این کشـور 
خواهـد زد. هنـوز واقعـًا مشـخص نیسـت کـه 
پاکسـتان مخالفانی داشـته باشـد کـه نیروهایش 
در داخـل خـاِک افغانسـتان علیـه آن هـا فعالیت 
کننـد. بسـیار احتمـال دارد کـه ایـن کشـور بـه 
بهانـۀ سـرکوب مخالفان مسـلح خـود، به کمِک 
طالبـان و دیگـر گروه هـای تروریسـتی بیایـد و 
ایـن چیزی نیسـت کـه دور از انتظار هم باشـد!
در سـال هایی کـه طالبـان بـه صـورِت جهشـی 
می کردنـد،  تسـخیر  را  شـهرها  افغانسـتان  در 
عمـاًل در میدان هـای نبـرد نظامیـان پاکسـتانی 
قـرار داشـتند. شـواهد و اسـناد زیـادی در ایـن 
رابطـه وجـود دارد کـه نشـان می دهنـد عامـل 
اصلـِی پیروزهـای طالبـان در آن سـال ها چـه 

اسـت.  بوده 
تـازۀ  بـا آمـدن وزیـر دفـاع  در حـال حاضـر 
امریـکا بـه افغانسـتان، ایـن فرصـت بـارِ دیگـر 
در اختیـار دولِت مـا قرار گرفته کـه از امکاناِت 
جهانـی بـه نفـع تأمیـن صلـح و امنیت اسـتفاده 

 . کند
اگـر سـفر جنـرال جمیـز ماتیس بـه افغانسـتان 
نتایـج و دسـتاوردهای ملموسـی در پی نداشـته 
باشـد، بـه ایـن معناسـت کـه دولت مـرداِن مـا 
نتوانسـته اند تصویـر واقعی از وضعیت ِ کشـور 
ارایـه کننـد و مقام هـای امریکایـی را قناعـت 
دهنـد کـه وقـِت بیشـتری را بـرای مبـارزه بـا 
دهشـت افکنی در افغانسـتان اختصاص دهنــد. 
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روز گذشـته همـۀ مسـیرهای منتهـی بـه خانۀ جنرال دوسـتم 
در کابـل، بـه محاصـرۀ نیروهـای نظامـی دولتی درآمـده بود. 
وضعیـِت امنیتـی بـه حـدی شـدید و احضـارات فوق العـاده 
شـده بـود کـه در همـۀ کوچه هـای منتهـی بـه خانـۀ جنـرال 
مسـلح  نقاب پـوِش  نفـراِت  و  نظامـی  واسـطه های  دوسـتم، 
اسـتقرار داشـتند. دهـن دروازۀ منـزل جنرال دوسـتم و برخی 
از افـراد خـاِص او نیـز نفراِت مسـلِح دولتی و وسـایل نظامی 
اسـتقرار یافتـه بودنـد. این وضعیـت، به راه بنداِن شـدید منجر 
شـد و  عبور و مرور را بر مردمِ کابل بسـیار دشـوار سـاخت. 
این کـه دلیـِل ایـن حضـورِ سـنگیِن امنیتـی در اطـراف خانـۀ 
جنرال دوسـتم و مسـیرهای منتهی به سـرک های شـیرپور در 
کابـل چـه بود، به طور رسـمی معلوم نشـده اسـت؛ امـا قراین 
نشـان می دهـد کـه حکومـت به خصـوص ریاسـت جمهوری 
بـه جنـرال دوسـتم ضـرِب شسـتی نشـان داده و ایـن پیـام را 

منتقـل کرده اسـت کـه نمی توانـد از کابـل تـکان بخورد! 
 البتـه گفتـه می شـود کـه جنـرال دوسـتم هـم صدهـا مـردِ 
مسـلح را بـا خـود بـه کابل انتقـال داده اسـت تـا در برابِر هر 
برنامـۀ احتمالـی از جانـِب دسـتگاه های حکومتی ایسـتاده گی 
کنـد. آقـای دوسـتم، اختالف نظرهایـی بر سـِر مسـالۀ قدرت 
و صالحیت هـای معـاون اوِل ریاسـت جمهوری بـا غنـی دارد 
و نیـز قضیـۀ ایشـجی و ادعـاِی او مبنـی بـر تجـاوز گروهـی 
جنسـی از جانـب محافظـاِن جنـرال دوسـتم و حتـا خـود او، 
بـرای جنـرال تبدیـل بـه یـک پرونـده و غایلۀ بزرگ شـده و 
دادسـتانی ُکِل کشـور هـم تـا جایـی ایـن مسـأله را بـه پیـش 

اسـت.  برده 
بـه هـر رو، محاصـرۀ اطـراِف خانـۀ جنـرال دوسـتم بـه هـر 
دلیلـی کـه باشـد، فضـا را بـر مـردمِ کابـل پُـر از رعـب و 
کابـل  دیـروزِ  از  کـه  آنانـی  زیـرا  اسـت؛  سـاخته  وحشـت 
خاطـراِت تلـخ دارنـد و جنگ هـای کوچه بـه کوچـه را میاِن 
گروه هـای مختلـف در برابـر دولِت وقـت تجربه کـرده اند و 
یکـی از ایـن طرف هـا جنرال دوسـتم بوده اسـت، بازگشـت 
بـه گذشـته کابوِس شب های شـان می باشـد؛ و مسـلمًا ضرِب 
شسـت نشـان دادن بـه آقای دوسـتم، آن هم در ازدحـام کابل، 
دولـت و  بـه  می توانـد  را  آسـیب های کالنـی  و  مشـکالت 

مــردم وارد کند. 
از طـرف دیگـر، یـک روز قبـل از ایـن رویـداد، کابل شـاهِد 
یـک رویـداد بسـیار وحشـتناِک دیگـر بـود. گروهـی از افراد 
متعلـق بـه مالتره خیـل، یکـی از نماینده هـای کوچی هـا در 
مجلـس، پـس از یـک مشـاجرۀ لفظـی بـا پولیـس، سـه موتر 
رنجـر پولیـس را در نزدیکـی دانشـگاه کابـل آتـش زدنـد و 
خـود بـه مکان هـای امن شـان رفتنـد و کسـی هـم قضیـه را 
اجتماعـی،  شـبکه های  در  خبـر  ایـن  نشـر  نکـرد.  پیگیـری 
بازتـاِب وسـیعی یافـت و مـردم را در ایـن شـرایط، بیشـتر 
دچـار تشـویش کـرد و نشـان داد کـه دولـِت ما تا چـه پیمانه 
در برابـر افـرد غیرقانونـی و مسـلح و زورگـوِی متعلـق بـه 
یـک تیـم انتخاباتـی، بزدالنـه عمـل می کنـد. اگرچه حـوادِث 

این چنینـی را مـا بارهـا شـاهد بوده ایـم. 
بـا ایـن حسـاب، پانـزده سـال از حکومـت داری بـا حضور و 
حمایـِت جامعـۀ جهانـی سـپری می شـود، امـا بازهـم ثبـاِت 
نیم بنـِد موجود در کشـور به شـدت توسـِط چند فـرد می تواند 
فـرو بپاشـد. بدمعاشـی های نفـراِت مالتره خیـل نشـان از آن 
دارد کـه دولـت نمی توانـد در مرکـز شـهر، امنیـِت پولیس را 
در برابـِر افـراد شـرور متعلـق به یـک نمایندۀ مجلـس بگیرد، 
چـه رسـد بـه این کـه معـاون ریاسـت جمهوری کـه رهبـرِی 
یـک قـوم بزرگ و شـریف را بـه عهـده دارد، در مقابِل دولت 
موضـع بگیـرد و یـا هم دسـت به عملی خـالِف قانـون بزند. 
و  ارگ  طـرِف  از  دوسـتم  جنـرال  دیـروز  ترسـاندِن  یقینـًا 
بی توجهـی بـه آتـش زدِن موترهـای پولیـس توسـط افـراد 
مالتره خیـل نشـان داد کـه ارگ و نهادهـای امنیتـی در برابـر 
اشـخاص، سیاسـی و گزینشـی عمـل می کننـد و یـک بـام و 
دو هـوا دارنـد. ایـن نـوع برخـورد در کنار سـایر تأثیـرات و 
تبعاتـی کـه دارد، فرهنـِگ نترسـیدن از قانـون و بی بندوبـاری 

را بیشـتر ترویـج می کنـد. 
 اکنــون انتظـار این اسـت کـه دولـت به جای ایجـاد ترس و 
هـراس در کابـل و اطـراِف خانـۀ جنرال دوسـتم، طبـق قانون 
و موازیـِن حقوقـی و مدنـی بـا قضایا برخورد کنـد و نیز الزم 
اسـت کـه مسـالۀ آتـش زدِن موترهـای پولیس توسـط نفراِت 
مالتره خیـل، بـا قاطعیـت پیگیری شـود و مسـبباِن آن به پنجۀ 

قانون سـپرده شوند. 

برخورد دوگانه 

با افراد مالتره خیل و  جنرال دوستم 

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1970   چها ر   شنبه      4 حو ت   /  ا  سفند          y    1395   25 جما د ی اال و ل   y 1438   22 فبر و ری  2017

دولــت افغانســتان بايــد بتوانــد در گفت وگوهايــی كــه بــا وزيردفــاع جديــد امريــكا دارد، ايــن كشــور را قناعــت دهــد 
كــه ضمــن تجهيــز و تأميــن نيازمندی هــای نيروهــای امنيتــی كشــور، بــه ابعــاد بيرونــِی جنــگ افغانســتان نيــز بــه صــورت 
جــدی توجــه كنــد. پاكســتان بی مهابــا وارد قلمــرو افغانســتان شــده و حتــا تهديــد كــرده كــه بــرای بازداشــت مخالفــاِن 
مســلِح خــود، دســت بــه عمليــات نظامــی در خــاِک ايــن كشــور خواهــد زد. هنــوز واقعــاً مشــخص نيســت كــه پاكســتان 
مخالفانــی داشــته باشــد كــه نيروهايــش در داخــل خــاِک افغانســتان عليــه آن هــا فعاليــت كننــد. بســيار احتمــال دارد 
كــه ايــن كشــور بــه بهانــۀ ســركوب مخالفــان مســلح خــود، بــه كمــِک طالبــان و ديگــر گروه هــای تروريســتی بيايــد و ايــن 

چيــزی نيســت كــه دور از انتظــار هــم باشــد!
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 نشســت مشــترک ســازمان همکاری هــای اقتصــادی 
منطقه  یــی  )ایکــو( و ســازمان ملــل بــا وزارت دولــت 
در امــور رســیده گی بــه حــوادث، در مــورد ارزیابــی 
ــتان،  ــی در افغانس ــوادث طبیع ــرات ح ــش خط کاه
دیــروز ســه شــنبه )3 جــدی( در کابــل برگــزار شــد.
خطــرات  کاهــش  چگونگــی  نشســت،  ایــن  در 
حــوادث طبیعــی و اســتفاده از تجربیــات کشــورهای 
منطقــه در کاهــش خطــرات حــوادث در افغانســتان، 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و ارزیاب ــورد بح م
امــور  در  دولــت  وزیــر  برمــک  ویس احمــد 
رســیده گی بــه حــوادث در نشســت مشــترک ســازمان 
ــای اقتصــادی کاهــش خطــرات حــوادث  همکاری ه
ــه ســطح آســیب  ــرای افغانســتان، گفــت: درحالی ک ب
پذیــری از حــوادث طبیعــی در افغانســتان ۹۹ درصــد 
ــرض  ــور در مع ــای کش ــد جغرافی ــت و ۶۰ درص اس
زلزلــه قــرار دارد، بنــًا بــرای ایجــاد سیســتم مدیریــت 
ــات  ــتفاده از تجربی ــور اس ــی در کش ــوادث طبیع ح
ــتان  ــفیک( در افغانس ــیا پس ــه )آس ــورهای منطق کش

ــر تمــام خواهــد شــد. موث
آقــای برمــک افــزود کــه ایــن بــر دولــت افغانســتان 
اســت تــا چگونــه بــرای مــردم مصونیــت از خطــرات 
حــوادث طبیعــی ایجــاد  می کنــد. درحالــی کــه 
ــد  ــتان را تهدی ــد افغانس ــی ۶۰ درص ــرات اقلیم تغیی
ــم  ــت افغانســتان بســیار مه ــرای دول ــن ب ــد. ای می کن

ــد. ــته باش ــردی را روی دســت داش ــا راهب اســت ت
ــا در  ــی و برفکوچ ه ــیالب های فصل ــۀ او، س ــه گفت ب
ــد؛  ــن را گرفتن ــش از 2۰۰ ت ــان بی ــته ج ــال گذش س
امــا دولــت بــا تمــام تالش هــا بــرای کاهــش تلفــات 

حــوادث طبیعــی هنــوز موفــق نبــوده اســت.
وزیــر دولــت در امــور رســیده گی بــه حــوادث، 
بابیــان این کــه جنــگ در 11 والیــت کشــور و اتفــاق 
ــات  ــت، تلف ــات دور دس ــی والی ــوادث در برخ ح
ــن کار در برخــی  ــا، ای ــاد بجــا گذاشــته اســت. ام زی

ــد. ــان مانده ان ــانه ها پنه ــر رس ــات از نظ اوق
ــیده گی  ــور رس ــت در ام ــه وزارت دول ــت ک او گف
بــه حــوادث در نظــر دارد تــا مبــارزه ملــی را 
ــات ناشــی از حــوادت طبیعــی را  ــرای کاهــش تلف ب
راه انــدازی کنــد تــا در نجــات حیــات انســان ها همــه 
ــن  ــه ای ــل باشــند. در صــورت توجــه نکــردن ب دخی
ــد. ــد ش ــردم خواه ــه م ــتر متوج ــد بیش ــأله تهدی مس
ــیده گی  ــرای رس ــه ب ــان داشــت ک ــک اذع ــای برم آق

ــی  ــۀ مل ــه برنام ــاز ب ــه حــوادث در کشــور نی ــر ب بهت
اســت، ایــن مســوولیت مــا اســت.  یکــی از دالیلــی 
کــه اوضــاع در برخــی از کشــورها بحرانــی می شــود، 
ــی  ــت. در حال ــعه یی اس ــای توس ــی نهاده بی برنامه گ
ــات  ــه خدم ــد در عرض ــعه یی بای ــای توس ــه نهاده ک

ــد. ــتر را به خــرچ دهن ــالش بیش ت
آقــای برمــک خاطــر نشــان کــرد کــه حکومــت در 15 
ســال گذشــته بــرای رســیده گی بــه قربانیــان حــوادث 
طبعــی نــاکام عمــل کــرده اســت و ظرفیت هــای کــه 
ــل  ــرده قاب ــته اند، عملک ــود داش ــه وج ــن عرص در ای

ــته اند.  ــه نداش مالحظ
او بیــان  داشــت کــه درحــال حاضــر، وزارت دولــت 
ــد  ــالش می کن ــوادث ت ــه ح ــیده گی ب ــور رس در ام

تــا مدیریتــی بــرای مبــارزه بــا حــوادث ایجــاد شــود 
ــرات آن  ــش خط ــرای کاه ــی ب ــی ده ــۀ آگاه و برنام

ــدازی شــود. راه ان
هم چنــان، ایســتر کویــش الروش رییــس کلســتر 
یونســکو در تهــران، در ایــن نشســت گفــت: حــوادث 
طبیعــی بــر اقتصــاد مــردم محلــی آســیب جــدی مــی 
رســاند و بــه همیــن دلیــل یونســکو کارهــای را 
ــی در  ــوادث طبیع ــرات ح ــش خط ــتای کاه در راس
ــی  ــج خوب ــه نتای ــام داده و ب ــر انج ــور های دیگ کش

ــه اســت. دســت یافت
ــر  ــای دیگ ــکو و نهاده ــزود: یونس ــم الروش اف خان
بیــن المللــی در رابطــه بــه کاهــش خطــرات حــوادث 
ــرده  ــدازی ک ــای آموزشــی را راه ان ــی، گارگاه ه طبیع

انــد تــا ســطح خطــرات و آســیب های حــودث 
طبیعــی بــا اســتفاده از ظرفیــت محلــی در افغانســتان 

ــد. کاهــش یاب
او تطبیــق چارچــوب "ســندای" را در افغانســتان مهم 
ــوب  ــن چارچ ــر ای ــه اگ ــد ک ــد ورزی ــد و تاکی خوان
ــی،  ــوادث طبیع ــرات ح ــود، خط ــی ش ــت عمل درس
ــه صــورت چشــم گیری کاهــش  ــز ب در افغانســتان نی

خواهــد یافــت.
ازســویی هــم، نورجهــان موانــی نماینــده دپیلوماتیــک 
کــه  گفــت  نیــز  افغانســتان،  در  آقاخــان  نهــاد 
کاهــش  بــرای  آغــا خــان  موسســه  کمک هــای 
آســیب پذیــری و همــکاری بــه آســیب دیــده گان در 
افغانســتان کار مــی کنــد و بایــد در راســتای کاهــش 
ــرمایه  ــتان س ــی در افغانس ــوادث طبیع ــرات ح خط

ــرد. ــورت گی ــتر ص ــذاری بیش گ
بــرای  فرصتــی  را  نشســت  ایــن  موانــی   بانــو 
افغانســتان خوانــد کــه بتوانــد بــا ترتیــب ســند ملــی، 

ــد. ــش ده ــی را کاه ــوادث طبیع ــرات ح خط
هــم اکنــون حــدود 2۰۰ موسســه خیریــه بــرای 
کمــک رســانی بــه آســیب دیــده گان ناشــی از 

حــوادث طبیعــی در افغانســتان کار مــی کننــد.
طبیعــی  حــوادث  خطــرات  کاهــش  چارچــوب 
ــت  ــومین نشس ــا 2۰3۰ در س ــال 2۰15 ت ــرای س ب
ــان  ــور جاپ ــندای" کش ــهر "س ــل در ش ــازمان مل س
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــب ش ــال 2۰15 تصوی در س
ــن  ــت. در ای ــروف اس ــندای" مع ــوب "س ــه چارچ ب
ــی  ــی قبل ــی ده ــت "آگاه ــار اولوی ــوب چه چارچ
ــدارهای  ــوادث، هش ــوع ح ــگام وق ــات هن از ضروری
قبلــی از احتمــال حــوادث، مدیریــت حــوادث و 
کمــک رســانی بــه منظــور کاهــش خطــرات حــوادث 

ــف شــده اســت". طبیعــی تعری

هارون مجيدی
ــودن  ــا انتقــاد از مبهــم ب ــی ب شــماری از فعــاالن مدن
ــوی  ــده از س ــده داده ش ــِی وع ــات انتخابات اصالح
می گوینــد،  ملــی  وحــدت  حکومــت  مســووالن 
اصالحــات  آوردن  بــرای  حکومــت  عمل کــرد 
مــورد  ایــن  کــه  اســت  کم رنــگ  انتخاباتــی 
بی اعتمــادی میــان شــهروندان را بیشــتر از پیــش 

. زد می ســا
فعــاالن مدنــی از مســووالن حکومــت وحــدت ملــی 
ــزاری  ــم برگ ــر تقوی ــه زودت ــر چ ــا ه ــد ت می خواهن
انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی را اعــالم 
ــد  ــای جدی ــع کارت ه ــرای توزی ــای را ب و برنامه ه
ــد. ــی و اصالحــات بیشــتر روی دســت گیرن رأی ده

ســاختار  در  اصالحــات  آوردن  مدنــی،  فعــاالن 
و قوانیــن انتخابــات، مشــخص شــدن فهرســت 
رأی دهنــده گان، توزیــع کارت هــای جدیــد رأی دهــی، 
و  انتخابــات  کمیســیون  اداری  کارمنــدان  تغییــر 
ــیوه یی  ــن کارش ــر گرفت ــی و در نظ ــکایات انتخابات ش
ــرای آوردن  ــرای انتقــال آرا را از کارهــای بنیــادی ب ب

می شــمارند. انتخاباتــی  اصالحــات 
ایــن فعــاالن مدنــی زیــر چتــر گــروه تمــاس 
دیروز)ســه شــنبه، 3 حــوت( در یــک نشســت خبری، 
از تعلــل حکومــت در امــر برگــزاری انتخابــات 
پارلمانــی ابــزار نگرانــی کــرده و خواســتار برگــزاری 

ــدند. ــی ش ــات پارلمان ــر انتخاب ــه زودت ــر چ ه
الطــاف یوســفی، یکــی از اعضــای ایــن گــروه گفــت 
کــه مــا اصالحــات را تنهــا در گــرو تغییــر کمیشــنران 
ــت  ــاز اس ــم و نی ــی نمی دانی ــیون های انتخابات کمیس
ــی  ــف عمل ــای مختل ــات در الیه ه ــن اصالح ــا ای ت

شــود.

ایــن فعــاالن مدنــی گفــت: تــا هنــوز نــه تنهــا 
کمیســیون هــای انتخاباتــی بلکــه حکومــت و جامعــه 
جهانــی هیــچ نــوع تالشــی را بــرای آوردن اصالحات 

عملــی نکرده انــد.
از  بی شــمار  کارت هــای  وجــود  او،  بــاور  بــه 
ــات  انتخابات هــای پیشــین و اســتفاده از آن در انتخاب
پیشــرو، زمینــه را بــرای تقلــب بیشــتر فراهــم می کنــد 
و بــار دیگــر مانــع شــفافیت شــده و انتخابــات زیــر 

ــت.  ــد رف پرســش خواه

او گفــت کــه هرگونــه بی توجهــی بــه پروســۀ 
ــران  ــه مدی ــبت ب ــردم را نس ــاوری م ــات، بی ب انتخاب

حکومــت کنونــی افزایــش می دهنــد.
احســان حکمــت، عضــو دیگــر گــروه تمــاس 
می گویــد: شــماری از شــهروندان افغانســتان کــه 
ــی  ــتند، کارت رأی ده ــی هس ــرایط رأی ده ــد ش واج
ــت. ــده اس ــران  کنن ــز نگ ــوع نی ــن موض ــد و ای ندارن
ــت  ــت خواس ــران حکوم ــی، از س ــال مدن ــن فع ای
کــه بــدون کــدام تعلــل کارت هــای کهنــۀ انتخاباتــی 

را باطــل اعــالم کــرده و کارت جدیــد را بــرای 
ــع کــرده و شــناس نامه ها  شــهروندان افغانســتان توزی

ــازند. ــی س را برق
ــر  ــو دیگ ــزی عض ــژه رام ــو منی ــال، بان ــن ح در ای
ایــن گــروه می گویــد: بــا گذشــت دو ســال از 
عمــر حکومــت وحــدت ملــی، تــا هنــوز اصالحــات 
نظــام انتخاباتــی به وجــود نیامــده اســت و برگــزاری 

ــرار دارد. ــام ق ــال ابه ــات در ح انتخاب
ــی  ــاالن مدن ــهروندان و فع ــه ش ــت ک ــان داش او بی

اصالحات انــد. بی درنــگ  آوردن  خواهــان 
گــروه  ایــن  دیگــر  عضــو  فــوالد،  عبدالناصــر 
می گویــد: ســران دولــت بــا تعلــل کــه دارنــد 
ــات  ــزاری انتخاب ــا شــاهد برگ ــه م ــد ک نشــان می ده

بــود. نخواهیــم  هــم  ریاســت جمهوری 
ــا  ــت ب ــن نشس ــر ای ــاس در آخ ــروه تم ــای گ اعض
پخــش خبرنامه یــی گفتنــد کــه بــه بــاور گــروه 
ــات  تمــاس مشــخص نشــدن زمــان برگــزاری انتخاب
وضعیــت انتخابــات پیشــرو را مبهــم و شــهروندان را 

ــد. ــرار می ده ــام ق در ابه
در ایــن اعالمیــه آمــده اســت: مــا از کمیســیون 
مســتقل انتخابــات می خواهیــم، هرچــه زودتــر زمــان 
دقیــق برگــزاری انتخابــات آینــده را مشــخص ســازند 
تــا نامــزدان جــوان بــرای حضــور در پارلمــان آینــده 

آماده گی هــای الزم را اتخــاذ کننــد.
تــا هنــوز هــم  از گذشــت چنــد هفتــه،  بعــد 
ــات  ــیون انتخاب ــۀ کمیس ــت دبیرخان ــت ریاس سرنوش
ــارف  ــز از مص ــی نی ــۀ جامع ــت و برنام ــن نیس روش
برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی، 
ــه  ــازه ب ــرۀ ت ــش چه ــل در گزین ــدارد. تعل ــود ن وج
انتخابــات،  کمیســیون  دبیرخانــۀ  رییــس  عنــوان 
ــر  ــای ناظ ــته و نهاده ــی داش ــی را در پ نارضایتی های
ــی از از  ــای سیاس ــماری از جریان ه ــات و ش انتخاب

بی پروایــی در ایــن زمینــه انتقــاد کرده انــد.
قــرار بــود تــا انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای 
ولســوالی در بیــن تابســتان و خــزان امســال برگــزار 
ــش  ــون گزین ــادی هم چ ــل زی ــه دالی ــا ب ــود، ام ش
ــزاری  ــرای برگ ــه ب ــود بودج ــد و نب ــنران جدی کمیش

ــت. ــورت نگرف ــن کار ص ــات ای انتخاب

ابوبكر صديق
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برای مبارزه با حوادث طبیعی برنامۀ ملی تدوین می شود

فعاالنمدنی:

روند اصالحات انتخاباتی مبهم است
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اكرام انديشمند

و  پاکستان  بنیان گذار  جناح  محمدعلی   1۹48 سال  در   
نخستین فرماندارِ این کشور در شهر داکه، زبان اردو را تنها 
زبان رسمی کشورِ نوتشکیِل پاکستان اعالن کرد. محصلیِن 
می شود؟"،  چه  بنگالی  پس  نه!،  "نه...  فریاد  با  بنگالی 
در  دادند.  نشان  واکنِش خشم آلودی  قضیه  این  به  نسبت 
فبروری سال 1۹52 که خواجه نظام الدین جانشیِن جناح، 
بر رسمیت زبان اردو تأکید کرد و از زبان بنگالی سخن 
نگفت، محصالِن بنگالی به خیابان های داکه ریختند و باز 
فریاد "نه!" سر دادند. اما این بار پولیس به روِی محصالن 
خیاباِن  مادری،  زبان  قربانیاِن  اولین  خوِن  و  گشود  آتش 
سال  چهار  پاکستان  دولت  هرچند  کرد.  سرخ  را  داکه 
شرقی  پاکستان  در  را  بنگالی  زبان  رسمیت  بعد)1۹5۶( 
پذیرفت، اما خون محصالن بنگالی، جدایی پاکستان شرقی 

یا بنگال را اجتناب ناپذیر ساخته بود. 
از  بنگله دیش،  مستقل  کشور  تشکیل  از  پس  بنگالی ها 
سازمان ملل متحد خواستند که روزی را "روز جهانی زبان 
مادری" بنامد. این پیشنهاد پذیرفته شد و روز بیست ویکم 
فرهنگی  میراث  سازمان  و  متحد  ملل  سوی  از  فبروری 
وابستۀ آن یونسکو، روز زبان مادری نام یافت. این روز را 
بسیاری از گوینده گاِن زبان های مختلف به عنوان روز زبان 
انکشاف  و  حفظ  سِر  بر  و  می کنند  بزرگ داشت  مادری، 

زبان مادری، به بحث و گفت وگو می نشینند.
را  این روز  بریتانیا  مقیم  فارسی زباناِن  تاجیکان و  کانون   
طی همایشی در شهر لندن تجلیل کردند و بر سِر دیروز 
گفتند.  افغانستان سخن  در  یا دری  فارسی  زبان  امروزِ  و 
که  بودم  همایش  این  سخنراناِن  از  یکی  )نگارنده(  من 
فارسی دری  بر چالش های زبان  اجمالی یی  نگاه کوتاه و 
تقدیم  را  بحث  آن  فشردۀ  اینک  که  داشتم  افغانستان  در 

خواننده گان می کنم: 
»زبان فارسی و یا به صورِت رسمی و دولتی، زبان دری در 

افغانستان با این چهار ویژه گی، اهمیت و اعتبار می یابد: 
-1 یکی از ده زبان باستانی دنیـا است؛

در  و  اسالم  جهان  در  بااعتبار  و  مهم  زبان  دومین   2-  
فرهنگ و تمدن تاریخی اسالم است؛ 

-3 زبان فارسی یا دری در افغانستان، زبان فراقومی، زبان 
مشترِک تمام اقوام، زبان تفاهم و وحدت ملی است؛

 -4 زبان فارسی در افغانستان، میراث مشترِک تمام اقوام 
هزاره ها،  ازبِک ها،  پشتون ها،  تاجیک ها،  از  اعم  افغانستان 
بلوچ ها و غیره است. در انکشاف و گسترش زبان فارسی 
اقوام  و  افغانستان  اقوام  تمام  اسالمی،  دوران  هزارۀ  طی 
آسیای  تا  صغیر  آسیای  از  زبان  این  تمدنی  بزرِگ  حوزۀ 
و  کسپین  بحیرۀ  سواحل  تا  مرکزی  آسیای  از  و  جنوبی 
بین النهرین در خاورمیانه، و تمام سالطین و زمام داراِن این 
اقوام نقش داشته اند. در انکشاف و گسترش زبان فارسی 
پشتون های  و  ترک ها  ازبک ها،  تاجیک ها،  از  بیشتر  حتا 

هند  شبه قارۀ  و  امروز  افغانستاِن  جغرافیای  در  حکومتگر 
نویسنده گان،  شاعران،  از  کثیری  شمار  کردند.  ایفا  نقش 
اسالمی  فرهنگ و عرفان  ادب،  فاضالن عرصۀ  عالمان و 
زبان  بنابرین،  هستند.  اقوام  این  از  فارسی  زبان  معروِف 
میراث  و  مشترک  افتخار  مشترک،  زبان  عنوان  به  فارسی 
مشترک تاجیک ها، پشتون ها، هزاره ها، ازبک ها، ترکمن ها، 

بلوچ ها و همۀ اقوام افغانستان است. 
این ویژه گی ها باید عامل و انگیزۀ جمعِی جامعه و دولت 
افغانستان در تقویت زبان فارسی می شد؛ اما سوگ مندانه 
چالش های  با  اخیر  سدۀ  یک  در  فارسی  زبان  برعکس، 
و  تبعیض آمیز  نامهربانانه،  سیاسِت  از  ناشی  سیاسِی 
غرض آلودِ دولت ها و برخی زمام داراِن افغانستان به گونۀ 

پیوسته و سیستماتیک روبه رو گردید: 
محمود طرزی و نخستین چالش سیاسی زبان فارسی

آغاز  زمانی  از  افغانستان  در  فارسی  زبان   چالش سیاسی 
جریدۀ  مدیر  18۶5م(  ـ   1۹33( طرزی  محمود  که  شد 
سراج االخبار در سلطنت امیر حبیب اهلل و وزیر خارجه در 
زباِن  افغانستان،  در  را  فارسی  زبان  امان اهلل خان،  سلطنت 
احمدشاه  سلطنت  در  ایران  حکومت  یادگار  و  عاریتی 
درانی خواند و در سراج االخبار نوشت: »ما را ملت افغان، 
و خاک پاک وطن عزیِز ما را افغانستان می گویند. چنانچه 
عادات، اطوار، اخالِق مخصوص داریم؛ زبان مخصوصی 
را نیز مالک می باشیم که آن زبان را "زبان افغانی)پشتو(" 

می گویند«. 
فارسی  زبان  مورد  در  طرزی  اظهاراِت  و  نظریات  مسلمًا 
واقعیت های  از  دور  و  غیرعلمی  نادرست،  افغانستان  در 
زبان  طرزی،  دیدگاه  برخالف  بود.  زبان  این  تاریخی 
فارسی دری از این سرزمین و از خراسان عصر اسالمی و 
جغرافیای افغانستان به سوی کشور فارس و ایراِن امروز 
خراسان  عهد  در  سرزمین  این  مختلف  سالطین  و  رفت 
اسالمی از امرای طاهری و صفاری تا سالطین سامانی و 
شاهان غزنوی، غوری، تیموری، خوارزمشاهی، سلجوقی، 
شیبانی، لودی، سوری، بابری و درانی از تخارستان و بلخ 
تا مرزهای  به سوی مغرب و مشرق  از غزنه و هرات  و 
را  فارسی  زبان  هند،  شبه قارۀ  در  بنگال  و  دهلی  و  چین 
گسترش دادند. اما محمود طرزی با این برداشت و دیدگاهِ 
برابر  در  را  بی مهری  بذر سوءظن و  اشتباه و غرض آلود، 
زبان فارسی در ذهنیت و افکار سیاست مداران نظام حاکم 
تمدنِی  و  تاریخی  زبان  این  و  کاشت  افغانستان  سیاسی 
سیاسی،  چالش های  معرض  در  را  ما  سرزمیِن  همه گانی 

سیاسِت حاکم قرار داد.
صدراعظم سردار محمدهاشم خان و زبان فارسی

در  خان،  امان اهلل  سلطنت  دوران  و  طرزی  از  پس   
سال های سلطنت محمدظاهرشاه به خصوص در صدارت 
شد.  سیاسی  برخورد  فارسی  زبان  با  خان،  هاشم  سردار 
از   )1۹37 مارچ  )سوم  خورشیدی   1315 حوت   12 در 

سراسر  معارف  در  آموزش  و  تعلیم  فرمان  صدارت،  نام 
از  پس  گردید.  صادر  پشتو  یا  افغانی  زبان  به  افغانستان 
معارف  وزارت  به  محمدنعیم  سردار  که  متذکره  فرمان 
فارسی  زبان  جای  به  اجباری  گونۀ  به  پشتو  زبان  رسید، 
در سراسر افغانستان، زبان تدریس و آموزش تمام مکاتب 
و مؤسساِت تعلیمی قرار گرفت و انجمن ادبی در وزارت 
معارف به "پشتو تولنه" یا افغان اکادمی مسما شد. سپس 
در  آموزش  و  تدریس  زبان  اجباری  بودِن  واحد  معضل 
معارف افغانستان پس از پایان صدارت سردار محمدهاشم 
و آغاز صدارت سردار شاه محمود در سال 1۹4۶ میالدی 
)1325( برطرف شد، اما سیاست سردار هاشم خان و نعیم 
خان در برابر زبان فارسی، دامنۀ تنش و تفرقۀ اجتماعی بر 

سر زبان را عمیق ساخت. 
قانون اساسی 1343 و چالش زبان فارسی

سلطنت  دورۀ   )1۹۶4(1343 سال  اساسی  قانون  در   
تصویب  به  ماده   128 و  فصل   11 در  که  محمدظاهرشاه 
رسید، نام زبان فارسی به »دری« تغییر یافت. هرچند در 
و  دری  رسمی  زبان  دو  مذکور،  اساسی  قانون  مادۀ سوم 
فصل  در  اما  گرفت،  قرار  تصویب  و  تأیید  مورد  پشتو 
سوم زیر عنوان "حقوق و وظایف اساسی مردم در مورد 
زبان های افغانستان"، تنها زبان پشتو به عنوان یگانه زبان 
ملی معرفی شد. سپس در مادۀ 35 قانون اساسی نوشته شد 
که: »دولت موظف است پروگرام موثری برای انکشاف و 

تقویۀ زبان ملی پشتو، وضع و تطبیق کند«.
 تغییر نام زبان فارسی به زبان دری در قانون اساسی 1343 
و معرفی زبان پشتو به عنوان یگانه زبان ملی افغانستان و 
سپس تمایز و تبعیض در تقویت دو زبان دری و پشتو، 
نخستن چالش مهم در برابر زبان فارسی بود که به صورت 
سلطنتی  دولت  خط مشی  و  سیاست  قانونی،  و  رسمی 
در  ریشه  نه  نام،  تغییر  این  می داد.  تشکیل  را  افغانستان 
علم  بر  مبتنی  نه  و  داشت  عمومی  افکار  تلقی  و  ذهنیت 
زبان شناسی و واقعیت های تاریخی این زبان بود. بلکه یک 
ایجاد  و  فارسی  زبان  برای تضعیف  عمل عمدِی سیاسی 
در  فارسی  زبان  برای  تاریخی   - زبانی  جداگانۀ  هویت 
افغانستان بود تا ریشه ها و رابطه های زبان دری با گذشتۀ 
این زبان، به عنوان میراث تمدنی که با نام فارسی شناخته 
می شد، قطع شود و زبان دری در افغانستان به عنوان یک 

زبان دیگر و غیر از فارسی معرفی شود.
بی اعتنایی و عدم مسوولیت دولت در برابر زبان فارسی

اساسی 1343 یکی  قانون  در  زبان دری  یا  فارسی  زبان   
از دو زبان رسمی معرفی شد، اما دولت هیچ گونه برنامه 
و استراتژی را برای تقویت و انکشاف دری، حتا مطرح 
نکرد. در حالی که زبان یک پدیدۀ پویا شمرده می شود و 
باید با تغیر و پیشرفت های چشمگیر اجتماعی و فرهنگی 
دنیای امروز، متحول شود و در مسیر انکشاف و تقویت 
قرار بگیرد. تمام کشورهای دنیا دارای انجمن ها و اداره های 

ویژۀ دولتی و ملی در جهت انکشاف و تقویت زبان های 
کشوری  یگانه  افغانستان  شاید  اما  هستند؛  خود  رسمی 
محسوب شود که با داشتن دو زبان رسمی، تنها یک زبان 
انجمن  امتیاز  از  بیستم  قرن  سال های  از  بسیاری  در  آن 
رسمی انکشاف زبان برخوردار بوده و زبان فارسی یا دری 
در محرومیت از چنین نهاد دولتی و رسمی به سر می برد. 
برخی از زمام داران افغانستان در نیم سدۀ اخیر در رویکردِ 
تضعیف  که  نادرست  دیدگاه  و  برداشت  این  به  معطوف 
سیاست  می انجامد،  پشتو  زبان  تقویت  به  فارسی  زبان 
از  نوعی  به  سیاست  این  گرفتند.  پیش  در  فارسی ستیزی 
تنش و بی اعتمادی اجتماعی در جامعه و به خصوص میان 
و  قومی  تحصیل یافتۀ  و  باسواد  نخبگان  و  سیاست  اهل 
دوران  پارلمان  در  پُرتنش  گفت وگوهای  زد.  دامن  زبانی 
زبان  بر سِر  تعلیم و تحصیل  سلطنتی و گاهی در محیط 
فارسی و پشتو ناشی از این سیاسِت رسمی و دولتی بود. 
تبعات دیگِر سیاست ِ بی اعتنایی در برابر فارسی یا دری به 
عنوان زبان رسمی و سیاست های فارسی ستیزانۀ زمام داران، 
در  رساند.  صدمه  کشور  در  پشتو  زبان  گسترش  به  حتا 
حالی که دولت می توانست با سیاست متوازن و عادالنه در 
جهت انکشاف و تقویِت دو زبان رسمی پشتو و فارسی، 
این  یادگیری  تعمیم زبان پشتو و  برای  را  بستر مساعدی 
در  فارسی  زبان  حضور  از  جلوگیری  کند.  هموار  زبان 

نمادهای ملی و دولتی
و  زمام داران  از  برخی  به خصوص  افغانستان  دولت های   
فارسی ستیزی،  سیاسِت  با  حاکمیت ها  مقتدرِ  چهره های 
یا  فارسی  زبان  طرد  در  را  خود  فارسی ستیزِی  تدریجًا 
و  ملی  نمادهای  از  افغانستان  زبان رسمی  عنوان  به  دری 
دولتی به نمایش گذاشتند: در سرود ملی، بانک نوت، اسناد 
رسمی دولتی چون تذکره یا شناس نامۀ تابعیت، گذرنامه، 
اسناد ملکیت ها، رتبه های نظامی برای ارتش، القاب علمی 
آشکار،  تبعیض  یک  این،  غیره.  و  دانشگاه  استادان  برای 
فارسی دری،  غیرعادالنه و غیرقابل توجیه در مورد زبان 
زبان مشترِک تمام اقوام و جوامع قومی افغانستان است که 
دولت پساطالبان با شدت بیشتر از گذشته به این تبعیض 

ادامه می دهد.
چالش های خارجی

 زبان فارسی تنها با چالش سیاسِی داخلی روبه رو نیست؛ 
چالش سیاسِی خارجی در برابر زبان فارسی در افغانستان 
نقش  است.  اخیر  سده های  در  چالش ها  از  یکی  پیوسته 
به صورت  فارسی  زبان  تضعیف  در  انگلیس ها  و  روس ها 
کل در منطقه طی سده های 1۹ و 2۰ موضوع ناآشکار و 
پوشیده محسوب نمی شود. آن ها مانند دو تیغۀ یک قیچی، 
جنوب  و  هند  شبه قارۀ  میانه،  آسیای  در  را  فارسی  زبان 
به  غربی  رسانه های  تمام  که  نیز  امروز  کردند.  قطع  آسیا 
می کنند،  پخش  برنامه  رادیو  و  تلویزیون  در  فارسی  زبان 
از صدای امریکا تا صدای آلمان، صدای روسیه، رادیوی 
آزادی و حتا بی بی سی، سیاست جدایی زبان فارسی را 
با دو نام فارسی و دری تعقیب می کنند و می کوشند این 
زبان  سه  نام  به  واحد  زبان  یک  در  را  تفاوت  و  جدایی 
جداگانه معرفی و ثبیت کنند. نقش سیاسِی ایران و سیاست 
باور  به صورت  و  تصور  برخالف  آن  رسمی  و  دولتی 
نکردنی، در جهت تضعیف زبان فارسی در افغانستان قابل 
مطالعه و بررسی است. ایران نه تنها به عنوان یک کشور 
قدرتمند و ثروتمند منطقه و همسایه برخالف کشورهایی 
و  ترکی  زبان  تقویت  برای  که  عربستان  و  ترکیه  چون 
با تمام توان و ظرفیت تالش می کنند، یک دالر را  عربی 
نکرد،  هزینه  افغانستان  در  فارسی  زبان  تقویت  در جهت 
موجب  خود  سیاسِی  و  رسمی  موضع  در  برعکس  بلکه 
ایران  شد.  افغانستان  در  فارسی  زبان  تخریب  و  تضعیف 
با سیاست انحصارطلبی در زبان فارسی و در نقش برادر 
بزرِگ غاصب در صددِ آن شد تا زبان فارسی را به عنوان 
یک زبان بزرِگ تمدنی منحصر به جغرافیای سیاسی ایران 
بسازد و تمام مفاخر تاریخی این زبان و حوزۀ تمدنی آن را 
به خود اختصاص دهد. امروز این انحصارطلبِی نامنصفانه 
محمد  جالل الدین  مولوی  ایرانی ها  که  است  گونه یی  به 
بلخی را با تمام مشاهیر علوم و ادب زبان فارسی که در 
جغرافیای افغانستان متولد شده اند، ایرانی می دانند و آن ها 

را در سازمان فرهنگی یونسکو به نام خود ثبت می کنند. 
چالش های علمی و فنی

با  افغانستان  در  فارسی  زبان  سیاسی،  چالش  بر  افزون   
از  البته بخشی  نیز مواجه است.  چالش های علمی و فنی 
این چالش از چالش سیاسی ریشه می گیرد، اما بخِش دیگر 
ریشه در مشکالت علمی و فنِی این زبان دارد که به صورت 
و  ناقص  شیوۀ  همچون:  چالش هایی  می رود.  باال  فزاینده 
نادرست در تدریس و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان 
تعلیم و آموزش در دوران ابتدایی و ثانوی مکتب)مدرسه( 
و حتا دورۀ تحصیالت عالی، سطح پایین دانش و آگاهی 
عمومی و حتا اهل سواد و تحصیل یافتگان جامعه در مورد 
تفاوت  و  فارسی  زبان  لهجه های  در  تنوع  فارسی،  زبان 
میان زبان گفتاری و عامیانه با زبان نوشتاری و ادبی، نفوذ 
در  انگلیسی  زبان  به خصوص  خارجی  و  بیگانه  واژه های 
خوانده،  دانشگاه  و  مکتب  فارسی زبانان  و  فارسی  زبان 

ناهمگونی های امالیی و مشکالت دستوری و غیره.

»پسبنگالیچهمیشود؟«
به مناسبِت روز جهـانِی زبان مـادری 



از اول  قـرار بـه  ترجمـۀ  لغت  به  لغـت  نبود. مـن  دن  آرام  را 
وسـیله یي  رام  یافتـه  بـودم  بـراي  پیش نهـاد زبانـي  روایي  به 
 نویسـنده گان  فارسـي زبان . بـه  دلیـل  آن کـه  فضـال بي این که  
معلوم  باشـد مشـروعیت  فتواشـان  را از کجا آورده اند زباني  
بـه کار مي برنـد کـه  ربطـي  بـه  زبـان  زنـده  و پویـاي  مـردم 
 نـدارد. )البتـه  بایـد ازشـان  ممنـون  بود کـه  حساب شـان  را 
از حسـاب  مـردم  جـدا کرده انـد. مـردم  را بـا آن هـا کاري  

) نیست .
مـن  نمي پذیـرم  که  کلمـات  جاافتاده یـي  نظیر شـمبه  و پمبه  
و دمبه  و قلمبه  و سـمبله  را باید شـنبه  و پنبه  و دنبه  و قلنبه  
و سـنبله  نوشـت  و آن گاه  چـون  جمـع  نون  سـاکن  و حرف  
ب  میسـر نیسـت  نونـش  را میـم  تلفـظ  کـرد. )بگذریـم  که  
اسـتادي  بـه  قصد محکم کاري  شـکمبه  را هم  شـکنبه  مرقوم  

فرمـوده  بود!(
مـن  نمي دانـم  چـرا و بـه  سـود چـه  چیـز بایـد از کلمـات  
و ترکیبـات  جاافتـاده  و صیقـل  خورده یـي  نظیـر واسـه  و 
هم چیـن  و شناسـۀ  معرفه یي ِ برسـاختۀ  مـردم  از قبیل  »ه » در 
کلمـات  درختـه  و دختره  و شـوهره  و خانمه  چشـم  پوشـید 
و مثـاًل از نوشـتن  ایـن  جملـه  بـا همـۀ  فصاحـت  و داللتش  
اکـراه  داشـت : »دوتـا پسـربچه  از کوچـه  رد مي شـدند کـه  

بزرگـه  دسـت ِ کوچکـه  را گرفتـه  بود.«
ـ ما دوسـت   »معلـوم  شـد اسـتاده  نـه  ذوق  دارد نه  سـواد.«ـ 
داریـم  ببینیـم  حضـرت اش  این  جملـه  را به  انشـاي  خودش  

چه جـوري  مي نویسـد.
بابت  رسم الخط  باید این  نکات  را بگویم :

تـا جایـي  کـه  امـکان  داشـته  حـرف  ط  را بـه  ت  تبدیـل  
کـرده ام  زیـرا بـر این  اعتقـادم  که  فارسـي  هم  مثـل  خیلي  از 
زبان هـاي  دیگـر زبـان  متجـاوز را مصادرۀ  به  مطلـوب  کرده  
اسـت  و مثـل  پاره یـي  زبان هـاي  دیگـر از قبیـل  مصـري  در 
آن  غـرق  نشـده  اسـت . ط  عربي  فقط  در جاهایـي  از زبان  ما 
باقـي  مانـده  اسـت  که  تغییرش  بـه  معني  درسـت  کلمه  لطمه  
وارد مي کنـد. چنان کـه  حیـات  به جـاي  حیـاط . سـوآل  ایـن  
اسـت  کـه  مثـاًل کلمۀ  مـالت  چـرا باید مالط  نوشـته  شـود، 

چـه  رسـد بـه  این کـه  تهـران  را طهران  بنویسـیم !
در فارسـي  چیـزي  شـبیه  حـرف  ي  نداریم  که  آ تلفظ  شـود 

از ایـن رو کلماتـي  چـون  حتا  همه جا حتا نوشـته  شـد.
و  سـاده گي   چـون   کلماتـي   در  کـه   نیسـتیم   آن   بـر  مـا 
برافروخته گـي  و پلـه کان  و جـز این هـا آن چـه  بـه  کاف  و 
گاف  تغییـر یافتـه  هـاي  غیرملفـوظ  اسـت . مـا معتقدیـم  در 
ایـن  ترکیبـات  حـرف  «هـا« کاربـرد دقیـق  خـود را محفوظ  
آمـده   گاف   و  کاف   حـروف   به صـورت   آن چـه   داشـته  
را  پیاپـي   مصـوت   دو  تلفـظ   کـه   اسـت   حروف میانجـي  
تسـهیل  مي کنـد. یعنـي  میـان  »سـاده » و »اي » مي نشـیند و 
آن  را بـه  صـورت  اسـم  مصـدر سـاده گي  درمـي آورد. پـس  
صـورت  درسـت  نوشـتاري  ِاین گونـه  کلمـات  همین  اسـت  

آمده . کـه  
در تقابـل ِ زبـان  روسـي  و فارسـي  نکاتـي  پیـش  مي آیـد که  

بایـد پیشـاپیش  روشـن  کنم :
قاعـدۀ  مذکـر و مؤنـث  در زبـان  روسـي  حکـم  مي کنـد که  
نـام  خانواده گـي  همسـر استپان آسـتاخوف  بـه  آسـتاخووا و 
نـام  خانواده گـي  همسـر مه له خـوف  بـه  مه له خـووا مبـدل  
شـود. البتـه  درفارسـي  نـه  چنیـن  قاعده یـي  موجـود اسـت  
نـه  لزومـي  دارد کـه  قانـون  تذکیـر و تأنیث  زبـان  دیگري  به  
فارسـي  تحمیـل  شـود. پـس  هرجـا سـخن  از زنـي  به میـان  
آمـده  او را به همـان  نـام  خانواده گـي  شـوهرش  خوانده ایـم : 
)یعنـي  مثـاًل خانم  آسـتاخوف  به جاي  آسـتاخووا( و هر کجا 
صحبت  از زني  اسـت  که  رابطۀ  زناشـویي اش  مطرح  نیسـت  
آورده ایـم ،  آن   روسـي   به صـورت   را  خانواده گـي اش   نـام  

چنان کـه  مثـاًل آنـا ایوانـووا به جـاي  آنـا ایوانوف .
درجـات  نظامـي  را بـه  صورتـي  آورده ایـم  کـه  در زمـان  
بـوده   ایـران  مرسـوم   قشـون   در  قـزاق   افسـران   خدمـت  
اسـت  چنان کـه  تابیـن  به جـاي  سـرباز صفـر و وکیل باشـي  
و  اسـتوار  به جـاي   معین نایـب   و  سـرگروهبان   به جـاي  
سـلطان  به جـاي  سـروان  و یـاور به جـاي  سـرگرد و غیـره . 
امـا معادل هـاي  امروزیـن  هـر درجه یـي  را در زیرنویـس  
مشـخص  کرده ایـم  هم چنان  کـه  اصطالحـات  دیگري  چون  

ارکان ِ حـرب  به جـاي  سـتاد را.
کـه   دن   قزاقـان   همـۀ   و  روس   کشـاورزان   آشـپزخانۀ   در 
معمـوالً اتـاق  نشـیمن  همه گانـي  وکانـون  اصلـي ِ  اِهـل  هر 
خانـه  اسـت  از تنـوري  سـخن  مـي رود کـه  هم  بـراي  پخت  
زمسـتان   در  هـم   آش ،  طبـخ   هم بـراي   اسـت   بـه کار  نـان  
وسـیلۀ  گـرم  کردن  آشـپزخانه  اسـت  هـم  فـرازش  گرم ترین  
و دل چسـب ترین  جایـي  که  شـب هاي  سـرد و برفـي  بتوان  

بسـتر خـود را بـر آن  گسـترد.
مـن  ایـن  تمهیـد فوق العـاده  را کـه  مترجمـان  بـه  سـاده گي  
بخـاري  نامیده انـد آتـش دان  نـام  داده ام  که  شـاید کـوره  هم  
بـراي  آن  معـادل  نابه جایـي  نبـود اما به  هر صـورت  از آن جا 
کـه  نه اختراعـش  در بخـارا صـورت  گرفتـه  نه  بخـار در آن  

نقشـي  بـر عهـده  دارد آن  را چنیـن  خوانده ام .
آتـش دان  کـورۀ  سربسـته یي  اسـت  کـه  از زیر هوا مي کشـد 
و دودش  از جـوف ِ دیـوار بـه  پشـت بام  هدایت  مي شـود. از 
جلـو دریچـۀ  آهنیني  دارد و از اطراف  کاماًل مسـدود اسـت  
و چنان کـه  گفتـم  از بـاالي  آن  مي تـوان  بـه  مثابـه  خوابـگاه  

گـرم  و نرمي  سـود برد.
کار قـزاق  و روس جماعـت  بي خوانـدن  و صـدا بـه  صـدا 
درافکنـدن  پیـش  نمـي رود خـواه  در مجلس عشـرتي  باشـد 
خـواه  در راه پیمایـي ِ نظامـي  و جنگـي . امـا بایـد متذکر بود 
ایـن  سـرودها کـه  معمـوالً بـه  صـورت  هم سـرایي ِ کامـاًل 

دقیقـي  اجـرا مي شـود بـه  دو گونه  اسـت : بعضـي  ترانه هاي  
عامیانـه  اسـت  بـا لحـن  محـاوره  و وزن  دفـي  و بعض  دیگر 
سـرودهایي  اسـت  بـا بیـان  ادبي . مـن  کوشـیده ام  در ترجمۀ  
کنـم .  منعکـس   کامـاًل  را  لحن شـان   سـرودها  و  ترانه هـا 
این جـا  از  به چشـم مي خورد  ترانه هـا  میـان   کـه   اختالفـي  
اسـت  و نبایـد پنداشـت  کـه  هرجا سـرود یا ترانه یـي  لحني  

را نپذیرفتـه  دسـت  بـه  دامـن  لحـن  دیگري  شـده ام .
در متـن  اصلـي  متأسـفانه  القیدي هـاي  در حـد شـلخته گي  
فـراوان  اسـت . من  چون  شـیوۀ  برگـردان  به اصطـالح  »کلمه  
بـه  کلمـه » را اختیـار نکـرده ام  هرجـا بـا چنیـن  مـواردي  
مواجـه  شـده ام  به نحـوي  آن  را برطـرف  کرده ام . بـراي  آن که  
کامـاًل مشـخص  شـود چـه  مي گویـم  نمونـه وار به  مـواردي 

 اشـاره  مي کنـم :
در کتاب  اول  مجلد نخست :

1. خانـۀ  موخـوف  از پشـت  امبـار اطفاییـه  در میـدان  )در 
فصـل  2( بـه  سـِر میـدان  )در فصـل اول  کتـاب ِ دوم ( منتقـل  

است . شـده  
2. در فصـل  13 از ُسـم  اسـب ها کـه  در گل  فـرو رفته انـد 

جرقـه  مي پـرد!
3. در همیـن  فصـل  از کوچکـي ِ ِجثـۀ  اسـب  فدوت  سـخن  
بـه  میـان  مي آیـد درحالي کـه  قبـاًل تأکیـد شـده  اسـت  موقع  
سـربازگیري ِ سـوار نظـام  اسـب  کوتاه  جثـه  را نمي پذیرنـد.

در کتاب  دوم :
بـراي   عجلـه   به خاطـر  کـه   قزاق هـا  پنجـم   فصـل   در   .1
آرد کـردن  گنـدم ِ خـود بـا غیرقزاق هـا چنان معرکه یـي  راه  
مي اندازنـد پـس  از فـرار غریبه هـا گندم هـا را مي گذارنـد و 

مي شـوند«. »متفـرق  
2. آکسـینیا کـه  در انتهـاي  فصـل  نهـم  مي گویـد بـراي  بیـخ  
توانسـتم   هـزار زحمـت   بـه   کوبیـدن  سـر شـوهره »  تـاق  
بفرسـتم اش  خانـۀ  آنیکۀ  پاسـوربازي  کند«، غـروب  روز بعد 
بـه  شـوهره  کـه  بـه  قصد بـازي  عازم  خـروج  از خانه  اسـت  
شـکایت  مي کنـد کـه : »کـي  از ورق بـازي  سـیر مي شـوي ؟«

3. در فصـل  12 بـا این کـه  اسـتپان  از صبـح  هیجان زده گـي  
آکسـینیا و طـرف  غـروب  پچ پـچ  او باخواهـر کاشـه وي  را 
دیـده  پـس  از آگاهي  از فـرار زن  با همۀ  خشـم  و غیرت اش  

سـري  بـه  خانـۀ  کاشـه وي  نمي زند.
در کتاب  سوم :

1. در فصـل  دوم  چـاه آب  کـه  سـطل  در آن  افتـاده  پـس  از 
درجـه دار  و  گریگـوري   میـان   کـه   مختصـري   بگومگـوي  
الوکي چوبـي   بـه   تبدیـل   مي گیـرد  صـورت   مافـوق اش  

مي کنـد. تأمیـن   باریکـي   راجـوي   آب اش   کـه   مي شـود 
2. در فصـل  پنجـم  مي خواتیم  »گریگوري  دید احسـاس اش  
از دیـدن  خارجي هـا با آن چـه  تومانورها جلِو دشـمن  به اش  
ــ در صورتي  که  او نـه  فقط  در  دسـت  مـي داد فـرق  دارد!«ـ 
هیـچ  مانـوري  شـرکت  نکـرده  بل که  بـا وسـاطت  ارباب اش  

به خدمـت  تمرینـي  هم  نرفتـه  بود!
3. در فصـل  هفتـم  بـا این که  نعلبند به  دسـتور اکیـد فرمانده  
هنـگ  دهنـه  و رکاب هـا را بـا قلـع  سـفید مي کنـد یکـي  دو 
سـطر پایین تـر خـود افـراد با خاکـه  آجر بـه  سـاییدن  آن ها 

مي شوند. مشـغول  
4. در فصـل  14 نایـب  لیسـت  نیتسـکي  ابتـدا بـه  مقصـود 
برزنیاگي  مي رسـد ولي  بعد دوبـاره  او رادر میان  راه  مي بینیم  
)کـه  مـن  ایـن  اشـکال  را بـا افـزودن  قیـد »نزدیکي هـاي  
برزنیاگـي« برطرف کـرده ام ( امـا بـا این کـه  تک  اسـبۀ  حامل  
او از کنـار الشـۀ  اسـبي  عبـور مي کنـد و حتـا بیـن  نایـب  و 

پرسـتار جمـالت  وقت گیـري  رد و بـدل  مي شـود، وصـف ِ 
الشـه  چنـان  مي آیـد کـه  انـگار کنـارش  توقف  کرده  باشـند 
چـرا کـه  تغییـرات  نـور آفتـاب  نیز از برق  ماشـي رنگ  سـم  
تـا سـیاه  زدن  پـاي  حیـوان  در تاریکـي  کـه  مسـتلزم  توقف  

درازي  اسـت  بـا جزییـات  کامـل  توصیـف  مي شـود.
5. برزنیاگـي  کـه  »مرکـز تجـاري  ناحیـه » معرفـي  مي شـود 
حتـا  و  شوسـه ،  راه  و  راه آهـن   فاقـد  اسـت   دهسـتاني  
رسـم »  و  »بي اسـم   صفـت   بـا  ایسـتگاه اش   نزدیک تریـن  

مي شـود. معرفـي  
۶. در ابتـداي  فصـل  15 مي خوانیـم  کـه  نایـب  بالفاصلـه  
بـا »َجـِو پُـر تحـرک  جنگ » خـو گرفـت  درحالي  که  شـب  
و روز افسـران  در جبهـه  به قمـار مي گـذرد! )خیلـي  دقـت  

) شود!
7. در فصـل  22 دشـمن  چنـان  محرمانـه  از برنج زارها عقب  
کشـیده  کـه  هیـچ  ردي  از خـود باقي نگذاشـته  و في الواقـع  

بایـد پذیرفـت  کـه  از فـراز شـالي زارها پرواز کرده  اسـت .
8. در فصـل  23، به جـاي  مثـاًل ایـن  جمله  کـه : »تنها آرزویم  
دیـدن  چنـان  روزي  اسـت »، چنین آمده : »من  حاضـرم  قطره  
قطـرۀ  خـون  سـرخ ام  را بریزم  که  تـا آن  لحظه  زنده  باشـم !«

در کتاب  چهارم : 
1. در فصـل  4 گریگـوري  چشـم ها را مي بنـدد و ... مـدت  

مدیـدي  بي پلـک  زدن  سـتاره ها را تماشـا مي کنـد!
2. در همیـن  فصـل  قطـار نظامـي  در ایسـتگاه  متوقف  مانده  
اسـت  ... دلیـل اش ؟ ــ متصدي ایسـتگاه  کلیـد حرکت  قطار 

را »بـه  نظامي هـاي  کودتاچـي« تحویـل  نمي دهد!
3. در آخریـن  سـطور ایـن  کتاب  دو بـار تأکید مي شـود که  
جـاده  بـه  طرف  جنـوب  مـي رود حال  آن کـه  سـوارها عازم  

هستند. شـرقي   شمال  
در کتاب  پنجم :

1. در فصـل  14 سـورتمه  بـا شکسـتن  یـخ  کنـار آب ْچالـه  
غـرق  مي شـود درحالـي  کـه  قبـاًل تأکیـد شـده  اسـت  کـه  
یـخ   سـال   هیچ  وقـت   وجـود چشـمه ها  به دلیـل   آب ْچالـه  

نمي زنـد.
2. در فصـل  21 مهتـاب  از درز کرکره یـي ِ پنجـره  بـه  داخل  
مي تابـد. امـري  که  محال  اسـت . چـون  تخته هـاي  کرکره یي  

از داخـل  اتـاق  به  سـمت  کوچه  خمیده  اسـت .
3. در فصـل  2۶ در حالـي  کـه  قطارهـاي  حامـل  افـراد گارد 
سـرخ  خطـوط  آهـن  را بنـد آورده  اسـت،  هیأتـي  از گارد 
سـرخي ها بـراي  جمـع آوري  سـرباز عـازم  شـمال اند. ـــ 
پنـداري  افـراد داخـل  قطارهـا دیگـر قابل  اسـتفاده  نیسـتند!

در کتاب  ششم :
1. در فصـل  دوم ، آفتـاب  کـه  پدر مادیان  میشـکا را درآورده  
دو سـطر بعـد در پس  ابرهاي  شـیري رنگ  زار و نـزار مانده  

است .
2. در فصـل  هفتـم ، پانته لـۀ  مادیانـش  را کـه  در فصـل  14 

کتـاب  پیشـین  غـرق  شـده  اسـت  بـه گاري  مي بنـدد.
3. در فصـل  هشـتم  آب  یـخ زده  امـا دو سـطر بعـد ده  از 
گرمـا بي حـال  افتـاده  و مـه  نیمـروزي  زمیـن  داغ  را در بـر 

گرفتـه  اسـت .
تمهیداتـي   بـا  سـهل انگاري ها  این گونـه   متـن   ایـن   در 
برطـرف  شـده  ولـي  بـراي  مقابلـه  مي شـود بـه  ترجمه هاي  

دیگـر کتـاب  رجـوع  کـرد.
در کتاب  هفتم :

در فصـل  نهـم ، افـراد در جلسـۀ  ارکان  حـزب  و در حضور 
دودارف  به شـکل  موهنـي  تصمیـم  بـه  اخـراج  و خلع  درجه  

و حتـا بـاز گرفتـن  نشـان هاي  او مي گیرنـد و دودارف  چنان  
سـاکت  مي مانـد کـه  پنـداري  ایـن  تصمیم هـا در غیـاب  او 
ــ موضـوع  به  حـدي  غیرقابل  قبول  اسـت   اتخـاذ مي شـود!ـ 
کـه  مـن  ناچـار شـده ام  پیـش  از مطرح  شـدن  موضـوع  او را 

از جلسـه  بیـرون  ببرم !
مصوبـات   کتـاب   ایـن   تحریـر  در  کـه   بـود  همـان   حـق  
هیـأت  اصـالح  رسـم الخط  فارسـي  به کارگرفتـه  شـود ولـي  
به دالیلـي  از ایـن کار چشـم  پوشـیدم  کـه  مهم ترین اش  آشـنا 
نبـودن  اکثرخواننـده گان  بـا آن  مصوبـات  اسـت  و عـادت  

غالـب  ایشـان  بـه  رسـم  خـط  سـابق .
نخسـتین   از  بایـد  جدیـد  رسـم الخط   کـه   طبیعي سـت  
سـال هاي  دبسـتان  به کـودکان  آموختـه  شـود و حـق  ایـن  
اسـت  کـه  خواننـده گان  میانه سـال  از دوباره  آمـوزي  معـذور 
داشـته  شـوند و قصـد من هـم  ایـن  بـود کـه  هیچ چیـز مانع  
راحـت  خوانـده  شـدن  ایـن  کتـاب ِ خـاص  نشـود و بدیـن  
خـودداري   مصوبـات   آن   اسـتعمال   در  اسـراف   از  جهـت  

کردم .
یکـي  از مصوبـات  هیـأت  این  اسـت  که  مفـردات  کلمه هاي  

مرکـب  جـدا ازهم  ولي  چسـبیده به یکدیگر نوشـته  شـود:
مثاًل گالب  به  شکل  گل آب ، نه  گل  آب .

یا کاشیکار به  شکل  کاشي کار، نه  کاشي  کار.
و غلطنامه نویسـي  بـه  شـکل  غلط نامه نویسـي ، نـه  غلـط  نامه  

نویسي .
و اما نکته یي  هم  در باب  نشانه گذاري  بیاورم :

اگـر نقطه گـذاري  در متـون  شـعري  فارسـي  ناگریـز اسـت  
بـاري  در متـون  غیرشـعري  بـدان  هیچ نیـازي  نیسـت . مـن  
جایـي  نشـان  داده ام  کـه  گاه  مي تـوان  جمله یـي  را بـه  تعداد 
مجـذور کلماتـي  کـه  در آن  بـه کار رفتـه  اسـت  انشـا کـرد: 
بـه   مي تـوان   دسـت کم   را  کلمه یـي   پنـج   جمله یـي   مثـاًل 
بي گمـان   حـال   ایـن   در  کـه   نوشـت   بیسـت وپنج صورت  
یکـي  از ایـن  صـور همـان  اسـت  کـه  مي توانـد بي دخالـت  
بـراي   و  شـود  سـهولت  خوانـده   بـه   نشـانه ها  هدایـت   و 
خواننـده  مشـکلي  پیـش  نیـاورد. از این  قرار مي شـود گفت  
پاره یـي  از نویسـنده گان  ما سوءاسـتفاده  از عالیم  نوشـتاري  
رجحـان   سلیس نویسـي   سـر  کشـیدن  بـر  زحمـت   بـه   را 
داده انـد و بعـض  دیگـر از کنـار نهـادن  ایـن  نشـانه ها چنان  
وحشـت دارند کـه  در جمـالت  روان  و بـدون  پیچ وخـم  نیز 
مترجـم   نمي کننـد.  خـودداري   بي مـورد  نشـانه گذاري ِ  از 
نوشـته  اسـت : »گذشـته  از این هـا، یـک  عامـل  خیلي خیلـي  
مهـم  هسـت،  که  مـا فرماندهان  بایـد فوق العاده  بـه  آن  توجه  

کنیـم ، و آن ، وضـع  روحـي  قزاقان مـان  اسـت .«
مالحظـه  مي کنیـد که  اگـر مانعي  بـر راه  ْسرراسـت  خواندن  
ایـن  عبـارت  احسـاس  مي شـود چیـزي  جـز همـان  حضور 
نابه جـاي  ایـن  چهـار ویرگـول ِ مزاحـم  نیسـت . جملـه  را 

بي توجـه  بـه آن  نشـانه ها بخوانیـد.
بـه  ویرگول زدایـي  زایـد  بـا توجـه   لطفـًا متـن  حاضـر را 
از متـون  نثـري  فارسـي  بخوانیـد و از این پـس  نیـز گـه گاه  
به جـاي  وقت گذرانـي  بـا حـل  جدول هـاي  کلمـات  متقاطع  
جمـالت  پُـر ویرگـول  کتاب هـا و مقـاالت  را بـا جابه جـا 
کـردن ِ عناصـِر سازنده شـان  بـه  فصیح تریـن  صـورت  ممکن  
درآریـد. یقین  داشـته  باشـید ظـرف  چندماه  ویراسـتار درجه  

یکـي  از آب  درمي آییـد!
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روح اهلل بهزاد
برخوردهای سلیقه یی در سیاست خارجی سبب شده است 

تا دستگاه دیپلوماسی افغانستان صدمه ببیند.
مجلس  اعضای  و  بین الملل  روابط  آگاهان  از  شماری 
نماینده گان می گویند که بی باوری رهبران سیاسی در حوزۀ 
حفاظت از منافع ملی به صورت مشترک، مردم افغانستان 
را متضرر ساخته است و این وضعیت نشان دهندۀ تجرید 

سیاسی جناح های شریک در حکومت نیز است.
آگاهان این اظهارات را در حالی مطرح می کنند که اخیراً 
گفته های مبنی بر عدم حضور وزیر امور خارجه و یا یکی 
در  رییس جمهور  همراهی  در  وزارت  این  نماینده گان  از 

نشست امنیتی مونیخ در آلمان بلند شده است.
آگاهان روابط بین الملل هم چنان گفته اند که حضور سفیر 
افغانستان در امریکا در نشست مونیخ پرسش برانگیز، غیر 
ضروری و هزینه بردارد است، زیرا افغانستان در کشورهای 
می توانست  رییس جمهور  و  دارد  سفیر  اروپایی  مختلف 

یکی از آنان را در این نشست دعوت کند.
محمد واعظی، آگاه روابط بین الملل در گفت وگو با روزنامۀ 
کل،  در  افغانستان  در  سیاست گذاری  می گوید:  ماندگار 
فراوانی  مشکالت  با  خارجی  سیاست  حوزۀ  در  به ویژه 
روبه رو است، زیرا دست گاه دیپلماسی افغانستان در طول 
پانزده سال اخیر نتوانسته چهره های با تجریه و با دانش را 

در این بخش جذب و از آنان استفاده ببرد کند.
آقای واعظی می افزاید: معموالً سیاست گذاری در افغانستان 
منحصر به یک فرد است و زمانی که رییس جمهور تبدیل 
می شود، تمام دست گاه های دولتی با سیاست هایش تغییر و 

دگرگون می شود.
چون  که  است  باور  این  بر  بین الملل  روابط  آگاه  این 
حکومت استراتژی مشخصی در عرصۀ روابط بین الملل ندا 
رد، رفتارها بر اساس عالیق و سالیق و انگیزه های فردی 

صورت می گیرد و انگیزه ها همواره متغیر می باشد.
کاماًل  امر  یک  دیپلماسی  این که  به  اشاره  با  واعظی  آقای 
تخصصی است، اظهار داشت: در تمام کشورها ساختارهای 
دموکراتیک و کشورهایی که براساس رأی مردم به وجود 
و  دیپلمات ها  تاریخی  تجربۀ  تا  می کند  تالش  می آیند، 

سیاست گذاران را مکتوب کنند و از آن استفاده کنند.
غیر  باید  افغانستان  در  دیپلماسی  دست گاه  او،  باور  به 
وظیفۀشان  از  دیپلمات ها  کشورها  تمام  در  شود.  سیاسی 
منفک نمی شوند، چون تجارب آنان در عرصه های سیاست 

خارجی خیلی کمک می کند.
در  مردم  نمایندۀ  سلجوقی،  صالح محمد  حال،  عین  در 
قابل توقع  اعتماد  نماینده گان می گوید، بی ثباتی و  مجلس 
میان سیاست گذاران افغانستان وجود ندارد تا بتواند منافع 

ملی افغانستان را در سطح بین الملل تأمین کند.
دست گاه  رییس  حضور  عدم  می افزاید:  سلجوقی  آقای 
بین المللی  مهم  نشست های  در  افغانستان  دیپلماسی 
نشان دهندۀ شکاف بزرگ میان شرکای قدرت در افغانستان 
از مشارکت  برگرفته شده است  این حکومت  زیرا  است، 

سیاسی تیم های انتخاباتی بوده است.
این نمایندۀ مردم در مجلس تأکید می کند که امروز بی باوری 
رهبران سیاسی افغانستان در حوزۀ حفاظت از منافع ملی به 
صورت مشترک، مردم افغانستان را متضرر ساخته است و 

این وضعیت نشان دهندۀ تجرید سیاسی جناح های شریک 
در حکومت نیز است.

آقای سلجوقی با اشاره به این که حضور وزیر خارجۀ کشور 
در کنار رییس جمهور در نشست های بین المللی نشانۀ قدرت 
و یک پارچه گی مردم افغانستان در برابر نامالیمات موجود 
در عرصۀ منتطقه یی و بین المللی است، خاطرنشان ساخت: 
"با توجه به شیوۀ برخورد مسووالن حکومت با دست گاه 
دیپلماسی کشور به بی اعتمادیی نسبت به کشورمان دست 
خواهند یافت که در آن صورت افغانستان میدان سیاست را 

به رقبای خود خواهد باخت."
سیاست  افغانستان  که  است  باور  این  بر  سلجوقی  آقای 
ملی  منافع  حوزۀ  در  بتواند  که  شده  تعریف  و  متعادل 
امروزه  باید  که  ندارد  باشد  رسانده  به جایی  را  افغانستان 

جبران گردد.
امور  وزارت  سخنگوی  مستغنی،  شکیب  این،  با  هم زمان 
نماینده گان  از  یکی  یا  و  سفیر  احضار  می گوید،  خارجه 
افغانستان از سوی وزارت دفاع پاکستان حقیقت ندارد و 
سفارت  به  را  تروریستان  از  فهرستی  پاکستان  ارتش  تنها 

افغانستان در پاکستان ارسال کرده اند.
رییس جمهور  سفر  با  هم زمان  که  می افزاید  مستغنی  آقای 
خارجۀ  امور  وزیر  ربانی،  صالح الدین  مونیخ،  نشست  به 
افغانستان در یک سفر رسمی تاجیکستان رفته بودند و در 

کشور حضور نداشتند.
این در حالی است که پیش از این نیز اقدامات غیر متعارف 
به  ملی  وحدت  حکومت  مسووالن  سوی  از  دیپلماتیک 
نمایش گذاشته شده است. چندی پیش محمد حنیف اتمر، 
مشاور شورای امنیت ملی برای گفت وگو در مورد آب های 
افغانستان به ایران سفر کرده بود که مورد انتقاد بسیاری از 

آگاهان روابط بین الملل و سیاسیون کشور قرار گرفت. 
آگاهان روابط بین الملل به این باور اند که دیپلماسی یک امر 
تخصصی است و حوزۀ مشخص خود را دارد، از این رو، 
مسوول امنیتی یک کشور نمی تواند غیر از حوزۀ تخصص 

خود به مذاکره با کشورهای دیگر بپردازد.
هدف اساسی و نهایی سیاست خارجی  کشورها را معموال 
اقتدار، سربلندی و عزت هر کشور و شهروندان آن تشکیل 
می دهد. برای نیل به این مهم دست گاه دیپلماسی بین المللی 
بنیادین عزت، عقالنیت  سه اصل مهم و  کشورها معموالً 
است  این صورت  در  زیرا  دارند،  نظر  مد  را  مصلحت  و 
در  ثبات  به  و  داده  را سامان  روابط خارجی   که می توان 
مناسبات بین المللی و امنیت پایدار در داخل کشور دست 

یافت. 

روح اهلل بهزاد
گفته  که  خشم گین  افراد  از  شماری  دوشنبه  روز 
اعضای  از  یکی  مالتره خیل  هواداران  می شود 
رنجر  موتر  سه  یا  دو  بودند،  نماینده گان  مجلس 
پولیس را در نزدیکی بیمارستان علی آباد آتش زدند.
شاهدان عینی به روزنامۀ ماندگار گفته اند، زمانی که 
یک موتر نوع کروال با سرعت غیر مجاز به ُهشدار 
شلیک  آنان  به  هم  پولیس  نمی کند،  توجه  پولیس 

می کند که در نتیجه، یک تن آنان از پا در می آید.
می گویند،  داخله  امور  وزارت  در  مسووالن  اما 
صبح   4 حوالی  که  می دهد  ُرخ  زمانی  حادثه  این 
بازرسی  ایست  ُهشدارِ  به  کروال  نوع  موتر  یک 
پولیس شفاخانۀ علی آباد توجه نمی کند و زمانی که 
پولیس باالی این موتر انداخت می کند، یک تن از 

سرنشینان این موتر کشته می شود.
در سوی دیگر، افراد خشم گین ادعا دارند که شب گذشته 
یکی از بسته گان آنان، هنگام انتقال بیمارشان به بیمارستاِن 
علی آباد، مورد تیراندازی پولیس قرار گرفته و به گفتۀ آنان، 

در این تیراندازی فرد بیمار کشته می شود.
بودند،  هیجانی  این که  دلیل  به  که  گفته اند  هم چنان  آنان 
هدف  نتیجه  در  که  نمی شوند  پولیس  ایست  متوجه 

تیراندازی قرار می گیرند.
در  داخله  امور  وزارت  سخنگوی  معاون  دانش،  نجیب 
گفت وگو با روزنامۀ ماندگار می گوید، افرادی که داخل موتر 
کروال بودند، ادعا داشتند که بیمار داشتند و می خواستند آن 

را به بیمارستان علی آباد ببرند.
نشده  تکمیل  بررسی ها  تاهنوز  این که  بیان  با  دانش  آقای 
بیمار  سرنشینان موتر  آیا واقعاً  تا مشخص شود که  است 
حادثه  این  از  بعد  مدتی  داشت:  اظهار  خیر،  یا  داشتند 
بسته گان کشته شده به محل حادثه جمع شده و دست به 

آتش زدن موترهای رنجر پولیس می زنند.

آقای دانش در پاسخ به این پرسش که گفته می شود افرادی 
مولوی  هواداران  زده اند،  آتش  را  پولیس  رنجرهای  که 
تره خیل، یکی از نماینده گان کوچی در مجلس نماینده گان 
استند، گفت: بررسی های ما جریان دارد و تا به حال اسنادی 
دال بر دست داشتن هواداران مولوی تره خیل به دست ما 

نیامده است.
هنوز مشخص  تا  داخله،  امور  وزارت  گفتۀ سخنگوی  به 
است که در این حادثه یک تن کشته شده و یک تن دیگر 
واضح  صورت  به  هردو  این  هویت  اما  شده اند،  زخمی 

تثبیت نگردیده است.
در سوی دیگر، مال تره خیل محمدی، نمایندۀ کوچیان در 
مجلس نماینده گان به روزنامۀ ماندگار از این حادثه اظهار 
بیمارستان  نزدیک  حادثۀ  از  می گوید،  و  می کند  بی خبری 
علی آباد از طریق رسانه ها خیر شده ایم و هیچ ربطی به ما 

هم ندارد.
واکنش های  از  موجی  دوشنبه  حادثۀ  این،  با  هم زمان 

شهروندان را نیز در بر داشته است.
مسلح  افراد  تا  می خواهند  حکومت  از  شهروندان 
"آرامش روانی"  غیرمسوول را خلع سالح کرده و 

آنان را باز گردانند.
دانشکدۀ حقوق  دانشجویان  از  یکی  احمدی،  فرید 
عینی  شاهدان  از  و  کابل  دانشگاه  سیاسی  علوم  و 
دانشگاه  به  برهم خورد.  امروز  ما  آرامش  می گوید، 
دیرتر رسیدم. نمی دانم چطور ممکن است، کسانی 
ادعای  که  حکومتی  موتر  و  بیایند  روشن  روز  در 
این  ته  و  سر  بکشند.  آتش  به  را  دارد  حاکمیت 

حکومت معلوم نیست.
به  "چندبار است خبرهایی  آقای احمدی می گوید: 
نشر می رسد که بسته گان یا محافظان آقای تره خیل 
می زند،  شهروندان  برابر  در  خشونت  به  دست 
که  است  موجودی  چه  تره خیل  آقای  نمی دانم  اما 
حکومت نمی توان از او در پیوند به این رویدادها بازپرسی 

کند."
حمداهلل، یکی از دکانداران در نزدیکی بیمارستان علی آباد 
می گوید، افرادی که به بیمارستان حمله کردند و دو موتر 

رنجر پولیس را به آتش کشیدند، مسلح بودند.
حمداهلل با اشاره به این که تقریبٌا نیم روز از دکانداری مانده 
است، می گوید، با مشاهدۀ حادثه به این باور رسیده ام که 
اگر طالبان یا هر گروه مسلح دیگر اگر به قصد سقوط و 
یا تصرف به کابل حمله کنند، کسی نمی تواند جلو آنان را 
بگیرد. وقتی زور حکومت به یک وکیل پارلمان نمی رسد، 

جنازۀ حکومت را باید خواند.
ناامنی و  افراد مسلح غیرمسوول به هدف ایجاد  تحرکات 
دیگر مشکالت در افغانستان یک مسأله تازه نیست، بلکه 
در چند سال گذشته نیز شکایات در مورد آزار و اذیت این 

گروه ها از گوشه و کنار کشور مطرح شده است.
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د افغانســتان مرانــو جرګــه وايــي، د پرویــز مــرف 

څرګندونــې د افغانســتان د همیشــنۍ ادعــا چــې پاکســتان د 

ــوي. ــت بدل ــه حقیق ــړی دی، پ ــزم مالت ترورې

د مرانــو جرګــې لومــړی مرســتیال فرهــاد ســخي د ســې 

شــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل، پاکســتان تــل 

هڅــه کــړې چــې د افغانســتان کورنیــو چــارو کــې مداخلــه 

وکــړي او د خپلــو ګټــو پــه خاطــر د ترهګــرو ډلــو په واســطه 

زمــوږ پــه هېــواد کــې جنــګ تــود وســايت.

ښاغيل سخي زیاته کړه:

ــه و  ــر څنــګ ن ــه د افغانســتان د خلکــو ت "پاکســتان هېڅ کل

ــدي  ــې خون ــې ګټ ــې خپل ــتي چ ــې غوښ ــو ډول ی ــه ی او پ

ــرې  ــه و او خ ــادار ن ــه وف ــې هېڅ کل ــم دا چ ــايت، دوه وس

ــه  ــه نړیوال ــې پ ــه چ ــه دي، ځک ــو ن ــه د منل ــو ت ــې نړیوال ی

ــې دي او  ــتان ک ــه پاکس ــې پ ــرې ځال ــرو س ــه د ترهګ کچ

ــې." ــوع پوهېدل ــې موض ــر دغ ــم پ ــړۍ ه ن

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د پاکســتان پخــواين 

ــه ۲۰۰۱  ــې ل ــيل چ ــرف وی ــز م ــس پروی ــور رئي جمه

ــر  ــت پ ــان حکوم ــتان د افغ ــته، پاکس ــړي کال وروس لوم

ــړي. ــز ک ــم او تجهی ــه رسه تنظی ــې ل ــو ډل ــد، د طالبان ض

مــرف د پاکســتان ډان ورځپاڼــې تــه ویــيل چــې پاکســتان 

د افغانســتان د زیامنولــو لپــاره لــه طالبانــو کار اخیســتی او 

ــواين  ــتان پخ ــې د افغانس ــاره چ ــره دا د دې لپ ــه خ د ده پ

جمهــور رئيــس حامــد کــرزي د هنــد مالتــړ کاوه او دا کار 

د پاکســتان پــه ګټــه نــه و.

ــې د  ــې ی ــتان ک ــې افغانس ــيل چ ــم وی ــرف دا ه ــز م پروی

ــړی دی. ــړ ک ــړې مالت ــي جګ نیابت

ــه اشــاره  ــووايل حکومــت ت مــرف د افغانســتان د مــيل ی

ــد  ــي رسه بای ــه ارشف غن ــې ل ــې دي چ ــيل ي ــړې او وی ک

هــر اړخیــزه مرســته ويش او دا ځکــه چــې ارشف غنــي پــه 

ســیمه کــې د ســولې د ټینګښــت لپــاره وروســتۍ هیلــه ده.

ــت  ــان حکوم ــه د افغ ــه دې هکل ــې پ ــړه چ ــو وک ــه م هڅ

نظــر ولــرو خــو دغــه حکومــت دومــره وايــي چــې دا ډول 

ــواړي  ــه نه غ ــدې امل ــه هم ــه دي، ل ــمي ن ــې رس څرګندون

ــړي. ــرې وک ــې خ ــه اړه ی ــې پ چ

ــې  ــځ اړیک ــر من ــالم اباد ت ــل او اس ــې د کاب ــال چ اوس مه

ترینګلــې شــوي، دا ډول څرګندونــې څــه مفهــوم بیانــوالی 

يش؟

ایــا پاکســتان لــه کابــل رسه د اړیکــو رغــول غــواړي او کــه 

ــه  ــو ذهنون ــې د نړیوال ــو ک ــو حاالت ــه روان ــې پ ــواړي چ غ

بــدل کــړي؟

په دې اړه د سیايس چارو کارپوه بشیر بيژن وايي:

"زمــا بــاور دا دی چــې پاکســتان لــه افغانســتان رسه د اړیکو 

ــې د  ــتان هڅ ــې د پاکس ــوي بلک ــر نه ک ــو فک ــه کول ــه ښ پ

ــه  ــو ت ــورو هېوادون ــر ن ــه به ــیمې څخ ــه س ــیمې او ل س

ــه  ــه ادام ــو ت ــو جنایتون ــړي او خپل ــري وک ــې اليب ګ دي چ

ــړي." ورک

د ښــاغيل بېــژن پــه خــره د افغانســتان خلک بایــد وپوهېږي 

چــې طالبــان هــم د هېــواد پــه ښــېګڼه فکــر نه کــوي بلکــې 

ــاره  ــو لپ ــادۍ او وژن ــۍ، برب ــو د تباه ــتان د خلک د افغانس

هڅــې کــوي.

دی وايــي، پــه کار ده چــې د افغــان حکومــت مــران هــم 

ــې  ــه اړه نړیوال ــوهنو پ ــتان د الس ــې د پاکس ــواد ک ــه هې پ

ټولنــې تــه موجــود اســناد او شــواهد وســپاري څــو د 

ــت يش. ــت ثاب ــو حقانی ــتان د خلک افغانس

آگاهانروابطبینالملل:

برخوردها با دستگاه دیپلماسی قومی و سلیقه یی است

از عامالن آتش زدن رنجرهای پولیس بازپرس صورت گیرد

 از طـریق رسـانه ها خبـر شـدم
تره خیل:  

مرشانو جرګه: 

د مرشف وروستۍ څرګندونې 

د افغانستان حقانیت ثابتوي
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ورزش

ــه  ــکا ب ــی امری ــر امــور خارجــۀ روســیه گفــت، ســرویس های اطالعات وزی
وضــوح بــه رســانه ها اعــالم کردنــد کــه گاهــا مکالمــات ســفیر روســیه در 

ــد. ــنود می کنن ــکا را ش امری
ــت:  ــگاران گف ــه خبرن ــیه ب ــۀ روس ــور خارج ــر ام ــرگیی الوروف،  وزی س
ــم  ــد بگوی ــن، مشــاور ترامــپ بای ــکل فل ــه مای ــوط ب ــارۀ رســوایی مرب درب
کــه ســرویس های اطالعاتــی امریــکا رســمًا، امــا ناشــناس بــه خبرنــگاران 
گفتنــد کــه ارتباطــات و مکالمــات "ســرگیی کیســلیاک"، ســفیر مــا معمــوالً 

ــود. ــنود می ش ش
ــاره  ــه مســکو درب ــن شــنود شــامل "گزارشــات او ب ــه الوروف، ای ــه گفت ب

فعالیت هایــش در واشــنگتن" می شــود.
ــه  رییــس دســتگاه دیپلماســی روســیه همچنیــن خواســتار توجــه بیشــتر ب
اقدامــات کســانی شــد کــه در سراســر جهــان بــا اســتفاده از ابرازهایــی کــه 

ــد. ــتفاده می کنن ــه سوءاس ــدام ب ــت اق ــی اس قانون
ــکا اســتعفا  ــروری از ســمت مشــاور امنیــت ملــی امری مایــکل فلــن 14 فب
ــوری  ــاون رییس جمه ــس، مع ــک پن ــن، مای ــا، فل ــق گزارش ه ــرد. طب ک
ــیه در  ــفیر روس ــا س ــی اش ب ــات تلفن ــوای مکالم ــارۀ محت ــکا را درب امری

ــود. ــرده ب ــراه ک ــنگتن گم واش
ــه"  ــدام "مجرمان ــک اق ــیه را ی ــفیر روس ــا س ــش ب ــای مکالمات ــن افش فل
ــت  ــا او صحب ــا ب ــارۀ تحریم ه ــه درب ــت ک ــد داش ــرد و تأکی ــف ک توصی

ــت. ــده اس ــتباهی نش ــب اش ــرده و مرتک نک

یکی از مظنونان سوءقصد به اردوغان در شب کودتای 15 جوالی در اولین 
جلسۀ دادگاه بررسی این پرونده، ضمن اعتراض به اتهامات وارده اعالم کرد، 

قرار بود در آن شب اردوغان را برباییم.
اولین روز جلسۀ دادگاه بررسی پروندۀ 47 مظنون سوءقصد به رجب طیب 

اردوغان، رییس جمهور ترکیه در شب کودتای 15 جوالی برگزار شد.
در این جلسه دو تن از مظنونان به نام های "گوکهان سوزمن آتش" سرتیپ 
یشین ارتش ترکیه و شکری سیمن حضور داشتند و سوزمن آتش اعالم کرد: 
پرونده  این  کشته شده  مظنونان  از  یکی  ترزی،  از سمیح  را  دستورات الزم 

دریافت کرده است.
او گفت: من این مأموریت را قبول کردم و اکنون تاوان آن را می پردازم. اما 

ما به دام افتادیم.
گوکهان سوزمن آتش اعتراف کرده است که ماموریت او تنها ربودن اردوغان 

بوده، نه کشتن او.
همچنین شکری سیمن در دادگاه اعالم کرد: من تنها یک سرباز نظام بودم که 

وظیفه خود را مبنی بر اطاعت از مقامات نظامی ارشدم انجام دادم.
او با اشاره به فردی به نام "گوکهان پاشا" گفت: او به ما اعالم کرده بود که 
اساس،  همین  بر  شود.  ربوده  و  گرفته  گروگان  به  سالم  باید  رییس جمهور 

هرگونه ادعایی مبنی بر سوءقصد به جان رییس جمهور را رد می کنم.
با درگیری به وجود آمده پس از خروج رییس جمهور ترکیه از  با اشاره  لو 
هوتل اش در مارماریس در شب کودتا گفت: در این درگیری بیشتر نیروهای 
طرف مقابل شلیک می کردند. تنها مسأله ناراحت کننده برای من این است که 

دو تن  از نیروهای پولیس شهید شدند.
او اضافه کرد که حاضرم حتا برای انجام  وظیفۀ خود اعدام شوم.

همچنین دومین روز دادگاه رسیده گی به این پرونده دیروز )سه شنبه( برگزار 
شد و دو مظنون دیگر در برابر قاضی این پرونده حاضر شده و به اتهامات 

وارده پاسخ دادند.

این  ساخت  دفاعی  و  نظامی  محصوالت  فروش  افزایش  هدف  با  پاکستان 
کشور به کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس، 

دفتر نماینده گی فروش سالح در امارات متحدۀ عربی دایر می کند.
رادیوی دولتی پاکستان دیروز سه شنبه گزارش داد که جنرال »عمر محمود 
حیات« رییس مجتمع تولید سالح و مهمات پاکستان )POF( این خبر را در 
مصاحبه یی در حاشیۀ نمایشگاه بین المللی محصوالت نظامی و دفاعی در ُدبی 

اعالم کرده است. پاکستان در این نمایشگاه حضور فعال داشت.
او گفته است که پاکستان به دنبال افزایش صددرصدی محصوالت نظامی و 
دفاعی ساخت خود به امارات متحدۀ عربی است و نیز به دنبال آن است که 
تا بازار بیشتری برای فروش و صادرات محصوالت نظامی و دفاعی خود در 

میان کشورهای خاورمیانه و سایر کشورها بیابد.
سال  پاکستان  دفاعی  و  نظامی  محصوالت  تولید  مجتمع  خبر،  این  براساس 
به عربستان  دالر  میلیون  ارزش یکصد  به  را  بیشترین صادرات خود  گذشته 

سعودی داشت.
مجمتع تولید تسلیحات پاکستان بیش از 7۰ قلم محصول مختلف از جمله 
انواع سالح سبک و نیمه سبک، فشنگ در اندازه های مختلف، تانک، توپخانه، 
خمپاره انداز، انواع گلوله های تانک، توپ و خمپاره و... برای نیروهای هوایی، 

زمینی و دریایی تولید می کند.
پاکستان در حال توسعۀ توان مندی های خود در ساخت تسلیحات متعارف و 

به دنبال بازاریابی برای صدور این محصوالت است.
تولید  ِجی.اف-17  مدل  با همکاری چین، جنگنده های  این کشور همچنین 

می کند و به دنبال بازاریابی برای صادرات این محصول است.

ــدی  ــای بع ــرای رقابت ه ــتان را ب ــت افغانس ــم کرک ــن تی ــد، دو بازیک هن
ــرد. ــداری ک ــد خری ــر هن ــگ برت لی

تیــم ســنرایزر حیدرآبــاد بــرای دور بعــدی لیــگ برتــر هندوســتان، محمــد 
نبــی عیســی خیــل، کپتــان پیشــین و عضــو فعلــی تیــم ملــی افغانســتان را 
ــدی  ــدار هن ــون کل ــغ 4۰ میلی ــان را مبل ــد آرم ــون و راش ــه میلی ــغ س مبل

ــرد. ــداری ک خری
ــن  ــتان در ای ــی افغانس ــم مل ــن تی ــه دو بازیک ــت ک ــتین بار اس ــن نخس ای
ــد کــه  رقابت هــا اشــتراک خواهنــد داشــت. راشــد و عیســی خیــل گفتنه ان
ــازی  ــا ب ــد داد ت ــد، انجــام خواهن ــوان دارن ــا هرچــه در ت ــن رقابت ه در ای

هــر چــه بهتــری را انجــام دهنــد.
آقــای عیســی خیــل بــا نشــر یــک پیــام تصویــری از تیــم ســنرایزر حیدرآباد 
از ایــن بابــت اظهــار امتنــان کــرد اســت. نبــی عیســی خیــل در ایــن ویدیــو 
گفتــه اســت کــه تــالش خواهنــد کــرد در هنــد نــام افغانســتان را بیشــتر از 

ایــن روشــن ســازند.
هم چنــان راشــد خــان گفتــه اســت کــه گزینــش او در چنیــن رقابت هــای 

بــزرگ مژده یــی بــرای خــودش و بــرای افغانســتان اســت.
ــهزاد  ــد ش ــن، محم ــن دو بازیک ــمول ای ــه ش ــتان ب ــر هندوس ــگ برت لی
محمــدی، دولــت ځــدران و اصغــر ســتانکزی را نیــز بــه مزایــده گذاشــت. 
ــهور  ــگ مش ــن لی ــد. در ای ــدار نیافتن ــتان خری ــان افغانس ــایر بازیکن ــا س ام

ــت. ــد داش ــتراک خواهن ــت اش ــان کرک ــکان جه ــن بازی تری

علی عسـکر لعلـی، سرپرسـت و مدیر عمومـی تیم ملـی فوتبال افغانسـتان با 
اشـاره بـه شـانس زیـاد افغانسـتان برای صعـود به جـام ملت های آسـیا گفته 
اسـت: تمامـی برنامه هـای تیـم ملی طی یک سـال آینده ریخته شـده اسـت.
علی عسـکر لعلـی، کمـک مربی سـابق تیـم ملـی فوتبال افغانسـتان که سـال 
گذشـته بـه دلیل اختالفات با فدراسـیون فوتبـال از تیم ملی اسـتعفا داده بود، 
هفتـۀ گذشـته بـه عنـوان مدیـر عمومی تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان معرفی 

. شد
از آقـای لعلـی حتـا به عنـوان یکی از نامـزدان انتخابات ریاسـت فدراسـیون 
فوتبـال نیـز نـام بـرده می شـد، امـا او ماه گذشـته بـا حضور در یک نشسـت 
خبـری در فدراسـیون فوتبـال بـه صـورت رسـمی از انتخابـات فدراسـیون 
فوتبـال کنـار رفـت و به عنـوان سرپرسـت و مدیـر عمومی تیم ملـی فوتبال 

افغانسـتان معرفی شـد.
لعلـی کـه حـاال دسـت بـازی در تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان نیـز دارد در 
گفت و گـوی اختصاصـی بـا خبرگـزاری فـارس گفتـه اسـت کـه برنامه هـای 
یـک سـالۀ تیـم ملـی در مسـابقات مقدماتی جام ملت های آسـیا ریخته شـده 
اسـت و او بـا کادر فنـی جدیـد تیم افغانسـتان برای صعود به جـام ملت های 

آسـیا برنامه هـای خاصـی را روی دسـت دارند.
مـدرس بین المللـی فیفـا همچنیـن در خصـوص برنامه های تیم ملـی نیز بیان 
داشـت کـه 4 دیـدار دوسـتانه بـرای تیـم ملـی در جریـان رقابت هـای سـال 

2۰17 تنظیم شـده اسـت.
او بـا اشـاره بـه اسـتقالل کادر فنـی تیم ملـی فوتبال افغانسـتان بیان داشـت: 
فیسـتر تصمیم گیرنـدۀ اول و "خـر در تیـم ملـی اسـت. او بـا حمایـت از این 
مربی 7۹ سـاله براین باور اسـت که فیسـتر کار سـختی در فوتبال افغانسـتان 
نخواهـد داشـت و او می توانـد بهتریـن گزینه بـرای هدایت تیم ملـی فوتبال 

افغانسـتان در آسـتانه صعـود بـه جام ملت های آسـیا باشـد.
سرپرسـت جدیـد تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای 
موجـود در خصـوص مهاجـران افغانسـتانی در ایـران نیز اظهار داشـت: باید 
زمینـه حضـور اسـتعدادهای مهاجران افغانسـتان در لیگ ایران مسـاعد شـود 

تـا بتوانیـم آنـان را جـذب تیم ملـی کنیم.
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در غیاب عقالنیت گفتاری
پـل ادوارد، نویسـندۀ معـروف »دایرۀ المعـارف فلسـفی پـل 
را  آن  کـه  فلسـفی  کتاب هـای  از  یکـی  مقدمـۀ  در  ادوارد« 
ویراسـتاری کـرده اسـت، می گویـد: "مـن ایـن مجموعـه مقـاالت فلسـفی را 
ویراسـتاری کـردم تا یـک چیز را بفهمانـم و اگر آن چیز فهمانده شـد، نصف 
فلسـفه فهمیـده شـده اسـت و آن این اسـت که بـرای عمیق بـودن کالم، الزم 

نیسـت مبهـم سـخن بگوییم."
اگـر عقالنیـت عملـی را وجود تناسـب میان هدف و وسـیله تعریـف کنیم، و 
گفتـار را نوعـی عمـل بدانیم؛ یعنـی عقالنیت گفتـاری را ذیـل عقالنیت عملی 
نوشـتن  و  از گفتـن  را  ابتـدا هدف مـان  بایـد  آن صـورت  در  بیاوریـم؛  در 

مشـخص کنیم؛ اساسـًا چـرا می نویسـیم؟
اگـر هـدف از نوشـتن و گفتـن، پرده برداشـتن از روی عقایـد و باورهـای 
خـود و انتقـال آن بـه سـاحت فهـم و درک دیگـران اسـت که با طـرح و بیان 
آن می خواهیـم چیـزی را در نگـرش و عمـل آدمیـان عـوض کنیـم، در آن 
صـورت بایـد بهتریـن وسـیله را برای تحقـق آن هدف بـه اسـتخدام بگیریم؛ 
یعنـی در بیـان آرا و عقایـد خـود از زبـان و شـیوۀ بیانی یـی کار بگیریـم کـه 
در بهتریـن و مطمین تریـن شـکل ممکـن، باورهـا و عقایدمـان را بـه آسـتانۀ 
فهـم و درک دیگـران برسـاند. متأسـفانه آنچه بـر زبان و بیـان جامعۀ علمی و 
روشـن فکری مان حاکـم اسـت، تیره گـی و مه آلوده گـی عجیبی اسـت؛ فضای 
پُـر از ابهـام و ایهـام؛ بـه گونـۀ کـه در غالـب مـوارد روشـن فکران مـا چندان 
پـروای فهـم مخاطـب خود را ندارند و مرتب سـخنان قلمبه و سـلمبه تحویل 
آن هـا می دهنـد و آن هـا را در دنیـای از مفاهیـم گنـگ و ناروشـن سـرگردان 
و رهـا شـده می گذارنـد. در گفتو گوهـا و داد و سـتدهای زبانـی، انبوهـی از 
مفاهیـم مبهـم و ناروشـن را میـان هـم رد و بـدل می کنیـم بـدون آن کـه معنا 
و مفهـوم واحـدی را از آن هـا مـراد کنیـم؛ مفاهیمـی کـه دایرۀ حـدود و ثغور 

معنایـی آن ها روشـن نیسـت.
در یـک چنیـن فضایـی ناروشـن و مه آلـودی، متأسـفانه آدمـی اگـر هدیۀ هم 
دریافـت کنـد، نمی دانـد از چـه کسـی دریافـت کـرده اسـت و اگر هم سـلی 
بخـورد بـاز نمی دانـد از چـه کسـی خـورده اسـت. چـه بسـا دوسـتی ها و 
دشـمنی هایی کـه بـه دلیـل وجـود ابهـام و ایهـام در مفاهیـم، میـان ما شـکل 
گرفتـه اسـت و اگـر از آن مفاهیـم، ایهـام و ابهام زدایی شـود، دوسـتی های ما 

بـدل بـه دشـمنی و دشـمنی های مـا بـدل به دوسـتی شـوند.

خادم حسين كريمی

در شهر آوازه است که افراد مال تره خیل پس از آنکه به 
ُهشدار ایست بازرسی پولیس توجه نکرده اند، با واکنش 
پولیس مواجه شده اند. در واکنش به ُهشدار پولیس، آنان 
نزدیک گوش  پایتخت کشور و  را آتش زده اند. در  پولیس  سه رنجر 
ارگ و اشرف غنی و اتمر و وزارت داخله و گارنیزیون کابل. حاال در 
یک انتظاری که نتیجۀ آن از قبل احتماالً مشخص است، ببینیم واکنش 
امنیتی و دستگاه قضایی حکومت چه خواهد  اشرف غنی و نهادهای 

بود.
قریب به چهار ماه پیش، یکی از وابسته گان خانواده گی مال تره خیل که 
می گفتند خواهر زاده اش بود و تخلص اش هم »تره خیل« است، به همراه 
یک لشکر از افرادش، در دانشگاه کابل، با قلدری و زورگویی، برای 
دانشجویان و عمدتًا دانشجویان دختر، مزاحمت می کرد. درگیری های 
باال  بیگاه  بقیه دانشجویان گاه و  کوچک لفظی، میان این دارودسته و 
می گرفت. نظر غالب دانشجویان این بود که این مشکل در هماهنگی 
با ریاست دانشگاه و نیروهای امنیتی، با مدارا و خون سردی حل شود. 
و  هماهنگی  دار  و  گیر  در  بودم.  برخورد  نوع  این  موافق  به شخصه، 
دانشگاه  از  کندک حفاظت  قوماندانی  و  دانشگاه  ریاست  با  گفت وگو 
برای رسیده گی قانونی به این مورد که ظاهراً نتیجه یی نداشت و این دو 
نهاد مسوول هم به دلیل کم کاری یا ترس از مال تره خیل از رسیده گی 
به این مشکل شانه خالی می کردند، از قضا، روزی به دلیل مزاحمت و 
قلدری خواهر زادۀ مال تره خیل، میان باند او و دگر دانشجویان درگیری 
شد. او بیست قلدر وارد دانشگاه کرد و جمال دو صد تا. او با پنجه 
بوکس آمد و جمال با برچه و تبر. این جناب قلدر و بدماش، به نرخ 
آویزان  گردنش  به  شکسته  را  دستش  شد.  لت وکوب  مندوی،  اعالی 
شدند.  بستر  شفاخانه  در  هم  همراهش  دوستان  از  نفر  چند  و  کردند 
داستان قلدری خواهر زادۀ تره خیل در دانشگاه تمام شد و جمال هم 
که در ادب کردن قلدرها دست باالیی داشت، در دهمزنگ کشته شد. در 
سرزمین قلدری و تقابل زور و بدماشی، متأسفانه، خشونت با خشونت 

در آمیخت و زورگو و قلدر و بدماش، عقب نشست.
که  روشنایی  جنبش  دادخواهانۀ  و  مسالمت آمیز  تظاهرات  اسد،   2 در 
به همراه داشت،  از جنس مدنیت و مردم ساالری و گل ولبخند  پیامی 
با انفجار پاسخ داده شد. پاسخ گل، گلوله بود. در این سرزمین، مدارا 
دارد.  سنگینی  هزینه های  ظاهراً  گل ولبخند،  و  تسامح  و  مدنیت  و 
و  برحق  مطالبۀ  یک  طرح  از  صحبت  حتا  دارد.  هزینه  هزاره بودن 
دادخواهانه به مدنی ترین و مداراجویانه ترین شکل ممکن هم هزینه یی 
دارد به بزرگی چسپاندن انگ و مهر قوم گرایی. تفنگ باشد و تو باشی 
و قلدری و ارسال پیام های خشونت بار از جبهه یی به نام کوه و سنگر. 
به خیابان و دانشگاه و مکتب که سرازیر شدی، پاسخ ات گلوله است و 
چند خروار اتهام از جنس جاسوسی ایران و آشوب طلبی و قوم گرایی. 
در این ملک، از جنس مال تره خیل که باشی، حرمت و امتیاز و امنیت 
و سهم سیاسی و اقتصادی در حکومت و بودجه و پروژه های بزرگ 
انکشافی و خدماتی، یک جا به حساب ات واریز می شوند. هزاره بودن 
و گذار از خشونت و تفنگ به خیابان و دانشگاه و مداراجویی، هزینه 
دارد. جاسوس ایران هستی، به قوم گرایی دامن می زنی، آشوب گری هم 

فقط مال توست. در کمال وقاحت!
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بیــن  تاپــی  گاز  پایپ الیــن  دیزایــن  قــرارداد 
بین المللــی  شــرکت  و  گاز  افغــان  تصــدی 

انجنیــری امضــا شــد. 
ــا  ــاز و ب ــتان آغ ــی از ترکمنس ــن گاز تاپ پایپ الی
عبــور از افغانســتان و پاکســتان بــه هنــد می رســد.
ایــن قــرارداد روز ســه شــنبه در حضــور محمــد 
اشــرف غنــی رییــس جمهــور افغانســتان، مقامــات 
ــان، در  ــدگان پارلم ــماری از نماین ــی و ش حکومت

ارگ ریاســت جمهــوری امضــا شــد.
حکومــت افغانســتان امیــدوار اســت کــه بــا آغــاز 
کار عملــی ایــن پــروژه، زمینــه کار بــرای هــزاران 
افغــان فراهــم شــود. رییــس جمهــور غنــی بارهــا 
ــن  ــا ای ــالش دارد ت ــه ت ــت ک ــرده اس ــد ک تاکی
ــد. او از  ــل کن ــز تجــارت تبدی ــه مرک کشــور را ب
ــه  ــا ب ــت ت ــته اس ــز خواس ــه نی ــورهای منطق کش
از فرصت هــای  منطقــوی،  جــای رقابت هــای 

ــد. ــتفاده نماین ــعه ای اس ــادی و توس اقتص
ــادن و  ــار، سرپرســت وزارت مع ــب ی ــزال حبی غ
ــی  ــه کار عمل ــت ک ــم گف ــن مراس ــم در ای پترولی
ــه  ــن وزارت خان ــا اشــتراک چندی ــی ب ــروژه تاپ پ
آغــاز خواهــد شــد: »در مــورد آمادگــی افغانســتان 
در مــورد ایــن پــروژه حیاتــی، بحث هــا بــا 
ارگان هــای ذیدخــل در داخــل کشــور آغــاز 
گردیــده اســت. مجالــس متعــدد بــا وزارت هــای 
داخلــه، دفــاع، انــرژی و آب و ســایر نهادهــا کــه 
ــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در موفقیــت  ب
ــر شــده  ــد، تدوی ــا کنن ــروژه نقــش خــود را ایف پ

اســت.«
افــزود  پترولیــم  و  معــادن  وزارت  سرپرســت 

کــه تصــدی افغــان گاز کارمنــدان مســلکی و 
متخصــص را بــرای کار عملــی ایــن پــروژه 

می دهــد. آمــوزش 
تکمیــل ایــن پــروژه 7،4 میلیــارد دالــر امریکایــی 
از  کیلومتــر   1735 طــول  بــه  و  دارد  هزینــه 
ــد وصــل  ــبکه گاز هن ــه ش ــاز و ب ترکمنســتان آغ
می شــود. ایــن پایپــالن از والیــات هــرات، فــراه، 
هلمنــد، نیمــروز و قندهــار عبــور و بــه پاکســتان 

می رســد. 
ایــن پایــپ الیــن ظرفیــت انتقــال 33 میلیــارد متــر 
مکعــب گاز در ســال را خواهــد داشــت. در ســال 
اول قــرار اســت برنامــه تامیــن امنیــت ایــن پــروژه 

و نهایــی ســازی موافقتنامه هــا تکمیــل شــود.
ــروژه  ــی پ ــاز اساس ــاخت و س ــه دوم س در مرحل
آغــاز می شــود  کــه ســه ســال را در بــر خواهــد 
ــروف  ــن مص ــزاران ت ــروژه ه ــن پ ــت. در ای گرف
ــن  ــار در ای ــب ی ــم حبی ــد. خان ــد ش کار خواهن
ــتان  ــرای افغانس ــی ب ــروژه تاپ ــت: »پ ــورد گف م
ــد  ــز خواه ــی نی ــادی و تجارت ــم اقتص ــز مه دهلی
بــود. زیــرا در مســیر پایپالیــن یــک تعــداد 
پروژه هــای دیگــر اقتصــادی ماننــد پــروژه انتقــال 
بــرق، احــداث خــط آهــن و انتقــال فایبــر نــوری 

ــه شــده اســت.« ــر گرفت ــز در نظ نی
ــی در  ــرکت تاپ ــل ش ــس عام ــوف، ریی ــراد امان م
ــی  ــن گاز تاپ ــپ الی ــه پای ــت ک ــم گف ــن مراس ای
ــم  ــه ه ــا را ب ــاد اقتصــادی، ملت ه ــر مف ــالوه ب ع
ــح و  ــم صل ــه تحکی ــر ب ــد و منج ــک می کن نزدی

ــود. ــه می ش ــات در منطق ثب
ــن  ــاله ای ــن مس ــت: »مهمتری ــوف گف ــای امان آق

اســت کــه ایــن پــروژه منجــر بــه ثبــات سیاســی 
ــود.« ــه می ش ــام منطق ــادی در تم و اقتص

ایــن در حالیســت کــه جنــگ در افغانســتان جریان 
دارد و بخش هایــی از خــاک پاکســتان نیــز ناامــن 
اســت. در حــال حاضــر والیات شــمال افغانســتان 
ــرار  ــی کــه ق ــدان اصلــی جنــگ اســت. والیات می
ــزار از  ــک ه ــا ی ــی و کاس ــای تاپ ــت پروژه ه اس
آن هــا عبــور کننــد. هرچنــد حکومــت افغانســتان 
ــن  ــت ای ــن امنی ــی تامی ــه توانای ــن اســت ک مطمی
پروژه هــای بــزرگ اقتصــادی را دارد ولــی در 

عمــل ایــن کار دشــوار خواهــد بــود.
قــرار داد ابتدایــی پایــپ الیــن گاز تاپــی در ســال 
2۰14 بیــن چهــار کشــور ترکمنســتان، افغانســتان، 

پاکســتان و هنــد امضــا شــد. 
کار عملــی پــروژه تاپــی در ســال 2۰15 در خــاک 
ترکمنســتان آغــاز شــد. در مراســم آغــاز کار ایــن 
پــروژه رهبــران چهــار کشــور حضــور داشــتند و 

بــر عملــی شــدن آن تاکیــد نمودنــد.
ــورهای  ــن کش ــی بی ــات سیاس ــی و اختالف ناامن
ــروژه  ــن پ ــق ای ــی تطبی ــع اصل ــی مان ــو تاپ عض
چهــار  رهبــران  هرچنــد  می شــود.  خوانــده 
ــت و  ــن امنی ــه در تامی ــد ک ــد کرده ان ــور تعه کش
تکمیــل ایــن پــروژه همــکاری کننــد، امــا چندیــن 
ــتان و  ــت در افغانس ــف دول ــلح مخال ــروه مس گ
پاکســتان فعــال انــد کــه اگــر بخواهنــد می تواننــد 
ــروژه  ــن پ ــق ای ــر تطبی ــدی را در براب ــع ج موان

ــد. ــق کنن خل

قرارداد دیزاین پروژۀ تاپی امضا شد محاصـرۀ خـانۀ 
جنـرال دوستـم

برخـی منابـع گفته انـد کـه نیروهـای امنیتی به هدف دسـتگیری 
را محاصـره  او  از محافظـان جنـرال دوسـتم، خانـۀ  شـماری 

کرده انـد. 
روز گذشـته ده هـا سـرباز ویـژۀ پولیـس و ارتـش در نزدیکـی 
خانـۀ جنرال دوسـتم در شـیرپور کابل مسـتقر شـدند. امـا دفتر 
دوسـتم می گویـد که تا هنـوز دلیل اسـتقرار ده ها سـرباز ارتش 
و پولیـس ملـی در اطـراف خانـه آقـای دوسـتم بـرای آنـان 

نیست. مشـخص 
عنایـت بابـر فرهمنـد رییـس دفتر جنـرال عبدالرشـید دوسـتم 
امنیتـی از جابجایـی نظامیـان  می گویـد کـه مسـووالن ارشـد 
در اطـراف خانـه و دفتـر کار جنـرال دوسـتم بـه آنـان اطالعی 

نداده انـد.
آقـای فرهمنـد بـه رسـانه ها گفـت، تالش هـای معاونیـت اول 
ریاسـت جمهـوری جریـان دارد تـا علـت اصلی ایـن جابجایی 

شود. مشـخص 
کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  کابـل  گارنیزیـون  حـال،  همیـن  در 
نیروهـای امنیتـی بـه خاطـر محاصـره خانـه و دفتـر کار جنرال 

دوسـتم، جابجـا نشـده انـد.
وزارت دفـاع و امنیـت ملـی تاکنـون در ایـن مـوارد ابـراز نظـر 

نکرده انـد.
همچنـان گـزارش شـده اسـت کـه افـراد مسـلح در کوچه های 
منتهـی به خانـه معاون اول رییس جمهوری حضـور غیرمعمولی 

داشـته  و راه هـای متنهی بـه آن را مسـدود کرده اند.
ایـن نیروها سـاعتی پـس از حضور غیـر منتظره جنرال دوسـتم 
در دفتـر کارش در اطـراف خانـه و دفتـر او و همچنیـن نزدیک 

محل کار دسـتیاران ارشـدش مسـتقر شدند.
گفتنـی اسـت کـه برای چنـد مـاه، عبدالرشـید دوسـتم در دفتر 
کارش حضـور نیافتـه بـود؛ اما شـامگاه گذشـته، منابـع نزدیک 
بـه او عکس هایـی از حضـورش در ایـن محل را منتشـر کردند. 
برخـی از ایـن عکس هـا او را در حـال امضـای اسـناد دولتـی 

می داد. نشـان 
پیش از این دادسـتانی کل کشـور از عبدالرشـید دوستم خواسته 
بـود بـرای پاسـخگویی در مـورد ادعـای احمـد ایشـچی، والی 
پیشـین جوزجـان و از معاونـان سـابق آقـای دوسـتم در حزب 

جنبـش ملـی اسـالمی، به دفتـر دادسـتانی کل حضـور یابد.

اطالعیه ادارۀ تصفیۀ کابل بانک
ـــی  ـــورت داوطلب ـــه ص ـــش را ب ـــدل 2۰۰5 خوی ـــس م ـــوع لکس ـــر ن ـــراده موت ـــک ع ـــه ی ـــر دارد ک ـــک در نظ ـــل بان ـــۀ کاب ادارۀ تصفی

ـــاند . ـــروش برس ـــه ف ـــده ب و مزای
ـــخ  ـــش را از تاری ـــای خوی ـــتی ه ـــند درخواس ـــته باش ـــداری آن را داش ـــش خری ـــی خواه ـــی و دولت ـــات خصوص ـــخاص، موسس اش
ـــخصات  ـــرطنامه و مش ـــوده، ش ـــلیم نم ـــور تس ـــیر پ ـــرک اول ش ـــع س ـــن اداره واق ـــر ای ـــه دفت ـــی 14 روز کاری ب ـــالن ال ـــر اع نش

ـــردد. ـــذ میگ ـــن اخ ـــه تضمی را مالحظ
شماره تماس)0744597274(
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