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د افغانسـتان د خپلواکـو ژورنالېسـتانو د مالتـړ ټولنـه د افغـان 

خربیاالنـو وضعیت ته اندېښـنه لـري وايي چې یـوازې د جون 

پـه میاشـت کـې د خربیاالنـو پـه وړانـدې د تاوتریخـوايل ۲۲ 

پېښـې ثبت شـوي دي.

د دغـې ټولنـې مـر رحیم الله سـمندر د سـې شـنبې پـه ورځ 

پـه کابـل کې یـوې خربي غونـډې ته وویـل چې له دغو پېښـو 

یـې اوه پـه مرکـز کابـل کـې دي چـې خربیـاالن پـه کـې وهل 

شـوي او یـا لـه نورو ډولـ  ډول ګواښـونو رسه مخ شـوي دي.

د  کـې  میاشـت  شـپږمه  »پـه  کـړه:  زیاتـه  سـمندر  ښـاغيل 

خربیاالنـو پـه وړانـدې تـر ټولـو ډېـر تاوتریخوالـی شـوی دی 

لـه دې یـې ۱۵ موارد پـه والیتونـو او۷ په کابل کـې دي په دې 

کـې بـد چلنـد، وهـل ټکـول، سانسـور محدویتونـه، د وظیفي 

د پریښـودو ګواښـونه او د مـرګ ګواښـونه زمـوږ د ټولنـو رسه 

ثبـت شـوي دي.«

بېالبېلـو  د  ژورنالېسـتانو  د  ده چـې  کـې  داسـې حـال  پـه  دا 

ټولنـو د معلوماتـو لـه مخـې لـه دې وړانـدې پـه میاشـت کـې 

د خربیاالنـو رسه د تاوتریخـوايل پېښـې لـه اتو نه دي اوښـتي.

نـی یـا په افغانسـتان کـې د ازادو رسـنیو څخـه د مالتـړ ادارې 

پـر  افغانسـتان کـې د ژورنالېسـتانو  پـه  هـم لـه دې وړانـدې 

وړانـدې پـر زیاتیدونکـي تاوتریخـوايل اندیښـنه څرګنده کړې 

او ویـيل یـې دي چـې د کال لـه پیلـه بیـا د مـۍ تـر میاشـتې 

پـورې دوی د تاوتریخـوايل دا ډول ۵۰ پېښـې ثبـت کړي دي.

د کابـل پریـس کلـب مسـول عزیـز احمـد تسـل وايـي چـې د 

خربیاالنـو رسه د تاوتریخـوايل ډيرې پېښـې د امنیتي ارګانونو، 

سـیمه ییـزو چارواکـو او زورواکـو لـه خوا تـررسه کیږي.

د افغانسـتان د کورنیـو چـارو وزارت ویانـد صدیـق صدیقي د 

امنیتـي ارګانونـو له خوا د خربیاالنو په وړانـدې د تاوتریخوايل 

احتـال نـه ردوي خو وايي چـې دا موضوعات بـې تعقیبه هم 

نه پاتـې کیږي.

ښـاغيل صدیقي د سـې شـنبې پـه ورځ پـه دې اړه ازادي راډيو 

تـه وویـل: »امنیتـي ځواکونـه په هـر ځای کـې د ژورنالېسـتانو 

د  کلـه  کلـه  خـو  ده  موجـوده  ژمنـه  دا  کـوي  احـرام  لپـاره 

افغانسـتان رشایـط داسـې دي چـې تاوتریخوالـی رامنځته يش 

امنیتـي ځواکونـو کله د داسـې حاالتو رسه مـخ يش چې دوی 

خپلـه وظیفـه هـم پـه صحیـح ډول نـه يش تر رسه کـوالی خو 

کـه پـه داسـې وختو کـې هـم داسـې پېښـې رامنځته کیـږي دا 

ژمنتیا شـته چـې د ژورنالېسـتانو د حقونـو له مدافـع ټولنو رسه 

دا ډول مسـایل وڅېـړل يش.«

خـو پـه ورتـه وخت کې د رسـنیو یو شـمېر کتونکـي وايي چې 

د ځينـو ژورنالېسـتانو غیـر مسـلکي کارونـو، تعصبـي چلند او 

خپرونـو وخـت نـا وخـت خپلـه تاوتریخـوايل تـه زمینـه برابره 

ده. کړې 

لـه دې ډلـې حکمـت اللـه صدیقـي ازادي راډيـو تـه وویـل، د 

داسـې پېښـو د مخنیـوي په هدف بایـد قضیې تـر تاوتریخوايل 

دمخـه عـديل او قضایـې ادارو ته ورسـیږي.

نومـوړی وايي، دولـت باید د ژورنالېسـتانو رسه د تاوتریخوايل 

ثبـت شـوي قضیې پـه خپل وخـت وڅېـړي او لـه دې الرې د 

نـورو پېښـېدونکو قضیو مخنیـوي وکړي.

سمندر:
 روانه میاشت خربیاالنو رسه د 

تاوتریخوايل ۲۲ پېښې ثبت شوي
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جدی تریـن موضـوع در افغانسـتان ایـن اسـت 
کـه هیـچ چیـزی جــدی نیسـت. همـه چیـز 
در هاله یـی از شـوخی، طنـز و سـطحی نگری 
برگزار می شـود. یـک روز باهم انـد و روزی از 
هـم جـدا می شـوند، یـک روز صدقـه و قرباِن 
یکدیگـر می رونـد و روز دیگر زبـان به انتقاد از 
یکدیگـر می گشـایند. وقتـی بـه اظهـارات اخیِر 
جنرال دوسـتم معاون اوِل ریاسـت جمهوری و 
تعبیـر و تفسـیرهایی که پیراموِن آن بـه راه افتاده 
نـگاه می اندازیـم، ایـن عدمِ جدیت را بیشـتر از 

هـر جـاِی دیگـری احسـاس می کنیم. 
منظـور ایـن نیسـت کـه معـاون اوِل ریاسـت 
می زنـد،  بی ربـط  حرف هـای  جمهـوری 
بـل هـدف ایـن اسـت کـه همـه چیـز در یـک 
می شـود.  برگـزار  غیرجــدی  کامـًا  سـطِح 
خواسـت های آقـای دوسـتم بـه عنـوان معاون 
اوِل ریاسـت جمهـوری شـاید درسـت باشـد، 
ولـی نـوع خواسـتن و مطـرح کـردِن آن هـا بـه 
هیچ صـورت درسـت نمی نماید. آقای دوسـتم 
و  او  اختافـاِت  از  بارهـا  کـه  آن چـه  منهـای 
رییـس جمهـوری در جاهای مختلف یاد شـده، 
حداقـل در نزدیـک بـه دو سـال گذشـته که از 
عمـر دولـت وحـدت ملـی می گـذرد، تـا بـه 
حال سـه بـار به صورِت رسـمی زبان بـه انتقاد 

از رییـس جمهـوری و تصمیم هـای او گشـوده 
از  دوسـتم  آقـای  کـه  هـم  بـاری  هـر  اسـت. 
رییـس جمهـوری انتقاد کـرده، ایـن انتقادها در 
مـورد نقـش و جایگاهِ خودش و دوسـتانش در 
سـاختار نظـام بوده اسـت. گویـا آقای دوسـتم 
بـه آن چـه کـه تـا بـه حـال بـه دسـت آورده و 
یـا برایـش تخصیـص یافتـه، راضـی نیسـت و 

نتوانسـته حامیانـش را راضـی نگـه دارد. 
ایـن  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  این طـور  گاهـی 
انتقادهـا بیشـتر از این که جنبـۀ واقعی و حقیقی 
داشـته باشـند، نوعی شـانه از زیر بارِ مسوولیت 
خالـی کردن اسـت. بـه این معنا کـه وقتی آقای 
دوسـتم بـا اعتراض هایی در میـان اطرافیان و یا 
طرف دارانـش در مـورد نقـش و جایـگاهِ آن هـا 
بـرای  او  می شـود،  مواجـه  نظـام  سـاختار  در 
خاصـی از تیـر انتقادهـا، آن هـا را بـه جـای 
دیگـر ارجـاع می دهـد و مسـتقیمًا بـه گـردن 
رییـس جمهـوری و یـا دولـت وحـدت ملـی 

می انـدازد. 
چنیـن بـه نظر می رسـد کـه بخشـی از اعتراِض 
آقـای دوسـتم در حـال حاضـر کـه بـه زعـِم 
در  دیگـران  و  او  شـده  باعـث  نزدیکانـش 
تیـم تحـول و تـداوم بـه خواسـت های خـود 
نرسـند، ایجـاد دولـت وحدت ملی بوده اسـت. 

نزدیـکاِن  نحـوی  بـه  حـاال  را  موضـوع  ایـن 
می کننـد  مطـرح  رسـانه ها  در  دوسـتم  آقـای 
و می گوینـد کـه آن هـا مخالـف ایجـاد دولـت 
وحـدت ملـی و تقسـیم قـدرت به گونـۀ پنجاه 

ـ پنجـاه بـوده انـد.
 ارجـاع انتقادهـا بـه چنین آدرسـی، عمًا خلط 
ُکِل مشـکل می توانـد  بـه هـم زدِن  مبحـث و 
باشـد. آقای دوسـتم و اطرافیانش بیـش از همه 
می داننـد و در جریـان قـرار دارنـد و داشـتند 
کـه سـاختار فعلـِی دولـت بـه گونـۀ قانون منـد 
نگرفـت.  شـکل  رای  صندوق هـای  دروِن  از 
ایـن سـاختار به یک معنـا سـاختار فراانتخاباتِی 
دولـت می تواند باشـد؛ سـاختاری کـه در نتیجۀ 
تفاهـم بـه وجود آمـده و وظیفـۀ آن، جلوگیری 
از فروپاشـی نظـام و دسـتاوردهای پانزده سـاِل 

است.  گذشـته 
ایـن دولـت بـدون شـک یـک دولـِت کامـل 
انتخابـات  نیتجـۀ  در  کـه  نیسـت  شـکلی  بـه 
می توانسـت بـه وجـود آیـد. به همیـن دلیل هم 
مسـوولیت اصلـِی دولـت وحدت ملـی، عملی 
کـردِن تفاهم نامـۀ سیاسـی یی گفتـه می شـود که 
بر اسـاِس آن به وجود آمده اسـت. توقع بیشـتر 
داشـتن از چنیـن دولتـی، عمًا به سـردرگمی و 

پریشـانی ختـم می شـود. 
اگـر بخواهیـم چنیـن محاسـبه کنیـم کـه بـرای 
داشـتن قدرت و نقش بیشـتر در ساختار دولت، 
جملـه  از  و  دیگـری  گزینه هـای  بـه  می شـد 
تهدیـد و جنـگ متوسـل شـد، آن گاه می شـود 
اسـتدالل کـرد کـه نبایـد بـه این هم بسـنده کرد 
و بـا انتخـاب گزینه هـای دیگـر، حتـا می شـود 
اعضـای تیـِم خـود را نیـز از قـدرت کنـار زد 
تـا قـدرت به صـورِت کامـل در اختیارِ مـا قرار 
گیـرد. مگـر چنیـن اتفاقـی بارهـا و بارهـا در 
افغانسـتان تکـرار نشـده اسـت؟ حداقـل آقـای 
دوسـتم شـاهد چنیـن بـه قـدرت رسـیدن های 

مطلقه یـی در افغانسـتان بـوده اسـت!
 امـا فـرِق دولـِت فعلـی بـا همـۀ دولت هـای 
راه هـای  از  نبایـد  کـه  اسـت  ایـن  در  پیشـین 
غیرمشـروع به قدرِت سیاسـی دسـت پیدا کرد. 
بحـث هرگز این نیسـت کـه رای آقای دوسـتم 
در انتخابـاِت گذشـته رای واقعـی نبوده اسـت؛ 
امـا تیـِم ایشـان بـه اعتـراف نهادهـای داخلی و 
خارجـِی ناظـر بـر انتخابـات، بیشـترین تقلـب 
را انجـام داد و عمـًا انتخابـات را بـه بیراهـه 
کشـاند. آقای دوسـتم اگـر ناراحت اسـت، باید 
از ایـن موضـوع ناراحت باشـد کـه عده یی رای 

پـاِک او را بـا رای ناپـاِک خـود آلـوده کردنـد.
آقـای دوسـتم بـا کج خلقـی و قهـر نمی توانـد 
به خواسـت هایش دسـت پیدا کنــد؛ چـون تیِم 
او هیچ وقـت نـگاهِ جـدی به او نداشـته اسـت.  
رییـس جمهـور غنـی بـه دوسـتم از آغـاز نگاهِ 
ابـزاری داشـت و حـاال نیـز بـه او چنیـن نـگاه 
می کنــد. مصـروف نگـه داشـتِن او در جنـگ 
شـمال، چیـزی بیـش از گرفتـِن امتیازهـای او 
نیسـت و ایـن موضوعی سـت که آقای دوسـتم 

باید به آن جــدی بیندیشـــد.  
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آن گونــه کــه گزارش هــا از والیــِت ننگرهــار مشــعر اســت، 
وضعیــِت ایــن والیــت نه تنهــا مطلــوب نیســت، بلکــه 
به شــدت وخیــم اســت. گزارش هــا از ســقوِط 95 درصــدِی 
ایــن والیــت بــه دســِت طالــب و داعــش حکایــت می کننــد 
و نیــز ظلمــی کــه توســط تروریســتان بــر ننگرهاریــان رفتــه 
اســت. در حالــی کــه ایــن اوضــاع مایــۀ تأثــِر فــراوان اســت، 
ایــن نگرانــی را نیــز به بــار آورده کــه اگــر نیروهــای دولتــی 
بــه والیــت ننگرهــار توجــِه بیشــتر نکننــد، ممکــن در ایــن 

والیــت تجربــۀ قنــدوز تکرار شـــود. 
ــوالی  ــزده ولس ــتر از پان ــش در بیش ــب و داع ــور طال حض
ننگرهــار آن هــم در نزدیکــِی کابــل را نمی شــود ســاده 
انگاشــت. مســلمًا ســقوِط ننگرهــار بــه عنــوان والیتــی کــه 
بــا پاکســتان مــرزِ طوالنــی دارد و در عین حــال، دروازۀ ورود 
ــت و  ــرای پایتخ ــد ب ــود، می توان ــمرده می ش ــل ش ــه کاب ب
تمامیــِت نظــام خطرآفریــن باشــد و ُکِل کشــور را زیــر تیــِغ 

ــرار دهــد.  دشــمن ق
بی توجهــی مســووالِن دولتــی در جابه جــا شــدِن بیــش 
ــت؛  ــن اس ــاب روش ــِل آفت ــار، مث ــش در ننگره ــِد داع از ح
ــه  ــه این هم ــه ب ــت ک ــی نیس ــچ مرجع ــفانه هی ــی متأس ول
رســیده گی کنــد. حضــور داعــش در والیــت ننگرهــار، 
ناشــی از سیاست هایی  ســت کــه در دوراِن آقــای کــرزی 
عملــی شــده و امــروز بــه اوج رســیده و بــرای همــه خطــر 

ــرده اســت.  ــق ک خل
شــکی نیســت کــه پاکســتان تــاش دارد والیــِت ننگرهــار را 
پایتخــِت داعشــیاِن دو ســوی مــرز بســازد و از ایــن طــرف، 
بــر بخش هــای وســیعی در افغانســتان وحشــت بیافرینـــد و 
ایــن کشــور را در مشــکاِت بیشــتر گیــر بیـــندازد. امــا عامِل 
ــی دارد ایــن اســت  ــز کــه به شــدت جــای نگران دیگــری نی
ــووالِن  ــت مداران و مس ــاده لوحِی سیاس ــم کاری و س ــه ک ک
ــا  ــته ت ــی، از گذش ــای این چنین ــِر رویداده ــی در براب دولت
ــرده و کشــور را دچــارِ یــک  ــن ب ــون فرصت هــا را از بی اکن

جنــِگ فرسایشــی کــرده اســت. 
ــِد  ــان افغانســتان و پاکســتان و رفت وآم ــرزِ می ــودِن م ــاز ب ب
ــاِق  ــه اتف ــب ب ــه قری ــت ک ــده اس ــبب ش ــتان س تروریس
ــا پاکســتان ناامــن باشـــند و  همــۀ والیت هــای همســرحد ب
ــن  ــِق ام ــه مناط ــوا ب ــن و ه ــتان از زمی ــا تروریس از آن جاه
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــر، ب ــرف دیگ ــوند. از ط ــتاده ش فرس
توجــه بیشــتِر دولــت و نهادهــای امنیتــی و قوت هــای 
ــدروزه در تورخــم ســبب  ــِگ چن ــه جن ــی ب ــی و مردم محل
ــکِل  ــه ش ــد ب ــش بتوانن ــب و داع ــای طال ــه نیروه ــده ک ش
مشــترک در بخش هــای وســیعی از ننگرهــار حضـــور یابنــد 
چندیــن  از  را  جبهه یی شــان  عملیات هــای  یک بــاره  و 

ــد.  ــت بیافرینن ــندازند و جنای ــه راه بیـ اســتقامت ب
آن چــه در ننگرهــار اتفــاق افتاد، ســبب شــد کــه خانواده های 
ــم  ــی ه ــودکان و زنان ــردان و ک ــوند و م ــا ش ــادی بی ج زی
ــوده شــوند. مســلمًا ایــن  ــا هــم رب ــه هاکــت برســند و ی ب
مصیبــت تنهــا بــه مــردم شــریِف ننگرهــار محــدود نخواهــد 
مانــد و ممکــن اســت فــردا در والیــِت دیگــری نیــز تکــرار 
ــن شــب  ــان در ای ــه ننگرهاری ــی ب ــن، بی توجه شــود. بنابری
ــر  ــور، و اگ ــردم کش ــامِ م ــِق تم ــت در ح و روز، جفایی س
ننگرهــار در آتــِش فتنــه و آشــوب بســوزد، دیــری نخواهــد 
ــد  ــا را خواه ــۀ م ــِن هم ــعله های آن دام ــه ش ــت ک گذش

گرفــت. 
تجــارِب گذشــته نشــان داده کــه ســقوط ننگرهــار، ســقوط 
ُکِل کشــور اســت. از همیــن رو انتظــار مــی رود کــه دولــت به 
امنیــِت ایــن والیــت در ایــن شــب و روزهــا بیشــترین توجــه 
را داشــته باشــد. رســیده گی بــه بی جاشــده گان و کمــک بــه 
آنــان در ایــن مــاه مبــارک رمضــان، از مســوولیت های دولــت 
و مــردمِ کشــور اســت. طالبــان و داعشــیان بــا عملکردشــان 
در مــاه مبــارِک رمضــان نشــان دادنــد کــه بــرای آنــان هیــچ 
ــارِ  ــن رفت ــدارد و ای ــت ن ــی اهمی ــز جــز کشــتن و ویران چی
ــه دور اســت.  آن هــا از قامــوِس اســام و انســانیت کامــًا ب
بــر دولــت وحــدِت ملی ســت کــه ننگرهــار را دریابــد و بــر 

زخــِم مــردمِ ایــن والیــت مرهــِم همیشــه گی بگــذارد. 

ننگرهار را 
دریابیـد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1812 چها ر   شنبه        9 سرطان /      تیر       y    1395   24  رمضان ا لمبارک  y 1437   29 جو ن    2016

ــش  ــدرت و نق ــتن ق ــرای داش ــه ب ــم ك ــبه كنی ــن محاس ــم چنی ــر بخواهی اگ

بیشــتر در ســاختار دولــت، می شــد بــه گزينه هــای ديگــری از جملــه تهديــد 

و جنــگ متوســل شــد، آن گاه می شــود اســتدالل كــرد كــه نبايــد بــه اين هــم 

ــِم  ــای تی ــود اعض ــا می ش ــر، حت ــای ديگ ــاب گزينه ه ــا انتخ ــرد و ب ــنده ك بس

خــود را نیــز از قــدرت كنــار زد تــا قــدرت به صــورِت كامــل در اختیــاِر مــا 

قــرار گیــرد. مگــر چنیــن اتفاقــی بارهــا و بارهــا در افغانســتان تکــرار نشــده 

اســت؟ حداقــل آقــای دوســتم شــاهد چنیــن بــه قــدرت رســیدن های 

ACKUمطلقه يــی در افغانســتان بــوده اســت!
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برخی از نماینده گاه مجلس و فعاالن جامعۀ مدنی:

تروریستان در 95 درصد خاک 
ننگرهار فعالیت دارند

ــه ولســوالی  ــه ب ــا حمل گــروه داعــش ب
ــماری از  ــار، ش ــت ننگره ــوت والی ک
را کشــته  زنــان  مــردان و  کــودکان، 
ــت.  ــرده اس ــود ب ــا خ ــماری را ب و ش
ــن  ــراز ای ــا اب ــار ب ــی ننگره ــع محل مناب
ــد  ــدگار گفتن ــه مان ــه روزنام ــب ب مطل
ــش و  ــتی داع ــای تروریس ــه گروه ه ک
طالبــان در 95 درصــد والیــت ننگرهــار 
کــه بیــش از 15 ولســوالی را در بــر 

می گیــرد، فعالیــت دارنــد.
ولســوالی های  در  آنــان،  گفتــۀ  بــه 
ــوت و  ــر، ک ــپین غ ــن، س ــا، اچی درباب
ــت دارد و  ــش فعالی ــروه داع رودات، گ
لعل پــور،  حصــارک،  ولســوالی های 
ــت  ــته، تح ــار و گوش ــوت، چپره بتی ک

ــرار دارد.  ــان ق ــروه  طالب ــوذ گ نف
واپســین  در  کــه  می گوینــد  آنــان 
حماتــی کــه داعــش بــه ولســوالی 
ــن  ــام داد، ای ــت انج ــن والی ــوت ای ک
گــروه کــودکان را ســربرید، بانــوان را به 
ــا  ــراد را ب ــی از اف ــانده و برخ ــل رس قت
خــود بــرده انــد و از اثــر آن 400- 500 

ــد. ــده ان ــا ش ــواده بیج خان
آنــان، سیاســت دولــت مرکــزی در  
ــاکام  ــان را ن ــش و طالب ــا داع ــارزه ب مب
ــووالن  ــه مس ــد ک ــرده می گوین ــی ک تلق
ــب  ــا به خاطــر فری ــار تنه ــی ننگره دولت
و نمایــش دســانه ها، عملیاتــی غیــر 
ــس. ــد و ب ــدازی می کنن ــری را راه ان موث
فریــدون مومنــد، نماینــده مــردم ننگرهار 
در مجلــس نماینــده در مصاحبــه بــا 
ــس از  ــد: پ ــدگار می گوی ــۀ مان روزنام
ــای  ــق کوه ه ــا از طری ــدن راه ه ــاز ش ب
ــت و  ــتان، رف ــتان- پاکس ــرزی افغانس م
ــن  ــه ای ــتی ب ــای تروریس ــد گروه ه آم

ــده اســت.  ــت مســاعد ش والی
و  حمــات  این کــه  بیــان  بــا  او 
تجهــزات گــروه داعــش در ایــن اواخــر 
افزایــش یافتــه اســت، افــزو: در آخریــن 
حملــه گــروه داعــش بــه ولســوالی 
ــن  ــتر محاس ــت بیش ــن والی ــوت ای ک
ــوان و بســته گان  ــودکان، بان ــفیدان، ک س
ــروف کار  ــت مص ــه در دول ــانی ک کس
بودنــد توســط ایــن افــراد بــه شــهادت 

رســیده اند.
بیشــتر  حملــه  ایــن  در  گفــت:  او 
کــه  شــده اند  بیجــا  خانواده هایــی 

آنهــا رســیده گی کــرده  بــه  دولــت 
نتوانســته اســت و مناطقــی را کــه گــروه 
داعــش اشــغال کــرده بــود، تــا هنــوز در 

دارد. قــرار  کنترول شــان 
ــه  ــی را ب ــد، مســووالن دولت ــای مومن آق
ــرده  ــم ک ــانه ها مته ــی در رس دروغ گوی
ــواره از  ــی هم ــووالن دولت ــت: مس گف
ــخن  ــار س ــش در ننگره ــت داع شکس
فعالیــت داعــش در  امــا  می گوینــد؛ 
ــود  ــترده وج ــکل گس ــه ش ــار ب ننگره
ــت  ــه فعالی ــش از روز اول ک دارد و داع
ــرده  ــروع ک ــار ش ــر ه ــود را در ننگ خ
تــا هنــوز بــه فعالیــت ادامــه داده و 

ــت. ــورده اس ــت نخ شکس
ایــن نماینــده مــردم ننگرهــار، مســووالن 
ــردن  ــان ک ــه پنه ــار را ب ــی ننگره محل
ــه در  ــزود: ک ــرده اف ــم ک ــت مته حقیق
95 درصــد والیــت ننگرهــار کــه بیــش 
از 15 ولســوالی می شــود؛ گروه هــای 

ــد. ــت دارن ــتی  فعالی تروریس
او افــزود: در برخــی از ایــن ولســوالی ها 
ــروه  ــر آن گ ــی دیگ ــان و در برخ طالب
ایــن  فعالیــت می کنــد کــه  داعــش 
موضــوع را بــا رییــس جمهــور، شــورای 
ــی  ــای امنیت ــووالن نهاده ــت و مس امنی
ــای  ــا دادن دعده ه ــاختیم ب ــریک س ش
زیــاد تــا هنــوز عملــی در مــورد انجــام 

نشــده اســت. 
ــال  ــحاک فع ــان س ــام خ ــان، مق هم چن
ــه  ــی ب ــد: وقت ــار می گوی ــی ننگره مدن
اوضــاع امنیتــی ولســوالی های اچیــن 
ــده شــود،  ــت دی ــن والی ــوت در ای و ک
اوضــاع امنیتــی ایــن والیــت را از همــۀ 
می شــود  احســاس  وخیــم   والیــات 
ــقوط  ــت س ــت را در حال ــن والی و ای

نشــان می دهــد
آقــای ســحاک، دولــت مرکــزی را متهــم 
اگــر  بی توجهــی کــرده گفــت:  بــه 
ــده داعــش در ننگرهــار  ــه پدی ــت ب دول
توجــه می کــرد، حــال ایــن پدیــده 
دامن گیــر  قــدر  ایــن  نمی توانســت 

ــود. ــردم ش م
ــش  ــروه داع ــه گ ــرد ک ــد ک ــز تایی او نی
در ولســوالی کــوت ننگرهــار، کــودکان 
ــر  ــوان را کشــتند و از اث را ســربرید، بان
ــواده بیجــا  ــان 400- 500 خان ــه آن حمل

شــده اســت.

ــردم از  ــد: م ــی می گوی ــال مدن ــن فع  ای
ــش  ــروه  داع ــه گ ــد ک ــت می خواه دول
ایــن والیــت ســرکوب کنــد؛  را در 
ــر کــودکان  چــون تجــاوز ایــن گــرو ه ب

ــت.  ــول نیس ــل قب ــان  قاب و زن
ــت  ــان این کــه دول ــا بی ــای ســحاک ب آق
اگــر در قبــال داعــش سیاســت خــود را 
تغییــر ندهــد، امــکان مــی رود ننگرهــار 
ــه دســت ایــن گروه هــا ســقوط کنــد،  ب
افــزود: فســاد اداری و ضعــف مدیریــت 
در  والی ننگرهــار  و  امنیــه  فرمانــده 
ــای  ــد گروه ه ــث رش ــت باع ــن والی ای

هــراس افکــن شــده اســت.
او افــزود: در حــال حاضــر در چهــار تــا 
پنــج ولســوالی ننگرهــار گــروه داعــش 
ننگرهــار  مــردم  و  دارنــد  حضــور 
به خاطــر دفــاع از وطــن و نوامیــس 
خویــش اســلحه گرفتنــد و دربرابــر ایــن 

گــروه  می جنگنــد.
امــا، عطــاوهلل خوگیانــی ســخنگوی 
والــی ننگرهــار می گویــد: در حــال 
حاضــر عملیات پاکســازی در ولســوالی 
کــوت ننگرهــار جریــان دارد و افــرادی 
طــرف  از  جنــک  جریــان  در  کــه 
ــاره  ــد دوب ــده بودن ــوده ش ــش رب داع
برگرداننــده  خانواده های شــان  بــه 

ند. شــده ا
آقــای خوگیانــی افــزود: چنانچــه تمــام 
والیــات افغانســتان بــه مشــکات ناامنی 
دچــار اســت، والیــت ننگرهــار نیــز بــه 
ایــن مشــکات گرفتــار اســت؛ امــا هیچ 
ولســوالی  ننگرهــار در کنتــرول داعــش 

و یــا طالبــان قــرار نــدارد.
در  متعــدد  عملیاتــی  او،  گفتــۀ  بــه 
ــام  ــت انج ــن والی ــش در ای ــر داع براب
شــده اســت، امــا نســبت موقیعــت 
مــرزی والیــت ننگرهــار بــا کشــورهای 
از گاهــی مشــکات  همســایه، هــر 
بدامنــی در ایــن والیــت بــروز می کنــد. 
از ظهــور گــروه داعــش در والیــت 
شــرقی افغانســتان )ننگرهــار( در حــدود 
ــه  ــا ب ــذرد، ام ــال می گ ــر از دوس کمت
گفتــۀ منابــع نســبت ضعــف مدیریتی در 
ایــن والیــت و بی توجهــی دولــت ایــن 
ــود را  ــای خ ــت فعالیت ه ــروه توانس گ

ــد. ــترش ده ــش گس ــر از پی بیش ت

از قــول  امنیتــی در تخــار  مقام هــای 
ــت  ــن والی ــواده در ای ــک خان ــادر ی م
ــدر  ــی، پ ــه باق ــس از آن ک ــد، پ می گوین
ــر جــوان 16 و 18  ــه دو دخت ــواده ب خان
ــوان  ــر ج ــرده، پس ــاوز ک ــاله اش تج س
20 ســالۀ او بــا چاقــو گــردن پــدرش را 

ــت. ــده اس بری
ــس  ــده پولی ــی، فرمان ــد حکیم نورمحم
ــه  ــق ب ــل موف ــه قات ــد ک ــار می گوی تخ
فــرار شــده، امــا دو دختــر بــا مادرشــان 

ــد. ــس ان ــد پولی در بن
بــه گفتــۀ حکیمــی ایــن رویــداد در 

روســتای پوســت خورِ تالقــان، مرکــز 
والیــت تخــار رخ داده اســت.

ــه  ــد ک ــار می گوی ــس تخ ــده پولی فرمان
ــم  ــداد مبه ــن روی ــت ای ــون حقیق تاکن
ــه  ــن زمین ــات در ای ــان تحقیق ــوده و آن ب

ــد. ــرده ان ــاز ک را آغ
ــت  ــس صح ــی، ریی ــظ صاف ــر حفی دکت
عامــۀ تخــار نیــز بــا تأییــد ایــن رویــداد 
بــه ســام وطندار می گویــد کــه ســر 
»وحشــتناکی«  گونــۀ  بــه  مــرد  ایــن 
ــده  ــدا ش ــش ج ــو از تن ــیلۀ چاق به وس

ــت. اس

مسلم یار:

 تنش های درون ارگ به نفع مردم 
افغانستان نیست-

پسری پدر متجاوز
 به دو خواهرش را گردن زد

فضــل هــادی مســلم یار رییــس مجلــس 
کــه  گویــد  مــی  افغانســتان  ســنای 
ــت  ــات در ارگ ریاس ــان مقام ــش می تن
ــه  ــه نفــع کســی نیســت و ب جمهــوری ب
ــد  ــام خواه ــتان تم ــردم افغانس ــرر م ض

ــد. ش
افغانســتان  ســنای  مجلــس  رییــس 
ــا  ــد ب ــا بای ــن تنش ه ــه ای ــد ک می گوی

تفاهــم حــل شــود.
ــس  ــس مجل ــلم یار ریی ــادی مس فضل ه
کــه  می گویــد  افغانســتان  ســنای 
ــت  ــات در ارگ ریاس ــان مقام ــش می تن
ــه  ــه نفــع کســی نیســت و ب جمهــوری ب
ــد  ــام خواه ــتان تم ــردم افغانس ــرر م ض

ــد. ش
اول  معــاون  دوســتم  جنــرال  اخیــراً 
در  افغانســتان  جمهــوری  ریاســت 
ویدیویــی از حکومــت بــه خصــوص 
عبــداهلل و غنــی بــه شــدت انتقــاد کــرده 

اســت.
ــه  ــش ب ــان در واکن ــای دوســتم همچن آق
ــه  ــخنگوی ارگ، گفت ــک س ــای ی گفته ه
بــود کــه ســهم او و حزبــش در حکومــت 

داده نشــده اســت.
ســیدظفر هاشــمی معــاون ســخنگوی 
ریاســت جمهــوری افغانســتان در پاســخ 
بــه ســوالی در بــارۀ ســفر غنــی بــه 
ــور،  ــارج از کشــور و نحــوه اداره کش خ
گفتــه بــود کــه در دنیــای تکنالــوژی 
ــی  ــد و غن ــت ندارن ــاد اهمی ــا زی فاصله ه

ــد. ــی باشــد کشــور را اداره می کن هرجای
گفتــه می شــود کــه رییــس جمهــور 
ــه کشــورهای خارجــی  ــی در ســفر ب غن
کســی را بــه عنــوان سرپرســت حکومــت 

معرفــی نمی کنــد.
بــا ایــن حــال فضل هــادی مســلم یار 
گفــت:  اول  معــاون  ســخنان  دربــارۀ 
ــاون  ــرال صاحــب دوســتم فعــا مع »جن
اول رییــس جمهــور اســت و بــه ایشــان 
ــش  ــای پی ــش ه ــا تن ــم؛ ام ــرام داری احت
آمــده ناشــی از اختافــات درون ارگ 
اســت کــه بــه خیــر مــردم نبــوده و بایــد 

ــود«. ــل ش ــی ح ــا هماهنگ ب
شــماری از ســناتوران نیــز اظهــارات 
ــخص  ــه ش ــن ب ــمی را توهی ــر هاش ظف

ــد. ــوان کردن ــتم عن ــرال دوس جن
ــون اساســی هــرگاه رییــس  براســاس قان
امــور  اداره  باشــد  ســفر  در  جمهــور 
کشــور بــه معــاون اول و ســپس بــه 

می گیــرد. تعلــق  دوم  معــاون 
ــس  ــس مجل ــلم یار ریی ــادی مس فضل ه
ــتم  ــب دوس ــرال صاح ــت: »جن ــنا گف س
فعــًا معــاون اول رییــس جمهــور اســت 
ــش  ــا تن ــم؛ ام ــرام داری ــه ایشــان احت و ب
ــات  ــی از اختاف ــده ناش ــش آم ــای پی ه
ــردم  ــر م ــه خی ــه ب ــت ک درون ارگ اس
نبــوده و بایــد بــا هماهنگــی حــل شــود«.
آقــای مســلم یار خطــاب بــه معــاون 
ــه  ــت ک ــور گف ــس جمه ــخنگوی ریی س

ــد. ــه کن ــن را مطالع ــد قوانی بای

ابوبکر صديق
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وجود خدا چه معنی دارد؟ 
خانم ها و آقایان! آیا مي دانيد كه وجود خدا چه معنایی دارد؟

خدا وجود دارد معنایش این است  که: عدالت وجود دارد، رحمت و مهرباني وجود دارد، 
مغفرت و بخشایش وجود دارد. معنایش این است که: قلب مطمین مي شود و آرام مي گیرد، 
به صاحبانش  به طور حتمي  میان مي رود، و حق  از  پیدا مي کند و تشویش  نفس سکون 

می رسد. 
معنایش این است که: اشک ها بیهوده نمي ریزند و صبر بي نتیجه و کارِ خیر بي پاداش و 
شر بي عکس العمل و جرم بي قصاص نمي ماند. معنایش این است که: در جهاِن هستي کرم 
حکم فرماست نه بُخل و امساک، و طبیعِت کریم این است که آن چه را داده، پس نمي گیرد. 
خداوند که به ما زنده گي و حیات بخشیده، امکان ندارد که آن را با مرگ از ما سلب کند، 
امکان ندارد که مرگ انتهاي زنده گي باشد؛ بلکه مرگ وسیله یی ست براي انتقال به زنده گي 
در عالمی دیگر پس از آن و به زنده گِي دیگري پس از رستاخیز و سپس عروج به سوي 

آسمان هاي الیتناهي.
خدا وجود دارد معنایش این است که: نظام هستي عبث آفریده نشده، بلکه در همه چیز و 
در وراي همه چیز و در آفرینِش همه چیز حکمتي وجود دارد: در درد حکمت است؛ در 
بیماري حکمت است؛ در عذاب حکمت است؛ در رنج حکمت است؛ در زشتي حکمت 
است؛ در ناکامي حکمت است؛ در عجز و ناتواني حکمت است؛ و در قدرت و توانایي 

نیز حکمت است. 
خدا وجود دارد معنایش این است که: شیفته گي پایان ندارد و حیرت نمي میرد و شگفتي 
کاسته نمي شود و تعظیم متوقف نمي گردد؛ زیرا ما در برابر تابلوِي بدیعي قرار داریم که 
هر لحظه در تغییر و دگرگوني همیشه گي است، تابلویي که به دسِت بزرگترین ابداع گر 
هستي ترسیم گردیده است. معنایش این است که: چشم تسبیح مي گوید و گوش تکبیر 
سر مي دهد و زبان ستایش مي کند و وجدان در حیرت فرو مي رود و کلیِت آدمي مبهوت 
مي گردد. معنایش این است که: دل سرشار از عاطفه مي شود و احساسات هر لحظه جشن 
روز  روز،  هر  که  گویي  مي دهد،  سر  اشوقا  و  فریاد  جدید  روزِ  هر  در  روح  و  مي گیرد 

شادماني و روز جشن و روز عروسي است. 
این است که: غم ها و رنج هاي مان در کنف رحمِت پروردگارِ رحیم و مغفرِت  معنایش 
آفریدگارِ غفار ذوب مي گردد و نابود مي شود، مگر پروردگار خود  نمی فرماید که: »إِنَّ 
تنگدستي در حالي مي آید که  با هر سختي سهولتي است؟ غم و  یُْسًرا« یعنی  الُْعْسِر  َمَع 
در درونش سرور و گشاده گي نهفته است، کدام مژده اطمینان بخش تر از این مژده است؟ 

و از آن جا که خداوند سبحان یکتاست، پس در هستی، خداِي دیگري وجود ندارد و لذا 
نفس هاي ما به تکه هاي متعدد و به جهت هاي مختلف تقسیم نمي شود و در میان چپ 
و راست پراکنده نمي گردیم و به شرق و غرب قربت نمي جوییم و به ثروتمندان توسل 
نمي کنیم و در آستانۀ زورمندان خود را نمي اندازیم؛ زیرا همۀ توانایي و قدرت و ثروت و 
دانایي نزد اوست، و هر آرزویي که داریم در دسِت اوست و گریز نه از او بلکه به طرِف 

اوست؛ او وطِن ما و پناهگاهِ ما و متکاِي ما و دروازۀ امیِد ما و درگاهِ آرزوهاي ماست. 
نتیجۀ این احساس، سکون و اطمیناِن نفس و راحِت ضمیر و خوش بیني و علّو همت و 
روي آوردن به کار و فعالیت، بدون خسته گي و سستي و کسالت است. این ثمرۀ »ال اله اال 
اهلل« است در نفِس گوینده یي که ژرفاي آن را مي فهمد و احساس مي کند و به آن ایمان و 

باور دارد و با آن زنده گي  مي کند.
 »اَل اِلَه ااَِل اهلل« دواخانه یی است که همۀ امراِض نفسي و بیماري هاي رواني را مداوا مي کند 
و همۀ ناراحتی های عقلی را شفا مي بخشد و همۀ ناهنجاري هاي قلبي را پاک مي سازد. این 
کلمه، فریاد آزادي است که زنجیرهاي پیچیده شده در دست و پا و گردِن ما را مي شکند 
و کلیدي است که نیروها و انرژي هاي درونِی  ما را آزاد و شکوفا مي کند و نیرویی ست که 
کوه ها را به حرکت مي اندازد و قلب اقیانوس ها را پاره مي کند و آن چه را که تغییرناپذیر 

مي نماید، تغییر مي دهد.
آدمي  نفِس  در  را  تأثیري  چنین  ذره  یک  اندازۀ  به  که  نگردیده  اختراع  دوایي  اکنون  تا   
به وجود آورده باشد. همۀ دواهاي اعصاب، چیزي را مداوا مي کند و هزار چیِز دیگر را 
فاسد و خراب مي سازد. این دواها، خواب آورها و تخدیرکننده هایي ست که انسان را در 
وهم فرو مي برد و چراِغ عقلش را خاموش مي گرداند و دست وپایش را بسته کرده، مانند 

جسدی بي روح، به اعماِق بحِر بي هوشي و مدهوشی پرتش مي کنـد. 
اما »ال اله اال اهلل« انسان را از همۀ بندها آزاد مي سازد و از کلیۀ بنده گي هاي باطل رهایش 
مي کند و به او مژدۀ آمرزش مي دهد و از ترس نجاتش مي بخشد و از وسوسه ها حفظش 
و  آسمان  از  سرافرازتر  و  مي دهد  قرار  تأییدش  مورد  اعلي«  »مأل  طرِف  از  و  مي کند 

مستحکم تر از زمینش مي گرداند.

نصراهلل خلیلي تیرتاشي 
ابـن خلـدون در دیباچـۀ مقّدمـه، وارد بحـث 
علـم تاریخ می شـود و بیـان مـی دارد: تاریخ از 
جملـه فنـون متـداول در میـان ملت هاسـت که 
هـم مـردم عـادی و هـم پادشـاهان بـه معرفِت 
آن اشـتیاق دارنـد و در درک و فهـم آن، همـۀ 
مـردم یکسـان اند. وی ادامـه می دهد کـه تاریخ 
در  باطنـی.  و  اسـت: ظاهـری  بعـد  دو  دارای 
بعـد ظاهـری، تاریخ مـورد شناسـایی موّرخان 
پیشـین قـرار گرفتـه، موضـوع علـم تاریـخ را 
تشـکیل می دهـد. در نظـر وی، تاریـخ در بعـد 
ظاهـری عبـارت اسـت از: بیـان اخبـار دربـارۀ 
گذشـته گان و این کـه چه گونه اوضـاع و احواِل 
آن هـا منقلـب می شـود و دولت هایـی می آینـد 
و  می پردازنـد  عمـران  و  جهان گشـایی  بـه  و 
چه گونـه پـس از مدتـی منقـرض می شـوند و 
جـای خـود را بـه دیگـران می دهنـد. ولـی او 
خـود بُعـد دیگری از وقایع و حـوادث تاریخی 
را کشـف کرد که مورد توجـه و درک موّرخان 
قـرار نگرفـت و آن را مسـالۀ علـم جدید خود، 
یعنـی »علـم عمـران« قـرار داد. در نظـر وی، 
تاریـخ در بُعـد باطنـی عبـارت اسـت از: تفکر، 
حـوادث  دربـارۀ  دقیـق  علت یابـی  و  تحقیـق 
و مبـادی آن هـا و هم چنیـن علمـی دقیـق بـه 
چه گونه گـی وقایـع و علـل تحقـق آن هـا. بـه 
از  را  تاریـخ  خلـدون  ابـن  دوم،  بعـد  سـبب 
علـوم حکمـت می دانـد و معتقد اسـت: تاریخ 
شایسـته  و  می گیـرد  سرچشـمه  حکمـت  از 

می دانـد کـه از علـومِ آن شـمرده شـود. 
گرچـه علم »عمران« رابطـۀ نزدیک و تنگاتنگی 
بـا علـم تاریـخ دارد، ولـی بـه دلیل جـدا بودن 
تاریـخ  از  مسـتقل  را  آن  هـدف،  و  موضـوع 
می دانـد. بـه اعتقـاد وی، هـدِف »تاریـخ« خبـر 
دادن از حـاالت و کیفیاتی اسـت که در اجتماع 
»عمـران«،  علـم  هـدف  ولـی  می دهنـد،  روی 
کشـف علـل و عوامـل مؤثـر در رویدادهـای 
اجتماعـی و بیـان شـرایط و زمینه هـای تحقـق 
آن هاسـت، نـه صـرف توصیـف و ذکـر وقایـع 
اجتماعـی. در واقـع، ابـن خلدون بـا نقد تاریخ 
و ارایـۀ تلّقـی جدیـد از آن، اولیـن گام را در 

طراحـی علـم جدیدش برداشـته اسـت. 
ابـن خلـدون عقیـده داشـت: عمـران )اجتماع( 
طبیعت هایـی  خـود،  تحـّوالت  در  تمـدن،  و 
)علـل و قوانیـن( دارنـد کـه می توان با کشـف 
آن هـا اخبـار و آثـار را بـه آن هـا ارجـاع داد و 
بـر آن هـا حمل کـرد. ولـی شـیوۀ کار موّرخان 
بـه گونه یـی بـود کـه ایـن طبیعت هـا را مـورد 
چنان کـه  نمی دادنـد؛  قـرار  توجـه  و  تحقیـق 
و  تحقیـق  موّرخـان  بیـن  در  می نویسـد:)17( 
تفّحـص از علـل حـوادث نـادر اسـت. وی بـا 
نقـد ایـن شـیوه ها، بـه کشـف و تدویـِن علـم 

نایـل آمد.  عمـران 
موّرخـان  شـیوۀ  رّد  از  پـس  خلـدون  ابـن 
پیشـین، بـه تألیـف کتابـی مسـتقل اقـدام کرد. 
دربـارۀ  کتابـی  می نویسـد:  این بـاره  در  وی 
تاریـخ نگاشـتم کـه در آن، حجـاب را از روی 
و  عبرت هـا  و  برداشـتم  نسـل ها  سرگذشـت 
اخبـارِ آن را فصل بنـدی کـردم و در آن علـل 
و اسـباب شـروع دولت هـا و عمـران )جوامع( 
را روشـن سـاختم... و ابعـاد تاریـخ را کامـًا 
منّقـح کـردم و آن را در خـور فهم دانشـمندان 
و خـواص گردانیدم و در ترتیـب و فصل بندی 
بیـن  در  و  گرفتـم  پیـش  در  نـو  روشـی  آن، 
طریقه یـی  و  بدیـع  روشـی  را  آن  روش هـا، 
شـگفت آور قـرار دادم و در آن حـاالت عمران 
ذاتـی  عوامـل  از  را  آن چـه  هـر  و  تمـدن  و 
تشـریح  می دهـد  روی  بشـری  اجتمـاع  در 
کـردم؛ عوارضـی کـه تـو را از علـل و اسـباب 
آن  در  و  می سـازد...  بهره منـد  موجـودات 
چیـزی را از قلـم نیانداختـم... و همـۀ آن هـا را 

بـه طـور کامـل و جامع بیـان داشـتم و براهین 
و علـل آن ها را آشـکار سـاختم. از این رو، این 
کتـاب تألیفـی یکتـا و بی مانند اسـت... و من با 
همـۀ این هـا بـه قصور خـود یقیـن دارم... پس 
از آن کـه تألیـف این کتاب را به کمال رسـاندم 
و آن را مایـۀ روشـنی اهـل بصیرت قـرار دادم 
سـایر  بیـن  در  و  برافروختـم  را  آن  و چـراغ 
علـوم، روش و طریقۀ آن را آشـکار سـاختم و 
قلمـرو آن را در بین معارف وسـعت بخشـیدم 

و گرداگـرد آن را دیوار کشـیدم، بـه کتاب خانۀ 
»ابوفـارس«... هدیـه نمـودم.)18( 

وی هـدف خـود را از تألیـف کتـاب مقّدمـه، 
می دانـد.  مسـتقل  علمـی  رشـتۀ  یـک  ارایـۀ 
تمامـی  او  نوبنیـاد  علـم  ایـن  وی،  نظـر  بـه 
را  مسـتقل  علمـی  رشـتۀ  یـک  ویژه گی هـای 
داراسـت: »... هـدف کتـاب، اول از تألیفات ما 
همیـن اسـت. گویـی ایـن شـیوه، خـود علمی 
مسـتقل اسـت؛ زیـرا، هم دارای موضوع اسـت 
کـه عمـران بشـری و اجتماع انسـانی اسـت و 
هـم دارای مسـایل که عبـارت از بیان رویدادها 
و حاالتـی اسـت کـه یکی پـس از دیگـری در 
و  موضـوع  داشـتن  می دهـد.  روی  عمـران 
علمـی  رشـتۀ  هـر  ویژه گی هـای  از  مسـایل 
اسـت، چـه وضعـی باشـد، چـه عقلـی.«)19( 
ابـن خلـدون ابتـکار خـود را در نـوآوری علم 
و  می دانـد  پرفایـده  و  شـگفت انگیز  جدیـد، 
اطـاع از آن را نتیجـۀ تحقیـق و ژرف بینـی اش 
نسـبت به حوادث عمران می انـگارد و تصریح 
می کنـد: »آن را از جایـی اقتبـاس نکـرده، بلکه 
اسـت.  نمـوده  بنـا  و  اسـتنباط  را  آن  خـود 
یـاد می کنـد کـه مـن مطّلـع  و حتـا سـوگند 
نشـده ام کسـی دربـارۀ ابعـاد ایـن علـم جدید 
به خاطـر  آیـا  نمی دانـم  باشـد؛  گفتـه  سـخن 
غفلـت آن هـا از ایـن علـم بـوده ـ البتـه چنین 

ظنـی بـه آن هـا نـدارم ـ یـا شـاید در این بـاره 
مطالبـی نوشـته اند و حتـا آن را بـه کمـال هـم 
رسـانده اند، ولـی بـه مـا نرسـیده اسـت.)20( 
مطالعـات  و  تحقیقـات  دنبـال  بـه  علـم  ایـن 
ممتـدی کـه ابـن خلـدون شـخصًا انجـام داده 
بـود و تجربه هایـی که سـالیان دراز در مناصب 
گوناگـون اندوختـه بـود و هم چنیـن پـس از 
ارزیابی هـا و انتقادهایـی که از معرفت شناسـی 
و  اطاعـات  و  داشـت  خـود  عصـر  در 
دیدگاه هـای جدیـدی کـه بدان ها دسـت یافته 
بـود، بـه ذهنـش خطـور کـرد و سـپس ایـن 
دسـتاوردها را در قالب علم مسـتقلی ارایه داد. 
و  امکانـات  اسـاس  بـر  کوشـید  سـپس  وی 
توانایی هـای نظـری و تجربـی اش، بـه تمایـز 
بیـن علـم جدیـد و آن چـه در زمانـش وجـود 
داشـت، بپـردازد. او نخسـت تـاش می کرد تا 
علـم جدیـد را از خطابـه و سیاسـت متمایـز 
سـازد؛)21( چـون معتقـد بود: هـدف و غایت 
بالـذات  علـم  دو  آن  بـا هـدف  علـم جدیـد 
متفاوت اسـت؛ علـم عمران را نباید از مسـایل 
علـم »خطابه« دانسـت؛ زیرا خطابـه گفتارهای 
اقناعـی بـرای جلـب یـا انصـراف تـودۀ مـردم 
از عقیده یـی مفیـد اسـت، در حالـی کـه علـم 
»عمـران« دانشـی عقلـی و برهانی اسـت که با 
واقعیـات محسـوس و طبیعـی سـر و کار دارد.
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توضيح ضروری: 
 فضــا و ادبــای »ریــش و ســبیل دار«، کــه  نمونــۀ اعــای آن هــا 
ادبــای ســبعه بودنــد، همــواره در شــرح حــال و سرگذشــت نامه ها 
ــه راه  ــی و لغــوی خــود، به رســم جــاری، ب ــات ادب ــل کرام و نق
اغــراق و گــزاف می رفتنــد؛ اگرچــه ظاهــراً، بــه تعبیــر خودشــان، 
»خفــض جنــاح« می کردنــد. از جملــۀ آن هــا در روزنامــۀ »امیــد«، 
بــه مدیریــت نصــراهلل فلســفی، مقاالتــی تحــت عنــوان »چه گونــه 
ــا شــرح کشــاف و چــاپ عکــس و  شــاعر و نویســنده شــدم« ب
ــث  تذکره نویســی  ــه، از حی ــد ک شــمایل خــود، منتشــر می کردن

و »اتوبیــو گرافــی«، بســیار خواندنــی اســت.  
هدایــت، و بعدهــا بــه توصیــۀ او دوســتانش، مقــاالت و قطعه های 
ــارودی« ـ  ــورت »پ ــان ـ به ص ــن ادیب ــه ای ــه ب ــوری در طعن منث
نوشــته اند، کــه تعــدادی از آن هــا در روزنامــۀ »رهبــر« و »مــردم« 
ــر هیچ یــک  ــی( چــاپ شــده اســت.  هدایــت ب )شــماره های ادب
ــته  ــود را ننوش ــم خ ــوخی آمیز، اس ــادی و ش ــای انتق از مقاله ه
ــام دوســتانش  ــا ن ــا اســم مســتعار ی ــای آن ه اســت، و اغلــب  پ
را گذاشــته اســت.  فریــدون توللــی، کــه در جوانــی بــه هدایــت 
ســخت ارادت می ورزیــد، در کتــاب معــروِف خــود »التفاصیــل« 
ــن  ــردۀ همی ــر گ ــه ب ــفها« دارد ک ــام »تذکرۀ الس ــه ن ــی ب قطعه ی

مقــاالت نوشــته شــده اســت.  
ــه شــاعر و نویســنده نشــدم«  ــۀ »چه گون در صفحــۀ نخســت مقال
- منــدرج در شــمارۀ اول ســال دوم مجلــۀ »ســخن« ســال 1323 
ــت، عکــس کــودک خردســالی چــاپ شــده  ــۀ هدای ــه توصی ـ ب
اســت کــه هدایــت بــه قلــم خــود ســبیل چخماقــی بــاالی لــب 
او گذاشــته اســت، تــا بــه ایــن ترتیــب ایــن مقالــه شــباهت خــود 
ــه  ــن مقال ــد. ای ــرده باش ــام ک ــبعه« تم ــای س ــاالت »ادب ــه مق را ب
ــل  ــز نات ــا پروی ــکین جامه« را دارد، ام ــتعار »ق. مس ــای مس امض
ــی آن را  ــهید نورای ــن ش ــه حس ــت ک ــرده اس ــا ک ــری ادع خانل
ــت.  ــرده اس ــک ک ــه او کم ــگارِش آن ب ــت در ن ــته و هدای نوش
ــارۀ  ــه اش ــه ب ــا توج ــد - ب ــه نمی نمای ــدان موج ــا چن ــن ادع ای
نویســنده در خوانــدن »وغ وغ ســاهاب« - امــا همــکاری شــهید 
ــت قریحــۀ  ــرا هدای ــی راه نیســت؛ زی ــر ب ــت پ ــا هدای ــی ب نورای
ــر  ــت ب ــه هدای ــی را می پســندید. تقریظــی ک ــهید نورای ــی ش ادب
ترجمــۀ فارســی شــهید نورایــی از »خامــوش دریــا« اثــر ورکــور 
نوشــته اســت، و نیــز اشــارۀ هدایــت بــه همــکاری شــهید نورایــی 
در نوشــتن و ویراســتن »تــوپ مــرواری« مویــد ایــن  همــکاری 
ــهید  ــه ش ــر 48 )آذر 1327( ب ــۀ 29 نوامب ــت در نام ــت. هدای اس
نورایــی نوشــته اســت: »بــاری نســخۀ تــوپ مرواریــد را توســط 
خانلــری فرســتادم. ماشین نویســی آن را مدیــون ]تقــی[ رضــوی 
ــر حــال در  ــه ه ــرد ]. . .[ ب ــث کمــک ک ــر حی ــه از ه هســتم ک
صورتــی کــه وســیلۀ چــاپ فراهــم شــد البتــه شــرط اولــش ایــن 
اســت کــه کارت ســفید خــودم را دو دســتی بــه ســرکار تقدیــم 
می کنــم، بــه ایــن معنــی کــه هــر جــور  تغییــرات و اصاحاتــی 
کــه صــاح دیدیــد در آن بکنیــد تــا ]همــکاری[ تکمیــل بشــود، و 
ــاد نفســی  هم چنیــن ممکــن اســت قســمت هایی از آن را کــه زی
دارد حــذف و یــا مطالبــی بــه آن اضافــه کنیــد. ایــن متــن با ســابق 
ــنده  ــم نویس ــدون اس ــه ب ــن ک ــر ای ــرق دارد و دیگ ــی ف ــه کل ب
ــد  ــن نســبت خواه ــه م چــاپ بشــود. اگرچــه هرکســی آن را ب

ــا خــواص بســیار دارد.«1          داد، ام

محمد بهارلو   
ــواب  ــا ج ــت ت ــرده اس ــن  نک ــوال را از م ــن س ــی ای ــه کس البت
ــر  ــم و ه ــه او بده ــار ب ــد کثیر االنتش ــی از جرای آب داری در یک
ــه  ــا هرچ ــم. ام ــعر و ادب در دل دارم بگوی ــه ش ــع ب ــه راج چ
فکــر می کنــم، می بینــم ماجــرای من هــم چیــزی از داســتان 
ــرگ  ــدازه شــاخ و ب ــه آن ان ــدارد.  فقــط شــاید ب ــزرگان کــم ن ب
ــرای  ــه ب ــی ارزد ک ــن م ــه ای ــه ب ــم رفت ــد و روی ه ــته باش نداش
ــیاه  ــی س ــرم، و ورق ــت گی ــی  به دس ــرم قلم ــۀ اول در عم دفع
ــه  ــان ک ــن زب ــر در ای ــا مگ ــرم ت ــه کار ب ــی ب ــم، و کوشش کن
حکیــم رهبــر نیریــزی و دلشــاد ملــک معــارف و طــرزی یــزدی 
ــۀ اهلل  ــانی، رحم ــرم خراس ــرازی مج ــیزی و می ــروی ترش و خس
علیهــم و علیکــم اجمعیــن، در آن ســخن پردازی نموده انــد، مــن 
ــخ  ــذارم، و روزی در تاری ــود بگ ــی از خ ــادگار جاویدان ــم ی ه
ادبیــات اســم مــرا هــم ببرنــد.  هرگــز نمیــرد آن کــه دلــش زنــده 
ــات بســیار  ــس از تحقیق ــه پ ــه عشــق. علی الخصــوص ک شــد ب
ــم  ــه من ه ــوردم ک ــه برخ ــن نکت ــه ای ــمار ب ــات بی ش و تفحص
مثــل مســیو ژوردن فرانســوی مدتــی اســت نثــر گفتــه ام، و ماننــد 
اغلــب بــزرگان شــعر و ادب، نظــم ســروده ام، و همــه موجبــات 
شــاعری گری و نویســنده گی گری در مــن موجــود اســت، گیــرم 
خــود ملتفــت نیســتم.  علــی ای حــال بــه حکــم آن کــه تواضــع 
بی لــزوم نــزد اهــل خــرد مستحســن نباشــد، همانــا بــر آن شــدم  
کــه اول شــر ح حــال خــودم و والــد مغفــورم طــاب ثــاره را، کــه 
ــری از خــودم،  ــر چــه بی هن ــر دارم از اوســت و ه ــر چــه هن ه
بنــگارم، تــا همــگان بداننــد  و آگاه باشــند کــه نــه! خیــر! خــط و 
ربــط مــن بــه هیچ وجــه من الوجــوه بــد نیســت، و چــه بســا کــه 
در فصاحــت اســتادی چیــره دســت باشــم. کســی چــه می دانــد؟
مــن از وقتــی کــه پســتان دایــه ام را بــه دنــدان گــر فتــم و حــس 
دوســتی کــردم، ونــگ ونــگ  خارق العاده یــی راه انداختــم. 
اشــخاص بی طرفــی کــه در ایــن حادثــۀ تاریخــی حضــور 
ــن،  ــوزون م ــه صــدای م ــد ک ــل کردن ــم نق ــا برای ــتند، بعده داش
اگــر شــعر نبــود گاهــی در ســجع و قافیــه اش اشــکاالت عروضــی 
بی خــود و بی جهــت عــرض وجــود می نمــود، الاقــل ایــن 
حســن را داشــت کــه شــعرآمیز بــود، و از هــر قطعــۀ آن ناله هــای 
جان خــراش شــاعر حســاس و دلباختــه ای بــه گــوش می رســید.  
بعضــی از اســتادان عالی مقــام هــم عقیــده دارنــد کــه اصــوات من 
ــب در  ــر ش ــش دل دادگان آخ ــز و روح بخ ــای غم انگی ــه آوازه ب
کوچــه و بــازار شــباهت داشــت. والعهــدۀ علی الــراوی. چــون از 
آثــار ادبــی آن دوران چیــزی در دســت نــدارم، پســندیده نیســت 

ــدان مباهــات  ــاده از حــد غــره شــوم و ب ــر خــود زی ــه هن کــه ب
کنــم. ولــی ایــن را نمی توانــم پنهــان کنــم کــه هنگامی کــه 
مخلــص از عالــم عــدم بــه عرصــۀ وجــود پــا گذاشــت، آســمان 
ــرودگویان  ــته ها س ــو! فرش ــه نگ ــد ک ــی ش ــور باران ــد، ن خندی
و پای کوبــان از آتش کــدۀ عشــِق مــن شــمع ها را بی دریــغ 
ــه اخــاق  ــن گون ــا در آســمان هــم از ای ــد. )گوی ــه یغمــا بردن ب
غیرحســنه در آن موقــع رواج داشــت( ناگهــان پــرده بــاال رفــت، 
ســپید دمــی  جلــوه کــرد کــه آرزوهایــم رویــش نقــش بســته بــود. 
بیــن خودمــان بمانــد، بــر فــرش چمــن، میــان گل هــای خرزهــره 
ــاد و  ــر و ب ــر اب ــوه، در زی ــۀ ک ــاران، روی قل ــال شاخ س در خ
ــرج  ــداق بچــه، و ســر ب ــک، در قن ــه و خورشــید و ســقف فل م
ایفــل، کــه خیلــی خیلــی بــا صفاســت، تــا کنــون هرجــا بــوده ام 

معشــوق جفــا کار همــواره بــه مــن دالــی کــرده اســت. 
کار  هــر  و  می رویــم،  هرجــا  زندگــی،  پرســوزوگداز  آه  در 
می کنیــم، محــرک مــا خیــال و شــعر اســت. صــراف بــازار کنــار 
ــوع  ــت موض ــودش ملتف ــی خ ــت.  منته ــاعر اس ــم ش ــدق ه خن
ــعرارا  ــد، ش ــت می رون ــاه و مکن ــال ج ــه دنب ــا ک ــت. عق نیس
موهوم پرســت می نامنــد. امــا نمی داننــد کــه خودشــان هــم 
یــک پــا شــاعرند. ولــی شــاعر عاقــل! زیــرا دانــۀ المــاس گرانبهــا 
یــا عناویــن مطنطــن و دل ربــا هــم در لطافــت و زیبایــی دســت 
کمــی  از شــعرندارد.  مــن عقیــده دارم حتــا آن مقاطعــه کاری کــه 
ــان،  ــان و دست افش ــه، پای کوب ــیفته و فریفت ــام، ش ــا ش ــام ت از ب
ــه  ــد، او هــم شــاعر اســت و طبعــًا ب معاملــۀ آهــن و قلــع می کن
مقتضــای مقــام، اشــعارش انســجام و اســتحکام خاصــی دارد. پس 
هــر جانــوری کــه دل دارد خــواه و ناخــواه شــعر هــم می گویــد.  
گیــرم بعضــی اشــعار خــود را ضبــط می کننــد و بــا هــزار 
ــردم  ــایر م ــازند، س ــدون می س ــوان م ــا را در دی ــاب آن ه آب وت
اشــعار ســاکت صــادر می فرماینــد و آن هــا را بــه بــاد فراموشــی 

می ســپارند. 
ذوق ادبــی غریــزه و خاصیتــی اســت کــه در نهــاد ابنــای زمــان و 
حتــی نبــات و حیــوان نهفتــه و بــا آب و گل آنــان سرشــته اســت.  
بــرای روشــن شــدن ایــن مطلــب مهــم الزم می دانــم اینــک بــرای 
راهنمــای جوانــان و تقدیــم ارمغــان ناچیــزی بــه دوســتان یــک 
ــه  ــعارش را ب ــر دارم اش ــه در نظ ــی ک ــۀ دیوان ــمت از دیباچ قس
زودی بگویــم در ایــن جــا نقــل کنــم: تــو خــود حدیــث مفصــل 

بخــوان از ایــن مجمــل. 
بــه یــاد دارم کــه دوســاله بــودم و تماشــای عکس هــای اخــاق 
مصــور و پلبرفارســی همیشــه مــرا بیش تــر مشــغول می کــرد تــا 

ــازی.  ــازی و گل ب خاک ب
راســت اســت کــه اصــًا شــاعرخلق شــده بــودم امــا بخــت هــم 
ــه مدرســه  ــه ب ــن ک ــش از ای ــرد. پی ــاری ک الحــق و االنصــاف ی
بخشــی  روح  و  دلنشــین  تصنیف هــای  و  الالیی هــا  بــروم، 
ــد،  ــن می خوان ــرگرمی  م ــرای س ــلطان، ب ــه س ــه ام، رقی ــه دای ک
ــن شــد  ــه مــن مــی داد. ای ــرای شــاعری ب ــی ب سرمشــق گرانبهای
کــه از همــان ایــام چشــم و گوشــم بــا کام منظــوم خــو گرفــت. 
یــک روز کــه بــا بچه هــای محلــه مشــغول بــازی بــودم، یکــی از 
هم بازی هایــم ترانــه ای ســرود کــه موضوعــش بســیار بکــر بــود 

و فقــط مطلبــش بــه خاطــرم مانــده اســت: 
ــس  ــون ـ گی ــب خات ــادرم زین ــزون ـ م ــک خ ــک بل ــم جم »ج

ــون« ــد کم داره ق
هنــوز ایــن قصیــده بــه پایــان نرســیده بــود کــه  قریحــۀ شــاعری 
ــن  ــد شــعری در ای ــردم چن ــل ک ــکان ســختی خــورد، می ــن ت م
ــدم صــاح نیســت. ممکــن اســت عــوام  ــا دی ــه بســازم. ام زمین
کاالنعــام مــرا نظــر بزننــد. لــذا دم فــرو بســتم و انجــام قضیــه را 
بــه عهــدۀ تعویــق افکنــدم. وقتــی رقیــه ســلطان ایــن داســتان را 
از زبانــم شــنید بــه مــن هــزار آفریــن گفــت و فــوراً یــک نظــر 
قربانــی بــه گردنــم بســت. بی چــاره حــق داشــت زیــرا کار دنیــا 

اعتبــار نــدارد. 
ــم  ــعری بگوی ــی ش ــتم دزدک ــدم خواس ــه ش ــی وارد مدرس وقت
ــمت دوم  ــم. در قس ــه نکن ــًا توج ــم مخصوص ــه دروس معل و ب
ــدم  ــال رد ش ــط س ــان وس ــد و در امتح ــم ش ــق راه ــق رفی توفی
بنابرایــن مقدمــات کار از هــر حیــث برایــم آمــاده بــود. ولــی یــک 
روز زمســتان معلــم حســاب ســر کاس ُمــچ مــرا گرفــت. اتفاقــًا 
مشــغول حــل مســایل  بغرنــج عــروض و قافیــه بــودم. مــن هــم 
ــون دفترچــۀ اشــعارم را  ــد چاترت ــه تقلی ــراض ب ــت اعت ــه عام ب
کــه هنــوز ســفید بــود از بغــل درآوردم و در حضــور خــان ناظــم 
ــه کنجــی  ــتم و ب ــم را شکس ــوختم قل ــم و س ــاری انداخت در بخ

ــوده:  ــه فرم ــاعر علیه الرحم ــه ش ــان ک ــتم چن نشس
قلم شکسته به كنجی نشسته ُصم بکم                    

به از كسی كه نباشد دواتش اندرحکم             
ــن  ــنده گی را م ــه ارث نویس ــم ک ــرض کنی ــد ع ــم بای ــن را ه ای
موجــب مــادۀ 891 قانــون مدنــی بایــد از خانــوادۀ پــدری خــود 
ــد  ــب بودن ــر دو طبی ــرادرم ه ــوار و ب ــدر بزرگ ــم. پ ــرده باش ب
و همیشــه بــوی مطبــوع دواهــای ضــد عفونــی می دادنــد. 
ــک  ــرا ســخت تحری ــن رایحــۀ شــاعرانه حــس نویســندگی م ای
ــس  ــودم، پ ــس ب ــرتغ و تغ ــی س ــرۀ جوان ــون فط ــرد و چ می ک
ــزد  از آن کــه در نتیجــۀ تنبلــی عــذرم را از مدرســه خواســتند، ن
ــان،  ــون زم ــل و ادب افاط ــه در فض ــمندان ک ــر از دانش دو نف
و در توحیــد و عرفــان یگانــۀ دوران و در ســیمیا و لیمیــا و 
کیمیــا مشــار بــا لبنــان بودنــد، کمــر همــت بــه تملــذ بســتم و در 
خدمــت آنــان کــه یکــی شــیخ عبدالقــادر جاپلقــی معلــم ادبیــت 
ــدرس قرطمــی  متخصــص  ــت و دیگــری مرحــوم ابوالمن و عربی
ــات  ــع معلوم ــوالت و جم ــع مجه ــه دف ــود، ب ــارت ب آداب طه

ــدم.  ــتغال ورزی اش
ــرد  ــا ک ــر پ ــه ای ب ــن هنگام ــِز م ــوش نبوغ آمی ــت ه ــی اس بدیه
و از اســتادان خــودم درگذشــتم، ولــی بــا وجــود انــس و 
ــق  ــران و تعم ــا و معاص ــعار قدم ــع در اش ــزرگان و تتب ــت ب الف
ــم  ــۀ ذوق ــار شــاعران و سخن ســنجان، هرچــه کــردم بارق در گفت
ــت  ــل داش ــم می ــدر مرحوم ــی پ ــید ول ــه نکش ــید ک ــه نکش زبان
ــد  ــذل جه ــر ب ــه بیش ت ــر چ ــون ه ــوم و چ ــاعر ش ــن ش ــه م ک
می فرمــود کم تــر نتیجــه می گرفــت دایمــًا غرغــر می کــرد. 
ــه مــن رحــم آوردنــد و دو رباعــی گفتنــد و  عاقبــت اســتادانم ب
بــه مــن عطــا کردنــد. مــن آن هــا را بــه نــام خــودم جــا زدم و نــزد 
خادمیــن خانــه و مســتخدمین دیــوان خانــه خوانــدم.  پــس مقبول  

افتــاد. و چــون رضایــت مرحــوم والــدم رو بــه فزونــی گذاشــت 
قصیــده ای در فوایــد خوش اخاقــی از شــیخ عبدالقــادر  نــوراهلل  
ــران  ــدم. حاض ــس خوان ــل و مجال ــم و در محاف ــه گرفت مضجع
ــخ گفتنــد و هــورا  ــخ و ب ــد و ب همــه شــاد شــدند و دســت زدن
ــگام  ــه هن ــات در نظــر داشــتم یــک مرثی کشــیدند. از همــان اوق
فــوت مرحــوم ابــوی بســرایم و مــادۀ تاریخــی کــه قابــل توجــه 
و التفــات خــواص باشــد در آن بگنجانــم. ولــی چــون ایشــان در 
رحلــت تعجیــل نفرمودنــد شــاه کار مــن در بوتــۀ اجمــال مانــد 
و وقتــی باالخــره از عالــم فانــی بــه دنیــای باقــی شــتافتند چــون 
کارهــای مهم تــر داشــتم ایــن نکتــه را بــه کلــی فــراوش کــردم. 
ــاب جــودی را  ــه از کت ــد قطع ــه چن ــن اســت ک ــن ای ــدر متقی ق
ــدم و  ــه می خوان ــس تعزی ــا را در مجال ــردم و آن ه ــر می ک از ب
ــر  ــه ب ــاختم هم ــتفیض می س ــتفید و مس ــرام را مس ــتمعین ک مس
طبــع وقــاد و ذهــن نقــاد مــن آفریــن می گفتنــد و از شــدت تأثــر 

ــد.  ــود می کوفتن ــینۀ خ ــر وس ــه س ب
در مــدت پنــج ســال مــن قافیه هــا را در حاشــیۀ کاغــذ یادداشــت 
ــش  ــب بی ــن ترتی ــتم و بدی ــون می گش ــال مضم ــردم و دنب می ک
ــردم، مضمــون  ــی هرچــه ک ــردم ول ــت ک ــه ثب ــزار قافی از پنجاه ه
مناســبی به دســت نیــاوردم. هــر وقــت شــعرهای دیگــران 
ــن  ــود ای ــش خ ــی دادم و پی ــلی م ــود تس ــه خ ــدم ب را می خوان
ــا چــه  ــردم: ســحر ت ــه می ک ــف ابوعطــا زمزم مصــراع را در ردی
ــه توصیــۀ خویشــان  ــان ب زایــد شــب آبســتن اســت. در ایــن می
و آشــنایان مقــام شــامخی در دســتگاه دولــت یافتــم و از مــدارج 
ــاال رفتــم. هــر چــه بیشــتر جــاه و مقــام پبــدا می کــردم  ترقــی ب
ــام  ــردم ن ــدم م ــم دی ــم ک ــزوده می شــد. ک ــم اف ــر شــهرت ادبی ب
ــع از مــن ســخن  ــل و مجام ــد و در محاف ــه مــن نهاده ان شــاعر ب

می گوینــد. 
ــام مــن می خواننــد و مــرا حکیــم دوران لقــب  ــه ن بیتــی چنــد ب
ــت  ــهرت خدم ــن ش ــم بدی ــوع اداری ه ــاب رج ــد. ارب می دهن
ــد  ــتند. بای ــاالت نگاش ــن مق ــل م ــد و در فضای ــایانی نمودن ش
ــود.  ــز نب ــراف کنــم کــه تمــام ایــن محاســنات هــم اغراق آمی اعت
ــود  ــش خ ــرا پی ــتاد م ــه روزی اس ــم ک ــردم بنویس ــوش ک فرام
ــر  ــتم و مختص ــر نوش ــن ب ــرد و م ــا ک ــی ام ــد و مقاله ی خوان
ــه در  ــروز« ک ــار ام ــۀ »اخب ــرای روزنام ــردم و ب ــی در آن ک تصرف
آن ایــام »االوقــات« نــام داشــت فرســتادم. ولــی چــون هنــوز بــه 
ــرا از  ــون مطبوعــات م ــه حکــم قان ــودم ب ــوغ نرســیده ب ســن بل
ــول شــدم.  ــانحه بســیار مل ــن س ــه از ای ــتند. البت ــن کار بازداش ای
امــا در جوابــی کــه مدیــر روزنامــه بــه مــن داد »مقالــه ات چــاپ 
ــًا نویســنده  ــًا و فطرت ــو نویســنده هســتی، ذات ــی ت نمی شــود. ول
هســتی!« غمگیــن شــدم کــه چــرا مقالــۀ اســتادم چــاپ نشــده و 
ــن  ــد. آه از ای ــرده بودن ــن تشــویقم ک ــه چنی ــودم ک خوشــحال ب

تشــویق کــه معجزه هــای عجیب وغریــب دارد. 

گردآورنده:  از كتاب شناخت نامۀ صادق هدایت، تأليف شهرام 
بهارلویيان ـ  فتح اهلل اسماعيلی 
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5سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1812 چها ر   شنبه        9 سرطان /      تیر       y    1395   24  رمضان ا لمبارک  y 1437   29 جو ن    2016 www.mandegardaily.com

شاعر چگونه 
ت

سـ
نخ

ش 
بخ

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1812 چها ر   شنبه        9 سرطان /      تیر       y    1395   24  رمضان ا لمبارک  y 1437   29 جو ن    62016

هارون مجیدی
فرمان  سناتوران  آرای  اکثریت  با  سنا  مجلس 
)تشکیل،  انتخاباتی  نظام  اصاح  تقنینی 
کمیسیونهای  کمیشنران  وظایف  و  صاحیت 
شنبه، 8  )سه  دیروز  نشست  در  را  انتخاباتی( 

سرطان( تایید کرد.
فرمان تقنینی اصاح نظام انتخاباتی در آجندای 
نشست دیروز مجلس سنا گرفته شده بود که 
وارد  و  سناتوران  جنجالی  بحث های  از  پس 
با  آن  ماده های  برخی  در  تعدیات  کردن 

اکثریت آرا تایید شد. 
این کار  از  استقبال  با  ارگ ریاست جمهوری 
سناتوران می گوید که گام بزرگ برای به میان 

آوردن اصاحات انتخاباتی برداشته شد.
ارگ آرزو می برد که فرمان تقنینی رییس جمهور 
مشترک  کمیسیون  در  اصاحات  آوردن  برای 

پارلمان نهایی شود.
در  سناتوران  از  شماری  نیز  این  از  پیش 
که  بودند  گفته  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت و گو 
آنان به خاطر مصلحت ملی و به دست آوردن 
انتخابات فرمان  اعتماد دوبارۀ مردم به پروسۀ 

اصاحات را تایید می کنند.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست 
روزنامۀ  با  گفت وگو  در  افغانستان  جمهوری 
افغانستان  مردم  و  می گوید: حکومت  ماندگار 
فرمان  تایید  با  پارلمان  تا  داشتند  انتظار 
بخشیدن  سرعت  راستای  در  گام  اصاحات 
مجلس  که  بردارند  انتخاباتی  نظام  اصاح  به 
نماینده گان با رد این فرمان عقب گردی را به 

میان آورد.
با  اما آقای مرتضوی می گوید که مجلس سنا 
آوردن  برای  را  بزرگی  گام  فرمان  این  تایید 

اصاحات برداشتند.
 تنها 9 سناتور از 61سناتور حاضر در مجلس 
به این فرمان رأی ممتنع دادند و هیچ سناتوری 

رأی رد نداد. 
عضویت  بر  مبنی  حکومت  درخواست  رد 
شکایات  کمیسیون  در  خارجی  متخصص  دو 
مدت  و هم  فرمان  این  مادۀ 23  در  انتخاباتی 

زمان ریاست کمیسیون های انتخاباتی از دوسال 
در  که  بود  مواردی  از  سال،  سه  به  ماه  شش 

فرمان یکی رد و دیگری تعدیل شدند.
دیروزی، بحث ها روی  ابتدای نشست  در  اما 
فرمان  این  در  تعدیات  آوردن  چگونگی 

جنجالی شد.
ایزدیار  علم  محمد  و  منصف  محیی الدین 
که مسوولیت  تقنین  رییس و عضو کمیسیون 
کار روی فرمان را برعهده داشتند، می گفتند که 
آنان در مدت چند روز با جدیت برای آوردن 
اصاحات در این فرمان کار کرده اند؛ اما صبح 
امروز )دیروز( سه شنبه، هیأت اداری با دخالت 
پیشنهادهای  کمیسیون،  این  کاری  امور  در 
اصاحی آن را نیز در متن ارایه شده به تاالر در 

نظر نگرفته اند.
سنا  مجلس  رییس  مسلم یار  فضل هادی  اما 
متهم  وظیفه  در  غفلت  به  را  تقنین  کمیسیون 
کرد و گفت که هیأت اداری هیچ دخالتی در 

مورد این فرمان تقنینی نداشته است.
مجلس  دیروز  نشست  در  مسلم یار  آقای 
چند  مدت  در  تقنین  کمیسیون  گفت:  سنا 
تقنینی  فرمان  روی  اشتباه  به  گذشته  روز 
که  انتخابات  مورد  در  کرزی  رییس جمهور 
سال های پیش صادر شده بود، کار کرده بود و 
هیأت اداری تنها همین مسأله را روشن ساخته 
و متن تعدیات پیشنهادی کمیسیون در فرمان 
کنونی را هم به دلیلی آماده کرده که با وجود 
درخواست از رییس و معاون کمیسیون تقنین، 
حاضر  )دیروز(  امروز  صبح  نشست  در  آنان 

نشدند.
در  آوردن اصاحات  سناتوران  از سویی هم، 
تشکیل  سیاسی  توافق نامۀ  جز  انتخاباتی  نظام 
حکومت وحدت ملی نیز بود و به همین خاطر 
با تایید این فرمان زمینه برای اصاحات وعده 

داده شده فراهم می شود.
حکومت  که  می گفتند  مخالف  سناتوران  اما 
وحدت ملی اراده یی برای آوردن اصاحات در 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  و  انتخاباتی  نظام 
ندارد و رهبران حکومت تنها در پی آن اند که 

کمیشنران و سایر اعضای کمیسیون را 50 در 
50 به خواست خود بگمارند.

دو هفته پیش این فرمان از سوی نمایندهگان 
زیاد  واکنش های  با  که  بود  شده  رد  مجلس 

جامعه مدنی و شهروندان کشور روبهرو شد.
جامعۀ مدنی ادعا کردند که نمایندهگان مجلس 
با رد این فرمان در واقع مانع برگزاری انتخابات 
می شوند تا مدت حضور »غیر قانونی خود را 
در مجلس« طوالنی تر بسازند؛ اما نمایندهگان 
مجلس می گفتند که این فرمان تقنینی خاف 

قانون اساسی صادر شده است.
مواد  از  انتخاباتی  اصاحات  آوردن  میان  به 
حکومت  ایجاد  توافق نامۀ  اصلی  و  درشت 
وحدت ملی است و حتا گفته می شود که توافق 
قوانین  و  نهادها  در  اصاحات  آوردن  روی 
محمد  و  عبداهلل  هر  تا  شد  سبب  انتخاباتی 
اما  بسازند؛  را  این حکومت  اشرف غنی یکجا 
این حکومت گام  از عمر  با گذشت دو سال 

عملی در این راستا برداشته نشده است.  
مشترک  کمیسیون  سنا،  مجلس  تایید  از  پس 
دو مجلس برای بحث دوباره روی این فرمان 
همین  و  می شود  تشکیل  آینده  روزهای  در 
اصاح  تقنینی  فرمان  سرنوشت  کمیسیون 

انتخابات را مشخص خواهد کرد.
سخنگوی  معاون  مرتضوی  حسین  شاه 
رییس جمهور در ادامۀ گفت وگویش با روزنامۀ 
مشترک  کمیسیون  تا  می برد  آرزو  ماندگار 

پارلمان فرمان اصاحات را نهایی سازد.
او می گوید: با نهایی شدن این فرمان راه برای 
پروسۀ  و  میشود  باز  همه جانبه  اصاحات 
عمل  بیشتر  سرعت  با  انتخاباتی  اصاحات 

خواهد کرد.
پیش از این، داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی 
حکومت وحدت ملی نیز با تأکید برای آوردن 
اصاحات  که  می گوید  انتخاباتی  اصاحات 
گریز  آن  از  نباید  که  است  چالشی  انتخاباتی، 

صورت گیرد. 

www.mandegardaily.com

ناجیه نوری  
را  حکومت اش  مبنای  که  سیاسی  توافق نامه  طبق  باید  غنی،  رییس جمهور 

تشکیل می دهد،عمل کند، نه براساس قانون اساسی افغانستان.
رییس جمهور  می گویند:  مطلب  این  ابراز  با  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
براساسی قانون اساسی به قدرت نرسیده که طبق آن عمل می کند، پس باید 

مطابق توافق نامه سیاسی که مبنای حکومت اش را تشکیل می دهد، اقدام کند.
ندارد،  اعتماد  کسی  هیچ  به  رییس جمهور  چون  می گویند:  نیز  حقوق دانان 
ادارات  اول و دوم  تقرری در بست های  تا صاحیت   بنابراین تصمیم گرفته 
دولتی را خود به عهده گیرد اما باید بداند که این اقدام دامنۀ فساد در افغانستان 
ریاست جمهوری  سخنگوی  معاون  مینه پال  دواخان  اما  می سازد.  هموارتر  را 
می گوید: رییس جمهور برای جلوگیری از خویش خوری ها و اینکه از ظرفیت ها 

استفاده درست شود، طبق قانون اساسی دست به این اقدام زده است.
به تازه گی رییس جمهورغنی دستور داده است که هیچ نهاد و مسووِل دولتی 
تمامِ  ندارد و  اول و دوم  افراد را در بست های  تبدیل و گماشتِن  تقرر،  حق 

این کار ها از صاحیت های او شمرده می شود.
به خصوص  ذاتی  امور  کلیۀ  »منظوری  است:  آمده  دستور  این  از  بخشی  در 
تقرر، تبدیل و سرپرستی کارکنان عالی رتبۀ جمهوری اسامی افغانستان، ملی 
و نظامی، از صاحیت های قانونی رییس جمهور اسامی افغانستان است و به 
ادارۀ مستقل دولتی و  هیچ مسوول دیگر دولتی، شامل وزیر، رییس عمومی 
سایر مسووالن جمهوری اسامی افغانستان، این صاحیت ها تفویض نمی شود.
تمام  این حکم،  »با صدور  است:  شده  تصریح  دستور  این  دیگر  قسمت  در 
بر تفویض صاحیِت  مبنی  ا.ا  قبلی ریاست جمهوری اسامی  متفرقۀ  احکام 
منظوری امور ذاتی کارکنان عالی رتبۀ دولتی به وزرا و روسای عمومی ادارات 

و سایر مقامات دولتی ملغا می گردد.”
نماینده گان مجلس می گویند: حکومت وحدت ملی مشروعیت  از  اما برخی 
از قانون اساسی نگرفته است که رییس جمهور غنی، براساس قانون  خود را 
اساسی تمامی وزرا و معاونین خود را سلب صاحیت کرده و تقرری ها در 

بست های اول و دوم را طبق قانون اساسی از صاحیت خود بداند.
چمن شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده گان می گوید: در اصل ساختار حکومت 
رییس جمهوری  آن  بنابراین  ندارد،  جایگاهی  اساسی  قانون  در  ملی  وحدت 
می تواند دست به چنین عملی بزند که حکومت اش بیرون آمده از قانون اساسی 

باشد.
به گفته این عضو مجلس: رییس جمهور نمی تواند بگوید که من طبق قانون 
اساسی عمل می کنم، زیرا او طبق قانون اساسی به قدرت نرسیده است، بنابراین 
باید مطابق توافق نامه سیاسی که مبنای حکومت اش را تشکیل می دهد، عمل 

کند.
او این عملکرد حکومت را دیکتاتوری اعام ناشده دانسته افزود: ما پس از 
یک ونیم دهه تمرین دموکراسی عمًا وارد یک نوع دیکتاتوری اعام ناشده 

می شویم که برای دموکراسی نوپای ما بسیار خطرناک خواهد بود.
اساسی  قانون  می گوید:  کابل  دانشگاه  حقوق  دانشکدۀ  استاد  فرید  شها  اما 
است،  بسیارعام  چون   اما  کرده؛  مشخص  را  رییس جمهور  صاحیت های 

رییس جمهور می تواند هرطوری که دلش خواسته باشد آن را تفسیر  کند.
به گفتۀ استاد شها فرید، رییس جمهورغنی ازعام بودن قانون اساسی افغانستان 
استفاده کرده و آن را به نفع خود تفسیر کرده است. او هم چنان گفت: از سوی 
هم چون رییس جمهور به هیچ کسی اعتماد ندارد و فکر می کند که تقرری افراد 
بنابراین تصمیم گرفته  را گسترده می سازد؛  دامنۀ فساد  دیگر  مقامت  توسط  

است که صاحیت  تقرری دراین پست ها را خود به عهده گیرد.
رییس جمهور  خودکامگی  را  غنی  آقای  اقدام  این  کابل،  دانشگاه  استاد  این 
دانسته افزود هدف رییس جمهور کاستن صاحیت های ریاست اجراییه و حتا 
معاونین اش است؛ ولی او باید بداند که این اقدام او دامنه ی فساد در افغانستان 

را هموارتر می سازد.
بانو فرید، این فرمان رییس جمهور را جفای بزرگ در حق مردم دانسته گفت: 
اجرای این فرمان سبب افزایش سرپرستی ها می شود، زیرا رییس جمهور وقت 

کافی برای تقرری افراد در بست های اول و دوم ندارد.
اما دواخان مینه پال سخنگوی ریاست جمهوری می گوید: نصب و عزل افراد در 
بست های اول و دوم طبق قانون اساسی از صاحیت های رییس جمهور است.
در  و  نکرده  استفاده  قانون سو  از  هیچگاه  رییس جمهور  که  می کند  تاکید  او 

قانون کار و سایر قوانین فرعی به طور واضح این مورد ذکر شده است.
به گفته مینه  پال: رییس جمهور برای جلوگیری از خویش خوری ها و اینکه از 

ظرفیت ها استفاده درست شود، دست به این اقدام زده است.
افراد شایسته  در  استخدام وتقرری  از تخلف در  برای جلوگیری  او:  باور  به 
پست های مهم دولتی رییس جمهور تصمیم گرفت تا خود دراین مورد اقدام 

کند.
دور  آنکه  از  بعد   1393 سال  جنجالی  انتخابات  از  پس  که  درحالیست  این 
دوم انتخابات ریاست جمهوری با بُن بست مواجه شد، هردو نامزد ریاست 
وزیر  کری  پادرمیانی جان  با  غنی(  اشرف  محمد  و  داکترعبداهلل   ( جمهوری 
روی  افغانستان،  در  ملل  سازمان  ویژۀ  نماینده  کوبیش  یان  و  امریکا  خارجۀ 
تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند و براساس این توافق نامه قدرت 
میان دو تیم به گونه 50/50  تقسیم شد و اولویت هایی برای دولت وحدت 
ملی تعیین شد که هیچ کدام تا کنون عملی نشده است اما تقسیم قدرت به 

شکل مساویانه.

سناتوران فرمان اصالحات را تایید کردند
ریاست جمهوری:

گــام بــزرگ بــرداشتــه شــد

رییس جمهور غنی:

دربارۀ بچه بازی در پوسته های پولیس تحقیق کنید
رییس جمهـور افغانسـتان دسـتور »تحقیقات 
جامـع« در مـورد بچه بـازی نهادینه شـده در 
میـان نیـروی پولیـس ایـن کشـور را صـادر 
کـرده اسـت. ایـن تصمیـم پـس از آن گرفته 
فرانس پـرس  گـزارش  یـک  کـه  می شـود 
بـرای  بچه بـازی  از  طالبـان  داد  نشـان 
صفـوف  در  داخلـی  حمـات  راه انـدازی 

می کنـد. اسـتفاده  پولیـس 
عمـل بچه بـازی یـا سـوء اسـتفاده جنسـی 
از کـودکان در سـطح بیـن المللـی محکـوم 
خبرگـزاری  گـزارش  یـک  اسـت.  شـده 
فرانس پـرس نشـان می دهـد کـه طالبـان از 
راه  بـرای  بی ریش هـا«  »بچـه  اصطـاح  بـه 
انـدازی حمـات داخلـی اسـتفاده می کننـد 
کـه در نتیجـۀ آن در دو سـال گذشـته صدها 
مامـور و افسـر پولیـس در والیـت جنوبـی 

ارزگان کشـته شـده انـد.
در  افغانسـتان  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 
اسـت:  نوشـته  رابطـه  ایـن  در  اعامیه یـی 
»رییس جمهـور دسـتور تحقیقـات جامع )در 
ارزگان( و اقـدام فـوری براسـاس یافته هـای 

ایـن تحقیقـات را صـادر کـرده اسـت.«
در ایـن اعامیـه کـه به زبان انگلیسـی نشـر 
شـده، آمـده اسـت: »هـر کسـی، بـدون در 
نیروهـا،  صفـوف  در  رتبـه اش  نظرداشـت 
کـه مجرم شـناخته شـود مـورد پیگـرد قرار 
قوانیـن  بـا  کامـل  مطابقـت  در  و  گرفتـه 

افغانسـتان و مکلفیت هـای بیـن المللـی مـا 
می شـود.« مجـازات 

نقـض  انـواع  بدتریـن  از  یکـی  بچه بـازی 
حقوق بشـر اسـت. به گـزارش فرانس پرس، 
پسـران جـوان، گاهـی بـا لباس هـای زنانـه، 
در پوسـته های پولیـس برای مقاصد جنسـی 
اسـتخدام شـده و مسـلح سـاخته می شـوند.

از رسـم بچه بـازی در صفوف پولیس بیشـتر 
در ارزگان گـزارش شـده اسـت، جایـی کـه 
مقام هـای  قاضیـان،  پولیـس،  فرماندهـان 
حکومتـی و قربانیـان حمـات داخلـی بـه 
ایـن  طالبـان  کـه  انـد  گفتـه  فرانس پـرس 
پسـران را بـرای حملـه بـر پولیس اسـتخدام 

می کننـد.
ایـن ادعاهـا که از سـوی طالبـان رد گردیده 
اسـت، نشـان دهنده خشـونت علیـه کودکان 
توسـط هـر دو جانـب در منازعه افغانسـتان 
اسـت. اعامیه ریاسـت جمهوری افغانسـتان 
حاکی اسـت کـه »جایی« برای خـاف کاران 

در صفـوف نیروهـای امنیتی وجـود ندارد.
در پـی نشـر گـزارش فرانس پرس، سـفارت 
ایـاالت متحـده امریـکا در کابـل گفـت: »ما 
هرگونـه خشـونت مخـوف از ایـن گونـه را 
کـه در ایـن گـزارش بازتـاب یافتـه اسـت، 

شـدیداً محکـوم می کنیـم.«
سـفارت امریـکا در کابـل افزوده اسـت: »ما 
از  افغانسـتان می خواهیـم کـه  از حکومـت 

قربانیـان و خانواده هـای شـان حمایت کرده 
و آن هـا را مـورد محافظـت قـرار دهـد، در 
حالـی کـه تأمیـن عدالـت و حسـابگویی را 
براسـاس قوانین افغانسـتان علیـه عامان آن 

ترغیـب می کنیـم.«
ایـاالت  کانگـرس  نماینـدۀ  هونتـر،  دانکـن 
نامه یـی  در  گذشـته  هفتـه  امریـکا  متحـده 
بـه وزیـر دفـاع ایـن کشـور خواسـتار نقش 
بـه  دادن  پایـان  بـرای  امریـکا  بازدارنـده 
امنیتـی  نیروهـای  صفـوف  در  بچه بـازی 

شـد. افغانسـتان 
او نوشـته اسـت: »مـن نگرانـم کـه طالبـان 
اسـتفاده از کـودکان را بـرای دست رسـی به 
پوسـته های امنیتـی و انجام حمـات داخلی 
علیـه پولیـس افغانسـتان افزایـش می دهند.«
همچنیـن هیـأت نماینده گـی سـازمان ملـل 
متحـد در افغانسـتان )یوناما( گفته اسـت که 
بچه بـازی نگرانـی بـاالی جامعه بیـن المللی 
اسـت. مارک بـودن، معـاون نماینـدۀ خاص 
ملـل متحد بـرای افغانسـتان بـه فرانس پرس 
گفـت: »یونامـا همـواره گزارش هـای حاکی 
نیروهـای  میـان  در  جملـه  از  بچه بـازی  از 
امنیتـی افغانسـتان را دریافت می کنـد. یوناما 
بـه همـکاری خـود بـا حکومـت افغانسـتان 
ادامـه می دهد تا همه اشـکال سـوء اسـتفاده 
از کـودکان یـک عمل مجرمانه تلقی شـده و 

از آن جلوگیـری شـود.«

شماری از حقوق دانان و نماینده گان مجلس:

رییس جمهور غنی مطابق قانون 
اساسی عمل نکند
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ورزش

ــب  ــه رج ــت ک ــه اس ــیه گفت ــور روس ــر رئیس جمه ــخنگوی دفت س
ســاقط کردن  بابــت  ترکیــه  رئیس جمهــوری  اردوغــان،  طیــب 
ســوریه  و  ترکیــه  میــان  مــرز  در  روســیه  جنگــی  هواپیمــای 

عذرخواهــی کــرده اســت.
او گفتــه کــه آقــای اردوغــان بــا ارســال پیامــی بــه والدیمیــر پوتیــن، 
ــود را  ــق« خ ــلیت عمی ــدردی و تس ــیه، »هم ــوری روس رئیس جمه
خطــاب بــه خانــوادۀ خلبــان کشته شــدۀ ایــن هواپیمــا اظهــار کــرده 

اســت.
ســخنگوی ریاســت جمهــوری ترکیــه گفتــه اســت کــه ایــن کشــور 

و روســیه بــرای بهبــود روابــط خــود بــه توافــق دســت یافته انــد.
ــای  ــاقط کردن هواپیم ــت س ــی باب ــه از عذرخواه ــودداری ترکی خ

ــت. ــر انگیخ ــیه را ب ــم روس ــر خش ــاه نوامب ــی در م ــی روس نظام
ــه  ــه ترکی ــی را علی ــدام تحریم های ــن اق ــه ای ــش ب ــیه در واکن روس
ــه را  ــه ترکی ــی ب ــردان روس ــان گ ــفر جه ــوی س ــرد و جل ــع ک وض

ــت. گرف
آن زمــان آقــای پوتیــن گفتــه بــود کــه ایــن محدودیت هــا تــا زمــان 

عذرخواهــی ترکیــه لغــو نخواهــد شــد.
بــه گفتــۀ دیمیتــری پســکوف، ســخنگوی دفتــر رئیس جمهــور 
روســیه، آقــای اردوغــان گفتــه اســت از آن چــه اتفــاق افتــاده، عمیقــًا 

ــد. ــرار کن ــط را برق ــد رواب ــت و می خواه ــف اس متأس
ــد شــده اســت  ــژه تأکی ــام به وی ــن پی ــای پســکوف گفــت: »در ای آق
کــه روســیه دوســت و شــریک اســتراتژیک ترکیــه اســت و مقامــات 

ترکیــه عاقمنــد نیســتند روابــط بــا روســیه آســیب ببینــد.«
ــته  ــال گذش ــر س ــه روز 24 نوامب ــده اف-16 ترکی ــای جنگن جت ه
یــک هواپیمــای ســوخوی 24 روســیه را در منطقــه مــرزی ســوریه 

ــد. ســرنگون کردن
ایــن هواپیمــا در منطقــه کوهســتانی اســتان الذقیــه ســوریه ســقوط 
کــرد. خلبــان و کمــک خلبــان ایــن هواپیمــا بــا چتــر نجــات بیــرون 

پریدنــد، امــا خلبــان در اثــر تیرانــدازی پیکارجویــان کشــته شــد.
ــن  ــان هواپیمــا از ای ــک خلب ــن، کم ــروان کنســتانتین موراختی س
حادثــه جــان ســالم بــه در بــرد و توســط نیروهــای دولــت ســوریه 

ــد. ــل ش ــه منتق ــیه در الذقی ــی روس ــگاه هوای ــه پای ب
ــان  ــات خلبان ــات نج ــه در عملی ــم ک ــیه ه ــر روس ــه دیگ ــک تبع ی
هواپیمــا بــا هلیکوپتــر شــرکت داشــت، زمانــی کــه هلیکوپتــر هــدف 

ــدازی قــرار گرفــت، کشــته شــد. تیران
ــده  ــی اش ش ــم هوای ــا وارد حری ــه دو هواپیم ــد ک ــه می گوی ترکی
بودنــد و بــه هشــدارهای مکــرر ترکیــه ظــرف پنــج دقیقــه در مــورد 
ــه  ــای ترکی ــن، هواپیماه ــر ای ــد، بناب ــی کردن ــیر بی توجه ــر مس تغیی

ــد. ــرار دادن ــا را هــدف ق یکــی از آن ه
روســیه می گویــد کــه هواپیماهایــش طــی اجــرای مأموریــت خــود 
در حریــم هوایــی ســوریه بودنــد و حریــم هوایــی ترکیــه را نقــض 

نکردنــد و هشــداری هــم دریافــت نکردنــد.

نخسـت وزیر هنـد ضمـن تأکیـد بـر گسـترش روابـط بـا پاکسـتان گفت که 
جریان هـای مختلفـی در این کشـور فعال هسـتند، امـا دهلی نو تنهـا با دولت 

منتخـب اسـام آباد مذاکره خواهـد کرد.
نارنـدرا مـودی، نخسـت وزیر هنـد اعـام کـرد کـه تاش هـای دیپلماتیـک 
دهلی نـو نشـان داد که کشـورش در مورد روابط با پاکسـتان مواضع روشـنی 

دارد.
او در گفت وگـو بـا تلویزیـون خصوصـی هنـد اظهـار داشـت: مواضـع هنـد 
مشـکات زیـادی را بـرای پاکسـتان به وجـود آورده و واکنش هـای مختلفی 

را در جامعـه جهانـی در پی داشـته اسـت.
مـودی مدعی شـد: جریان هـای مختلفی در پاکسـتان فعال هسـتند، بنابر این، 
ایـن کشـور بایـد در مـورد مذاکـرات دهلی نو-اسـام آباد چگونـه پاسـخ گو 

باشد.
نخسـت وزیر هنـد تأکیـد کـرد: دهلی نـو تنها براسـاس دموکراسـی بـا دولت 
منتخـب پاکسـتان مذاکـره خواهد کـرد و تاش های خـود را بـرای برقراری 

صلـح ادامـه خواهد داد.
او اظهـار داشـت: هنـد خواسـتار روابـط دوسـتانه بـا پاکسـتان اسـت، اما در 
مـورد منافـع ملی هیـچ معامله یی خـود نخواهد کـرد به همین خاطـر، ارتش 

هنـد مجوزی برای پاسـخ مناسـب بـه هرگونه خشـونت را دارد.
مـودی در پاسـخ پرسشـی در مـورد روابـط دهلی نو، اسـام آباد با واشـنگتن 
نیـز گفـت: دولت هنـد روابط با امریـکا را براسـاس منافع خود برقـرار کرده 
اسـت و ایـن روابط را نمی تـوان با روابط اسام آباد-واشـنگتن مقایسـه کرد.
تاش هـای دیپلماتیـک هنـد و پاکسـتان بـرای حـل و فصل مسـایل دوجانبه 
و برگـزاری مذاکـرات ادامـه دارد، امـا تاکنـون پیشـرفتی در ایـن خصـوص 

صـورت نگرفته اسـت.
کارشناسـان می گوینـد کـه غـرب عامـل اصلـی تنش هـای هنـد و پاکسـتان 

به ویـژه بحـران »کشـمیر« اسـت تـا منافـع خـود در منطقـه را حفـظ کنـد.

بـه  کـه  هسـتند  مدعـی  افغانسـتان  تکوانـدوی  فدراسـیون  اعضـای 
دلیـل عـدم حمایـت و مداخـات بی مـورد فهیـم هاشـمی در امـور 
ایـن فدراسـیون، تکواندوکاران افغانسـتان نتوانسـتند که در مسـابقات 

المپیـک 2016 راه یابنـد.
مسـابقات کسـب سـهمیۀ المپیک 2016 در رشـته تکواندو، در تاریخ 
28 حمـل سـال جاری در شـهر مانیـای فلیپیـن برگـزار شـد کـه در 
آن سـمیه غامـی، نیـا احمـدی، روح اهلل نیکپـا و محمـود حیـدری 

داشتند. شـرکت 
نجیـب اهلل سـکندر، رییس فدراسـیون تکوانـدوی کمیتۀ ملـی المپیک 
افغانسـتان، بـه پـژواک گفت: مداخـات بی جای فهیم هاشـمی رییس 
پیشـین کمیتـۀ ملـی المپیـک در امـور کاری مـا، باعـث ضعیف شـدن 
روحیۀ تکواندوکاران شـد و در نتیجه نتوانسـتند در مسـابقات کسـب 
سـهمیۀ المپیـک، خوب بدرخشـند و در مسـابقات المپیـک 2016 راه 

بند. یا
بایـد  سـهمیه،  کسـب  مسـابقات  در  از حضـور  قبـل  او،  گفتـه  بـه 
ورزشـکاران در مسـابقات آماده گـی شـرکت می کردنـد، کـه چنیـن 

همـکاری از سـوی کمیتـۀ ملـی المپیـک صـورت نگرفـت.
در عیـن حـال، روح اهلل نیکپا یکـی از تکواندوکاران افغانسـتان که راه 
نیافتنـش در مسـابقات المپیـک 2016 را یکـی از بدتریـن خاطره های 
زنده گـی اش خوانـد گفـت: مشـکات کـه در کمیتـۀ ملـی المپیـک 
وجود داشـت، سـبب شـد که روحیه ما ضعیف باشـد و در مسـابقات 

کسـب سـهمیۀ المپیک خوب ندرخشـیم.
امـا محمـود حنیـف، معـاون کمیتـۀ ملی المپیـک می گوید که همیشـه 
کمیتـۀ ملـی المپیـک تا حد تـوان توانسـته امکانات و شـرایط مطلوبی 

را بـرای تمـام ورزشـکاران رشـته های مختلف ورزشـی فراهم کند.
او افـزود: در امـور کاری ایـن فدراسـیون هیـچ مداخله یـی صـورت 
نگرفتـه و بـر عکـس از آن هـا همیشـه حمایـت شـده،  امـا حقیقـت 
مشـکل آن اسـت کـه ورزشـکاران دیگـر کشـورها از امکانـات باالتر 
برخـوردار هسـتند، در فضـای آرام زنده گـی می کننـد و روز بـه روز 

تجربـه و دانش شـان بیشـتر می شـود.

تیـم کریکت کشـور پـس از پایـان دورۀ آموزشـی دو روزه در هند، با 
الل چنـد راجپـوت، مربـی جدید تیـم ملی راهی اروپا شـد.

فریـد هوتـک، مسـوول مطبوعاتـی تیـم کریکـت کشـور می گوید که 
در ایـن سـفر تنهـا بازیکنانـی شـامل اند کـه در رقابت های یـک روزۀ 

کریکـت حضـور می یابند.
آقـای هوتـک می گویـد کـه تیـم اعزام شـده بـه اروپـا بـا اسـکاتلند و 
ایرلنـد در 7 بـازی 50 آورۀ یـک روزه رقابـت می کنـد و سـپس برای 
حضـور در بـازی چهـار روزه در برابـر هولنـد بـا بازیکنـان حرفه یـی 

همـراه خواهد شـد.
گفتـه می شـود کـه در ایـن سـفر تیـم ملـی کریکـت بـا اسـکاتلند در 
دو بـازی 50 آوره رقابـت خواهـد کـرد. ایـن بازی هـا قـرار اسـت در 

چهـارم و ششـم مـاه مـی برگزار شـوند.
گفتنی سـت کـه تیـم کریکـت پـس از پایـان ایـن دو بـازی وقفۀ سـه 
روزه خواهد داشـت و سـپس با تیـم ایرلند در بـازی  50 آوره روبه رو 

خواهد شـد.
بازی هـای یـک روزۀ افغانسـتان و ایرلنـد در تاریـخ 19 جـوالی بـه 

پایـان خواهـد رسـید و سـپس تیـم ملـی راهـی هولنـد می شـود.
تیـم ملی کریکت کشـور در رقابت هـای چهار روزۀ جـام انترکانتیننتل 
در تاریـخ 29 جـوالی بـه مصـاف هولند مـی رود و ایـن بازی ها برای 

چهـار روز ادامه خواهد داشـت.

ترکیه بابت ساقط کردن هواپیمای 
روسیه عذرخواهی کرد

نخست وزیر هند:

دهلی نو تنها با دولت منتخب 
پاکستان مذاکره خواهد کرد

گالیۀ اعضای فدراسیون تکواندو

 از عدم همکاری کمیتۀ ملی المپیک

تیم کریکت راهی اروپا شد

محمود صیقل

انتخابات  چهارشنبه«  »امروز  فردا  انتظار،  ماه ها  از  بعد 
با  کشور   193 است.  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
عضو  پنج  برای  صندوق ها  در  رأی  برگه های  ریختن 
جدید در مجمع عمومی رأی خواهند داد. درحالی که نامزدان حوزه های 
افریقا )ایتوپیا( و امریکای التین )بولیویا( به آسانی رأی خواهند آورد، 
در حوزۀ آسیا-پسیفیک، کشورهای قزاقستان و تایلند برای کسب یک 
چوکی و در حوزۀ اروپای غربی کشورهای ایتالیا، سویدن و هالند برای 
کشورهای  انتخابات  این  در  می کنند.  رقابت  هم  با  دو چوکی  ربودن 
جهان به اساس منافع ملی شان رأی می دهند. برای افغانستان در شرایط 
افراطیِت خشونت بار و تروریزم و  با  مبارزه  نامزدان در  فعلی جدیت 

هم چنان میزان همکاری شان در توسعۀ کشور ما یک اصل مهم است.

ملک ستیز

جهان وطنی شرم نيست!
می تواند  هرکسی  است.  مدرنی  اندیشۀ  جهان وطنی، 
میهن  ارزش های  به  متعهد  اما  برگزیند  را  جهان وطنی 

بومی و اصلی اش باشد.
در  هنوز  می دانند،  شرم  را  افغانستان  از  برون رفتن  کسانی که  به باروم 

افکار کهنۀ نیاکان خویش زندانی هستند.
هرقدری که شهروندان کشورم از افغانستان برون شوند، به همان پیمانه 

مدرنیزم و ریفرم های اجتماعی امکان پذیرتر می شود.
لطفًا به خاطر برنامه های سیاسی و اهداف ایدیالوژیک تان، خارجی ستیزی 
را ترویج نکنید! این فرهنگ ما را از جادۀ پیش رفت منحرف می سازد.

محمداكرام انديشمند

امتنـاع محمدظاهرشـاه از توشـیح قانون احـزاب در دهۀ 
دموکراسـی یـا دهۀ اخیـر سـلطنتش، بزرگ ترین اشـتباه 
و خبـط سیاسـی او بـود. شـاه موصـوف بـا ایـن خبـط 
جبران ناپذیـر، عرصـه را بـروی فعالیـت قانون منـد احـزاب سیاسـی 
بسـت و موجـب وسـواس گروه هـای سیاسـی نوبنیـاد در رسـیدن بـه 
قـدرت سیاسـی بـا توسـل بـه کودتـای نظامـی و بغـاوت نظامـی از 
راه هـای غیرمدنـی و متعـارض بـا دموکراسـی که خـود بنیان گـذار آن 
بـود، شـدند. این وسـواس را گروه هـای مختلف سیاسـی عملی کردند 
و به جـای نظام هـای مبتنـی بر دموکراسـی و رشـد طبیعی دموکراسـی 
در افغانسـتان، نظام هـای کودتـای و مبتنـی بر شـورش و جنگ شـکل 

گرفت.
چهـل سـال بعـد حامـد کرزی کـه بـا حمایت نظامـی امریـکا و غرب 
و از نـام دموکراسـی بـه اقتـدار سیاسـی و ریاسـت جمهـوری دسـت 
یافـت، همـان خبـط سیاسـی شـاه پیشـین را تکـرار کـرد. او در هـر 
دو انتخابـات پارلمانـی سـال های 1384 و 1389 بـا نظـام تناسـبی و 
حتـا نظـام مختلـط اکثریتـی و تناسـبی در انتخابـات مخالفـت کـرد و 
بـا تاییـد و تصویـب نظـام اکثریتـی، راه را بـه روی تقویـت احـزاب 
سیاسـی و مشـارکت قانون منـد احـزاب در قـدرت و مبـارزات مدنـی 
قـدرت بسـت. او بـا این لغـزش و خبـط آگاهانه و هدف مند سیاسـی، 
خط مـش قومی سـازی قـدرت و سیاسـت را به جـای سیاسـی کردن و 
مدنی سـازی قـدرت در پیـش گرفـت. در حالی که شـکل دهی احزاب 
سیاسـی فراگیـر و ملـی به عنوان بخشـی از جامعۀ مدنی در افغانسـتان 
شـامل وجایـب دولـت و رهبـری آن در جهت تشـکیل ملـت مدنی و 

جامعـۀ شـهروند و تکمیـل پروسـۀ دولت-ملت اسـت.
حـاال نگاه هـا همـه بسـوی رییس جمهور غنـی و رییس اجرایـی داکتر 
عبـداهلل دوخته شـده اسـت. آیـا آن ها که با امضـای توافق نامۀ سیاسـی 
و تشـکیل حکومـت وحـدت ملـی، کشـور را از بحران سیاسـی عبور 
دادنـد، از آن اشـتباه سیاسـی محمدظاهرشـاه و حامد کـرزی هم عبور 

می کننـد؟ 
آیـا ارگ کابـل و قصـر سـپیدار، توافقـات و تعهـدات خـود را مبنـی 
بـر اصـاح نظـام انتخاباتـی و ایجـاد سیسـتم تناسـبی و یـا کـم از کم 
سیسـتم مختلـط، و فراهم سـازی زمینـۀ اصاح و تعدیل قانون اساسـی 

و تشـکیل نظـام صدراتـی پارلمانـی عملـی می کننـد؟

خالد كوهستانی

من قبًا گفته بودم که از حکومت شش سهمی، کسی از 
سهم خودش به حکمتیار چیزی نمی دهد. 

برنظریات  پشت کردن  با  صلح  عالی  شورای  و  ارگ 
با آوردن حکمتیار، تاش  افغانستان در پیوند  احزاب سیاسی و مردم 
کرد تا با چشم پوشی از جنایات سال های گذشته، او را از زنده گی در 

انزوا، شهری بسازد، اما این دور گفت وگو ها بی نتیجه ماند.
از مرگ  طالبان پس  از  اعان حمایت  زیاده خواهی حکمتیار،  تکبر و 
مامنصور، شهید خواندن و فاتحه برگزارکردن به مامنصور و در مقابل 
از سرگیری عملیات هوایی امریکایی ها علیه طالبان، عوامل درونی و 

بیرونی به نتیجه نرسیدن این دور مذاکرات است.
گرفته  حکمتیار  نبود  در  اسامی  حزب  با  مذاکرات  در  آخر  تصمیم 
خواهد شد و گلبدین با گرفتن یک وزارت به پسرش، چند میلیون دالر 
و چند میل ساح امریکایی برای محافظت شان قناعت خواهد کرد و 

بخشی از تاریخ سیاه طالبانی افغانستان خواهد شد.
تبریک به کسانی که در توصیف حکمتیار کنج دهن شان کف می کند.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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عبدالباری عطوان- روزنامة مستقل رای الیوم
در  روسـیه  رییس جمهـور  از  ترکیـه  رییس جمهـور 
جنگنـدۀ  کـردن  سـرنگون  دلیـل  بـه  مکتـوب  پیامـی 
روسـی عذرخواهـی کـرد و بـه خانـواده خلبان روسـی 
تسـلیت گفـت و تعهـد داد کـه تمـام تـاش خـود را 
بـرای بازگردانـدن روابـط دوسـتانه میـان دو کشـور بـه 
صـورت عـادی می کنـد. اردوغـان همچنیـن بـه توافقی 
بـرای عـادی سـازی کامـل روابـط بـا دولـت اشـغالگر 
اسـرائیلی دسـت یافـت کـه در ایـن توافق شـرط ترکیه 
بـرای برداشـتن محاصـره غـزه بـرآورده نشـد؛ شـرطی 
کـه اردوغـان در طـول بحران شـش سـال گذشـته میان 
بـر آن  بـرای عـادی سـازی روابـط  انقـره  تل آویـو و 

پافشـاری ورزیـده بـود.
ایـن دو امتیازدهـی تاکیـدی بـر »عمـل گرایـی« رجـب 
طیـب اردوغـان، رییس جمهـور ترکیـه اسـت کـه ما در 

مـورد ایـن امـر در مقاالتـی چندین بـار صحبت 
کردیـم و عمـل گرایـی او بدیـن معناسـت که او 
سیاسـتمداری حرفه یـی اسـت کـه بـر خـاف 
آنچـه کـه بسـیاری از هم پیمانـان عـرب او فکـر 
او هیـچ جایـی  قامـوس  می کردنـد، اصـول در 
نـدارد و ایـن شـخص بـه سـمتی مـی رود کـه 
در وهلـه نخسـت پـای منافع شـخصی اش و در 
وهلـه دوم منافع کشـورش ترکیه در میان باشـد.
سلسـله  در  را  او  یکبـاره  بـه  اردوغـان  غـرور 
اشـتباهات قـرار داد که نخسـتین این اشـتباهات 
بـرآورد نادرسـت او از قـدرت والدیمیـر پوتین، 
و  سیاسـی  هـوش  و  روسـیه  رییس جمهـور 
تصمیـم  اتخـاذ  در  جسـارتش  و  اسـتراتژیکش 
دام  در  او  سـقوط  او  دوم  اشـتباه  بـود.  جنـگ 
سـوریه بود کـه هم پیمان آمریکایـی اش از طریق 
ابزارهـای عربـی ایـن دام را ایجـاد کـرده بـود؛ 
دقیقـًا هماننـد کاری کـه بـا صـدام در کویـت 
کردنـد و او را در این دام انداختند. اشـتباه سـوم 
او ایـن بـود که بر »بهـار عربی« حسـاب باز کرد 
کـه ایـن امـر ممنـوع بـود کـه ایـن بهار شـکوفا 
شـود، دیگـر چـه برسـد بـه آنکـه بخواهـد میوه 
نیـز بدهـد. اشـتباه چهـارم او ایـن بود کـه طرح 
طائفـه ای اسـامی را در پیـش گرفـت، در حالی 
کـه او ریاسـت یـک کشـور سـکوالر را برعهده 
دارد. اشـتباه پنجـم نیـز ایـن بـود کـه بـر پیمـان 
ناتـو تکیه کـرد کـه ویژگـی نژادپرسـتانه دارد و 
مسـلمانانی امثـال او در آن هیـچ جایـی ندارنـد.

ایـن عملگرایـی اردوغـان تکمیل نمی شـود، مگـر آنکه 
وی بـه سـمت شـرق بـرود و سـوار هواپیمایـش شـود 
تـا در فـرودگاه دمشـق فرود بیایـد و در مسـجد امویین 
اقامـه نمـاز کنـد و این اقـدام نه تنهـا بعید نیسـت، بلکه 
گامـی بسـیار قریـب الوقـوع اسـت، چراکـه کسـی کـه 
روابطـش را بـا اسـرائیل عـادی می کنـد و بـه صـورت 
عذرخواهـی  روسـیه  جمهـوری  رییـس  از  مکتـوب 
می کنـد چـرا همیـن کار را بـا رییس جمهوری سـوریه، 
هم پیمـان قدیمـی خـود نکند که در بیشـتر از پنج سـال 
از جنگـی کـه 100 کشـور بـه آن پیوسـته اند، سـقوط 

اسـت؟ نکرده 
احتمـاالً برخـی از هم پیمانـان اردوغان به ویـژه عرب ها 
بـا او بـر سـر ایـن امـر مجادلـه کننـد کـه بشـار اسـد، 
رییس جمهوری سـوریه مردم خود را کشـته اسـت، اما 
اردوغـان نیـز از طریـق حمایـت از گروه هـای مخالـف 
مـردم  ایـن  کشـتار  در  تنـدرو  گروه هـای  و  سـوری 

مشـارکت کـرده و همچنـان می کنـد.
اردوغـان روس هـا و جنگنده هایشـان را نیـز بـه کشـتن 
مـردم سـوریه متهـم می کـرد، امـا او االن از روس هـا 
عذرخواهـی می کنـد و خواهان گذشـت و بخشـش آنها 

شـده اسـت و روابـط خـود را بـا اسـرائیلی هایی عادی 
سـازی می کنـد کـه از کشـتار مـردم فلسـطین و اشـغال 
اراضی شـان در طـول 70 سـال دسـت برنداشـته اند و 
حتی شـهر قـدس را یهودی سـازی کـرده و می خواهند 
مسـجد االقصـی را بـرای بـر پـا کـردن معبـد سـلیمان 
روی آواره هـای مسـجداالقصی تخریب کننـد، پس چرا 
رییـس جمهـوری ترکیـه روابـط خـود را با آنهـا عادی 
رییس جمهـور  بـا  را  خـود  روابـط  و  می کنـد  سـازی 
سـوریه کـه مسـلمان اسـت، عادی سـازی نمی کنـد؟ تا 
صفحـه ایـن جنگ خونیـن را ببندد و و به حل سیاسـی 

و آشـتی ملـی کمـک کند؟
مـا بـر ایـن باوریـم کـه ایـن عذرخواهی هـا و گام هـا 
بـرای عـادی سـازی بـا اسـرائیل و روسـیه مقدمـه ای 
بـرای عادی سـازی مشـابه با سـوریه، ایران، ارمنسـتان، 
یونـان و اتحادیـه اروپـا اسـت و ایـن مـا نیسـتیم  کـه 

ایـن مطلـب را می گوییـم، بلکه آقـای بنعالـی ییلدیریم، 
نخسـت وزیـر ترکیـه که دوسـت نزدیـک اردوغـان نیز 
اسـت ایـن را گفتـه اسـت کـه دولـت وی سیاسـتی را 
در پیـش خواهـد گرفـت کـه بـر مبنـای افزایـش تعداد 
دوسـتان و کاهـش تعـداد دشـمنان اسـت و وی جنـگ 
در سـوریه را »بیهـوده« توصیـف کـرد کـه بایـد متوقف 
شـود، بنابرایـن ایـن سـخنان بـه چـه معناسـت و چـه 
دشـمنی پـس از عـادی سـازی روابـط بـا اسـرائیل و 

عذرخواهـی از روسـیه باقـی مانـده اسـت؟
اردوغـان درک کرده اسـت که نمی توانـد وارد دو جنگ 
در یـک زمـان علیـه داعش و حـزب کارگران کردسـتان 
ترکیـه شـود، چراکـه یکی از اینها مامور شـده اسـت که 
ترکیـه را از لحـاظ انسـانی و اقتصـادی دچار فرسـایش 
کـه  اسـت  اردوغـان درک کـرده  کـه  کنـد، همانطـور 
تقسـیم سـوریه گامـی برای تقسـیم خـود ترکیه اسـت. 
ایـن در زمانـی بـود کـه اردوغـان بزرگتریـن اشـتباه را 
در حیـات سیاسـی خـود مرتکب شـد در آن هنـگام که 
روسـیه را از دسـت داد بـدون آنکه هم پیمـان آمریکایی 
خـود را نگـه دارد و از رنـج آوارگان سـوری بـه عنوان 
اهـرم بـاج خواهـی علیـه اروپـا برای بـه دسـت آوردن 

منافـع مـادی اسـتفاده کـرد امـا در مقابـل چیـزی را بـه 
نیاورد. دسـت 

اخبـاری کـه در مـورد میانجی گـری محرمانـه الجزایـر 
میـان سـوریه و ترکیـه مطـرح شـد، در حـال حاضـر 
اعتبـار بیشـتری می یابـد، چراکـه امتیازدهی هـای ترکیـه 
و  اسـت  شـده  آشـکار  کامـا  تل آویـو  و  مسـکو  بـه 
تمامـی  اصلـی  سرچشـمه  حـل  بـرای  رفتـن  بـدون 
دشـواری های کنونـی ترکیـه کـه بحران سـوریه اسـت، 
تمامی امتیازدهی ها به روسـیه و اسـرائیل دارای ارزشـی 
و کارآیـی محـدود خواهـد بـود و هـر کس کـه جز این 
را بگویـد، سـادگی خـود را در برآورد صحنه سـوریه و 

شـخصیت اردوغـان نشـان داده اسـت.
عـادی سـازی بـا اسـرائیل بـه اردوغـان برخـی منافـع 
داد و چـه بسـا از ایـن طریـق رابطـه ترکیـه بـا آمریـکا 
نیـز بهبـود یابـد، امـا در مقابـل باعـث می شـود که وی 
بسـیاری از اعتبـار و جایـگاه خـود را در جهـان 
عـرب و اسـام از دسـت بدهـد، چراکـه رخداد 
داووس ورویارویـی او بـا شـیمون پـرز، رییـس 
سـابق اسـرائیل در پشـت این اعتبار بود و باعث 
شـد کـه او محبوبیت خـود را در جهـان عربی و 

افزایـش دهد. اسـامی 
سـاخت  دسـتور  اردوغـان  کـه  اسـت  درسـت 
بیمارسـتان و دو نیـروگاه برق و آب شـیرین کن 
خواهـد داد و 10 هـزار تن از کمک های انسـانی 
را بـه مـردم غـزه خواهـد داد کـه ایـن کمک هـا 
مـردم  امـا  می گـذرد،  اسـدود  بنـدر  طریـق  از 
غـزه بـر او بـرای برداشـتن محاصـره همیشـگی 
غـزه و حمایـت از مقاومـت بسـیار حسـاب بـاز 
کـرده بودنـد و این مسـاله ای اسـت کـه رخ نداد 
و احتمـاال نیـز در آینـده ای نزدیـک بـه دسـت 

اردوغـان رخ نخواهـد داد.
و  اسـرائیل  بـه  اردوغـان  امتیازدهی هـای  آیـا 
روسـیه بـه نجـات او و کشـورش از بحران هـای 
و  داخلـی  سیاسـی  بحران هـای  و  اقتصـادی 
خارجـی می انجامـد و آنچـه را کـه وی از ایـن 
محقـق  اسـت،  آن  در جسـتجوی  امتیازدهی هـا 

می سـازد؟
پاسـخ به این سـوال بسـیار دشوار اسـت، چراکه 
مـا، خطرناک تریـن  نظـر  از  آتـی،  سـال  چهـار 
سـال ها بـر ترکیـه جدیـد و آینـده آن از زمـان 
تاسـیس ترکیـه در 100 سـال گذشـته اسـت و 
مـا گمـان نمی کنیـم کـه اسـرائیل به فـروش گاز 
بسـنده کنـد و معتقد نیسـتیم کـه پوتین بـه عذرخواهی 
اکتفـا کنـد گوئـی کـه هیـچ چیـزی رخ نـداده اسـت، 
چراکـه اسـرائیلی ها خدایایان »باج خواهی« هسـتند و از 
محمـود عبـاس، رییس تشـکیات خودگردان فلسـطین 
آنهـا  خواسـته های  دراز  و  طـول  فهرسـت  مـورد  در 
بپرسـید. امـا پوتیـن نیـز که شـروط خود را بـه صورت 
کامل تحمیل کرده اسـت، چشـمش به سـوریه ای اسـت 
کـه در آن هواپیمـا و جنگنـده خـود را در آن جـا از 
دسـت داد و بازیگـر اصلـی در سـوریه شـده اسـت و 
از اردوغـان انتظـار دارد تـا سیاسـت های خـود را بـه 
سیاسـت هایی جـز آنچـه کـه اکنون اسـت، تغییـر دهد.

راه رهایـی جدیـد بـرای اردوغـان بـه نظـر می رسـد که 
از اسـتانبول شـروع می شـود و مسـیرش را به قاهره کج 
می کنـد و در دمشـق پایـان می یابـد، امـا آیـا اردوغـان 
ایـن کار را انجـام می دهـد؟ چـرا کـه نـه، بـه ایـن دلیل 
کـه پـس از عادی سـازی با اسـرائیل، هیچ چیـزی بعید 

نبـوده و بـه هیـچ وجه تعجـب برانگیز نیسـت.
مـا بـه اردوغـان می گوییـم کـه بایـد مسـیر خـود را از 
دمشـق آغـاز کند و گذر زمـان مسـایل را تعیین می کند.

آیا اردوغان ترکیه را نجات می دهد؟ یونیسف از نابرابری میان 
کودکان فقیر و ثروتمند 

در جهان هشدار داد

متحــد  ملــل  کــودکان ســازمان  از  صنــدوق حمایــت 
ــان  ــق می ــری عمی ــازه اش، نابراب ــزارش ت ــف( در گ )یونیس
ــران  ــان را نگ ــطح جه ــد” در س ــر و ثروتمن ــودکان فقی ک
ــون  ــون 124 میلی ــن اکن ــد: همی ــی گوی ــده م ــده خوان کنن
ــده  ــی محــروم مان ــه های ابتدای ــان از مدرس ــودک در جه ک

ــد. ان
در بیانیــه ایــن ســازمان آمــده اســت، احتمــال مرگ کــودکان 
ــر بیشــتر از  ــج ســالگی، دو براب ــش از ســن پن ــا پی ــر ت فقی
هــم  ســن و ســال  هــای ثروتمنــد آنهــا اســت کــه بــا ادامــه 
ایــن وضعیــت تــا ســال 2030 میــادی، 69 میلیــون کــودک 
ــری و  ــل پیش گی ــه قاب ــای ک ــه بیماری ه ــا ب ــل ابت ــه دلی ب

درمــان هســتند، جــان خواهنــد داد.
جاســتین فورســیت، معــاون مدیــر اجرایــی یونیســف 
ــران  ــد بح ــان مانن ــود در جه ــای موج ــه چالش ه ــه ک گفت
پناهجویــی، بــا نابرابــری اقتصــادی و فقــر ارتبــاط مســتقیم 
ــرای  ــط ب ــه فق ــا ن ــن نابرابری ه ــش ای ــه کاه ــد، ک دارن
ــدی  ــای بع ــری از بحران ه ــرای جلوگی ــه ب ــودکان، بلک ک

ــت. ــز الزم اس نی
بــه گفتــه معــاون مدیــر اجرایــی یونیســف، افزایــش 
تاش هــا بــرای آمــوزش کــودکان و ســواد در میــان 
فقــر در کشــورها می انجامــد. کاهــش  بــه  کــودکان، 

اینکــه دختــران  احتمــال  ایــن گــزارش،  اســاس  بــر 
ــور  ــی مجب ــن کودک ــه ازدواج در س ــر، ب ــای فقی خانواده ه
شــوند، بیشــتر اســت. ایــن گونــه ازدواج در هــر ســاله بــه 

ــد. ــی رس ــن م ــون ت 15 میلی
ــت  ــه وضعی ــود ک ــراز می ش ــی اب ــا در حال ــن نگرانی ه ای
ــت  ــده اس ــران کنن ــیار نگ ــز بس ــتان نی ــودکان در افغانس ک
ــود  ــر و نب ــل  فق ــه دلی ــتان ب ــودکان افغانس ــترین ک و بیش
ــی  ــارج زند ه گ ــن مخ ــرای تامی ــد ب ــور ان ــات مجب امکان
ــد. ــب کار کنن ــه مکت ــن ب ــای رفت ــه ج ــان ب ــواده ی ش خان

ریاســت ارشــاد، حــج و اوقــاف والیــت پنجشــير از بودیجــه انکشــافی ســال 1395 حســب هدایــت مقــام محتــرم وزارت 
ــت پنجشــير اعمــار  ــه پشــغور ولســوالی حصــه اول والی ــک محــراب مســجد شــریف را در قری ــاف ی ارشــاد حــج و اوق
ــای  ــرار داد باشــند در خواســت ه ــان ق ــی داشــته و خواه ــه اســناد قانون ــای ســاختمانی ك ــده از شــركت ه ــد. آنع مينمای

ــد. ــه ریاســت ارشــاد حــج و اوقــاف تســليم نمــوده شــرط نامــه را مالحظــه كــرده ميتوانن خویــش را ب
با احترام
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