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قبــل از پانزدهمیــن بزرگ داشــِت یادبــود حمــاِت 
11 ســپتمبر در ایــن یک شــنبه، بهتــر خواهــد بــود 
ــبِت  ــه مناس ــپتمبر ب ــه 9 س ــکا در روز جمع ــر امری اگ
ــک  ــعود؛ ی ــاه مس ــرور احمدش ــالگرد ت ــن س پانزدهمی
ــِد  ــن متح ــیر و بهتری ــار از درۀ پنجش ــاِن تاجک تب افغ
مــا در مبــارزه علیــه تروریســتان و طالبــان، مکث کنـــد.

مخالفــاِن مســعود می گوینــد کــه او تنهــا یکــی از 
جنگ ســاالران بــود، امــا ایــن حقیقــت نــدارد!

 درســت اســت کــه شــیر پنجشــیر یــک فرمانــده 
ــا  ــاالران، او ب ــرزمین جنگ س ــا در س ــود؛ ام ــی ب نظام
تمامــی تــواِن خــود به حیــِث یــک انســاِن آزادمنــش و 
ــازی  عدالت طلــِب اســامی تبــارز نمــود. او شــطرنج ب
ــرد.  ــه می ک ــاب مطالع ــرود و کت ــعر می س ــرد، ش می ک
ــد. ــدا می زدن ــش" ص ــارزِ راهب من ــا او را "مب بعضی ه
مســعود مخالــِف ازدواج هــای اجبــاری، ازدواج اطفــال 
و سوءاســتفاده از زنــان بــود. او اعامیــۀ حقــوق 
اساســِی زنــان افغانســتان را امضــا و ترویــج کــرد. ایــن 
کار، مســلمًا او را از جنگ ســاالران مجــزا می ســازد. 
او بــاری گفتــه بــود: »مــن مخالــف کشــتار کســانی کــه 
ــده  ــا هــر نظــام دیگــر عقی ــه کمونیســم، لیبرالیســم ی ب

دارنــد، هســتم«.
ــا   ــه ب ــانی ک ــن ـ کس ــدی مجاهدی ــک عضــو کلی  او ی
اســلحۀ امریکایــی، اتحــاد جماهیــر شــوروی را از 
ــا دولــت  ــود. او بعدهــا ب افغانســتان بیــرون کردنــد ـ ب
ــب اهلل  ــر نجی ــط داکت ــه توس ــوروی ک ــاندۀ ش دست نش
ــد.  ــد، جنگی ــری می ش ــکو ـ رهب ــردۀ مس ـ تحصیل ک
در ســال 1992 زمانــی کــه کابــل بــه تصــرف مجاهدین 
ــر  ــوِض دیگ ــه ع ــت ب ــای کمونیس ــد، جنرال ه درآم
ــد.  ــلیم می کردن ــعود تس ــه مس ــود را ب ــن، خ مجاهدی
بیــری کــه در آن زمــان همــراه میدیســن  مایــکل 
ــود  ــرد، شــاهد ب ــان( کار می ک ــران جه ــد )داکت دومودن
ــل مــورد عفــو  کــه "او تمامــی کمونیســت ها را در کاب
قــرار داد و منجــر بــه تسلیم شــان بــدون ویرانــی شــهر 
ــت خوردۀ  ــمِن شکس ــا دش ــعود حت ــد". مس ــه او ش ب
خــود، داکتــر نجیــب اهلل را نیــز در داخــل مقــِر ســازمان 

ــان نگــه داشــت. ــل در ام مل
ــک  ــب اهلل ـ ی ــر نجی ــت داکت ــد از شکســت دول بع
ــعود  ــتان ـ مس ــخ افغانس ــی در تاری ــۀ اساس لحظ
ــاالر  ــه او جنگ س ــرد ک ــت ک ــر ثاب ــارِ دیگ ــک ب ی
ــا نیروهــای  نیســت. بســیاری از او خواســتند کــه ب
خــود داخــل کابــل شــده و کنتــرول کشــور را بــه 
ــورج  ــد ج ــت؛ مانن ــا او نپذیرف ــرد، ام ــت بگی دس
واشــنگتن، کســی کــه گمــان می رفــت بعــد 
ــود.  ــکا ش ــاه امری ــا پادش ــت دادن بریتانی از شکس
ــک  ــد، ی ــای هدفمن ــا برنامه ه مســعود در عــوض ب
ــعود،  ــرد. مس ــدازی ک ــترک را راه ان ــِت مش حکوم
ــرد.  ــاب نک ــدن را انتخ ــور و جنگ ساالرش دیکتات
او بــه نظــام کمــک کــرد و بــه عنــوان وزیــر دفــاع 
در دولــت ائتالفــی بــه رهبــری برهان الدیــن ربانــی 

ــرد.  ــت ک خدم
ــا را در  ــتان زن ه ــی افغانس ــط فرهنگ ــه "محی درحالی ک
اختنــاق قــرار داده بــود"، مســعود در آن تغییــرات آورد. 
ــدی  ــم اهلل محم ــتۀ او، بس ــان برجس ــی از قوماندان یک
یــادآوری می کنــد کــه "او بــا مقــرر کــردِن یــک 
داکتــر زن بــه حیــث رییــس اکادمــی طبــی، ایــن پیــام 
ــان  ــرده و از آن ــت ک ــان حمای ــا از زن ــه م ــاند ک را رس
ســهم  بازســازی  تاش هــای  در  کــه  می خواهیــم 

ــد".  بگیرن
همــر مســعود در مصاحبــه بــا مــاری فرانســواز 

ــاِب  ــه حج ــکارا علی ــۀ آل، آش ــرای مجل ــی ب کولومبان
ــت و  ــع گرف ــی موض ــخت گیرانۀ طالبان ــاری و س اجب
ــا  ــه در آن خانم ه ــتانی ک ــه افغانس ــه او ب ــان داد ک نش
رســم  به جــای  ـ  والدت هــا  کنتــرول  صاحیــِت 
ــنگ های  ــرار دادن س ــا ق ــن ب ــقط جنی ــیانۀ "س وحش
بــزرگ در رحــم مــادر" ـ را داشــتند، امیدوارانــه نــگاه 

 . می کنــد
ــام  ــتان، نظ ــایۀ افغانس ــورهای همس ــفانه کش متأس
دموکراســی در ایــن کشــور را بــا نفــوذ غربی هــا در 
ــگ  ــن رو جن ــد؛ از همی ــان نمی پذیرفتن سرحدات ش
در افغانســتان را رقــم زدنــد. برخی هــا ایــن جنــگ 
ــا  ــد، ام ــک "جنــگ داخلــی" می دانن را اشــتباهًا ی
ــایه ها  ــِی همس ــم نیابت ــگ، تهاج ــت آن جن در حقیق
بــاالی افغانســتاِن جدیــد و آزادشــده بــود. ایــران از 
ــاِن  ــتان از جنگجوی ــیعه، و ازبکس ــان ش جنگ جوی
ســنی تحــت فرمــان عبدالرشــید دوســتم، حمایــت 
می کردنــد. آن هــا از یک طــرف، و جنگجویــان 
گلبدیــن حکمتیــار بــا حمایــت پاکســتان از طــرف 
ــال  ــد و در س ــه کردن ــل حمل ــاالی کاب ــر، ب دیگ
1994،گــروه طالبــان بــا حمایــت پاکســتان تشــکیل 

گردیــد، تــا 
ــود. ــتان ش ــر افغانس ــمن قوی ت دش

ــن  ــردم ملکــی در ای ــل م ــه قت ــم ب مســعود بعضــًا مته
جنــگ می شــود؛ امــا ایــن روایت هــای بی اســاس، 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــت. حقیق ــایعاِت پاکستانی هاس ش
ــل  ــار کاب ــن حکمتی ــامی گلبدی ــزب اس ــای ح نیروه
را ویــران کردنــد و هــزاران فــرد بی گنــاه را بــه 
ــه های  ــر ملیش ــط دیگ ــن کار توس ــاندند. عی ــل رس قت
مخالــِف دولــت کــه مشــخصًا باشــنده گان شمال شــرق 
می گرفتنــد،  هــدف  را  آن  همســایه های  و  کابــل 

ــت. ــورت گرف ص
پــس از آن کــه مســعود ملیشــه ها را از مواضع شــان 
ــه  ــه هایی ک ــان از ملیش ــارزان افغ ــی از مب ــد، برخ ران
ــران،  ــو ای ــد، انتقــام گرفتنــد. رادی عقب نشــینی می کردن
ــم  ــیاری ها ه ــرد و بس ــام ک ــام اع ــک قتل ع ــن را ی ای
ــر  ــات ب ــن اتهام ــا ای ــد. ام ــات را تکــرار کردن آن اتهام

ــت نشــدند. ــد و ثاب مســعود نادرســت بودن
ــل را از  ــگ کاب ــه جن ــگاری ک ــز، خبرن ــان جیننگ ج
1991 الــی 1994 بــرای اسوشــیتد پــرس پوشــش داد، 
آن را "قتل عامــی کــه در حقیقــت رخ نــداده" خوانــد. 
او می نویســد: "مــن وحشــی گری های شــبه نظامیاِن 
غیرنظامیــان صدمــه  بــه  کــه  را  دولــت  مخالــف 
ــران را  ــو ای ــات رادی ــودم". او اتهام ــد، شــاهد ب می زدن
ــنگرانش  ــن مســعود و هم س ــد: "ای ــرده و می گوی رد ک
بودنــد کــه بــه حمایــت از حقــوق بشــر قیــام کردنــد". 
شــبکۀ  حمایــت  بــا  طالبــان   ،1996 ســال  در 
حکومــت  آی(،  اس  )آی  پاکســتان  اســتخباراتی 
ــل،  ــن کاب ــا گرفت ــد. ب ــرنگون کردن ــی را س ــای ربان آق
کــه  ـ  نجیــب اهلل  داکتــر  جســت وجوی  در  آنــان 
هنــوز ســپاس گزارِ بزرگ مــردِی مســعود بــود و در 
ــدند.  ــرد ـ ش ــی می ک ــد زنده گ ــل متح ــاختماِن مل س
امــا جنگجویــاِن طالــب بــه او رحــم نکردنــد. آن هــا او 
ــل رســانده و جســد وی را  ــه قت را بعــد از شــکنجه، ب

ــد.  ــه دار آویختن ب
طالبــان بــه زودی کنتــرول 80% خــاک افغانســتان 
را به دســت گرفتنــد و در پنــج ســال بعــد، یگانــه 
ــا  ــد" ی ــۀ متح ــرف "جبه ــان از ط ــا ایش ــت ب مخالف
ــورت  ــمال" ص ــاف ش ــا "ایت ــاح غربی ه ــه اصط ب
ــان،  ــن طالب ــی مخالفی ــر واقع ــعود، رهب ــت. مس  گرف
ــه  ــرد علی ــود را در نب ــِر خ ــدۀ عم ــای باقی مان روزه
ــان  ــان، و درخواســِت همــکاری از جه القاعــده و طالب

ــرد. ــپری ک س
ــگ  ــۀ "جن ــن الدن اعالمی ــامه ب ــال 1998، اس در س
شــعار  بــا  را  خــود  امریکایی هــا"ِی  علیــه 
نشــر کــرد.  را کشــت"  امریکایی هــا  "بایــد 
ــه  ــه ب ــال "نام ــا ارس ــعود ب ــال، مس ــان س در هم
ــه  ــح داد ک ــکا" توضی ــاالت متحــدۀ امری ــردم ای م

ــرا،  ــب، افراط گ ــراد متعص ــط "اف ــتان توس افغانس
ــای  ــت، مافی ــگ به دس ــران تفن ــت افکن، اجی دهش
ــده"  ــغال ش ــی اش ــن حرفه ی ــدر و قاتلی ــواد مخ م
و بــا اســتناد بــه "وظیفــه بــرای دفــاع از بشــریت 
ــکا  ــب" از امری ــونت و تعص ــالِی خش ــر ب در براب
ــا  ــد. او حت ــه بی پاســخ مان ــِب کمــک کــرد، ک طل
بــرای توضیــِح وضعیــت، بــه اروپــا ســفر کــرد. در 
ــا،  ــان اروپ ــل پارلم ــی در مقاب ــل در بیانیه ی بروکس
بــه همــه هشــدار داد کــه "ایــن تنهــا جنــِگ مــن 
ــیار  ــت. هوش ــا اس ــۀ دنی ــِگ هم ــن جن ــت؛ ای نیس
ــرا آن هــا مردمــان خطرناکــی هســتند".  باشــید؛ زی
هشــدار  امریــکا  بــه  منظــم  همچنــان  مســعود 
ــد.  ــاد نکن ــتان و آی اس آی اعتم ــه پاکس ــه ب ــی داد ک م
معلومــاِت محرمانــۀ ســی آی ای کــه تــازه بــه دســترِس 
عمــوم قــرار گرفتــه، نشــان می دهــد کــه او حتــا 
بــرای "حمــات  القاعــده  از آماده گــی  امریــکا را 
از بمب گذاری هــای 1998 در  تروریســتِی بزرگ تــر 
ــا" هشــدار داده  ــا و تانزانی ــکا در کنی ســفارت های امری

ــداد. ــوش ن ــدارهای او گ ــه هش ــی ب ــا کس ــود. ام ب
ــراد  ــط اف ــپتمبر 2001 توس ــخ 9 س ــه تاری ــعود ب مس
ــگران  ــود را گزارش ــه خ ــس ک ــاع تون ــده ـ اتب القاع
بلژیکــی معرفــی کردنــد و گمــان می رفــت از وی 
تصویــر می گیرنــد ـ بــه قتــل رســید. اســامه بــن الدن و 
مــا عمــر رهبــر طالبــان می دانســتند کــه حمــات 11 
ــا  ــد آورد؛ ام ــار خواه ــی را به ب ــش جهان ــپتمبر واکن س
آن هــا بــه ایــن عقیــده بودنــد کــه از بیــن رفتــن رهبــر 
ــن جبهــات  ــاف شــمال، ســبب برهــم خــوردِن ای ایت
خواهــد شــد و هــر نــوع حملــه بــه افغانســتان را نــاکام 
می ســازد. مــرگ مســعود، یــک ســیگنال بــه حمــات 
ــده  ــر خوان ــا عم ــه م ــن الدن ب ــۀ ب ــپتمبر و تحف 11 س

شــده اســت. 
در ســتایش از مســعود در صحــن مجلــس نماینــده گان 
ــه تاریــخ 17 ســپتمبر 2001،  ایــاالت متحــدۀ امریــکا ب
ــِک  ــک کم ــا ی ــه ب ــت ک ــر گف ــا روراباخ ــده دان نماین
می توانســت  به آســانی  شــمال  "ایتــاف  جزیــی، 

ــد".   ــذف کن ــت داده و ح ــان را شکس طالب
ــک  ــه ی ــتان ب ــش در افغانس ــد از مرگ ــعود بع مس
ــرِ او  ــه تصاوی ــد، طوری ک ــدل گردی ــطوره مب اس
در پوســترها چــاپ می گــردد، در دیوارهــا نقاشــی 
می شــود و در قالین هــا بافتــه می شــود. ایــن 
ــۀ  ــهرت" در جامع ــِم "ش ــای مه ــی از معیاره یک

افغانســتان می باشــد.
 در ســال 2012 مجلــس نماینــده گاِن افغانســتان، 9 
ــرد.  ــالم ک ــعود" اع ــام "روز مس ــه ن ــپتمبر را ب س
امــا ایــن روز در امریــکا نیــز بایــد "روز مســعود" 

باشــد! 
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امور  وزیر  تاج محمد جاهد  ملی،  دفاع  وزیر  حبیبی  عبداهلل 
ملی  امنیت  عمومی  رییس  استانکزی  معصوم  و  داخله 
افغانستان توانستند دوباره از مجلس نماینده گان رای اعتماد 

بگیرند و در مقام شان باقی بمانند.
آنان به دلیِل حمله و کشتار چندین ساعتۀ گروهی از تروریستان 
به شفاخانۀ چهارصد بستر و نیز عقب نشینی نیروهای امنیتی 
انتقادِ  از مرکز ولسوالی سنگیِن والیت هلمند، مورد  کشور 
فراخوانده  مجلس  به  دلیل  همین  به  و  داشتند  قرار  مردم 
داد که نمی شود روی  استیضاح نشان  این  نتیجۀ  اما  شدند؛ 

مجلِس کنونی حساب باز کرد!
البته این برخورد نماینده گان برای مردم افغانستان تا اندازه یی 
قابِل پیش بینی بود؛ زیرا دشوار به نظر می رسید که اعضای 
آقای  امضای  به  خود  که  شرایطی  در  نماینده گان  مجلس 
امنیتِی او  به وزیرن  غنی در منصِب وکالت تمدید شده اند، 
رای عدمِ اعتماد بدهند. همچنین گفته می  شد که آقای غنی، 
رییس حکومت وحدت ملی، به مسووالن و برخی از اعضای 
نهادهای  تأکید کرده که مسووالن  ملی هشدارگونه  شورای 

امنیتی باید ابقا شوند. 
و  زیاد  بسیار  با تاش های  آقای غنی،  که  قابل درک است 
وزیر  به  بود  توانسته  برخاستن،  و  افتادن  بار  چند  از  پس 
این  اگر  اعتماد بگیرد.  امنیِت کنونی اش رای  دفاع و رییس 
دشوارِ  راهِ  یک  می شدند،  برکنار  یک باره  امنیتی  وزیر  سه 
تازۀ  مسووالِن  معرفی  قباِل  در  غنی  آقای  روِی  پیش  دیگر 
بر  چنان  راه  این  مسلمًا  می گرفت.  قرار  امنیتی  سکتورهای 
آقای غنی سخت و غیرقابِل قبول نموده است که او احتماِل 
استفاده  بودِن مجلِس فعلی و  پیش کشیدِن بحث غیرقانونی 
از صاحیِت انحاِل پارلمان را به نماینده گان تذکر داده و 
این گونه معاملۀ پایاپاِی روز گذشته میاِن خود و مجلس را 

رقم زده است. 
با توجه به تجارِب گذشته و نیز خای قانونی و یا دین دارِی 
در  که  کرد  پیش بینی  می توان  حکومت،  به  فعلی  پارلماِن 
پُررونقی  ساخت وبافت هاِی  و  البی گری ها  گذشته  روز های 
میان ارگ و اعضای مجلس شکل گرفته و ماحصل آن، ابقای 

مسووالِن امنیتِی استیضاح شده بوده است.  
گزارش های غیررسمی حکایت از این دارند که در شب ها 
مجموع  در  امنیتی  سکتورهای  وزیران  نوروز،  روزهای  و 
انداخته  به راه  خودشان  ابقای  هدِف  به  را  مشترکی  کمپایِن 
بودند و نزدیک به هفتاد درصِد اعضای مجلس نماینده گان 
یک  چنان که  ساختند.  از خود  قابل توجهی  هزینه های  با  را 
منبع نزدیک به برخی از اغضای مجلس نیز تأیید می کنند 
که وزیران سکتورهای امنیتی تاش های زیادی برای گرفتِن 

رای اعتماد به خرج داده اند. 
در  شرم آور  اما  طبیعی  امِر  یک  به  زیاد"  "تاش های  این 
بازارِ سیاسِت افغانستان تبدیل شده است؛ امر طبیعی یی که 
واقع  در  نشستیم.  تماشا  به  روز گذشته  را  آن  قباحِت  اوِج 
اعتماد  رای  امنیتی  نهادهای  مسووالن  به  که  نماینده گانی 
بستر  چهارصد  شفاخانۀ  فاجعۀ  شهدای  خوِن  با  دادند، 
و  پرداختند  تجارت  به  آن،  از  بازمانده  یتیماِن  اشِک  با  و 

دوشنبه بازاری پُرسود به خود رقم زدند. 
رفته  باد  به  کامًا  مردم  نزد  در  ملت«  »خانۀ  حیثیِت  اکنون 
نام  خیانت«  و  ذلت  »خانۀ  مجلسی  چنین  بر  بسیاری ها  و 
حقوِق  پاسـدارِ  تنها  نه  را  مجلسی  چنین  مردم  نهاده اند. 
مطیِع  اوالً  را  آن  اعضای  اکثریِت  بلکه  نمی دانند،  خودشان 
و  غنی  آقای  ادارۀ  تحِت  ثانیًا  و  خویش  شهوِت  و  شکم 

برنامه هایش می دانند. 
اما یقینًا فساد در خانۀ ملت یک  طرِف ماجراست و طرف 
این  برابِر  در  مردم  شهروندِی  و  مدنی  مسوولیت  دیگر، 
باشند،  نظاره گِر ستم  تنها  نباید  افغانستان  مردم  فساد است. 
آن ها مسوولیت دارند از حقوق مدنی و شهروندِی خویش 
استفاده کرده و با راه اندازی تجمعاِت اعتراض آمیز، از چنین 
حکومت  به  و  کنند  صاحیت  و  اعتماد  خلِع  نماینده گانی 
انتخابات پارلمانی را برگزار  فشار بیاورند که هرچه زودتر 
جامعۀ  یک  در  رویکرد  عاقانه ترین  رویکرد،  این  کند. 

مسوولیت پذیر به حساب می آید. 

دوشنبـه بـازاِر 
شـرم آگیـِن مجـلس

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1992   سه    شنبه       8 حمل  /   فر و  رد  ين          y    1396   29 جما د ی الثا نی   y 1438   28ما ر چ    2017
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مجلــس نماینــده گان در نشســت دیــروز خــود، 
مســووالن نهادهــای امنیتــی را از بهــر حادثۀ شــفاخانۀ 
چهارصــد بســتر اســتیضاح کــرد و در پایــان روز بــه 
ــت  ــی امنی ــس عموم ــه و ریی ــاع و داخل ــران دف وزی

ــد. ــاد دادن ــی رأی اعتم مل
در ایــن نشســت، عبــداهلل حبیبــی بــا بــه دســت آوردن 
106 رأی اعتمــاد و 88 رأی عــدم اعتمــاد، بــه عنــوان 
ــد،  ــد جاه ــد، تاج محم ــی مان ــی باق ــاع مل ــر دف وزی
ــاد و  ــت 120 رأی اعتم ــه توانس ــور داخل ــر ام وزی
75 رأی عــدم اعتمــاد بــه دســت آورد و نماینــده گان 
ــی  ــس عموم ــتانکزی، ریی ــوم س ــه معص ــس ب مجل
ــدم  ــاد و 66 رأی ع ــه 129 رأی اعتم ــی ک ــت مل امنی

ــد. اعتمــاد دادن
از  نماینــده  دیــروز مجلــس، 202  در رأی گیــری 
حــق رأی خــود اســتفاده کــرده بودنــد کــه بــرای رد 
ــتیضاح شــده، 118 رأی رد  ــام اس ــر مق ــت ه صاحی
کــه پنجــاه بــه عــاوۀ یــک ُکل آرای اعضــای مجلــس 

ــود. ــه کار ب ــد ب می ش

ابتــدای  در  کشــور  امنیتــی  نهادهــای  مســووالن 
نشســت دیــروز مجلــس گفتنــد کــه در مــورد قضیــۀ 
ــه  ــل ب ــتِر کاب ــد بس ــفاخانۀ چهارص ــاالی ش ــه ب حمل
ــتر  ــی بیش ــه بررس ــاز ب ــا نی ــیده اند، ام ــرنخ آن رس س

دارد.
عبــداهلل حبیبــی، وزیــر دفــاع ملــی کشــور در پاســِخ 
اعضــای مجلــس تاییــد کــرد کــه ارگان هــای کشــفی 
ــردار  ــفاخانۀ س ــاالی ش ــه ب ــتخباراتی در حمل و اس

ــد. ــت کرده ان ــد داوود غفل محم
آقــای حبیبــی گفــت کــه ارگان هــای کشــفی و 
ــا  ــد، ام ــت کردن ــا غفل ــًا در این ج ــتخباراتی واقع اس
ــه  ــد ک ــد مان ــکل نخواه ــن ش ــا ای ــوع ب ــن موض ای
ــرد." ــش نگی ــی غرض ــد و کس ــی کاری کن "هرکس
ــد از  ــه بای ــن قضی ــی، ای ــاع مل ــر دف ــۀ وزی ــه گفت ب
لحــاظ مســلکی مــورد بررســی قــرار گیــرد و ســپس 

ــود. ــه آن پاســخ داده ش ــون ب ــه لحــاظ قان ب
ــی  ــس عموم ــتانکزی، ریی ــوم س ــد معص ــا محم ام
ــری  ــۀ دیگ ــه گون ــوع را ب ــن موض ــی ای ــت مل امنی

ــاس  ــۀ اس ــه مرحل ــا ب ــه م ــزود ک ــرد و اف ــرح ک مط
تحقیقــات در ایــن زمینــه رســیده ایم.

ــۀ دیگــر  ــا دوهفت ــا یــک ی ــای ســتانکزی گفــت ت آق
ــی  ــان اصل ــه عام ــد ک ــی می رس ــه جای ــات ب تحقیق
کــه در آن دســت داشــتند و مجــرم بودنــد، بــه دادگاه 

کشــانیده خواهنــد شــد.
رییــس عمومــی امنیــت ملــی اضافــه کــرد کــه 
ــاف  ــا انکش ــده و م ــدا ش ــه پی ــن قضی ــتۀ ای سررش
خوبــی داریــم، امــا بــه کمــی وقــت دیگــر ضــرورت 
اســت و در حــال حاضــر تفیصــات آن بــاالی 

ــت. ــد گذاش ــی خواه ــر منف ــات تاثی تحقیق
ــواردی،  ــه در م ــت ک محمــد معصــوم ســتانکزی گف
ــام  ــه« انج ــکر طیب ــتی را »لش ــۀ تروریس ــک حمل ی
ــم  ــی« فراه ــبکۀ حقان ــزات آن را »ش ــد، تجهی می ده
عهــده  بــه  داعــش  را  آن  مســوولیت  و  می کنــد 

می گیــرد.
در  هزاره هــا  کشــتار  گفــت:  ســتانکزی  آقــای 
ولســوالی تاله وبرفــک والیــت بغــان در شــمال 

ــنگ  ــال س ــدن ذغ ــک مع ــدان ی ــه کارمن ــور ک کش
ــروه  ــان گ ــی از فرمانده ــد، یک ــام کردن ــل ع را قت
ــام داد و  ــش« انج ــق فش ف ــام »عبدالخال ــان به ن طالب
مســوولیت ایــن حملــه را داعــش بــر عهــده گرفــت و 
در والیــت جوزجــان نیــز حمله یــی را یــک فرمانــده 
ــا  ــام داد، ام ــت اهلل« انج ــاری حکم ــام »ق ــب به ن طال

ــت. ــش پذیرف ــوولیت آن را داع مس
رییــس عمومــی امنیــت ملــی گفــت کــه تاکتیک هــای 
به گونه یــی  افغانســتان  در  تروریســتی  گروه هــای 
پیچیــده تغییــر کــرده و آنــان در تــاش ایجــاد 
ســوءظن ها در دولــت و مــردم و در عیــن حــال، 

ــتند. ــه هس ــرنخ های حمل ــردن س ــم ک ُگ
ــن  ــور در ای ــۀ کش ــر داخل ــد، وزی ــد جاه تاج محم
ــرای میدان هــای  ــی ب نشســت گفــت کــه پولیــس مل
ــمان  ــرایط نابه س ــا ش ــد و ام ــوزش ندیده ان ــرد آم نب
کشــور آنــان را واداشــته تــا در جبهه هــای نبــرد 

ــد. ــی برزمن ــای امنیت ــادوش نهاده دوش
وزیــر داخلــه گفــت کــه پولیــس ملــی به گونــۀ بایــد 
و شــاید تجهیــز نشــده اســت و بــا آن هــم در ســال 

گذشــته، دســت آوردهای بی شــماری داشــته اند.
ســال  در  پولیــس  کــه  گفــت  جاهــد  آقــای 
ــات  ــماری حم ــه از ش ــت ک ــته اس ــته توانس گذش
را  جنایــت کاران  و  جلوگیــری  تخریب کارانــه 

کنــد.  دســتگیر 
ــد داوود در  ــردار محم ــتان س ــاالی بیمارس ــه ب حمل
ــا  ــن حمله ه ــی از مرگ بارتری ــور، یک ــت کش پایتخ
ــود.  ــیدی در کشــور ب ــال 1۳96 خورش ــر س در اواخ
ــۀ  ــای روزنام ــاس یافته ه ــه براس ــه ک ــن حمل در ای
مانــدگار بیــش از 250 تــن کشــته شــده بودنــد، گفتــه 
ــه مهاجمــان پیــش از پیــش در شــفاخانه  می شــود ک
ــا  ــد، حــدود شــش ســاعت ب ــده بودن جابه جــا گردی

ــر شــدند. ــی درگی نیروهــای امنیت
امــا مســووالن وزارت دفــاع ملــی تاییــد گفتــه اســت 
کــه در آن حملــه 50 تــن کشــته شــدند و ده هــا نفــر 

دیگــر نیــز زخمــی گردیدنــد.
ــه  ــان آن حمل برخــی از بیمــاران و پزشــکان در جری
ــده گان را  ــر از حمله کنن ــد نف ــه چن ــد ک ــار کردن اظه
ــل  ــه در داخ ــد ک ــی بودن ــناختند و کارآموزان می ش
شــفاخانه کار می کردنــد؛ مــوردی کــه مســووالِن 

ــد. ــد نکرده ان ــون آن را تایی ــا کن ــاع ت وزارت دف
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مسووالن امنیتـی ابقا شدند
هارون مجیدی

ابوبکر صديق
مســووالن در وزارت مالیــه عضویــت افغانســتان را در بانک 
ســرمایه گــذاری زیرســاخت آســیا، مثبــت ارزیابــی کــرده 
ــت  ــد از تقوی ــل جدی ــور فص ــک مذک ــه بان ــد ک می گوین

ــد.  ــازی می کن ــه س ــتان زمین ــی را در افغانس زیربنای
ــه در  ــد عبدالرحیــم زی ســخنگوی وزارت مالی اجمــل حمی
ــت  ــد: عضوی ــدگار می  گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــت و گ گف
افغانســتان در بانــک ســرمایه گــذاری زیرســاخت آســیا، بــه 
ــه در انکشــاف زیربناهــای کشــور نقــش مهــم  رغــم این ک
ــتان در  ــادی افغانس ــار اقتص ــن اعتب ــد رفت ــث بلن دارد، باع

ــود. ــان می ش جه
آقــای عبدالرحیــم زی افــزود کــه عضویــت در بانــک 
در  جدیــد  فصــل  آســیا،  زیرســاخت  ســرمایه گذاری 
ــت. ــتان اس ــی افغانس ــای زیربنای ــت پروژه ه ــمت تقوی قس
بــه گفتــۀ او، افغانســتان بــا عضــو شــدن در ایــن بانــک کــه 
میلیون هــا دالــر در آن ســرمایه گــذاری شــده حمایــت آن را 
بــه دســت آورده و بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور 

مفیــد تمــام شــود. 
ــه عضــو شــدن در  ــرد ک ــان ک ــه بی ســخنگوی وزارت مالی
ــان  ــه آن ــا از تجرب ــود ت ــث می ش ــی باع ــای بین  الملل نهاده

ــود. ــتفاده ش ــی اس ــای زیربنای ــاف پروژه ه در انکش

آقــای عبدالرحیــم زی بــاور دارد کــه بــه هــر اندازه یــی کــه 
ــه دســت آورد  ــی را ب افغانســتان عضویــت نهادهــای جهان
ــتان  ــادی در افغانس ــت اقتص ــدن وضعی ــر ش ــان گر بهت نش

اســت.
ــرمایه گذاری  ــک س ــس بان ــه ریی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه  ــرد ک ــام ک ــگ اع ــیا )AIIB( در بیجین ــاخت آس زیرس
پــس از بررســی های صــورت گرفتــه، 1۳ کشــور دیگــر بــه 
عضویــت ایــن بانــک در آمــده و شــمار اعضــای ایــن بانــک 
بــه 70 کشــور و منطقــه رســیده اســت. از جملــه اعضــای 
ــوان  ــیا، می ت ــاخت آس ــرمایه گذاری زیرس ــک س ــد بان جدی
بــه افغانســتان، هنــگ کنــگ، اتیوپــی، مجارســتان، ایرلنــد و 

ســودان اشــاره کــرد. 
ــادی  ــیون اقتص ــو کمیس ــادری عض ــاه به ــان، منورش هم چن
مجلــس نماینــده گان بــا اســتقبال از عضویــت افغانســتان در 
بانــک ســرمایه گــذاری زیرســاخت آســیایی، می گویــد کــه 
عضویــت در چنیــن بانک هــا  بــرای رشــد اقتصــاد کشــور 

موثــر تمــام می شــود؛ زیــرا افغانســتان دارای ذخایــر بســیار 
ــزرگ  ــای ب ــی از بانک ه ــا یک ــد ب ــًا بای ــت، بن ــزرگ نیس ب
ــد نشــان   ــن می توان ــته باشــد و ای ــتد داش ــی داد و س جهان
ــرد افغانســتان در عرصــه پیشــرفت اقتصــادی  ــده راهب دهن

باشــد.
آقــای بهــادری تصریــح کــرد کــه عضــو شــدن در ســازمان 
تجــارت جهانــی  شــرایط به خصــوص خــود را دارد. 
ــک  ــن ی ــتان، ای ــد اقتصــادی افغانس ــرایط ب ــا نســبت ش ام
فرصــت بــود تــا برخــی از گزینه هــا بــرای عضویــت 
افغانســتان مراعــات شــود، در حالــی کــه چنــد ســال پــس 
شــاید شــرایط عضــو شــدن در ایــن نهادهــا بســیار ســخت 

ــود.  ــرای افغانســتان ب ــروز ب ــر از ام ت
ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس نماینــده گان 
ــی  ــارت جهان ــازمان تج ــت در س ــه عضوی ــرد ک ــان ک بی
ایــن فرصــت بــرای افغانســتان مســاعد می ســازد تــا 
کاالی تولیــدی داخلــی را از تعرفه هــا بیــرون کنــد و 
ــترش  ــان گس ــه و جه ــورهای منطق ــود را کش ــارت خ تج
دهــد. او گفــت کــه در پروژه هــای زیربنایــی کشــور، 
ــوان  ــاخت ها و ...، می ت ــر س ــادن، زی ــتخراج مع ــد اس مانن

از ایــن بانــک اســتفاده کــرد. او همچنــان گفــت  بــه رغــم 
بین المللــی  بانک هــای  نهادهــا و  این کــه عضویــت در 
باعــث اســتحکام اعتبــار جهانــی افغانســتان می شــود، 
ــا  ــی ب ــورهای منطقه ی ــادی کش ــع اقتص ــوردن مناف ــرهِ خ گ
افغانســتان کــه در ایــن بانــک عضویــت دارنــد، نیــز دارای 

ــت.  ــت اس اهمی
او تصریــح کــرد کــه وقتــی افغانســتان روابــط کــرهِ 
ــته  ــه داش ــورهای منطق ــادی کش ــع اقتص ــا مناف ــورد ب خ
باشــد، کشــورهای همســایه و منطقــه بــرای تأمیــن امنیــت 
همــکاری می کننــد. چنانچــه پروژه هــای کاســا یــک هــزار 
ــورهای  ــتان و کش ــترک افغانس ــع مش ــرای مناف ــی، ب و تاپ
همســایه افغانســتان مفــاد مشــترک دارد. ایــن منافع مشــترک 
اقتصــادی باعــث رشــد اقتصــاد، امنیــت و ثبــات در 
ــن از داد  ــه گرفت ــه فاصل ــی ک کشــورهای می شــود. در حال
ــتان در  ــود. افغانس ــور می ش ــزوای کش ــث ان ــتد ها باع و س
ــیا  ــاخت آس ــرمایه گذاری زیرس ــک س ــت بان ــی عضوی حال
ــن 2۳  ــت پایی ــور در فهرس ــن کش ــه ای ــت ک ــه اس را یافت

ــرار دارد. ــان ق ــر جه ــور فقی کش
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فصل جدید تقویت زیربنایی در افغانستان شروع شده است



یـا  ادغـام و  ایـن اجـاس،  نکتـۀ مهـم و اسـتراتژیک در 
عـدم ادغـامِ اتحادیـۀ اروپـای غربـی در اتحادیـۀ اروپـا بود 
کـه مجـدداً مـورد اعتـراض بریتانیـا قـرار گرفت. اسـتدالل 
بریتانیـا از نظـر فنـی ایـن بـوده اسـت کـه چهـار عضـو 
اتحادیـۀ اروپـا شـامل سـویدن، فنلنـد، اتریـش و ایرلنـد به 
عنـوان کشـورهای بی طـرف محسـوب گردنـد و نمی تـوان 
انتظـار داشـت در جزییـاِت دفاعـی وارد شـوند  از آن هـا 
)خالـوزاده، 266(. بریتانوی هـا به خوبـی می دانسـتند کـه در 
ارتـش اروپـا نـکاِت قـوت و ابتـکارِ عمل بیشـتر به دسـِت 
تحـوالت  درحالی کـه  می بـود؛  فرانسـوی ها  و  آلمانی هـا 
جهـان، دخالـت ناتـو در کشـورهای حـوزۀ بالکان، شـمال 
افریقـا و سـایر جهان نشـان دهندۀ آن بود که ایـاالت متحدۀ 
امریـکا بیشـتر بـه برنامه هـای بریتانیـا رای تأییـد مـی داد و 
در حقیقـت، بریتانوی هـا طـراح برنامه هـای کان بوده انـد.
قـرن  در  بحـری  قـدرت  یـک  عنـوان  بـه  بریتانیـا  ظهـور 
هژدهـم، سـبب شـد کـه مفهـوم موازنـۀ قـدرت تبدیـل به 
یـک سیسـتم شـود. کنتـرول اقیانوس هـا بـه بریتانیـا ایـن 
فرصـت را داد کـه در موازنـه در قـارۀ اروپـا به عنـوان یک 
نیـروی داور عمـل کنـد. ایـن اقـدام بریتانیـا سـبب شـد که 
بـه عنـوان ضامـِن موازنـۀ قـدرت در اروپـا مبـدل شـود. 
بـه ایـن ترتیـب کـه تـا زمانی کـه بریتانیـا قـادر بـه تأمیـن 
درسـت  به صـورت  خویـش  اسـتراتژیک  نیازمندی هـای 
برابـر  در  ضعیـف  قدرت هـای  از  می توانسـت  می بـود، 
قدرت هـای قوی تـر دفـاع کنـد و از هژمونی یک کشـور بر 
تمـام قـارۀ اروپـا جلوگیـری نماید. ایـن کار بریتانیـا به این 
هـدف بـود که مبـادا کشـوری دیگـر از داخل اروپا، سـلطۀ 
آن کشـور را بـر ابحـار بـه چالـش بکشـد. تـا هنـگام وقوع 
جنـگ جهانـی اول، بریتانیـا به مثابۀ کشـوری عمـل کرد که 
تـوازن در اروپـا را حفـظ می کـرد. درحالی کـه در شـماری 
از جنگ هـای اروپـا سـهم داشـت، پیوسـته ائتـاف جدیـد 
می سـاخت کـه البتـه هیـچ کدام شـان بـه جـز منافـع ملـی 
بریتانیـا و جلوگیـری از ایجاد موازنۀ قـدرت،  هدف دیگری 
را دنبـال نمی کرد)کیسـنجر، 26(. امـا تصامیـم اتحادیۀ اروپا 
کـه یکـی پشـِت دیگری معرفـی می گردیـد، نه تنها مسـایل 
دفاعـی اروپـا و پالیسـی تدافعـی ایـن قـاره مـورد شـک و 
انتقـاد بریتانوی هـا قرار داشـت، بلکه مشـکل دیگـر عبارت 
از سیسـتم سـنتی بریتانوی هـا در مسـایل قضایـی بـود کـه 
ایـن سیسـتم قضایـی پاسـخ گوی مشـکات مطرح شـده در 
جامعـۀ اروپا نبود و سـایر کشـورهای اروپایی، این سیسـتم 
را نقـض آشـکارِ قوانیـن نافـذۀ کشورهای شـان در مـورد 
حقـوق بشـر و جـدا بـودن ارگان هـای قضایـی از حکومتی 
می  پندارنـد. فراخـوان اتحادیـۀ اروپـا بـرای اسـتقال نظـام 
قـوۀ  رییـس  کنونـی  جایـگاه  عضـو،  کشـورهای  قضایـی 
قضایـی بریتانیـا را زیر سـوال برده اسـت. بر اسـاس طرحی 
کـه مسـووالن بخش هـای قضایـی اتحادیـۀ اروپا در دسـت 
تهیـه دارنـد، قـوای مجریۀ هریـک از کشـورهای عضو این 
اتحادیـه،  نبایـد در امـور قضایـی این کشـور دخالت داشـته 
باشـد. ایـن در حالی اسـت کـه در سـاختار سیاسـی کنونی 
بریتانیـا، رییـس قوۀ قضاییه  از یک سـو عضـو هیأت دولت 
و همـکار اجرایـی نخسـت وزیر بریتانیـا و از سـوی دیگـر 
نماینـدۀ مجلـس اعیـان اسـت. جایـگاه رییـس قـوۀ قضاییۀ 
بریتانیـا در حالـی از سـوی اتحادیۀ اروپایی زیر سـوال رفته 
و خطـر حـذف مقـام سـنتی و تقریبـًا 400 سـالۀ رییس قوۀ 
قضاییـه و جاگزینـی آن مطـرح می باشـد". )خالـوزاده، 41 

و 42( 

کـه  اسـت  حداقـل سـی سـال  پناهجویـان:  بحـران  ج ـ 
باشـنده  گاِن شـهرهای بـزرِگ بریتانیـا نظیـر لندن، مانچسـتر  
و یـا برمنگهـم، صبـح زود بـا صـدای ناآشـنای همسـایۀ 
خویـش کـه بـه زبـاِن بیگانه بلنـد بلنـد صبحت می کنـد، از 
خـواب بیـدار می شـوند. یک ناآشـنا بـا گونه هـای متفاوت 
و لهجـۀ عجیـب و لبـاِس نامرتـب در همسـایه گِی آن هـا 
مسـکن گزین شـده اسـت. ایـن هجـوم پناهجویـان بعـد از 
الحـاق چندین کشـور اروپای شـرقی و حـوزۀ بالتیک چون 
کرویشـیا، اسـتونیا، لیتوانیـا، لتویـا و سـلواکیا افزایش یافت 
و بعـد از ناآرامی هـای کشـورهای شـمال افریقـا نظیر مصر، 
لیبیـا، مراکـش و الجزایر و بحران سـوریه به اوجش رسـید. 

طـوری که گفته می شـود در سـال اخیر یکـی از بزرگ ترین 
مسـالۀ  همیـن  را  اروپـا  اتحادیـۀ  و  ناتـو  تشـویش های 
پناهجویـان تشـکیل می دهـد و هـزاران پناهجو بـه این قاره 
رسـیده انـد و یـا در پشـت مرزهـای بین المللـی در انتظـار 
ورود بـه قـارۀ سـبز می باشـند. آمارهـا نشـان می دهـد تنهـا 
در سـال 2015 میـادی، بالـغ بر یـک میلیـون پناهجو وارد 
مرزهـای اروپایـی شـده انـد و این مسـأله نه تنها سیاسـیون 
اروپـا را نگـران سـاخته، بلکـه عـام مـردم کشـورهای اروپا 
غربـی خصوصـًا آلمـان، بریتانیـا، فرانسـه، هالنـد، بلجیـم، 
سـویدن، دنمـارک و ایتالیا را شـدیداً پریشـان نموده اسـت.

 
منبع: بی بی سی، به نقل از یوروستیت 

گـراِف فـوق نشـان دهندۀ آن عده کشـورهای اروپایی سـت 
را  پناهنده گـی  متقاضیـاِن  بیشـترین   2015 سـال  در  کـه 

داشـته اند.
این کـه ایـن پناهنـده گان بنـا بـه کـدام دلیـل راهـی اروپـا 
را کـه  امـا یـک مسـالۀ مهـم  شـده اند سـوالی جداسـت، 
ایـن پناهنـده گان در اروپـا ایجـاد کرده انـد، عبـارت از روح 
ملی گرایـی و نژادپرسـتی در میـان مـردم بومـِی ایـن قـاره 
اسـت و سیاسـیونی کـه بـه دنبـال اسـتفاده از فرصت هـا و 
احساسـات شـهروندان می باشـند، از ایـن پدیـده اسـتفادۀ 
عظیـم می برنـد و مـردم کشـورهای خویـش را علیـه ایـن 

جریـان تشـویق و بسـیج می کننـد. 
ایـن ایجاد تشـویش و نگرانـی در میان شـهروندان اروپایی، 
زمانـی تشـدید یافـت کـه هم زمان بـا هجـوم پناهنـده گان، 
حمـات مسـلحانه و تروریسـتی نیـز در ایـن قـاره افزایش 
یافـت و در اکثـر ایـن حمـات، نقـش پـای اتباعـی کـه 
اروپایی االصـل نبودنـد، دیـده شـد. برخـی از کشـورهای 
عضـو اتحادیـۀ اروپـا از جملـه بریتانیـا و ایرلنـد معتقدنـد 
کـه اجـرای پیمـان شـنگن به رغـم موفقیت هـای کوتاه مدت 
تروریـزم  و  پناهنده گـی  بحـران  بـا  بلندمـدت  در  خـود، 
مواجـه خواهـد شـد و نتایـج نامطلوبـی بـر امنیـت داخـل 
کشـورها خواهد گذاشـت. بریتانیا به بهانۀ خدشـه دار شـدن 
حاکمیـت ملی از پذیرفتـن آن خـودداری می کند)خالوزاده، 
1۳90، ۳1(. سیاسـیون بریتانیایـی و روزنامه هـا و جراید این 
کشـور خصوصـًا کسـانی که افـکار ملی گرایـی و ضدیت با 
اتحادیـۀ اروپـا را در سـر داشـتند، بـه عـدم پذیرفتـن ویـزۀ 
شـنگن اکتفـا نکردنـد، بلکـه بـا بسـیج خویـش پـا فراتـر 
نهـاده، خواسـتار همه پرسـی در مـورد سرنوشـت حضـور 

کشـور خویـش در اتحادیـۀ اروپـا گردیدنـد. 
سیاسـیون بریتانیایـی بـا یـک مانـور زیرکانـه، جنبـش ضد 
پناهنده گـی را بـه جنبـش ضد اروپایی تبدیـل نموده و برای 
ایـن جنبش شـان بوریـس جانسـن سیاسـت مدار کارکشـتۀ 
ایـن کشـور را کـه قبـًا شـهردار لندن بـود و در بیـن مردم 
بـه افـکار ضـد اروپایـی شـهرت داشـت، بـه چهـرۀ اصلی 
و رهبـری کمپایـن برگزیدنـد.  مایـکل کوکریل ژورنالسـت 
تلویزیـون بی بی سـی که سـال ها بـا بوریس جانسـن رهبر 
کمپایـن خـروج از اروپا آشـنایی داشـت و فلم های مسـتند 
سیاسـی دربـارۀ او بـه نشـر رسـانید، در مصاحبه یـی گفـت 
زمانی که بوریس جانسـن در شـهر بروکسـل خبرنـگار بود، 
یکـی از مخالفیـن اتحادیـۀ اروپـا به شـمار می رفـت. او در 
رفتـار  اروپـا  اتحادیـۀ  ضـد  گزارش هایـش  و  مصاحبه هـا 

 )  )BBC 1, 26/6/2016.می نمـود
بنابـران می تـوان به ایـن نتیجه رسـید که پدیـدۀ پناهنده گان 
یک مشـکِل اساسـی و بنیادی در بریتانیا به شـمار می رفت، 

امـا از ایـن پدیـده بیشـتر اسـتفادۀ ابزاری شـد و سیاسـیون 
بـرای رسـیدن بـه مقاصد دیگرشـان، ایـن بحران را وسـیله 

قـرار دادند. 
د– رکـود اقتصـادی: هیـچ جـای شـک نیسـت کـه رکود 
اقتصـادی اواسـط دهـۀ گذشـته، نخسـت ایـاالت متحـدۀ 
امریـکا و بعـداً اروپـا و کشـورهای شـرق دور را شـدیداً 
برجـا  عمیـق  تأثیـر  بریتانیـا  مـردم  روان  بـر  و  داد  تـکان 
گذاشـت. ایـن بحـران اقـــتصادی کـه در واقع پنجمیـــن 
بحـــران اقتــصادی بــریتــانــیا بـــعد از جنگ جــهانی 
بـه شـمار مـی رود ))Economics, 22/7/2016 در  دوم 
شـرایطی واقـع شـد کـه مـردم بریتانیـا بـه پدیـدۀ جهانـی 
شـدن شـک داشـتند و آهسـته آهسـته بی بـاور می شـدند 
پاسـخ گوی  دیگـر  شـدن  جهانـی  کـه  مسـأله  ایـن  بـه  و 
نیازمندی هـای مـردم بریتانیـا نیسـت، معتقـد می گشـتند و 
گاه گاهـی علیـه ایـن پدیـدۀ جهانـی تظاهراتـی را در لنـدن 
و سـایر شـهرها بـه راه می انداختنـد. بحـران اقتصـاد، فضای 
ناباوری هـای بریتانوی ها را بیشـتر مغشـوش کـرد و دیدگاه 
شـهروندان ایـن کشـور را بـه پدیـدۀ جهانـی شـدن بیشـتر 
منفـی سـاخت؛ طوری کـه یک نـوع طـرز تفکـر بدبینانه در 
ایـن راسـتا به وجـود آمـد. مشـکات اقتصـادی بریتانوی ها 
همـراه با هجوم پناهجویان، کشـور بریتانیا را بیشـتر متضرر 

سـاخت؛ خصوصـًا در اوایـل دهۀ جـاری کـه بریتانوی ها با 
هـر دو مشـکل اقتصـادی و پناهجویـان دسـت وپنجه نـرم 
کردنـد، دیگـر بـاج دادن بـه اروپا و کشـورهای ناتـواِن این 
قـاره نظیـر یونـان، شـانه های مـردم ایـن کشـور را خمیـده 

می سـاخت. 
بـا در نظرداشـت مسـایلی کـه ذکـر گردیـد، بریتانـوی هـا 
صـاح دیدنـد تـا بـه عضویت شـان در اتحادیۀ اروپـا پایان 
بخشـند و رونـد خـروج را تا دو سـال دیگر عملی سـازند. 
این کـه بریتانوی هـا در معامـات سیاسـی دو سـال آینـده 
موفـق بـدر می آیند یـا نه، و عـدم عضویت شـان در اتحادیۀ 
اروپـا بـه چـه قیمـت تمـام می شـود؛ سـواالِت جداگانه یی 
اسـت کـه فقـط گذشـت زمـان بـه آن پاسـخ داده می توانـد 
و پاسـخ بـه ایـن پرسـش که آیـا رای بـر خروج یـک اقدام 
به جـا، درسـت و عاقانـۀ بریتانوی هـا بـود یـا نـه را نیـز به 

آینـده گان می سـپاریم.   

سیاست افغانستان در قبال اروپای متفرق
افغانسـتان خصوصـًا بعـد از یازدهـم سـپتمبر، متحدیـن و 
شـرکای بین المللـی تـازه یافـت؛ طوری کـه بعـد از ایالـت 
مبـارزه  صـدر  در  اروپایـی  کشـورهای  امریـکا،  متحـدۀ 

نـه  و  گرفتنـد  قـرار  افغانسـتان  بازسـازی  و  تروریـزم  بـا 
تنهـا میلیون هـا دالـر و یـورو از جانـِب ایـن کشـورها بـه 
افغانسـتان سـرازیر شـد، بلکـه سـربازان این کشـورها برای 
همـکاری  بُعـد  در  و  دادنـد  قربانـی  مـا  مشـترِک  مبـارزۀ 
را  اسـتراتژیک  دوجانبـۀ  معاهـدات  اقتصـادی،  و  سیاسـی 
بـا اکثـر کشـورهای اروپایـی بـه امضـا رسـانیده ایم. این کـه 
اتحادیـۀ اروپـا در داخـل دچـار مشـکات و واگرایی شـده 
مسـأله یی جداسـت، امـا ما بایـد با یـک دیپلماسـی فعال با 
اروپـاِی جدیـد داخـل معاملـه باشـیم؛ دیپلماسـی یی که در 
آن اتحادیـۀ اروپـا را در بازسـازی نهادهـای خویش همکار 
سـازیم. وزارت خارجـه و پالیسی سـازاِن مـا بـه ایـن نکتـه 
متوجه باشـند کـه بریتانیا بعـد از تجاوز شـوروی در دوران 
جنـگ سـرد، در کنـار مجاهدیـن افغانسـتان ایسـتاد و بـه 
نحـوی خاطـرۀ ناخوشـی کـه از آن ها نـزد مردم افغانسـتان 
بـه میـراث مانـده بـود، تافـی گردیـد و از طرفـی، بریتانیا 
بعـد از ایـاالت متحـدۀ امریـکا دومین کشـوری بـود که در 
مبـارزه علیـه تروریـزم در کشـور مـا و منطقه سـهم گرفت 
بازسـازی  در  کارشـناش،  و  سـرباز  هـزاران  ارسـال  بـا  و 
افغانسـتان نقـش کلیدی بازی کـرد. وزارت خارجـۀ ما باید 
بـا ژرف نگـری و دقـت بسـیار، مسـایل اروپـا را زیـر نظـر 
داشـته باشـد، دیسـک جدیـد بریتانیـا در آن وزارت ایجـاد 
شـود تـا اوالً مسـایل خـروج بریتانیـا را از نزدیـک زیـر 
نظـر داشـته باشـد و از طـرف دیگـر، طـرح یک اسـتراتژی 
همـکاری درازمدت بـا بریتانیای مسـتقل از اتحادیۀ اروپا را 
بریـزد و روی میز سیاسـیون قـرار دهد؛ چنان اسـتراتژی یی 
کـه تطبیـق آن بـرای مردماِن هر دو کشـور، مفیـد و باارزش 

گـردد.   واقع 
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»آن چه می تواند نشان داده شود، نمی تواند گفته شود.«  
ویتگنشتاین

مـن اخیـراً این شـانس را داشـتم کـه فیلم کوتاهی از اسـتاد 
همایـون پاییـز ببینم به نامِ »آن سـوی خط سـکوت«؛ فیلمی 
متفـاوت کـه انسـان را دچـار حیـرت می کنـد. یادم هسـت 
وقتـی بـرای بـارِ اول ایـن فیلـم را دیـدم، بـه یـاد حیـرِت 
ماکسـیم گورکـی افتـادم، وقتـی کـه در سـال 1896 بـرای 
اولین بـار یـک فیلـم صامـِت سـینمایی دیـده بود: »دیشـب 
کـه  نمی دانیـد  داشـتم،  سـایه ها حضـور  سـلطان  در  مـن 
رنـگ  و  صـدا  بـدون  دنیـای  بـود.  شـگفت انگیز  چقـدر 
هرچیـز از زمیـن و آسـمان گرفتـه تـا درخت هـا و مـردم، 
آب و هـوا رنـگ خاکسـتری یک نواخـت داشـت. آن چـه 
دیـده ام، فاقـد حیـات بـود. هرچـه بود، سـایۀ حیـات را به 
یـاد مـی آورد. سـکوتی عجیـب همه جـا را فـرا گرفتـه بود، 
صـدای چرخ هـا و پاهـا یا گفت وگـو به گوش نمی رسـید.« 
ایـن یک توصیـِف خوب از فیلـم همایون پاییز نیز هسـت، 
انـگار ماکسـیم گورکـی در حدود 1200 سـال پیـش دربارۀ 
فیلـم کوتـاه »آن سـوی خـط سـکوت« حـرف زده اسـت: 
»دنیـای بـدون صـدا و رنـگ هرچیـز از زمیـن و آسـمان 
گرفتـه تـا درخت هـا و مـردم، آب و هـوا رنگ خاکسـتری 
بـود.  حیـات  فاقـد  دیـده ام،  آن چـه  داشـت.  یک نواخـت 

هرچـه بـود، سـایۀ حیـات را به یـاد مـی آورد.« 
مـن خیلـی تـاش کـردم خاصه یـی از ایـن فیلـِم کوتـاهِ 
۳55 دقیقه یـی در این جـا بـه دسـت دهم، اما انـگار هرگونه 
تـاش در ایـن زمینـه ناموفق خواهد بـود )در ادامـه به این 
مسـأله اشـاره خواهـم کـرد(. بـا این همـه یک تصویـر ُکلی 
از طـرح اصلـی ایـن فیلـم شـاید ایـن باشـد کـه فـردی در 
»آسـتانه«ی هولناکی از سـکوت، گذشـته و حاِل خویش را 
بـه جدالـی ریشـه دار می کشـاند. ایـن جـدال که مـن نامش 
را جـدال »آسـتانه گی« می گـذارم، کشـمکش درونی انسـان 
معاصـر اسـت؛ نوعـی تصمیم ناپذیـری کـه فرد را بـا جهان 
پیرامونـش »بیگانـه« می کنـد و او را بـه »آسـتانه«ی هولناِک 

خویـش رهنمون می سـازد. 
 فیلـم بـا نمایـی بـاز از یـک شـِب تیـره و بارانـی در میـان 
بـا  مـردی  می شـود.  آغـاز  ماهتـاب  و شکسـِت  درختـان 
شـکافتِن  نظاره گـِر  گرفتـه،  چهره یـی  و  تیـره  باالپـوِش 
بـر زمیـن  از آسـمان  تیره گـی  آسـمان و ریـزش بی امـاِن 
اسـت. یـک شـروِع وهم گونـه و تلـخ کـه در نمـای بعدی 
مشـخص می شـود محصول کابوِس شـخصیت فیلم اسـت، 
چـرا کـه او بافاصلـه از خـواب می پـرد و بـاران و تاریکی 
از بیـن می رونـد. سـپس مـا درون اتاقی هسـتیم کـه گویی 

محفظه یـی در درون ذهـِن همـۀ ماسـت.
فیلم چند صحنه- مکان اصلی دارد: 

ـ اتـاق کاراکتـر فیلـم )کـه پُـر اسـت از نشـانه های مختلف 
او( زنده گـی 

ـ خیابـان ) کـه پُـر اسـت از نشـانه هایی کـه او را بـا آن هـا 
بیگانـه کرده اسـت(

ـ طبیعـت )کـه نشانی سـت از میـل او به بازگشـت به نقطۀ 
) صفر

 شـخصیت فیلـم در اتـاق، بـا سـکوت همراه اسـت، وقتی 
بـا نشـانه های داخـل اتـاق ارتبـاط می گیـرد نیـز سـکوت 
اسـت کـه رخ می نمایـد، حتـا آنجا کـه تابلو »جیـغ« ادوارد 
مونـک یـا صـدای دلنشـین طفل بـه گـوش می رسـد، ما با 
سـکوت و آن سـوی خـط سـکوت روبـه رو هسـتیم. فیلـم 
قصـه نـدارد. شـخصیت اصلـی بـه خیابـان مـی رود، اشـیا 
و آدم هـا را می بینـد و بـاز بـه اتاقـش برمی گـردد. پـس از 
آن، بـه طبیعـت برمی گـردد و در جسـت وجوی چیـزی که 
هیـچ نیسـت، خـود را از بلنـدای کـوه بـه داخـل رودخانـه 
می انـدازد و در نمـای پایانـی فیلـم درحالی کـه در انبوه غار 
غـار کاغـان، نعـش خویش را بـه دوش گرفتـه، از پلکانی 
تیـره در سـاختمانی متـروک، بـه پایین یا به اعمـاق می رود. 

بـه اعماقـی کـه مـا نمی دانیم چیسـت. 
 می بینیـد کـه نمی شـود دربارۀ طـرح فیلم صحبـِت چندانی 
کـرد. ایـن در حالی سـت کـه دربارۀ نقـد آثار هنـری، اولین 
گام ایـن اسـت کـه مـا بتوانیـم آن چـه را می بینیـم شـرح 
داده و توصیـف کنیـم. امـا آیـا فیلمـی را کـه ضدروایـت 
و ضدبیانگری سـت، می شـود توضیـح داد؟ مـا دربـارۀ ایـن 
فیلـم چـه چیـزی می توانیـم بنویسـیم وقتـی او خـودش 
چیـزی نمی گویـد، بلکـه همـه چیز را نشـان می دهـد. زبان 
فیلـم، زبـان نشـان دادن اسـت؛ زبـان تفسـیر فیلـم، زبـان 
نوشـتن. فیلمـی کـه بـه عمـد ضد دیالـوگ، ضد فیلم نامـه، 
فـرار  از توضیـح دادن  و ضد کلمـه شـکل گرفتـه اسـت، 
می کنـد. در تمـام فیلـم فقـط یک جملـه به عنـوان دیالوگ 

شـنیده می شـود. 
 بنابرایـن سـخن گفتـن دربارۀ اثری که از سـخن گفتن سـر 
باز می زند، کاری دشـوار اسـت. اما چاره یی نیسـت، باید با 
»کلمـات« دربارۀ اثری »ضدکلمه« سـخن بگویم. همنشـینی 
رمـزگاِن زبانـی بـا رمـزگاِن تصویـری همیشه گی سـت. این 
امـر بـه خـودی خـود دریچه یی سـت کـه بـه یـک تفـاوت 
بـزرگ میـان دو نـوع رویکـرد در خلـق اثـر اشـاره می کند؛ 
رویکـرد فلسـفی مـدرن و رویکـرد فلسـفی پسـامدرن. و 
همچنیـن در عیـن حـال، بیانگـر تناقضی سـت کـه در ذات 

چنیـن آثـاری قابل دریافت اسـت.  
 دیـدن ایـن فیلـم از ایـن زاویـه جالـب اسـت کـه بدانیـم 

زبـان تفکـر در عصـر مـا، زبـان تصویـر اسـت. بـه همیـن 
دلیـل، درِک آن بسـیار حایـز اهمیت اسـت. بی دلیل نیسـت 
کـه بسـیاری از فاسـفۀ بـزرِگ معاصـر توجـه به عکاسـی، 
نقاشـی و سـینما را در صدر رویکردهای فلسـفِی خود قرار 
داده انـد. »اسـتنلی کاول«، »ژیـل دلـوز«، »فلیکـس گتـاری«، 
»ژولیـا کریسـتوا«، »لورا مالوی«، »اسـاوی ژیـژک« و »ژاک 
مبـادرت  امـر  ایـن  بـه  از جملـه کسـانی اند کـه  رانسـیر« 

ورزیده انـد. 
 بـه ایـن اعتبـار، فیلـم همایـون پاییـز، نماینـدۀ عصـِر خود 
اسـت. نماینـدۀ عصـر تصویـر و سـخن گفتـن بـا تصویـر. 
داده  نشـان  »آن چـه می توانـد  بدانیـم  این کـه  بـرای  اثـری 

شـود، نمی توانـد گفتـه شـود.« 
صداها نیز همه در فیلِم او گنگ هستند:

ـ صدای همهمۀ مردم+ صدای گلۀ گوسفندی
ـ صدای پنکه+ صدای خشک زمان

ـ صدای تنهایی+ صدای کاغ
ـ صدای تنهایی+ کمی خندۀ دلنشین زن.

 بـه همیـن دلیـل فیلـم »آن سـوی خـط سـکوت« یک سـره 
تصویـر اسـت و حرکـت، یـک مادیت خـاِص تصویری که 
بـر حـرف زدن بـا تصویـر پافشـاری دارد. بی جهت نیسـت 
که گویی ماکسـیم گورکی در قرن پیش، در طلیعۀ رنسـانس 
جهـان تصویـر، دربارۀ این فیلم سـخن گفته اسـت. در قرن 
19 رویـای اصلـی رمانتیک هـای آلمانـی، نشـان دادن جهان 
بـا مادیـت ناب تصاویـر بـود و دوری از هرگونه قصه گویی 
یـا بـه قـول دریـدا هرگونـه »قصویـت«. سـینمایی کـه مثل 
یـک شـاهد عمـل کنـد. گزارش گـر نباشـد، حّراف نباشـد 
بلکـه ژرفـای بزرگی از زیبایی شناسـی تصویـر را به نمایش 
بگـذارد کـه نماینـدۀ زبـان جهـان معاصر باشـد. امـا گویی 
سـینمایی کـه می بایسـت بـا تصویـر و ایمـاژ  کار می کـرد، 
از همـان ابتـدا در حاشـیه قرار گرفـت و جهاِن خـود را در 
مقابـل قصـه، ادبیـات و فیلم نامـۀ ادبـی به حراج گذاشـت.

 فیلـم همایـون پاییـز در واقـع بـه نحـوی طغیاِن علیـه این 
وضعیـت اسـت. او بـه همیـن اعتبـار، فیلمـش را در مرکـز 
عصبـی زیبایی شناسـِی حاکـم بـر صنعـت سـینما می گذارد 
معاصـر  انسـان  دیـد  زاویـۀ  از حسـاس ترین  آن جـا،  از  و 
همه چیـز را بـه حرکـت درمـی آورد. ایـن چنیـن اسـت که 
دوربیـن او نـه بـه عنـوان یـک چشـم سـوم بیگانـه بلکه به 
تعبیـر ژیـل دلـوز، بـه مثابـۀ یـک »شـاهد« عمـل می کنـد. 
شـاهدی کـه آن چـه را کـه در حـال وقوع اسـت، بـه آدم ها 
نشـان می دهـد. کارمایـۀ اصلی چنیـن فیلم هایـی، »حرکت« 
اسـت. حرکـت بـه آن معنایـی کـه دلـوز در کتاب »سـینما، 
تصویـر« می گویـد. یعنـی دنیایـی کـه آن را نبایـد دنیـای 
تصاویـر منجمـد تلقـی کرد؛ بلکه بایـد با آن بـه مثابۀ دنیای 

تصاویـر در حـاِل »صیرورت« و »شـدن« مواجه شـد. »ژیل 
دلـوز« و »فیلیـپ گتـاری« معتقـد بودنـد از آن جا که سـینما 
از مجموعه یـی از تصاویـر تشـکیل شـده، اگر ایـن تصاویر 
بـه سـمتی برونـد کـه از نظـر معنایـی بـاز باشـند، مفهـوم 
»صیـرورت« تحقـق پیـدا می کنـد. در فیلـم »آن سـوی خط 
سـکوت«، همایـون پاییـز چنین امـری را به وضـوح ممکن 
مکان زدایـی  و  زمان زدایـی  مـکان،  و  زمـان  از  می سـازد؛ 
و  »هیچ زمـان«  در  فیلـم  ایـن  دیـدن  بـا  مـا  و  می کنـد 
توالـی  معنـای  بـه  زمـان  داریـم.  حضـور  »هیچ مـکان« 
تصویـر البتـه وجـود دارد، امـا ایـن زمـان از منطـق زمانـی 
خاصـی پیـروی نمی کنـد بلکـه حرکـت تصاویر بر اسـاس 
صیروریـت و تکویـن درونـی شـکل می گیرد تـا اتفاقات را 
نـه لزومـًا روی پردۀ سـینما کـه در ذهن بیینـده جای دهد و 
فضـای فیلـم را بـه انـدازۀ ذهن تمـام مخاطبان بـاز بگذارد. 
چنیـن آثـاری در حالی که به دور خودشـان حلقـه می زنند، 

نقبـی موضعـی بـه معاصـر بودن نیـز خواهنـد زد. 
بـه  فیلم هایـی  کـه چنیـن  اسـت  اعتبـار  بـه همیـن  بـاز   
هیچ وجـه نماینـدۀ سـینمای »بازنمایـی« نیسـتند. »در آثـار 
ذهـن  سـازوکارهاي  جمله گـي  سـینمایي  مفاهیـم  دلـوز، 
سـوژه اند و چنان کـه از برداشـت وي از تصویـر و تلقـي 
جهـان و سـوژه بـه  مثابۀ تصویـر برمي آید؛ جهان، سـینمایي 
عظیـم اسـت کـه از الگـوي کاسـیک بازنمایي فراتـر رفته 
و تصویـر واقعیـت را بـه واقعیـِت تصویـر بـدل مي کنـد«. 
بـر همیـن مبنـا فیلـم همایـون پاییـز، »بازنمایـی واقعیـت«ِ 
خاصـی نیسـت، بلکـه از این الگوی کاسـیک پیش می رود 
و طبـق آن چـه کـه اسـتنلی کاول و ژیـل دلـوز با جانشـین 

»تصویـر  جـای  بـه  تصویـر«  »واقعیـت  تعریـف  سـاختن 
افاطونـی  قاعـدۀ  ایـن  از  می خواهـد  گفته انـد،  واقعیـت« 
کـه رسـالت هنـر چیـزی جـز بازنمایـی واقعیت محسـوس 
نبـوده، فراتـر بـرود. این تـاش به ویـژه در فلسـفۀ دلوز در 
بـاب سـینما اهمیـت می یابـد که با ارایـۀ خاصـی از تصویر 
و هستی شناسـی صیـرورت آن، نشـان می دهـد کـه تصویـر 
سـینمایی نـه تنهـا در خدمـت بازنمایـی واقعیـت و حتـا 
فلسـفه ورزی نیسـت، بلکه بـا جهانی خاق و ابـداع کننده، 

عامـل پویایـی واقعیـت و فلسـفه اسـت. 
 ایـن موضـوع را حتـا در اسـتفاده از رنگ هـای فیلـم نیـز 
شـاهد هسـتیم. بخشـی از مصالح فیلم، شـباهت نزدیکی با 
نقاشـی دارد. چیزهایـی مثل نحوۀ پرداخت تصویر، اسـتفادۀ 
حزن ا نگیـز از سـیاه و سـفید و همـۀ آن تصویرسـازی های 
سورریالیسـتی فیلـم، امضـای شـخصی همایون پاییـز را در 
آن هـا برجسـته می کنـد. او بـر روی رنگ هـا تسـلط خاصی 
دارد. رنـگ اصلـی فیلم، خاکستری سـت. رنگی که نه سـیاه 
اسـت نـه سـفید، بلکـه رنگـی در میانـه اسـت، رنـگ »در 
آسـتانه« بـودن اسـت. تنهـا در جایـی کـه حضـور زن دیده 
می شـود، رنگـی بـه دو رنـگ اصلـی فیلـم اضافه می شـود؛ 
رنـگ سـرخ. زنـی با شـال سـرخ در حـد چنـد ثانیـه دیده 
می شـود و تمـام. چنیـن ترکیبـی از رنگ هـا، بـرای ابـداع و 

خلـق فضایـی بـاز و متفاوت.
 بـه نظـر مـن، فیلـم همایـون پاییـز را بایـد این گونـه دیـد: 
بـا ذهنیتـی »در آسـتانه«؛ بـا رنـگ خاکسـتری ذهن. بـا این 
خیلـی  کوتـاه  فیلـم  یـک  می تـوان  را  فیلـم  ایـن  وجـود، 
طوالنـی دانسـت کـه بـا اسـتندردهای معمول شـاید نسـبتًا 
نمایـش  بـه  را  اسـتثنایی  امـا ژرفایـی  باشـد،  خسـته کننده 
ببینـد،  را  فیلـم  ایـن  هرکـس  دارم  اطمینـان  می گـذارد. 
دچـار تشـویش خواهـد شـد، چیـزی از زیبایـی مرسـوم و 
لـذِت مرسـوم بـه او دسـت نخواهـد داد، بلکه دچـار همان 
حیرتـی خواهد شـد که ما در مقابل سـکوت و ایسـتادن در 
»آسـتانه« بـا آن مواجه خواهیم شـد. در چنیـن حالتی، دیگر 
چیـزی بـه نـام تجلـی امـر زیبـا بی معناسـت بلکـه مـا با به 
هم ریختـن تخیـل، از ابـژۀ زیبایـی عبور می کنیـم و به جای 
امـر زیبـا، در مقابـل حیـرت »امـر واال« می ایسـتیم. امر واال؛ 
امـری کـه بـه قـول کانت در هیـچ ُفـرم مناسـبی نمی گنجد. 
قضـاوت و سـنجش را ناکامـل می گـذارد تـا جایـی که حتا 
اسـتقاِل خـود را هـم زیـر سـوال می بـرد. مثل توفـان دریا 
و رشـته کوه هایی پهنـاور، بدون شـکل اسـت یا اگر شـکلی 
دارد، درکـش ورای توانایـی ماسـت: بـا حیـرت و نقصـان 
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 دربارۀ »آن سوی خط سکوت«، فیلم همایون پاییز

 ديــدن ايــن فیلــم از ايــن زاويــه جالــب اســت 
ــان  ــا، زب ــر م ــر در عص ــان تفک ــم زب ــه بدانی ك
تصويــر اســت. بــه همیــن دلیــل، درِک آن 
بســیار حايــز اهمیــت اســت. بی دلیــل نیســت 
كــه بســیاری از فالســفۀ بــزرِگ معاصــر توجــه 
بــه عکاســی، نقاشــی و ســینما را در صــدر 
رويکردهــای فلســفِی خــود قــرار داده انــد. 
»اســتنلی كاول«، »ژيــل دلــوز«، »فلیکــس 
ــوی«،  ــورا مال ــتوا«، »ل ــا كريس ــاری«، »ژولی گت
از  رانســیر«  »ژاک  و  ژيــژک«  »اســالوی 
ــادرت  ــر مب ــن ام ــه اي ــه ب ــانی اند ك ــه كس جمل

ورزيده انــد. 
پايیــز،  همايــون  فیلــم  اعتبــار،  ايــن  بــه   
نماينــدة عصــِر خــود اســت. نماينــدة عصــر 
تصويــر و ســخن گفتــن بــا تصويــر. اثــری بــرای 
نشــان  می توانــد  »آن چــه  بدانیــم  اين كــه 

شــود.«  گفتــه  نمی توانــد  شــود،  داده 
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ــس  ــکریار رییـ ــرال داود عسـ ــدرم، جنـ پـ
اکمـــاالت وزارات داخلـــه را مهاجمـــان 
ـــه  ـــتر ب ـــد بس ـــفاخانه چهارص ـــلح در ش مس
ـــا  ـــد و م ـــرده  بودن ـــهید ک ـــو ش ـــرب چاق ض

ــم. ــفاخانه بودیـ ــود در آن دم در شـ خـ
محمـــد معـــروف عســـکریار، فرزنـــد 
ـــان  ـــا بی ـــکریار ب ـــد داود عس ـــرال محم جن
ایـــن مطلـــب می گویـــد کـــه وزارت 
ـــت را  ـــر نادرس ـــدرش خب ـــورد پ ـــاع درم دف

پخـــش کـــرده اســـت. 
ـــخنگوی  ـــری س ـــت وزی ـــن دول ـــش از ای پی
ــت  ــک نشسـ ــی در یـ ــاع ملـ وزارت دفـ
خبـــری گفتـــه بـــود کـــه در حملـــۀ 
ـــتان چهارصدبســـتر،  ـــه بیمارس تروریســـتی ب
ـــد  ـــان نباخته ان ـــراالن ج ـــک از جن ـــچ ی هی
ــل  ــه از قبـ ــکریار کـ ــرال داود عسـ و جنـ
در شـــفاخانه بســـتر بـــود و دو یـــا ســـه 
ســـاعت قبـــل از وقـــوع حادثـــه، فـــوت 

کـــرده بـــود. 
ـــد  ـــکریار، فرزن ـــروف عس ـــد مع ـــا، محم ام
جنـــرال داود عســـکریار، در تمـــاس بـــه 
ـــای  ـــن گفته ه ـــا رد ای ـــدگار، ب ـــه مان روزنام
ــخن گوی  ــه سـ ــت کـ ــاع گفـ وزارت دفـ
ایـــن وزارت، بـــدون آگاهـــی موثـــق، 
هرچـــه کـــه بـــه ذهنـــش رســـیده گفتـــه 

بـــود."
بـــه گفتـــۀ آقـــای عســـکریار، آقـــای 
ــا کـــرده اســـت  وزیـــری در حالـــی ادعـ
کـــه جنـــرال داود عســـکریار دو یـــا ســـه 
ســـاعت پیـــش از حملـــۀ مهاجمـــان 
ـــود  ـــرده ب ـــوت ک ـــتان، ف ـــه بیمارس ـــلح ب مس
ـــا  ـــه و ب ـــده گرفت ـــتان او را زن ـــه تروریس ک

ضربـــۀ چاقـــو شـــهیدش کـــرده انـــد. 
آقـــای عســـکریار می گویـــد کـــه وقتـــی 
کـــه جنـــازۀ پـــدرش را  شست وشـــو 
در  عمیـــق  زخـــم  یـــک  می کردنـــد، 
ــده  ــده شـ ــد دیـ ــت جسـ ــوی راسـ پهلـ
ـــان او  ـــد مهاجم ـــان می ده ـــه نش ـــت ک اس
را بـــه ضـــرب چاقـــو شـــهید کرده انـــد. 

ـــن  ـــدرش را ی ـــدن پ ـــته ش ـــتان کش او داس
ــرادرم  ــن و بـ ــرد: مـ ــت کـ ــه روایـ گونـ
ــتر  ــر بسـ ــاالی سـ ــکریار، بـ ــیم عسـ نسـ
بـــه  می خواســـتیم  و  بودیـــم  پـــدرم 
ـــه  ـــر مربوط ـــم و داکت ـــز بروی ســـرویس دیالی
ــز  ــت دیالیـ ــروز نوبـ ــه امـ ــم کـ را بگوییـ
ـــز  ـــه دهلی ـــن ب ـــی م ـــا اســـت. وقت ـــض م مری
ـــل  ـــان داخ ـــه مهاجم ـــدم ک ـــدم دی ـــان ش پای
ـــارم  ـــزل چه ـــه من ـــا ب ـــده اند. م ـــفاخانه ش ش
بـــاالی شـــدیم و دو انتحـــاری پیـــش 
روی مـــا را گرفتنـــد، دوبـــاره بـــه منـــزل 
اول پاییـــن شـــدیم و در تشـــناب بـــه 
ـــر  ـــده منتظ ـــان ش ـــه پنه ـــل دقیق ـــدت چه م
ـــه  ـــی ب ـــای امنیت ـــه نیروه ـــا این ک ـــم ت ماندی
ـــرون  ـــا بی ـــا را از آنج ـــیدند و م ـــل رس مح
ـــه  ـــان ب ـــت مهاجم ـــن وق ـــا ای ـــیدند. ت کش
داخـــل اتاق هـــای بیمارســـتان شـــده، 
ـــرده  ـــهید ک ـــاران را ش ـــاد از بیم ـــمار زی ش
ـــو  ـــه چاق ـــه ضرب ـــز ب ـــدرم را نی ـــد و پ بودن

شـــهید کـــرده بودنـــد. 
او می گویـــد: پـــس از اظهـــارات دولـــت 
دفـــاع  وزارت  ســـخنگوی  وزیـــری 
ملـــی، مـــا بـــه وزارت داخلـــه مراجعـــه 
کـــرده موضـــوع را بـــه صدیـــق صدیقـــی 
ـــم،  ـــه گفتی ـــش وزارت داخل ـــخنگوی پی س
او وعـــده کـــرد کـــه در ایـــن مـــورد 
می رســـاند  نشـــر  بـــه  را  اعامیه یـــی 
و از دولـــت وزیـــری می خواهنـــد تـــا 
از خانـــوادۀ شـــهید جنـــرال محمـــد داود 
ـــا وزارت  ـــد؛ ام ـــوزش بخواه ـــکریار پ عس
ـــی  ـــورد واکنش ـــم در م ـــوز ه ـــا هن ـــاع ت دف

نشـــان نـــداده اســـت.
آقـــای عســـکریار بـــا انتقـــاد از رهبـــران 
ــه  ــد کـ ــی می گویـ ــدت ملـ ــت وحـ دولـ
پـــدرش مـــدت 42 ســـال در دولـــت 
ـــه  ـــی ک ـــا وقت ـــرده، ام ـــت ک افغانســـتان حدم
ـــد. ـــپرده ش ـــی س ـــه فراموش ـــد، ب ـــهید ش ش
ــس  ــکریار، پـ ــد داود عسـ ــرال محمـ جنـ
ــدت  ــس مـ ــی پولیـ ــت از اکادمـ از فراعـ

مختلـــف  ســـمت های  در  ســـال   42
وزارت داخلـــه؛ فرمانـــده  قطعـــه منتظـــرۀ 
کنـــدک  فرمانـــده  هـــرات،  والیـــت 
ـــه  ـــای وظیف ـــروان ایف ـــت پ ـــی والی اوپراتیف

ســـت ه ا د کر
جنـــرال عســـکریار در ســـال 1۳62 در زمـــان 
حکومـــت ببـــرک کارمـــل بـــه مـــدت هشـــت 
ــدام  ــه اعـ ــه بـ ــی و دو مرتبـ ــال زندانـ سـ
ـــود. پـــس از هشـــت ســـال  محکـــوم شـــده ب
ـــان  ـــدان، شـــهید احمدشـــاه مســـعود قهرم زن
ملـــی کشـــور، او را بـــا افـــراد حکومـــت 
ببـــرک کارمـــل در ولســـوالی تتـــم درۀ پـــروان 
تبادلـــه کـــرده بـــود. عســـکریار در زمـــان 
ـــده  ـــوان فرمان ـــه عن ـــن ب ـــت مجاهدی حکوم

غنـــد ایفـــای وظیفـــه کرده بـــود.
ــروه  ــط گـ ــل توسـ ــغال کابـ ــس از اشـ پـ
ـــس  ـــی پولی ـــان اکادم ـــان، عســـکریار بنی طالب
ـــته و در دورۀ  ـــیر گذاش ـــت پنجش را در والی
ــه عنـــوان فرمانـــده  ــز بـ ادارۀ موقـــت نیـ
اکادمـــی پولیـــس وزارت داخلـــه، رییـــس 
ملـــی اطفائیـــه، فرمانـــده امنیـــه والیـــت 
ــس  ــوان رییـ ــه عنـ ــراٌ بـ ــروز و اخیـ نیمـ
ـــه  ـــای وظیف ـــه  ایف ـــاالت وزارت داخل اکم
ــد  ــفاخانه چهارصـ ــه د ر شـ ــرد کـ می کـ

بســـتر کشـــته شـــد.
ـــد  ـــردار محم ـــتان س ـــاالی بیمارس ـــه ب حمل
از  یکـــی  کشـــور،  پایتخـــت  در  داوود 
مرموزتریـــن و مرگ بارتریـــن حمله هـــا 
در اواخـــر ســـال 1۳95 خورشـــیدی در 
کشـــور بـــود. در ایـــن حملـــه براســـاس 
یافته هـــای روزنامـــۀ مانـــدگار بیـــش 
ــا  ــد. امـ ــده بودنـ ــته شـ ــن کشـ از 250 تـ
مســـووالن وزارت دفـــاع ملـــی گفته انـــد 
ـــن کشـــته شـــدند و  ـــه 50 ت ـــه در آن حمل ک
ـــد.  ـــز مجـــروح گردیدن ـــر دیگـــر نی ـــا نف ده ه
ـــدگار چشـــم دیدهـــای برخـــی  ـــه مان روزنام
ـــفاخانه در دو  ـــن ش ـــی را از ای ـــاهدان عین ش

ـــت. ـــانده اس ـــر رس ـــه نش ـــماره ب ش
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ــې  ــه هغـ ــته لـ ــوه ورځ وروسـ ــې یـ ــتان ســـرې محکمـ افغانسـ

ـــه  ـــي و پ ـــد وی ـــې ویان ـــي اتحادی ـــې د اروپاي ـــل ک ـــه کاب ـــې پ چ

ـــه  ـــو ت ـــان مخالفین ـــه افغان ـــه امل ـــاد ل ـــې د اداري فس ـــو ک محاکم

ـــاف  ـــه انص ـــې ل ـــه ی ـــړې او هغ ـــې در ک ـــوي څرګندون ـــه ک مراجع

ـــې. ـــرې وبلل ـــه ل څخ

ــراخ  ــې پـ ــا کـ ــه قضـ ــتان پـ ــي، د افغانسـ ــه وايـ ــره محکمـ سـ

ـــدې  ـــټ بان ـــه بنس ـــر دغ ـــه پ ـــه پرتل ـــر پ ـــي او د تې ـــات راغ اصالح

د خلکـــو بـــاور نـــور هـــم زیـــات شـــوی دی.

ـــه ورځ  ـــنبې پ ـــي د دوش ـــه عطاي ـــد عبدالل ـــې ویان ـــرې محکم د س

ـــې  ـــتي کال ک ـــه وروس ـــې پ ـــل چ ـــه ووی ـــو ت ـــې خربیاالن ـــل ک کاب

د افغانســـتان پـــه قضـــا کـــې پـــراخ اصالحـــات راغـــي چـــې 

د هغـــه پـــه وینـــا شـــااوخوا اویـــا پـــه ســـلو کـــې د قاضیانـــو 

ـــوړه وي. ـــه ج ـــوه برخ ـــو ی ـــو اصالحات ـــۍ د دغ تبدیل

ښـــاغي عطايـــي همدارنګـــه د ســـرې محکمـــې دیـــوان لـــه 

پنځـــو څخـــه اتـــو تـــه ارتقـــاع، قضیـــو تـــه پـــه خپـــل وخـــت 

رســـیده ګـــي تـــه ګوتـــه ونیولـــه او زیاتـــه یـــې کـــړه چـــې پـــه 

ـــمېر  ـــو ش ـــې ی ـــه ک ـــه هغ ـــې پ ـــه چ ـــې ۱۲۱ تن ـــتیو ک دې وروس

ـــول چـــې  ـــع وکالن هـــم شـــامل و نی ـــواالن او مداف ـــان، څارن قاضی

د اقدامـــات ټـــول هغـــه څـــه پـــه ډاګـــه کـــوي چـــې د قضایـــه 

ـــوي. ـــې ک ـــدي هڅ ـــه ج ـــتلو ت ـــو راوس ـــربي د اصالحات ـــوې ره ق

ـــوې د  ـــوې ق ـــرې وي چـــې د ی ـــه انصـــاف څخـــه ل ـــه ل ـــې دا ب "یعن

ـــفافیت  ـــره ش ـــه دوم ـــو او پ ـــت کول ـــاور، خدم ـــت، ب ـــره عظم دوم

ـــه  ـــاور ن ـــک ب ـــې خل ـــي چ ـــې وواي ـــه ک ـــو لیک ـــه ی ـــس پ ـــو ک رسه ی

ـــه  ـــوې، هغ ـــوه ش ـــه پ ـــه ځای ـــه کوم ـــه ل ـــک؟ ت ـــوم خل ـــري، ک ل

ـــق  ـــاين منط ـــري او انس ـــون رسه رس او کار ل ـــه قان ـــې ل ـــان چ کس

ـــوي." ـــه ک ـــم ن ـــې حک ـــري داس ول

ـــل  ـــه کاب ـــدې پ ـــوه ورځ وړان ـــې ی ـــې ده چ ـــال ک ـــې ح ـــه داس دا پ

ـــه  ـــت پ ـــان حکوم ـــي و، د افغ ـــد وی ـــې ویان ـــي ټولن ـــې د اروپاي ک

عـــديل او قضايـــي ارګانونـــو کـــې د فســـاد د موجودیـــت د دې 

ـــت  ـــک د دول ـــې خل ـــیمو ک ـــو س ـــرو پرت ـــه لې ـــې پ ـــوی چ ـــل ش الم

ـــوي. ـــه ک ـــه مراجع ـــو ت ـــو محکم ـــای د مخالفین پرځ

دغـــه اتحادیـــه وايـــي چـــې د هېـــواد پـــه اکـــرو ســـیمو کـــې 

خلـــک لـــه بـــې عدالتـــۍ کړیـــږي.

ـــه ورځ  ـــد د یکشـــنبې پ ـــه افغانســـتان کـــې د اورپايـــي ټولنـــې ویان پ

ـــت  ـــې حکوم ـــي و چ ـــې وی ـــربو ک ـــه خ ـــو رسه پ ـــه ازادي راډی ل

ـــدي  ـــاره ج ـــوي لپ ـــاد د مخنی ـــې د فس ـــي ادارو ک ـــه قضاي ـــد پ بای

ـــړي. ـــې وک ـــې ځل هل

ـــې  ـــي چ ـــه وی ـــادګاري همدارنګ ـــه ی ـــد عبدالل ـــې ادارې ویان د دغ

ـــاد  ـــه د فس ـــکتور ت ـــي س ـــک قضاي ـــې خل ـــو ک ـــری والیتون ـــه ډې پ

ـــوري. ـــرګه ګ ـــه س ـــو پ مرکزون

ـــټ  ـــار بنس ـــفافیت د څ ـــتان د ش ـــې د افغانس ـــت ک ـــه وخ ـــه ورت پ

رئیـــس اکـــرام افضـــي د دوشـــنبې پـــه ورځ ازادي راډیـــو تـــه 

وویـــل چـــې د دوی د ټولـــو پوښـــتنو لـــه مخـــې خلـــک ډېـــر 

رشـــوت قضايـــي بنســـټونو تـــه ورکـــوي.

:

ـــه قـــوه خپلـــې کمـــي او کاســـتي قبـــول  "د دې پرځـــای چـــې قضای

کـــړي، پـــه قضایـــه قـــوه کـــې دې پـــراخ فســـاد ومنـــي زیاتـــه 

ـــررسه  ـــوږ ت ـــې م ـــې چ ـــه او مطالع ـــه راپورون ـــړې هغ ـــې ک ـــه ی هڅ

ـــوي  ـــه ک ـــه د دې څرګندون ـــې دا خپل ـــويل چ ـــټه وب ـــې بنس ـــړې ب ک

ـــې  ـــټونو ک ـــو بنس ـــه دغ ـــه ده پ ـــو ن ـــه چمت ـــوه دې ت ـــه ق ـــې قضای چ

ـــړي." ـــول ک ـــتون قب ـــاد ش ـــراخ فس د پ

ښـــاغي افضـــي زیاتـــه کـــړه هغـــه رسوې چـــې دوی تـــررسه 

ـــه  ـــو پ ـــر ټول ـــټونو ت ـــي بنس ـــک قضاي ـــي خل ـــې راغ ـــه ک ـــړې پ ک

ـــو  ـــر دغ ـــوري او پ ـــرګه ګ ـــه س ـــټونه پ ـــړو بنس ـــې د کک ـــاد ک فس

ـــوی. ـــم ش ـــاور ک ـــو ب ـــدې د خلک ـــټونو بان بنس

هغـــه زیاتـــه کـــړه ســـره محکمـــه بایـــد چمتـــو شـــویو رسوې 

ـــه  ـــټونو څخ ـــه بنس ـــه دغ ـــاد ل ـــه الرې فس ـــتنو ل ـــول پوښ ـــو او ټ ګان

ـــړي. ورک ک

راپور: رحمت الله افغان

واکنش فرزند یک جنرال کشته شده در شفاخانۀ چهارصد بستر در برابر اظهارات وزارت دفاع:

پـدرم را مهـاجمان 
به ضرب چـاقو شهید کـرده بودند

سرتې محکمې د اروپايي ټولنې وروستۍ 

څرګندونې له انصافه لېرې وبللې

ابوبکر صديق
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ورزش

بیـش از 100 کشـور جهـان قصـد دارنـد، نخسـتین مذاکـرات سـازمان ملـل 
دربـارۀ ممنوعیـت جهانـی تسـلیحات اتمـی را در شـرایطی برگـزار کنند که 

ایـن اقـدام بـا مخالفـت قدرت هـای هسـته یی بـزرگ روبه رو شـده اسـت.
حـدود 12۳ کشـور عضـو سـازمان ملـل در مـاه اکتبـر سـال جـاری میادی 
اعـام کردنـد کـه کنفرانسـی را برگـزار خواهنـد کـرد تـا دربارۀ یـک پیمان 
حقوقـی الـزام آور بـرای ممنوعیـت سـاح های هسـته یی، مذاکـره کننـد. این 
در شـرایطی اسـت کـه قدرت هـای هسـته یی جهـان بـا ایـن اقـدام مخالفت 

کرده انـد.
بریتانیـا، فرانسـه، اسـرائیل، روسـیه و امریـکا با آغـاز این مذاکـرات مخالفت 

کـرده و چیـن، هند و پاکسـتان رأی ممتنـع داده اند.
حتـا جاپـان نیـز کـه تنها کشـوری اسـت کـه از حملۀ اتمـی در سـال 1945 
میـادی بـه شـدت آسـیب دیـده اسـت، بـا ایـن مذاکـرات مخالفـت کـرده 
اسـت، چـرا کـه بـر ایـن بـاور اسـت کـه عـدم اجمـاع بین المللـی بـر سـر 
مذاکـرات می توانـد بـه رونـد موثر خلع سـاح هسـته یی، خدشـه وارد کند.
کشـورهایی که تـاش زیادی را برای برگـزاری این مذاکرات انجـام داده اند، 
شـامل اتریـش، ایرلنـد، مکزیـک، برزیـل، آفریقای جنوبی و سـوئد هسـتند. 

صدهـا نهـاد غیردولتـی نیـز از این تاش هـا حمایـت کرده اند.
آن هـا بـر ایـن باورنـد کـه تهدیـد فاججـۀ اتمـی بـه شـدت رو بـه افزایـش 
اسـت و تنش هـای مربـوط به تسـلیحات هسـته یی کوریای شـمالی و دولت 

غیرقابـل پیش بینـی واشـنگتن، ایـن خطـر را افزایـش داده اسـت.
حامیـان ایـن مذاکرات بـه اقدامـات موفقیت آمیز بـرای ممنوعیت اسـتفاده از 
مین هـای زمینـی در سـال 1997 و مهمات خوشـه یی در سـال 2008 میادی 

می کنند. اشـاره 
مارگـوت والسـتروم، وزیر خارجۀ سـوئد در ایـن بارۀ گفت: مـن انتظار دارم 
کـه ایـن رونـد زمان زیـادی را خواهد بـرد، پس سـاده لوح نباشـیم؛ ولی این 
بسـیار مهـم اسـت که ایـن روزهـا شـاهد اقدامـات و اظهـارات تحریک آمیز 

و نمایـش قـدرت هسـتیم، از جملـه تهدید به اسـتفاده از تسـلیحات اتمی.
علی رغـم تعهـدات اعـام شـده از سـوی قدرت های بـزرگ هسـته یی، هیچ 
پیشـرفتی در زمینـۀ خلع سـاح اتمـی صورت نگرفته اسـت تا پیمـان ان پی 

تـی به طـور کامل اجـرا گردد.

یـک مقـام ارشـد ارتـش امریـکا از ارسـال مخفیانـۀ تسـلیحات راهبـردی به 
کوریـای جنوبـی بـرای مقابله با تهدیـدات کوریای شـمالی خبر داده اسـت.
بـه نقـل از کوریـا تایمـز، یک مقـام ارشـد نظامـی امریکایی کـه نامش فاش 
نشـده، تأکیـد کـرد: امریـکا به طـور مخفیانـه تسـلیحات نظامی راهبـردی به 

کوریـای جنوبـی ارسـال کرده تـا کوریای شـمالی را تهدیـد کند.
او در ادامـه تصریـح کرد: در دورۀ ریاسـت جمهوری دونالـد ترامپ، کوریای 
جنوبـی هـم موضـع و رویکـرد تهاجمی تـری را در قبـال کوریـای شـمالی 

اتخـاذ کرده اسـت.
افـزود: ارسـال شـگفت آور تسـلیحات راهبـردی در  امریکایـی  ایـن مقـام 
باالبـردن تـرس کوریـای شـمالی موثـر خواهـد بـود و ایـن پیـام را منتقـل 
خواهـد کـرد کـه ایـن تسـلیحات را می تـوان در صورتـی کـه نیاز باشـد، به 

سـرعت منتقـل و جابه جـا کـرد.
ایـن اظهـارات چنـد روز پـس از آن اسـت کـه واشـنگتن تاییـد کرده اسـت 
تعـدادی از جنگنده هـای رادارگریز اف ۳5 را در شـبه جزیره کوریای مسـتقر 

کـرده اسـت. ایـن جنگنده هـا در ابتـدا قـرار بود بـه جاپان اعزام شـود.
ایـن جنگنده هـای پیشـرفته در مانورهـای نظامی مشـترک امریـکا و کوریای 
جنوبـی شـرکت کـرده  و بمبـاران چندیـن هـدف در کوریـای شـمالی را 

کرده انـد. شبیه سـازی 
ایـن پروازهـا طـی روزهـای 20 و 2۳ مـارچ انجـام شـده، ولـی روز شـنبه 
توسـط وینسـنت بروکـز، فرمانـده نیروهای امریکایـی در کوریـای جنوبی به 

طـور علنـی اعام شـده اسـت.
در کوریـای  پیشـرفته ترین هواپیماهـای جنگنـده  اسـتقرار  کـرد:  تأکیـد  او 
جنوبـی، نمونـۀ دیگـری از پایبنـدی امریـکا به تعهـدات خود بـرای حمایت 
از اتحـاد و ائتـاف بـا سـئول اسـت. امریـکا بـرای ارتقـای حضـور نظامـی 
خـود در منطقـه، زیردریایـی هسـته یی یـو اس اس کلمبوس را نیـز به آبهای 

کوریـای جنوبـی اعـزام کرده اسـت.

حملـۀ بیـش از پنج هـزار افراطـی هنـدو بـه روسـتاهای مسلمان نشـین در 
منطقـۀ »گجـرات« ایـن کشـور، چندیـن کشـته و زخمـی برجـا گذاشـت.

در حملـۀ افراطی هـای هنـدو بـه روسـتاهای مسلمان نشـین ایالـت گجـرات 
هنـد سـه نفـر کشـته و بیـش از 14 تـن زخمـی شـدند. هندوهـای افراطـی 
بیـش از 50 خانـه را بـه آتـش کشـیدند و خسـارت فراوانی به وسـایل نقلیه 

وارد کردنـد.
سـما تـی وی، در ایـن بـاره گـزارش داد کـه در این حملـه، مسـلمانان برای 
حفـظ جـان خود بـه روسـتاهای مجاور پنـاه بردنـد. گزارش ها حاکی اسـت 
کـه پـس از افزایـش تنش هـا، پولیس هنـد در ایـن منطقه حضور گسـترده یی 

یافته اسـت.
ایالـت گجـرات هنـد پیش از این نیز شـاهد کشـته شـدن مسـلمانان فراوانی 
بـر اثـر حمـات هندوهـای افراطـی بـوده اسـت. رسـانه های پاکسـتانی در 
روزهـای اخیـر و پـس از توجـه سـازمان حقـوق بشـر بـه ظلـم هنـد علیـه 
علیـه  هنـد  نخسـت وزیر  تنـد  سـخنان  از  اخبـاری  کشـمیری،  مسـلمانان 

مسـلمانان ایـن کشـور منتشـر کـرده بودنـد.

ـــی  ـــۀ مل ـــوب کمیت ـــنبه در چارچ ـــروز دوش ـــی دی ـــیون موترران فدراس
ـــک  ـــی المپی ـــۀ مل ـــای کمیت ـــاالر کنفرانس ه ـــتان در ت ـــک افغانس المپی
ـــمًا  ـــک رس ـــۀ المپی ـــووالن کمیت ـــات و مس ـــی مقام ـــور برخ ـــا حض ب

ـــد. ـــاح ش افتت
ـــتان  ـــک افغانس ـــۀ المپی ـــانه یی کمیت ـــوول رس ـــهرزاد، مس ـــاه ش منورش
گفتـــه اســـت، فدراســـیون موتررانـــی در افغانســـتان بـــه هـــدف 
ـــاد  ـــارت زی ـــی مه ـــه در موترران ـــی ک ـــتعدادهای جوانان ـــذب اس ج
ـــد. ـــاح ش ـــی افتت ـــابقه های بین الملل ـــرکت در مس ـــرای ش ـــد، ب دارن
ـــد  ـــتان در چن ـــی افغانس ـــیون موترران ـــت: فدراس ـــهرزاد گف ـــای ش آق
مـــاه گذشـــته آغـــاز بـــه کار کـــرده و دیـــروز بـــا 25 اتومبیـــل 

ــود. ــاح می شـ ــمًا افتتـ ــکار رسـ ــپرت و 40 ورزشـ اسـ
ـــی  ـــه مکان ـــت ک ـــان داش ـــک اذع ـــۀ المپی ـــانه یی کمیت ـــوول رس مس
کـــه بـــرای پیســـت موتررانـــی در نظـــر گرفتـــه شـــده، کامـــًا 
ــان  ــاز جوانـ ــًا نیـ ــرای فعـ ــد بـ ــا می توانـ ــت، امـ ــتندرد نیسـ اسـ

موترســـوار را تأمیـــن کنـــد.
ـــی  ـــیون جوانان ـــن فدراس ـــاد ای ـــا ایج ـــرد: ب ـــدواری ک ـــراز امی او اب
ــه  ــل بـ ــای کابـ ــود را در خیابان هـ ــای خـ ــًا مهارت هـ ــه قبـ کـ
ــده و در  ــیون شـ ــذب فدراسـ ــون جـ ــتند، اکنـ ــش می گذاشـ نمایـ
مـــکان مشـــخصی کـــه بـــرای آنـــان تعییـــن شـــده نمایش هـــای 

خـــود را اجـــرا کننـــد.

بهتریــن گلــزن تاریــخ آرســنال نســبت بــه احتمــال جانشــینی ونگــر 
روی نیمکــت آرســنال واکنــش خاصــی نشــان داد.

تیــه ری آنــری، ســتارۀ ســابق و اســطورۀ آرســنال نســبت بــه شــایعۀ 
تبدیــل شــدن بــه جانشــین آرســن ونگــر فرانســوی، روی نیمکــت 

مربیگــری تیــم لندنــی واکنــش خاصــی نشــان داد.
او در ایــن بــاره گفــت: همه چیــز در خواســت و میــل مــن خاصــه 
ــرام گذاشــت.  ــگاه احت ــیاری از اصــول باش ــه بس ــد ب ــود. بای نمی ش
آرســنال در قلــب مــن اســت و هرگــز مایــل نیســتم نفــع شــخصی ام 
بــه ضــرر باشــگاه منجــر شــود. اخیــراً نــام خــودم را بــه عنــوان یکــی 
ــد  ــًا بای ــم دقیق ــنیده ام و نمی دان ــر ش ــینی ونگ ــای جانش از کاندیداه
ــرای هــر آنچــه ونگــر در طــول ســال ها  چــه کاری انجــام دهــم! ب

بــرای باشــگاه رقــم زده، احتــرام زیــادی قایــل هســتم.
ــخی  ــه از دادن پاس ــک در ادام ــی بلژی ــم مل ــی تی ــی فعل ــک مرب کم
روشــن بــه عاقــه اش بــرای در اختیــار گرفتــن پســت ســرمربیگری 
ــده چــه  ــد در آین ــزود: هیچ کــس نمی دان ــت و اف ــره رف آرســنال طف
ــا  ــگاه ب ــن و باش ــده م ــت آین ــوم نیس ــد و معل ــی رخ می ده اتفاقات
ــد  ــه هیچ کــس دیگــری نمی دان هــم تاقــی داشــته باشــدنه مــن و ن
ــی  ــه. هیچ وقــت مشــاور خوب ــا ن ــاده هســتم ی ــن شــغل آم ــرای ای ب
نخواهــم شــد و از طرفــی مربیگــری هــم در زمــزه اهدافــم نیســت. 
ــرمربی  ــر روزی س ــدارم. اگ ــخصی ن ــدف مش ــر ه ــال حاض در ح
شــوم، بــا تمــام وجــود شــغلم را دوســت داشــته و بــرای موفقیــت 
در ایــن وادی تــاش خواهــم کــرد امــا فعــا در مرحلــه یادگیــری 

رمــوز مربیگــری هســتم.

مذاکرات سازمان ملل دربارۀ 
ممنوعیت تسلیحات هسته یی

ارسال مخفیانۀ سالح های راهبردی 
امریکا به کوریای جنوبی

حملۀ هندوهای افراطی بر مسلمانان در هند

فـدراسیـون مـوتررانـی 
در کشـور افتتاح شـد

واکنش خاص آنری به احتمال 
جانشینی ونگر در آرسنال

جاويد فرهاد

گپی دربارۀ وام واژه ها در زبان پارسی
وام واژه هــا )واژه هــای قرضــی(، واژه هایی انــد کــه 
ــی و  ــۀ قرض ــه گون ــر، ب ــان دیگ ــه زب ــان ب ــک زب از ی
ــد: واژه هــای »ترومپــت« و »تیلفــون« از  ــی وارد می شــوند، مانن عاریت
زبــان فرانســوی، »اتــاق« از ترکــی و »ترمــز« از روســی کــه در زبــان 

فارســی وارد شــده اند.
ــرد  ــترده کارب ــۀ گس ــه گون ــی ب ــا( گاه ــی )وام واژه ه ــای وام واژه ه
ــرار  ــی ق ــورد جاگزین ــده، م ــی ش ــای فارس ــا برابره ــد و ب می یابن
ــدون  ــده، ب ــه ش ــای وام گرفت ــن واژه ه ــم ای ــی ه ــد و گاه نمی گیرن
برابرســازی و بــدون ترجمــه، در زبــان باقــی می ماننــد، مثــل: 

ــو«. ــون« و »رادی »تیلف
-تشخیص وام واژه ها چگونه صورت می گیرد؟

ــان فارســی،  پیــدا کــردن هویــت واژه هــای قرضــی و عاریتــی در زب
ــت؛  ــواری اس ــا، کاردش ــی واژه ه ــش ریشه شناس ــتن دان ــدون دانس ب
امــا بــرای تشــخیص نســبی ایــن وام واژه هــا در زبــان پارســی، وجــود 
ــای  ــه در واژه ه حــروف" ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع و ق "اســت ک
فپارســی بــه کار نمــی رود؛ بــرای نمونــه، کلمــات صابــون، اقیانــوس، 

ــر فارســی اند. ــد" غی ــط، مظهــر و معب ــواب، ضاب ث
بــه گونــۀ نمونــه، در ایــن نبشــته، فهرســت زبان هــای خارجــی را در 
ــان پارســی )از آغــاز  ــان در زب ــی از آن این جــا مــی آورم کــه واژه های
تــا امــروز( بــه شــکل وامــی، عاریتــی و بربنیــاد نیازهــای مفهومــی در 

فراینــد داد و ســتد فرهنگــی بــه کارفتــه اســت.
ــن،  ــی، التی ــی، یونان ــوی، انگلیس ــد از: فرانس ــا عبارت ان ــن زبان ه ای
ــریانی،  ــی، س ــی، روس ــی، ترک ــی، ارمن ــدی، عرب ــکریت، هن سانس
آرامــی، مغولــی، مجــاری، اســپانیایی، عبــری، اکــدی، آلمانــی، 
ــی،  ــی، ابوریجین ــی، تونگای ــری، فنینق ــی، آشــوری، برب ــی، ایتالیای بابل
ــلتی،  ــدی، س ــی، فنلن ــی، کوریای ــی، جاپان ــوگ، چین ــاگا ل ــی، ت تامیل
ایامــی، ســومری، حبشــی، قبطــی، نبطــی، نــروژی، چکــی، تاپــوری، 
لولوبیایــی، اورابیایــی، هوریانــی امــاردی، مائــوری، گرجــی، تخــاری 

و...
بربنیــاد ایــن مســأله، ایــن فرضیــه بــه درســتی روشــن می شــود کــه 
ــه داد  ــه، ب ــد رابط ــز( در فراین ــر نی ــای دیگ ــی )و زبان ه ــان پارس زب
ودهــش و وام گیری هــای دوســویه بازبان هــای دیگــر پرداختــه 

اســت.
ــان  ــژه در زب ــه وی ــی -ب ــر زبان ــا در ه ــری واژه ه ــرد وام گی رویک
پارســی- بــه معنــای عیــب ماهــوی در ذات زبــان نیســت؛ بــل ایــن 
ــت؛  ــان اس ــدی زب ــعه و غنامن ــرای توس ــی ب ــش فرهنگ ــی گرای نوع
زیــرا وقتــی بحــث بازرگانــی، توســعۀ فرهنگــی، داشــتن میراث هــای 
ــون  ــای گونه گ ــع و زبان ه ــان جوام ــی می ــی و تمدن ــترک فرهنگ مش
مطــرح اســت، مســألۀ وام گیــری واژه هــا بربنیــاد نیازمنــدی، یــک امــر 

ــود. ــته می ش ــیت برانگیز( دانس ــه حساس ــی )و ن طبیع

حامد حیدری

چون  دشمنانی  و  بیگانه گان  برابر  در  همه  که  زمانی  تا 
طالب، داعش، پاکستانی ها و یا هر خائین دیگر در داخل 
نظام، اتحاد و یکصدا نباشیم و از حقوق و خواسته های 
برابر دشمن زانو خواهیم زد. ظلم  همدیگر دفاع نکنیم، به زودی در 
و ستمی که از ده ها سال پیش بر ما وارد شده، نه پشتون شناخته و نه 

تاجک، همه یکسان آسیب دیده ایم.
متأسفانه حتا همان تحصیل کرده های ما در برابر مسایل قومی کمر خم 
کرده اند. یک تعداد ناآگاهان  دیگر، تاریخ خود، ناموس، وطن، شرافت 
و هستی شان را فدای دیدگاه های تاریک ماهای پاکستانی کرده اند و 
به ساز آنان می رقصند تا در آخرت حوری ها و فرشته ها را در آغوش 

بکشند.

نوراهلل ولی زاده

نهال شانی در بهار، یک رسم خوب است که دولت نیز 
این رسم را به جا می آورد، اما دیده می شود که اداره های 
دولتی، میل شدیدی به نشاندن نهال ناجو از خود بروز 
اداره های  محوطه های  در  ناجو  نهال  هزاران  که  گونه یی  به  می دهند. 

دولتی نشانده شده و هم اکنون نیز این روند جریان دارد.
ناجو،  ندانستم. درخت  را  ناجو  به درخت  این عاقۀ مفرط  دلیل  من 
درختی است که به سختی بزرگ می شود. ثمر ندارد. به غیر از سبزی 
غلو، نمود دیگری هم ندارد. گل زیبا ندارد و در زمستان سردی محیط 
را مضاعف می سازد. در عوض، نهال های مثمر دیگری وجود دارد که 
دارد و هم در  زیبا  ثمر می دهد، هم گل  بزرگ می شود، هم  هم زود 
زمستان با ریختن برگش، به آفتاب اجازه می دهد که محیط پیرامونش 

را پوشش دهد و از سردی هوا بکاهد!
مسووالن  که  هنگامی  کابل،  در  تکسی  رانندۀ  یک  پیش،  روز  چند 
شهرداری کابل را مشغول نشاندن نهال ناجو در گلدان جادۀ عمومی 
کابل-پروان دید، با عصبانیت غورید و گفت: ده ای مملکت هیچ کار 
براساس محاسبه درست نیست. او که آدم با هوش و متجربی به نظر 
می رسید، اضافه کرد که اگر به فرض محال این ناجوها در این جا بزرگ 
هم شوند، »فایده«اش این است که زمستان برف و یخک جاده را نگه 

می دارند و سبب حادثات ترافیکی زیادی خواهند شد!

فیـسبـوک نـــامــه
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و  کابــل  مزدحــِم شــهر  مناطــق  و  در چهارراه هــا 
ــی و برخــی والیت هــای  ــدان هوای ــژه اطــراف می به وی
ــوان  کشــور مثــل قندهــار و هــرات، ایــن روزهــا می ت
تصویرهــای بزرگــی از همایــون عزیــزی والــی والیــت 
قندهــار را دیــد. ایــن تصویرهــا ظاهــراً از ســوی 
هواخواهــاِن آقــای عزیــزی نصــب شــده کــه به مراســِم 
ــور  ــه کش ــت ب ــان و برگش ــس از درم ــتقباِل او پ اس
ــز  ــعارهایی نی ــا ش ــن تصویره ــود. در ای ــوط می ش مرب
ــد.  ــب توجه ان ــیار جال ــه بس ــد ک ــم می خورن ــه چش ب
ــاره  ــده "دوب ــته ش ــا نوش ــن تصویره ــی از ای در یک
می ســازمت وطــن، اگرچــه بــا خشــت جــان خویــش. 
ــا در  ــار"، و ی ــت قنده ــی والی ــزی وال ــون عزی همای
"وطــن!  می خوانیــم:  این گونــه  دیگــر  تصویــری 

ــت".  ــه فدای ــم ب جان
ــه  ــۀ خطرناکــی جــان ب ــزی از حادث ــای عزی این کــه آق
ــت و  ــیار خوشی س ــای بس ــت، ج ــرده اس ــامت ب س
مــا نیــز خوشــحالیم کــه حداقــل از آن حادثــۀ خونیــن 
ــی  ــرد؛ ول ــه ســامت ب ــت قندهــار جــان ب ــی والی وال
ــماری از  ــه ش ــفیم ک ــم متأس ــیار ه ــال بس ــن ح در عی
دپیلمات هــای کشــورِ امــارات متحــد عربــی و برخــی 
مقام هــای محلــی قندهــار جــان باختنــد. بحــث اصلــی 
در ایــن نوشــته بــر ســِر آن حادثــه و ابعــاد آن نیســت، 
ــه  ــر ســِر مراســِم اســتقبال و حرف هایی ســت ک ــل ب ب

ــان آقــای عزیــزی نوشــته شــده اســت.  از زب
نخســت این کــه آقــای عزیــزی مثــل هــر مقــام 
ــِی خــود را دارد و  ــگاه حقوق ــن کشــور جای ــِی ای دولت
ــای  ــی و مقام ه ــدان دولت ــر کارمن ــک از دیگ از هیچ ی
محلــِی کشــور مســتثنا نیســت. دوم این کــه شــعارهایی 
کــه در زیــر تصویرهــای آقــای عزیــزی از نــام او 
دارد.  گفت وگــو  و  بحــث  جــای  شــده،  نوشــته 
ــه آقــای عزیــزی منســوب شــده،  مصراع شــعری کــه ب
ــان و خامــۀ او بیــرون نشــده،  ــه هیــچ صــورت از زب ب
بــل مصراعــی از یــک شــعِر معــروِف ســمین بهبهانــی 
ــر  ــت. در تصوی ــی زبان اس ــدۀ پارس ــاعر شناخته ش ش
دیگــر کــه از زبــان آقــای عزیــزی گفتــه شــده "وطــن، 
جانــم بــه فدایــت"، نمی دانــم چــه رابطه یــی بــا 

ــود دارد! ــار وج ــت قنده ــۀ والی ــۀ مهمان خان حادث
 آقــای عزیــزی در میــدان جنــگ و یــا هنــگام بازدیــد 
از ســنگرهای نظامیــاِن کشــور مجــروح نشــده بــود کــه 

گفتــه شــود: وطــن! جانــم بــه فدایــت.
هــر روز در ایــن کشــور نظامیــان و غیرنظامیــاِن زیــادی 
ــت  ــن از دس ــاع از میه ــود را در راه دف ــای خ جان ه
آن هــا صــورت  از  یــادی  کمتــر  ولــی  می دهنــد، 
می گیــرد؛ امــا وقتــی کســی در خانــه اش زخمــی 
ــا  ــان دگرگــون می شــود کــه گوی ــه چن می شــود، حادث
آقــای عزیــزی در میــداِن جنــگ زخــم برداشــته اســت. 
آقــای عزیــزی در خانــه اش نتوانســته از خــود و 
ــار  ــش افتخ ــن کجای ــد، ای ــت کن ــش محافظ مهمانان
دارد و چــه ربطــی بــه فــدا کــردِن جــان در راه وطــن 
دارد؟ این کــه یکــی از مقــام هــای کشــور در خانــه اش 
آن جــا  در  اتفاقــًا  و  می دهــد  مهمانــی  و  نشســته 
ــه شــعارهای  ــد، چــه ربطــی ب ــاق می افت ــی اتف حادثه ی
ــروز چــه کارِ  ــه ام ــا ب ــزی ت ــای عزی ــی دارد؟ آق انقاب
خارق العاده یــی در پاســداری از کشــور انجــام داده 
کــه چنیــن شــعارهایی را بــه او نســبت می دهنــد؟ کــی 

ــد؟  ــدش بیای ــی شــدن ب ــه از وال هســت ک
ــای  ــاِن آق ــاص در زم ــِل خ ــه دالی ــزی ب ــای عزی آق
ــی  ــای غن ــان آق ــی شــد و در زم ــر پارلمان کــرزی وزی

بــه والیــت قندهــار منصــوب شــد. آیــا کســی در ایــن 
ــِت  ــک موقعی ــه او ی ــه ب ــود ک ــت می ش ــور یاف کش
درجه یــِک دولتــی پیشــنهاد شــود و ابــا ورزد؟... بــدون 
ــد، بســیار  ــم بیای ــش ه ــر پی ــوردی اگ ــن م شــک چنی

ــود.  ــادر خواهــد ب ــم و ن ک
 وقتــی والــی یــک والیــت نتوانــد از خــود و اطرافیانش 
بــا آن همــه تدابیــر شــدید امنیتــی و دیوارهــای ســمنتی 
ــور  ــت از کش ــد توانس ــه خواه ــد، چگون ــت کن حفاظ
ــه  ــه این گون ــی ب ــد؟ مــن وقت و مردمــش پاســداری کن
شــعارها نــگاه می کنــم، همــان حکایــت معــروِف 
ــه در بخشــی از آن  ــد ک ــادم می آی ــه ی ســعدی )رح( ب
می گویــد "تــو بــراوج فلــک چــه دانــی چیســت/ کــه 

ندانــی کــه در ســرایت کیســت". 
ــاِل  ــی داده و در ح ــه اش مهمان ــزی در خان ــای عزی آق
عیش ونــوش بــوده کــه یکــی آمــده زیــر پایــش بمــب 
ــن  ــه در راه وط ــی ک ــده قهرمان ــاال ش ــته، و ح گذاش
جراحــت برداشــته اســت! اگــر او در راه پاســداری از 
افغانســتان جراحــت برداشــته، پــس آن شــش دیپلمــاِت 
کشــور امــاراِت متحــد عربــی هــم در راه همیــن کشــور 
جــان داده انــد و خیلــی بیشــتر از آقــای عزیــزی بایــد 

مــورد تقدیــر قــرار گیرنــد. 
در ایــن کشــور مقام هــای دولتــی در حصارهای ســنگی 
ــد،  ــی می کنن ــی زنده گ ــدید امنیت ــر ش ــت تدابی و تح
ــد  ــوی برخوردارن ــادی و معن ــات م ــن امکان از بهتری
ــورد،  ــان می خ ــه پای ش ــنگی ب ــه س ــم ک ــی ه و وقت
ــع شــهادت نصیب شــان  ــد کــه درجــۀ رفی انتظــار دارن
ــور در  ــای کش ــه مقام ه ــت ک ــرم اس ــای ش ــود. ج ش
چنــان حصارهایــی زنده گــی می کننــد، درحالی کــه 

میلیون هــا انســاِن بی گنــاه و ســادۀ ایــن ســرزمین 
بــدون کمتریــن توجــه هــر روز دچــار یــک مصیبــِت 

جانــکاه می شــوند. 
مــن وقتــی حصارهایــی را کــه مقام هــای دولتــی 
کشــیده اند  دفترهای شــان  و  خانه هــا  اطــراِف  در 
می بینــم، بــه یــاد داســتانی می افتــم کــه در زمــان 
ــان آن را از  ــریِف آن زم ــای ش ــی از معلم ه ــب یک مکت
ــت  ــرد. او می گف ــل می ک ــی نق ــاه ابدال ــول احمدش ق
زمانــی احمدشــاه ابدالــی می خواســت بــرای حفاظــِت 
ــه در  ــی ک ــه دور قلعه ی ــواده اش ب ــود و خان ــان خ ج
ــادرش از  ــد. م ــر کن ــدق حف ــرد، خن ــی می ک آن زنده گ
ایــن مســأله باخبــر می شــود و نــزد احمدشــاه می آیــد 
ــرای  ــی ب ــه می خواه ــاد ک ــرمت ب ــه ش ــد ک و می گوی
حفــظ جانــت چنیــن خندقــی حفــر کنــی، درحالی کــه 
ــن  ــوِس ُکل ای ــان و نام ــِت ج ــوولیت حفاظ ــو مس ت

ــده داری.  ــه عه کشــور را ب
ــا واقعیت هــای  ــم کــه ایــن حکایــت چقــدر ب  نمی دان
تاریخــی همخوانــی دارد، ولــی مــا شــاگرداِن آن 
ــود  ــِم خ ــان معل ــت را از زب ــن حکای ــی ای دوران وقت
ــا  ــِم م ــم. معل ــد می آمدی ــه وج ــًا ب ــنیدیم، واقع می ش
می گفــت بــه دنبــال همیــن ســخنان، احمدشــاه ابدالــی 
حفــر خنــدق را متوقــف ســاخت و بــه فراهــم کــردن 

ــش پرداخــت.  ــرای توســعۀ مرزهای ــزرگ ب لشــکر ب
ــاه  ــایی های احمدش ــا کشورگش ــم ب ــلمًا نمی توانی مس
ــت  ــن اس ــوال ای ــا س ــیم، ام ــته باش ــی داش ــا همدل باب
کــه: دولت مــرداِن مــا کــه اکثــراً خــود را بــه احمدشــاه 
درس  او  از  چـــقدر  می بیننــد،  نزدیــک  ابدالــی 

نــد؟ گرفته ا

تو بر اوِج فلک چه دانی 

چیست!

جالل نورانی 
یکی از پیشگامان 

طنز افغانستان درگذشت
افغانســـتان امروز به  از پیشـــگامان طنز  جال نورانی، 

درگذشت. ســـاله گی   69 سن 
جـــال نورانی، مشـــاور پیشـــین وزارت اطاعات و 
طنزنویســـی  پایه گذاران  از  یکـــی  و  کشـــور  فرهنگ 
معاصر افغانســـتان در ســـال 1۳27 در کابل به دنیا آمد. 
نورانی پـــس از آموزش های ابتدایی و عالی در ســـال 
1۳51 به دانشـــکدۀ حقوق و علوم سیاســـی دانشـــگاه 

شد. شـــامل  کابل 
آقای نورانـــی در همان زمـــان دانشـــجویی به عنوان 
طنزنویســـی خبره در حلقات مطبوعاتی کشـــور ظهور 
در  نورانی  طنـــزی جـــال  نمایش نامه هـــای  کـــرد. 
ســـال های دهۀ پنجـــاه از رادیو تلویزیون افغانســـتان 

شـــهرت زیادی بـــرای او دســـت وپا کرد.
اما نورانی پس از برگشـــت از روســـیه در سال 1۳61 

نویســـنده گی و طنزنویسی را بیشـــتر جدی گرفت.
طنزهـــای »ای همو بیچـــاره گک اس« و »چه کنم عادتم 
شـــده« پس از همین ســـال  انتشـــار یافت. هم چنان او 
در این ســـال ها طنزهایی را از منابـــع بلغاریایی ترجمه 
کـــرد که بعداها زیر نـــام »مربای مرچ« انتشـــار یافتند.
»طنزهایی از چهار گوشـــۀ جهان« یکی از آثاری ســـت 

که بیشـــتر در شـــهرت او نقش داشته است.

احمــد عمران
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