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یک گـام برجستۀ دیگر به سـوی انکشاف
ـــتاهای  ـــردم در روس ـــتی م ـــع معیش ـــود وض ـــارزی را در بهب ـــش ب ـــافی، نق ـــروژۀ انکش ـــزاران پ ـــق ه ـــا تطبی ـــد ب ـــور می باش ـــتاهای کش ـــاف روس ـــه انکش ـــیدن ب ـــق بخش ـــا تحق ـــه هامن ـــش ک ـــی خوی ـــدف اساس ـــر ه ـــی ب ـــات، مبتن ـــاف ده ـــا وانکش وزارت احی

ـــت.  ـــرده اس ـــا ک ـــور ایف رسارس کش

ـــد  ـــه رش ـــذر ب ـــن رهگ ـــرده و از ای ـــه ک ـــازار عرض ـــه ب ـــود را ب ـــی خ ـــوالت زراعت ـــد محص ـــی می توانن ـــه راحت ـــا ب ـــردم م ـــده اند و م ـــل ش ـــق وص ـــایر مناط ـــا س ـــا، ب ـــا و پلچک ه ـــتایی، پل ه ـــای روس ـــاخت رسک ه ـــا س ـــتان ب ـــای افغانس ـــر قریه ه ـــون اک اکن

ـــد  ـــه ان ـــن نکت ـــر ای ـــه بیانگ ـــت، هم ـــه اس ـــورت گرفت ـــات ص ـــاف ده ـــا و انکش ـــف وزارت احی ـــای مختل ـــیلۀ برنامه ه ـــه به وس ـــون ک ـــکتورهای گوناگ ـــا و س ـــر در عرصه ه ـــۀ دیگ ـــام املنفع ـــروژۀ ع ـــزاران پ ـــاخت ه ـــد. س ـــت یابن ـــی دس ـــاه اجتامع ـــادی و رف اقتص

ـــد.  ـــتفید گردن ـــاف مس ـــای انکش ـــهولت  مزای ـــد از س ـــتاها بتوانن ـــام روس ـــا مت ـــردم م ـــند و م ـــوازن برس ـــاف مت ـــد و انکش ـــه رش ـــور ب ـــتاهای کش ـــا روس ـــی ورزد، ت ـــاش م ـــوراه ت ـــات،  هم ـــاف ده ـــا و انکش ـــه وزارت احی ک

ـــروژۀ رسک  ـــت ، )۱۳( پ ـــای آن والی ـــق درواز ه ـــی در مناط ـــای عمران ـــان کار پروژه ه ـــد از جری ـــن بازدی ـــت، ضم ـــان داش ـــت بدخش ـــه والی ـــه ب ـــفری ک ـــات در س ـــاف ده ـــأ و انکش ـــر احی ـــی« وزی ـــد »دران ـــر احم ـــر نصی ـــرًا  انجنی ـــدف، اخی ـــن ه ـــر همی ـــا ب بن

ـــرد. ـــاح ک ـــوی را افتت ـــر رسک حلق ـــری و )۱۷۰( کیلوم ـــزرگ )۱۱۰( م ـــل ب ـــک پ ـــامل ی ـــتایی ش روس

ـــیکی  ـــوالی ش ـــر در  ولس ـــری دیگ ـــل )۱۲( م ـــک پ ـــتایی و ی ـــر رسک روس ـــان و )۱۹( کیلوم ـــوف آب و خواه ـــوالی های ک ـــتایی در ولس ـــر رسک روس ـــن، )۱۹،۵( کیلوم ـــل پایی ـــوالی یفت ـــزر ولس ـــۀ ُک ـــری در منطق ـــزرگ )۱۱۰( م ـــل ب ـــای پ ـــاح پروژه ه افتت

ـــت. ـــورت پذیرف ـــل ص ـــنده گان مح ـــی از باش ـــده ی ـــی و ع ـــن قوم ـــزرگان و متنفذی ـــی، ب ـــؤوالن ادارات دولت ـــه، مس ـــی جرگ ـــان در ولس ـــردم بدخش ـــده گان م ـــت مناین ـــور داش ـــا حض ب

ـــان  ـــت بدخش ـــافی اش در والی ـــای انکش ـــداوم فعالیت ه ـــات در ت ـــاف ده ـــأ و انکش ـــبختانه وزارت احی ـــت: »خوش ـــوف آب گف ـــوالی ک ـــی در ولس ـــای عمران ـــی از پروژه ه ـــاح یک ـــن افتت ـــات، حی ـــاف ده ـــأ و انکش ـــر احی ـــی« وزی ـــد »دران ـــر احم ـــر نصی انجنی

ـــا  ـــراه ب ـــوا و هم ـــان همن ـــت بدخش ـــتانی والی ـــای کوهس ـــه جغرافی ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــازی دارد. م ـــش رسک س ـــص در بخ ـــت و باالخ ـــارف، صح ـــاحوی، مع ـــاف س ـــاری، انکش ـــانی و آبی ـــکتورهای آبرس ـــم گیری در س ـــای چش ـــت آورد ه ـــته، دس ـــال گذش در دو س

ـــم داد.« ـــرج خواهی ـــه خ ـــازی ب ـــای رسک س ـــق پروژه ه ـــود را در تطبی ـــر خ ـــاش بیش ـــعی و ت ـــا ، س ـــوالی دروازه ـــنده گان ولس باش

ـــان  ـــای بدخش ـــا و دروازه ـــه راغ ه ـــت گان ـــای هش ـــوالی ه ـــی ولس ـــای مواصات ـــده و راه ه ـــامر گردی ـــی اع ـــون افغان ـــرف )۷۵( ملی ـــه م ـــول دارد ب ـــر ط ـــه )۱۱۰( م ـــرز ک ـــزرگ ک ـــل ب ـــزود :»پ ـــش  اف ـــخنان خوی ـــۀ س ـــات در ادام ـــاف ده ـــا و انکش ـــر احی وزی

ـــت .« ـــوده اس ـــل من ـــم وص ـــا ه را ب

ـــۀ  ـــر کابین ـــتین وزی ـــی«  نخس ـــد »دران ـــر احم ـــرم نصی ـــه مح ـــتند ک ـــار داش ـــت اظه ـــه رصاح ـــات، ب ـــاف ده ـــأ و انکش ـــر احی ـــرم از وزی ـــتقبال گ ـــن اس ـــان،  ضم ـــیکی و خواه ـــوف آب، ش ـــوالی های ک ـــی ولس ـــزرگان قوم ـــام و ب ـــل، عل ـــن مح ـــل متنفذی باملقاب

ـــت. ـــرده اس ـــاهده ک ـــم رس مش ـــه چش ـــانرا ب ـــکات ش ـــوده و مش ـــد من ـــان بازدی ـــور آن ـــای صعب العب ـــوالی ه ـــه از ولس ـــت ک ـــتان اس ـــامی افغانس ـــوری اس ـــت جمه دول

ـــپرده و  ـــرداری س ـــه بهره ب ـــت ب ـــن والی ـــی ای ـــی و مایم ـــکی، نس ـــان، ِش ـــوف آب، خواه ـــن، ک ـــل پایی ـــوالی های یفت ـــو را در ولس ـــۀ مذک ـــیزده گان ـــافی س ـــای انکش ـــان، پروژه ه ـــت بدخش ـــای والی ـــه دروازه ـــفر ب ـــن س ـــی ای ـــات، ط ـــاف ده ـــا و انکش ـــر احی وزی

ـــول  ـــه ط ـــتان ب ـــتان و تاجیکس ـــان افغانس ـــرز می ـــه در م ـــد ک ـــور می باش ـــم در کش ـــی و مه ـــای حیات ـــه رسک ه ـــان، از جمل ـــای بدخش ـــوی دروازه ـــه رسک حلق ـــت ک ـــل یادآوری اس ـــت: »قاب ـــری گف ـــوی )۱۷۰( کیلوم ـــق رسک حلق ـــداث و تطبی ـــا اح ـــه ب دررابط

ـــن، مایمـــی،  ـــل پایی ـــۀ دور دســـت ولســـوالی هـــای شـــکی، نســـی، یفت ـــی ، )۲۲۰( قری ـــون افغان ـــش از )۳۰۶( ملی ـــه بی ـــه هزین ـــل ب ـــر پ ـــا احـــداث )۱۷۰( کیلومـــر رسک و )۱۸۱( م ـــون ب ـــا کن ـــا و انکشـــاف دهـــات ت ـــت دارد. وزارت احی ـــر موقعی )۵۶۸( کیلوم

ـــید« ـــد رس ـــامل خواه ـــه اک ـــده ب ـــال آین ـــوی ، س ـــاخت رسک حلق ـــت. س ـــوده اس ـــل من ـــر وص ـــای دیگ ـــوالی ه ـــی و ولس ـــات اجتامع ـــز خدم ـــه مراک ـــان را ب ـــوف آب و خواه ـــزرگ، ک ـــهر ب ـــغنان، ش ش

ـــان  ـــۀ پای ـــتان، نقط ـــام افغانس ـــتاهای مت ـــف روس ـــردم رشی ـــی م ـــادی و اجتامع ـــت اقتص ـــود معیش ـــه بهب ـــل ب ـــا نی ـــا ب ـــور همپ ـــتاهای کش ـــای روس ـــازی و احی ـــاف ، بازس ـــق انکش ـــتای تحق ـــات در راس ـــاف ده ـــا و انکش ـــای وزارت احی ـــه تاش ه ـــت ک ـــد گف بای

ـــت . ـــد داش ـــه خواه ـــا ادام ـــتاییان م ـــل روس ـــاه کام ـــا رف ـــیر ت ـــن مس ـــت و ای ـــد داش نخواه

واشنگتن پُست:

توزیع شناس نامه 
از تقلب

 و ادعای اکثریت 
قومی جلوگیری 

می کند
د لوړپوړو ودانیو جوړولو جواز 

اخیستلو ان الین سیسټم فعال شو

غنــــی 
در تختۀ چه کسی بازی می کند؟
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از هفته ها به این سو، شمال و جنوِب کشور در 
آتِش ناامنی و خشونت می سوزند. طالباِن مسلح 
در  زیادی  والیت های  لجام گسیخته  به صورِت 
شمال و جنوب را تحِت فشارِ نظامی قرار داده 
کشور  مهِم  شهرهای  وارد  که  دارند  تالش  و 
موفق  طالبان  گذشته،  سال  در  بار  یک  شوند. 
شدند برای چند روز کنتروِل والیِت استراتژیِک 
کندز در شمال را به دست بگیرند. این موضوع 
برای طالبان پس از مرگ مال عمر رهبِر پیشیِن 
این گروه و جانشینی رهبر جدید، یک دستاورد 
می بردند  گمان  بسیاری ها  شد.  خوانده  بزرگ 
پس از مرگ مال عمر رهبر پیشیِن گروه طالبان، 
قرار خواهد  اضمحالل  سراشیبی  در  گروه  این 
قضاوِت  نوعی  نشانۀ  کندز،  سقوط  اما  گرفت. 
طالبان  تشکیالتِی  ساختار  مورد  در  عجوالنه 

ثابت شد. 
وحدت  تازه تأسیس  دولِت  برای  کندز  سقوط 
رییس  اشرف غنی  بود.  هزینه بر  بسیار  نیز  ملی 
سقوط  از  پیش  روز  یک  که  کشور  جمهوری 
کندز به دست طالبان در ارگ سخنرانی می کرد، 
داشتن  قرار  مدیریت  "تحت  از  تمام  آرامِش  با 
کندز" اطمینان داد، ولی یک روز بعد این شهر 
خدشۀ  عماًل  و  افتاد  مخالف  نیروهای  به دست 
جدید  دولِت  مورد  در  مردم  اعتماد  به  بزرگی 
قرار  مدیریت  "تحت  زمان،  آن  از  شد.  وارد 
داشتن" به اصطالحی طنزگونه  تبدیل شده که از 
آن به سقوط و دست به دست شدِن یک منطقه 

تعبیر می شود.
دولت  اعتبار  به  بزرگی  صدمۀ  کندز،  تجربۀ 
این  دلیل،  همین  به  و  کرد  وارد  ملی  وحدت 
روز  یک  طالبان  که  دارد  وجود  همچنان  ترس 
موفق شوند تجربۀ تلِخ کنـدز را بر این شهر و یا 
یکی دیگر از کالن شهرهای کشور تکرار کنند. 
تالش های  طالبان  اطالعات،  برخی  اساس  بر 
فراوانی انجام دادند که والیت هلمند در جنوب 
و  کنند  بیرون  دولتی  نیروهای  کنترول  از  را 
بخشی از شورای کویته را به این والیت انتقال 
دهند. شاید اگر طالبان موفق می شدند که به این 
وضعیت  در  بپوشانند،  عمل  جامۀ  خود  طرِح 
تغییرات  که  می شدند  موفق  نیز  خود  سیاسِی 
اساسی وارد کنند. به همین لحاظ، هنوز از نظر 
استراتژیک، تسخیر یکی از کالن شهرهای کشور 
برخوردار  حیاتی  اهمیِت  از  طالبان  گروه  برای 
است. اما سوال اساسی این جاست که این گروه 
چگونه می تواند این همه در کالن شهرهای کشور 

نفوذ کند؟ 

برخی آگاهان و اعضای مجلس نماینده گان در 
به صورت تصادفی  دارند که طالبان  باور  شمال 
و یا هم بر اساس توانایی های نظامی خودشان، 
بل  نمی شوند،  جنوب  و  شمال  مناطق  وارد 
صورِت  به  انتقال هایی  و  نقل  چنین  مقدماِت 
استخبارات  این که  در  می گیرد.  صورت  مرموز 
بیگانه رهنمای عمل طالبان در نفوذ به شهرها و 
والیات کشور است، جای تردید وجود ندارد؛ 
ولی ترِس اساسی این است که گروه ها و افرادی 
جابه جایی ها  این  دیگِر  عامل  نظام،  داخل  در 
باشند. به گفتۀ این آگاهان، ورود دوبارۀ طالبان 
از  و  نیست  تازه یی  چیِز  کندز،  از  مناطقی  به 
از آن  مقام های محلی و مرکزی  مدت ها پیش، 
آگاهی دارند. وقتی سربازان از ولسوالی خان آباد 
فریاد  آن ها  از  بسیاری  کردند،  عقب نشینی 
در  مهمات  نه  این سو  به  روز  چند  از  که   زدند 

اختیارشان قرار گرفته و نه هم غذا و آب. 
همین  بر  وضع  نیز  هلمند  جنوبی  والیت  در 
والیت  این  در  نظامی  فرماندهان  است.  منوال 
می گویند که نوعی بی پروایی و بی تفاوتی را در 
مقام های رهبرِی  این والیت در  مورد وضعیِت 
که  بغالن  دهنه غوری  می کنند.  احساس  کشور 
هم، یک  افتاد  طالبان  به دسِت  برای چندمین بار 
امِر تصادفی نبوده است. در این جا نیز از ماه ها 
این  این سو تحرکاِت طالبان گزارش شده و  به 
بیم و احتمال وجود داشته که روزی دوباره این 
شد.  خواهد  منطقه  این  تسخیِر  به  موفق  گروه 
که  هرجا  به  طالبان  گفت  می توان  مجموع  در 
می توان  را  توطیه  از  سرنخ هایی  شده اند،  وارد 

در آن جاها پیـدا کرد. حاال این که این توطیه به 
در  که  است  زود  هنوز  می شود،  وصل  کجاها 
نکته  این  بر  ولی  شود؛  گفته  چیزی  آن  مورد 
در  گروه  این  موفقیت های  که  کرد  تأکید  باید 
بخش هایی از والیات شمالی و جنوبی، چندان 
جنگی  توانایی های  به  منحصر  یا  و  تصادفی 

خودشان نبوده است. 
آن گونه که برخی ها می گویند، شاید ناامن سازِی 
بخش هایی از شمال و جنوب به صورِت کنترول 
شده، جزِو "استراتژی های کالن" باشد، اما چنین 
اشارۀ مبهمی به هیچ صورت نمی تواند واقعیِت 
مردم  سازد.  روشن  را  آن  تبعاِت  و  جنگ  تلخ 
به  وقتی  می برند.  رنج  به شدت  مناطق  این  در 
نگاه  جنگ ها  این  بی جاشده گاِن  کاروان های 
مهاجرت  تلِخ  و  دشوار  سال های  یاد  می کنی، 
پیش  سال  سی واندی  اجبارِی  غربت های  و 
می افتی. همان سال هایی که مردم ما برای آزادی 
و عزت شان مجبور بودند خانه و کاشانۀ خود را 
ترک کنند و به کشورهای دیگر پناهنده شوند. 

حال و روزِ برخی از والیت های کشور در این 
شده  شبیه  سال ها  آن  به  واقعًا  هفته ها  و  ماه ها 
است؛ سال هایی که هیچ کس انتظار بازگشتش 
را ندارد. ولی چه باید کرد که سخِن محکم و 
منطقِی کارل پوپر فیلسوِف معروِف بریتانیایی در 
برابِر چشِم ما قرار دارد که می گوید: "بازگشت 
به گذشتۀ تاریک، امری محال نیست و هر آن 
احتمال می رود که بر اثر اشتباهِ سیاست مداران، 

دوباره به زمان خشونت و بربریت برگردیم."
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احمــد عمران

طالبان چگونه 
به شهرها نزدیک شده اند؟

 

این روزها رنگ وبوِی  در  نظامِی کشور  و  وضعیت سیاسی 
ریاست  و  جمهوری  ریاست  میان  جدال  ندارد.  خوشی 
اجرایی و نیز گسترش حمالِت طالبان به شمال کشور، نشان 
می دهد که افغانستان مراحِل دشواری را پشِت سر می گذارد. 
و  شده  جـدی تر  سیاسی،  توافق نامۀ  نشدِن  عملی  بحث 
سکوت ارگ در برابِر خواسته های آقای عبداهلل، حکایت از 
آن دارد که هیچ توجهی به اصالحات و تطبیِق مفاد توافق نامۀ 

سیاسی نشده است.
به خصوص در شماِل  امنیتی  اوضاِع  در عین حال، وخامِت 
اخیر  ناامنی های  که  آورده  وجود  به  را  فهم  این  نیز  کشور 
ریشه در بازی های آقای غنی با عبداهلل دارد؛ به این معنا که 
آقای غنی می خواهد داکتر عبداهلل را زیِر فشارهای نظامی و 
جنگی، خاموش یا منعطف سازد و به عبارت دیگر، این که 
مطالباِت داکتر عبداهلل را در قیاس با مسایِل امنیتی و اخبار 
کم اهمیت  و  دست دوم  جنوب،  و  شمال  در  جنگ  ناگوارِ 
جلوه دهد.  اگر این برداشت و تحلیل درست باشد، در واقع 
مردمِ افغانستان بلندترین مقامِ کشور را به دیدۀ شک می بینند 
این که  به زیاِن خود می پندارند. در کنار  او را  برنامه های  و 
خطرآفرین  زمام دار  و  مردم  میان  گمانه  نوِع  این  برقرارِی 
است، بی توجهی به خواست های ریاست اجرایی و پشِت پا 
زدن به توافق نامۀ سیاسی نیز مشکالِت بسیار کالنی را پیِش 

روِی جامعه قرار می دهد.
از  با طالبان  این طرزِ فکر که حلقاتی در حکومت   مسلمًا 
نقطه نظِر قومی و تباری تبانی دارند، در جامعه مطرح است 
مسلمًا  کرد.  رد  را  فکری  چنین  نمی شود  هم  به ساده گی  و 
وقتی تنش میان رییس جمهور و رییس اجرایی بیشتر شود، 
قرینه های بیشتری برای تقویِت این طرزِ فکر شکل می گیرد 
و  دولت داری  مختلِف  حوزه های  روی  را  مخربش  تأثیِر  و 

حکومت داری به جا می گذارد. 
به راحتی  ملی،  وحدت  دولت  رهبِر  دو  میان  جدال  یعنی 
مناسباِت  فروپاشِی  و  جامعه  اقشارِ  میان  جدال  به  می تواند 
شهروندی و تقویِت طالبان منتهی شود. اما عالوه بر این، یک 
خطِر بزرِگ دیگر در این جدال ها وجود دارد؛ فرصت طلبِی 
از این غایله ماهی قزل آال  آتش بیاراِن معرکه  که می خواهند 

صید کنند و ورق را به سودِ خویش برگردانند! 
یقینًا منازعۀ ارگ و سپیدار، بسیاری  از سیاست مداراِن متقاعد 
و ناراضی را از سوراخ های شان بیرون کرده و هر یک به ظِن 
خویش می خواهد از این خوان لقمه یی بردارد. یعنی کسی 
و کسانی وجود دارند که می خواهند بر این آتش بدمند تا 
شعلۀ افروخته از آن، خرمِن هر دو رهبر را بسوزاند و مجاِل 

عرض اندام برای آن ها را فراهم آورد. 
آقای غنی باید بیش از دیگران، متوجه این خطرات باشد و با 
خود بیـندیشد که چی می کند و در تخته نردِ چه کسی عرق 
کدام  به  وضعیت  که  بفهمد  باید  نیز  عبداهلل  آقای  می ریزد. 
طرف می رود و چگونه باید در کنار تعقیِب دادخواهی هاِی 
را  سودجویان  برای  ماهی گیری  فرصِت  دارد،  که  به حقی 
فراهم نیاورد. یقینًا داکتر عبداهلل و غنی، همدیگر را خوش 
ندارند و به چشِم رقیب و مزاحم به یکدیگر می بینند؛ اما نباید 
وجود  هم  دیگری  مرموزِ  شخصیِت  که  شود  فراموش شان 
دارد که هر دوِی آن ها را خارچشِم خود و برنامه هایش در 
افغانستان می بیند و از خدا می خواهد این دو چنان بر فرق 

هم بکوبند که شانِس جانشینِی او در دولت میسر گردد. 
آقای غنی باید بداند ـ و یا دست کم احتمال دهد ـ کسانی 
که او را از آدرِس دوستی تشویق به سبوتاژِ توافق نامۀ سیاسی 
آتیۀ خود  برای  واقع  در  می کنند،  عبداهلل  داکتر  زدِن  دور  و 
دو  میاِن  منازعه  آن،  در  که  آتیه یی  می کنند؛  سرمایه گذاری 
رهبر از کنترل خارج شده و وضعیِت اضطراری حکم می کند 
که شخصیتی تازه و تیمی نو برای زعامِت کشور به میـدان 

آیند و غنی و عبداهلل را خانه نشین سازند.
که  می کنیم  توصیه  صادقانه  غنی  آقای  به  اوصاف،  این  با 
هم  که  چاره یی ست  و  راه  یگانه  سیاسی،  توافق نامۀ  تطبیِق 
صالح و فالِح کشور را تأمین و هم عزت و آبروِی هر دو 
رهبر را حفـظ می کند و هم شِر فرصت طلبان را به خودشان 

بازمی گرداند. 

غنــــی 
در تختۀ چه کسی بازی می کند؟
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◄◄◄آن گونــه كــه برخی هــا می گوینــد، شــاید ناامن ســازِی بخش هایــی 
از شــمال و جنــوب به صــورِت كنتــرول شــده، جــزِو "اســتراتژی های كالن" باشــد؛ امــا 
چنيــن اشــارة مبهمــی بــه هيــچ صــورت نمی توانــد واقعيــِت تلــِخ جنــگ و تبعــاِت آن را 
روشــن ســازد. مــردم در ایــن مناطــق به شــدت رنــج می برنــد. وقتــی بــه كاروان هــای 
ــِخ مهاجــرت و  ــاد ســال های دشــوار و تل ــی، ی ــگاه می كن ــن جنگ هــا ن بی جاشــده گاِن ای
ــردِم  ــه م ــال هایی ك ــان س ــی. هم ــش می افت ــاِل پي ــی واندی س ــارِی س ــای اجب غربت ه
مــا بــرای آزادی و عزت شــان مجبــور بودنــد خانــه و كاشــانۀ خــود را تــرک كننــد و بــه 

ACKUكشــورهای دیگــر پناهنــده شــوند►►►
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باشنده گان محل:

خان آباد عمدًا به طالبان واگذار شده بود
◄◄◄ناجيه نوری  

مناطق  عمداً  کندز  والیت  در  فرماندهان 
و ولسوالی ها را به طالبان واگذار کرده و 

مهمات را به آنان به فروش می رسانند.
خان آباد  ولسوالی  باشنده گان  از  شماری 
روز  می گویند:  ماندگار  روزنامه  به  کندز 
خان آباد  در  قوماندانان  اسد،   30 شنبه 
مرمی ها  و  فروختند  طالبان  به  را  مهمات 
منطقه  فیر کردند، سپس طالبان  را هوایی 

را به راحتی تصرف کردند.
به گفته آنان: طالبان قبل از ترک ولسوالی 
خان آباد کامپیوترها و اسنادهای زیادی را 
با خود بردند و شماری از دفاتر را آتش 

زدند.
با این حال، ولسوال خان آباد تایید می کند 

از  شماری  منطقه  ترک  از  قبل  طالبان  که 
با  را  دولتی  دفاتر  کامپیوترهای  و  اسناد 

خود بردند.
نیروهای  خان آباد:  ولسوال  گفته  به 
همکاری  با  ملی  اردوی  و  پولیس  امنیتی 
نیروهایی که از تخار آمده بودند، موفق به 
بازپس گیری این ولسوالی از چنگ طالبان 

شدند.
به  شنبه  روز  عصر  خان آباد  ولسوالی 
تصرف طالبان درآمد؛ اما گفته می شود که 
پس از مدت کوتاهی مردم محل به کمک 
رهبری  به  تخار  والیت  امنیتی  نیروهای 
جنرال گلستان رییس امنیت ملی و یاسین 
از  طالبان  راندن  به  موفق  تخار  والی  ضیا 

این ولسوالی شدند.
شماری از باشنده گان ولسوالی خان آباد در 
تماس تلفنی به روزنامۀ ماندگار می گویند: 
روز شنبه نیروهای امنیتی عمداً خان آباد را 

به طالبان تسلیم کردند.
به گفتۀ آنان: نیروهای امنیتی و قوماندانان 
به طالبان فروختند و  را  سالح و مهمات 
مرمی ها را هوایی فیر کردند، سپس طالبان 

منطقه را به راحتی تصرف کردند.
در  امنیتی  مقامات  که  است  درحالی  این 
را  طالبان  توسط  خان آباد  تصرف  کابل 

عقب نشینی تاکیتکی عنوان کرده بودند.
وزارت دفاع ملی روز گذشته تاکید داشت 
خان آباد  ولسوالی  از  امنیتی  نیروهای  که 
ملکی  افراد  تلفات  کاهش  خاطر  به 

عقب نشینی کرده اند.
چگونه گی  از  خان آباد  باشنده گان  اما 
مردم  توسط  ولسوالی  این  بازپس گیری 
والیت  امنیتی  نیروهای  کمک  به  محل 

رییس  گلستان  جنرال  رهبری  به  تخار 
امنیت ملی و یاسین ضیا والی تخار تأکید 

دارند.
همکاری  با  محل  مردم  می گویند:  آنان 
کمربند  تخار،  والیت  کمکی  نیروهای 
و سپس  ایجاد  اطراف خان آباد  در  امنیتی 
نبرد را آغاز کردند که موفق به بازپس گیری 

این ولسوالی از چنگ طالبان شدند.
این باشنده گان که نمی خواهند نامی ازآنان 
گرفته شود از بردن اسناد و شواهد از دفاتر 
دولتی این ولسوالی توسط طالبان خبر داده 
تاکید دارند که طالبان کامپیوترها و اسناد 
زیادی را پس از ترک محل با خود بردند.

با این حال، ولسوال خان آباد با تأیید این 
منطقه  ترک  از  پس  طالبان  می گوید:  خبر 
شماری از کامپیوترها و برخی اسناد دفاتر 

دولتی را با خود بردند.
به  خان آباد  ولسوال  امیری  حیات اهلل 

نیروهای  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ 
همکاری  با  ملی  اردوی  و  پولیس  امنیتی 
نیروهایی که از تخار آمده بودند، موفق به 
بازپس گیری این ولسوالی از دست طالبان 

شدند.
با  ملی  اردوی  و  پولیس  او:  گفته  به 
تخار  از  که  نفس  تازه  نیروهای  همکاری 
آمده بودند، موفق به ایجاد کمربند امنیتی 
در این ولسوالی شده و توانستند منطقه را 
به طور کامل از وجود طالبان تصفیه کنند.

با  مجلس  نماینده گان  حال،  این  با 
بحث  که  دارند  تاکید  حکومت  از  انتقاد 
سبب  طالبان  با  برادری  و  خویشاوندی 
شده تا آنان هر روز  در کندز قوت بگیرند.
سالروز  در  رییس جمهور  اخطار  آنان 
استقالل افغانستان به داعش را که تنها در 
ننگرهار حضور دارند، نشانگر طالب نوازی 

آشکار حکومت از طالبان تلقی می کنند.
رییس جمهور  از  انتقاد  با  نماینده گان  این 
به  طالبان  حضور  از  زمانیکه  می گویند: 
معلوم  می شود؛  چشم پوشی  آشکار  طور 
و  بردن  بین  از  برای  هدفی  که  است 

جنگیدن با طالبان وجود ندارد.
بی تفاوتی  کندز:  نماینده گان  این  گفته  به 
و  کندز  امنیت  تامین  در  حکومت 
وعده های میان خالی مقامات که چند هفته 
قبل به کندز رفته وبه مردم اطمینان دادند 
را  کندز  تصرف  توان  دیگر  طالبان   که 
نشان گر حمایت آشکار حکومت  ندارند، 

از طالبان است.
وزیردفاع،  پیش  چند  که  درحالیست  این 
رییس  ملی،  امنیت  شورای  رییس  داخله، 
ناتو و برخی از مقامات ارشد حکومتی در 
سفر به کندز به مردم کندز وعده سپردند 
که امنیت در این والیت را تامین کرده و 
پیش روی وتصرف  اجازه  به طالبان  دیگر 

را نخواهند داد.
والیت های  جمله  از  کندز  والیت 
شمال غربی افغانستان است که سال گذشته 
برای سه روز به طور کامل به دست طالبان 
سقوط کرد و طالبان موفق شدند سه روز 

کامل براین والیت تسلط داشته باشند.
کشور  با  مشترک  مرز  والیت  این   
تاجیکستان داشته و به همین دلیل همواره 
سایر  و  طالبان  گسترده  حضور  شاهد 
همیشه  و  بوده  مسلح  مخالف  نیروهای 
نیروهای  نبرد دراین والیت توسط  میدان 

مخالف مسلح گرم است.

از  پس  که  هرات  والیتی  دروازه شورای 
این  رییس  وظیفه  تعلیق  فرمان  صدور 
سوی  از  او  ممنوع الخروجی  و  شورا 
دادستانی کل، به رسم اعتراض بسته شده 

بود، دیروز باز شد.
سید عظیم کبرزانی، عضو شورای والیتی 
تن  هفت  با  که  گفت  رسانه ها  به  هرات 
دیگر که عضو این شورا هستند شروع به 

کار کرده اند.
به گفته او، شورای والیتی خانه ملت بوده 
نباید دروازه اش مسدود  و به هیچ عنوان 

باشد.
آقای کبرزانی افزود که کسی اجازه این را 
ندارد که دروازه شورای والیتی را مسدود 

کند تا مشکالت مردم افزایش پیدا کند.
در  کل  دادستانی  اسد،   ۲۸ پنج شنبه  روز 
کامران  وظیفه  که  کرد  اعالم  مکتوبی 
هرات  والیتی  شورای  رییس  علیزایی 

اداری  فساد  مظنون  یک  آزادی  دلیل  به 
او،  و  آمده  در  تعلیق  حالت  به  زور،  به 

همچنان ممنوع الخروج است.
در این مکتوب آمده بود که رییس شورای 
والیتی هرات، با سو استفاده از اختیارات 
زور  به  مسلح،  فرد  بیست  با  خود همراه 
به منظور دفاع از یک مظنون فساد اداری 
هرات  استیناف  محکمه  ساختمان  وارد 

شده و مظنون را با خود برده است.
به دنبال آن، کامران علیزایی اعالم کرد که 
تعلیق وظیفه و ممنوع الخروج بودن خود 

را نمی پذیرد.
هواداران   از  تن  ده ها  نیز  گذشته  روز 
به  دست  او،  از  حمایت  به  علیزایی 
تظاهرات زدند. معترضان در این تظاهرات 
وظیفه  ندارد  حق  نهادی  هیچ  که  گفتند 
ممنوع الخروج  و  تعلیق  را  علیزایی  آقای 

کند.

هشدار از انتقال شبکۀ حقانی 
به خاک افغانستان

دروازه شـورای والیتی 
هرات باز شد

در روزهــای اخیــر گزارش هایــی بــه 
نشــر رســیده کــه پاکســتان بــرای کاهــش 
فشــارهای جهانــی می خواهــد شــبکۀ 
ــت و  ــای خوس ــه والیت ه ــی را ب حقان
پکتیــا در خــاک افغانســتان انتقــال دهــد. 
ــد  ــی می گوین ــان نظام ــماری از آگاه ش
ــی  ــتان عمل ــۀ پاکس ــن برنام ــر ای ــه اگ ک
شــود، دامنــۀ ناامنــی در کشــور گســترش 

ــت. ــد یاف خواه
نظامــی  آگاه  امرخیــل،  عتیــق اهلل 
ــتفاده از  ــا اس ــبکه ب ــن ش ــد، ای می گوی
ــه آســانی از  ــا ب ــن والیت ه ــی در ای ناامن
ــه  ــرد. ب ــد ک ــربازگیری خواه ــان س جوان
ــت  ــر حکوم ــل، اگ ــای امرخی ــۀ آق گفت
افغانســتان جلــو ایــن سیاســت خطرنــاک 
پاکســتان را نگیــرد، آن زمــان 3 قــول 
اردو هــم تــوان مقابلــه بــا ایــن گــروه را 
ــدات  ــه تهدی ــل ب ــد داشــت و کاب نخواه
ــود. ــد ب ــه رو خواه ــی روب ــدی ِ امنیت ج

ــی  ــزی، دیگــر آگاه نظام ــار گردی عبدالغف
از  اســتفاده  بــا  پاکســتان  می گویــد، 
فرصــت پیش آمــده گــروه حقانــی را 
ــارهای  ــد و فش ــرون می کن ــش بی از خاک
را  ایــن کشــور  بــر  جامعــه جهانــی 

می دهــد. کاهــش 

بــه گفتــۀ آقــای گردیــزی، انتقــال شــبکۀ 
و  خوســت  والیت هــای  بــه  حقانــی 
پکتیــا مشــکالت حکومــت افغانســتان را 
بیشــتر از پیــش می کنــد و ایــن موضــوع 

ــود. ــکا خواهــد ب ــۀ شــرم آمری مای
ــری، ســخنگوی  ــت وزی ــرال دول ــا جن ام
اگــر  می گویــد،  ملــی  دفــاع  وزارت 
ــه  ــی در افغانســتان دســت ب شــبکۀ حقان
ــده و  ــروه القاع ــد گ ــد مانن ــی بزن ناامن
ــوی  ــتی از س ــای تروریس ــر گروه ه دیگ
ســرکوب  کشــور  امنیتــی  نیروهــای 

ــد. ــد ش خواه
دفــاع،  وزارت  ســخنگوی  گفتــۀ  بــه 
شــبکۀ حقانــی دشــمن افغانســتان اســت 
و نیروهــای امنیتــی بــه آنــان اجــازه 
نمی دهنــد کــه در افغانســتان فعالیــت 

ــد. کنن
ــر  ــارهایش را ب ــی فش ــه تازه گ ــکا ب آمری
کمک هــای  و  داده  افزایــش  پاکســتان 
ــور را  ــن کش ــه ای ــری اش ب ــون دال میلی
ــا  ــون پاکســتان ب ــرده اســت. اکن قطــع ک
ــه  ــی ب ــۀ انتقــال شــبکۀ حقان طــرح برنام
ــن  ــه ای ــد ک ــتان می خواه ــاک افغانس خ
ــاره در  ــد و دوب ــش ده ــارها را کاه فش

ــرد. ــرار گی ــکا ق ــۀ آمری ــراق توج مح

نمایشگاه "بازار روستایی" در برخی والیات
به هـدف  روسـتایی«  »بـازار  نمایشـگاه 
بازاریابـی و معرفـی تولیـدات محلـی در 

شـد. راه انـدازی  والیـت  چندیـن 
اکبـر رسـتمی، سـخنگوی وزارت احیـا و 
انکشـاف دهـات می گویـد کـه نمایشـگاه 
بازاریابـی،  هـدف  بـه  روسـتایی  بـازار 
تقویت متشـبثین محلـی و معرفی تولیدات 
محلـی در چندیـن والیت راه اندازی شـده 

. ست ا
مـزار  شـهر  در  نمایشـگاه  ایـن  دیـروز 
شـریف و چاریـکار از سـوی وزارت احیا 
و انکشـاف دهـات برگـزار شـد و تـا سـه 

دارد. ادامـه  روز 
»ایجـاد  می گویـد:  رسـتمی  آقـای 
تولیـدات  معرفـی  بـرای  نمایشـگاه ها 
روسـتایی به خصـوص صنایـع دسـتی، از 
اهـداف اساسـی برنامـه انکشـاف صنایـع 
روسـتایی وزارت انکشـاف دهات اسـت.«
انکشـاف  و  احیـا  وزارت  سـخنگوی 
در  زنـان  نقـش  کـه  می افزایـد  دهـات 
نمایشـگاه های صنایـع دسـتی نسـبت بـه 

مـردان، بیشـتر اسـت و حـدود ۹0درصـد 
می باشـد. زنـان  بـه  مربـوط  غرفه هـا 

بـازار  نمایشـگاه  دوشـنبه  اسـت  قـرار 
روسـتایی در والیـت بامیان نیـز راه اندازی 

شـود.
هم چنـان وزارت احیـا و انکشـاف دهـات 
هفتـه گذشـته بـه تعـداد ۱۲ تولیدکننـده و 
هـرات،  بلـخ،  از والیت هـای  را  متشـبث 
بامیـان، ننگرهـار و پـروان بـه هندوسـتان 

است. فرسـتاده 

به گفتـه آقـای رسـتمی، سـاالنه در دهلـی، 
برگـزار  محلـی  صنایـع  نمایشـگاه های 
آسـیا  جنـوب  کشـورهای  و  می شـود 
می گیرنـد. معرفـی  بـه  را  تولیدات شـان 

بـه  دهـات  انکشـاف  و  احیـا  وزارت 
و  محصـوالت  بـرای  بازاریابـی  هـدف 
تولیـدات روسـتایی، ۱۲ تولید کننـده را به 
هندوسـتان فرسـتاده کـه ۱0 تـن از آنان را 

می دهـد. تشـکیل  زنـان 

ACKU



تجـرد قطعـی و گذشـتن از سـن ازدواج، بیـش از همـه بـرای دختـران آسـیب زا اسـت؛ 
آسـیب هایی کـه تنهـا راه دور مانـدن از آن هـا ازدواج در سـِن مناسـب اسـت. تجـرد بـه 
هـر دلیلـی کـه رخ دهـد، آثـار و آسـیب های روحـی و روانی را بـا خود خواهد داشـت.

 
متأهلهاسالمترند

ایـن را مـا نمی گوییـم؛ محققـان دانشـگاه اوهایـو کاهـش سـالمت و قـرار گرفتـن در 
معـرض خطـر مـرگ را در مجردهـا گـزارش کرده انـد و گفته انـد ایـن خطـر در افـراد 
متأهـل  ۱۲درصـد کمتـر اسـت. نتایـج ایـن تحقیقـات نشـان  می دهـد کـه ازدواج ممکـن 
اسـت بـرای پیش گیـری از بیماری هـا مفیـد باشـد و باعـث کاهـش حمالت قلبی شـود. 
همچنیـن فوایـد ازدواج بـرای زنـان بیشـتر از مردان اسـت و احتمال وقـوع حمالت قلبی 

در میـان زنـان مجـرد در مقایسـه بـا زنـان متاهـل، 60 تـا 65 درصد بیشـتر اسـت.
 

مجردهاافسردهمیشوند
ایـن شـاید بـا تجربـۀ شـما از دور و بری های تـان تفـاوت داشـته باشـد، امـا محققـان 
می گوینـد تجـرد باعـث افسـرده گی و کاهـش تمرکـز می شـود. خیلـی از دخترانـی کـه 
دچـار تجـرد قطعـی می شـوند، ایـن احساسـات را تجربـه می کننـد. بی تفاوتی نسـبت به 
لذت هـای سـابق، بی انگیزه گـی و بی هدفـی، مشـکل در تمرکـز و تصمیم گیری و... شـاید 
یکـی از دالیـِل آن ایـن باشـد کـه تأخیـر در ازدواج سـبب می شـود کـه افـراد تمایـالت 
طبیعـی خـود را به تدریـج نادیـده بگیرند و دچار افسـرده گی و انزوا شـوند. نیاز جسـمی 

و عاطفـی چیـزی اسـت کـه نمی توان از آن چشـم پوشـید.
 

سختپسندترمیشوید
اگـر بـرای انتخـاب همسـر آیندۀتـان دسـت دسـت می کنیـد و تردیـد داریـد، بدانیـد که 
هرچـه بگـذرد ایـن تردیـد بیشـتر می شـود و شـما سـخت گیرتر خواهید شـد. بـاال رفتن 
سـِن ازدواج بـا وسواسـی کـردن شـما، شـما را به سـمت تجرد قطعـی سـوق می دهد. از 
آن گذشـته ممکن اسـت فکر کنید کسـی که باید سـراغ شـما بیایـد، حتمًا بایـد فردی جا 
افتـاده باشـد و ایـن یعنـی شـخصی همه چیزتمام کـه در سـال های گذشـتۀ زنده گی اش به 
انـدازۀ کافـی تجربـه کسـب کرده و رشـد یافتـه اسـت. در حالی کـه ممکن اسـت این با 

واقعیت مطابقت نداشـته باشـد. 

جامعهآزارتانمیدهد
خیلـی از دخترهایـی کـه از وقـت ازدواج شـان گذشـته، از جامعـه بازخوردهـای بـدی 
دریافـت می کننـد، آن هـا بایـد مدام پاسـخ گو باشـند کـه چـرا ازدواج نمی کننـد؟ پس کی 
قـرار اسـت عـروس شـوند یـا در بهتریـن حالـت، آرزوی عـروس شدن شـان را از زبـاِن 
ایـن و آن بشـنوند و آزار ببیننـد. همیـن جـو، زمینـۀ رنجـش و نگرانـی از آینـده را بـرای 

آنـان فراهم مـی آورد.
  

راهحلچیست؟
اگـر تـا بـه حـال ازدواج نکرده ایـد و نگـران بـاال رفتِن سـن تان هسـتید، دو حالـت دارد. 
یـا بـه انـدازۀ کافـی در جامعـه دیـده نمی شـوید، یـا اطرافیان تـان دسـت روی دسـت 
گذاشـته اند و بـرای ازدواج شـما آسـتین بـاال نمی زننـد. حالـت سـومی هم هسـت که به 
خودتـان برمی گـردد. ممکـن اسـت اسـتندردهای تان با فضـای اجتماعی ناهمخوان باشـد 
و انتظارات تـان بـاال باشـد. در هـر صـورت سـعی کنید در اجتماع های مناسـب ورزشـی، 
فرهنگـی و خانواده گـی حضـور پُررنگ تـری داشـته باشـید. این حضـور باید بـه گونه یی 
باشـد کـه نشـان دهد شـما آمـادۀ ازدواج هسـتید. یعنـی به وقار، اسـتقالل فکـر، پخته گی 

در رفتـار و مسـوولیت پذیری ازدواج رسـیده اید. 
بـه اطرافیان تـان بسـپارید کـه اگر مورد مناسـبی بـود، شـما آماده گـی ازدواج را دارید. در 
واقـع بـه دوسـتان متأهـل و اقوام  تـان بگوییـد که برای شـروع زنده گی مشـترک بـا فردی 

کـه حداقل هـای یـک زنده گـی سـالم و سـاده را دارد، مانعـی نمی بینید.
در نهایـت، توقعات تـان را بـا واقعیـِت خودتـان و واقعیـِت جامعه هماهنـگ کنید و کمی 

صبورانه تـر بـه آینده نـگاه کنید.

منبع:تبیان
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بخش دوم

ویتگنشتاین 
از دو مــدل زبانــِی 

بــرای  نمونه گیری شــده 
ــد:  ــتفاده می کن ــود اس ــِل خ تحلی

زبــان بــه عنــوان ابــزار و زبــان بــه عنوان 
بــازی. بــا مشــابه قــرار دادن زبــان ماننــد 
ابــزار، ویتگنشــتاین از مــا می خواهــد 
از  بســیاری  زبــان  کــه  کنیــم  درک 
بــه اشــتراک  ابــزاری را  خصوصیــاِت 
می گــذارد. کلمــات ماننــد نمادهــا کنــش 
دارنــد. مــا از کلمــات ماننــد ابزار اســتفاده 
"در  می پرســد:  ویتگنشــتاین  می کنیــم. 
چــه موقعیتــی و بــا چــه هدفــی مــا 
ــه  ــم؟ چ ــام می دهی ــن را انج ــل گفت عم
ــت؟"  ــات اس ــراه کلم ــی هم ــوع کنش ن
اســت  ممکــن  وســیله  یــک  گرچــه 
ــه  ــی داشــته باشــد )ب ــای مختلف کارکرده
ــد کــه می شــود  ــی فکــر کنی همــۀ کارهای
ــم  ــی مه ــک چکــش انجــام داد( ول ــا ی ب
ــا از  ــی م ــه زمان ــم چ ــه کنی ــت توج اس
ــم و چــه  ــتفاده می کنی ــیا اس برخــی از اش
نمی دهیــم.  انجــام  را  کار  ایــن  وقتــی 
ــب  ــا مناس ــا فرصت ه ــتفاده ها ی ــۀ اس هم
نیســتند. بــه نظــر ویتگنشــتاین نبایــد 
ــیا  ــری برخــی اش ــابهات ظاه ــط تش توس
ــچ  ــا پی گمــراه شــویم. ممکــن اســت حت
و خم هــا یک ســان بــه نظــر برســند، 
ــد و  ــی دارن ــاًل متفاوت ــرات کام ــی تأثی ول
ــی  ــرات ویژه ی ــه تأثی ــاًل ب ــان کام معنای ش
می گذارنــد،  به جــا  خــود  از  کــه 
پــول  مختلــف  انــواع  دارد.  بســته گی 
آن  مشــابه  می تواننــد  ابــزار  ماننــد 
چیــزی باشــند کــه  اشــیای مختلــف 
انجــام می دهنــد. یــک پــول مشــابه، 
ــد در  ــابه می توان ــزار مش ــک اب ــد ی مانن
کــه  زمینه یــی  از  خیره کننــده  نظمــی 
اســتفاده شــده، کارهــای متفاوتــی انجــام 
ــه  ــتند ک ــا هس ــی از مکان ه ــد. بعض ده
ــی  ــود و برخ ــا ش ــد وارد آن ه ــول نبای پ
کارکردهــا بــرای آن نامناســب اســت. چــه 
ــی و  ــد؟ ک ــاد می کن ــول را ایج ــی پ کنش

ــت؟ ــوع اس ــتفاده از آن ممن ــا اس کج
ـ  ویتگنشــتاین  زبانــی  بــازی  مفهــوم 
ــم  ــه در ه ــی ک ــان و کنش های ــامل زب ش
بافتــه شــده ـ بــه مــا کمــک می کنــد 
ــی  ــان، معنای ــرت در زب ــای کث ــم معن ه
ــل  ــف و تحمی ــا تعری ــه توســط زمینه ه ک

می شــود و هــم معنایــی کــه ممکــن 
اســت مبهــم باشــند را درک کنیــم. هیــچ 
ارتبــاط جهانــی بیــن کلمــات و ارجاعــاِت 
آن هــا نیســت، نوعــی اجبــار و تحمیــل در 
حواشــی معانــی وجــود دارد و این هــا 
زبانــی  بــازی  مرئــی  محیــط  توســط 
ــف شــده اســت.  ــان تعری خــاص خودش

"شــعر"، "لطیفــه" یــا "دســتور" ممکــن 
اســت در یــک بــازی خــاص 

بــرای فهــم معنــای کلمات 
ــند  ــده باش ــر ش درگی

تــا معلــوم شــود 
برخــی کلمــات 

ســب  منا نا
ــتند.  هس

ی  ی هــا ز با
نظــام  یــک  زبانــی 

ارجاعــی را بــرای لــزوم 
بــرای  زبان شــناختی  زمینــۀ 

معناهــا فراهــم می کننــد. یــک مقــدار 
مشــخص آن هــا بــه طــور درونــی توســط 
و  بی قاعده گــی  جمعــی،  "قوانیــن" 
ــور  ــه ط ــه چ ــارۀ این ک ــی درب بدیهه گوی
از زبــان در ایــن بــازی اســتفاده می شــود، 
ــای  ــد معن ــول مانن ــای پ وجــود دارد. معن
ــت،  ــی اس ــی و محل ــوع، عمل ــان، متن زب
ولــی لزومــًا قابــل انعطــاف نیســت. پــول 

بیشــتر یــک برچســب
 و یا یک نماد برای اشیا است.

خصوصیــات  از  برخــی  بازارهــا 
بازی هــای زبانــی را تقســیم می کننــد. 
ــد،  ــزر اســتدالل می کن ــه زلی همان طــور ک
ــط  ــه توس ــتند ک ــا هس ــیاری از بازاره بس
سیســتم های خــاص معنایــی کــه بــه 
متمایــز شــده اند.  متصــل هســتند،  آن 
بازارهــا پربــار می شــوند و مــردم در ایــن 
بازارهــا مبتکــر هســتند. ولــی ماننــد تنــوع 
بازی هــای زبانــی، تنــوع بازارهــا نیــاز بــه 
عــدم توافــق ارتباطــات دارد. زلیــزر تنــوع 
دو  اینهــا  نمی کنــد.  رد  را  وحدانیــت 
ــیل  ــتند. پتانس ــه هس ــک معامل ــه از ی جنب
ــن  ــن ای ــش بی ــول از کش ــر پ ــل تغیی قاب
دو جنبــه ناشــی می شــود: جهانــی شــدن 
پــول قــادر اســت در ایــن دو رســوخ کنــد 
ــدرت  ــوند. ق ــل ش ــر متص ــه یکدیگ و ب
ــازی  ــری از ب ــزۀ ۲4 دال نمادشناســانه جای
ــی  ــت جهان ــن قابلی ــش بی ــدِی کش عم
شــدِن پــول بــرای ارایــۀ ارزش و معنــای 

خــاِص آن ناشــی می شــود.
مــردم بــا پــول چــه می کننــد؟ چــه 
کارکــردی دارد؟ تفســیر پــول مــدرن 
در اقتصــاد اســتندرد ایــن اســت کــه: 
و  اندازه گیــری  مبادلــه،  واســطۀ  پــول 
ذخیــرۀ ارزش اســت، معنــای پرداخــت و 

ــه  ــی ک ــت. از آن جای ــبه اس ــد محاس واح
ــا را انجــام  ــن کارکرده ــا ای ــی چیزه خیل
از  کــه  اســت  درســت تر  می دهنــد،  
ــول  ــه پ ــا این ک ــم ت ــت کنی ــا صحب پول ه
را یــک چیــز منفــرد و یکتــا بــه حســاب 
ــن  ــی، تعیی ــرای ارزیاب ــول ب ــم. پ بیاوری
ــا  ــط کاال ی ــت توس ــت ارزش مالکی اهمی
خدمــات اســتفاده می شــود. پــول بــه 
ــای  ــه بازنم ــق ک ــی و دقی ــداد عموم اع

متصــل  هســتند،  چیــزی  ارزش 
یــک  اســت؛ 

قیمــت 

کــه  عــددی 
و  "متراکــم"  را  ارزش 
می کند)زیمــل  خالصــه 
۱۹۸7(. همچنیــن پــول ماننــد 
ــرای متناســب  یــک عددســاز ب
اســت  تناوب هایــی  کــردن 
کــه شــخص تصمیم گیرنــده بــا 
آن روبه روســت. اســتفاده از پــول بــه 
مشــترک،  تقســیم کنندۀ  یــک  عنــوان 
ــک دو  ــِر ی ــر س ــده را ب ــک تصمیم گیرن ی
ــه  ــد، اینک ــرار می ده ــه ق ــی و مقایس راه
ــاب  ــی را انتخ ــه یک ــیب و مالت ــن س بی
می کنــد. پــول همچنیــن بــه عنــوان یــک 
منبــع کلــی در خدمــت اســت، بــه معنــای 
ــازه  ــا اج ــه فعالیت ه ــه ب ــان ک ــدم پای ع
می دهــد تــا پبــش برونــد. پــول صاحــب 
ــودش  ــن خ ــه مالکی ــت و ب ــار اس اختی
ــد  ــه او می خواه ــر چ ــد ه ــازه می ده اج
ــادل اقتصــادی  ــره تب ــد. باالخ انجــام دهن
ــن  ــش آن از ای ــی و چرخ ــهیالت پول تس
ــت اســت  ــه آن دســت در حرک دســت ب
ــک  ــه ی ــز را ب ــازار متمای ــالت ب و معام
ــد.  ــل می کن ــی وص ــی طوالن ــبکۀ پول ش
ایــن کارکــرد آخــر پــول، در جوامــع 
ــازار بازرگانــی بــه کار  ســرمایه داری یــا ب

می شــود. گرفتــه 
ــای  ــتفاده ها، بازنم ــن اس ــک از ای ــر ی ه
راهــی بــرای به دســت آوردن معانــی پــول 
ــا  ــر آن ه ــال و تغیی ــش، انتق ــت بخش جه
ــیاری از  ــط بس ــدرن توس ــول م ــت. پ اس
ــن،  ــام، همگ ــه صــورت بی ن ــات ب تحقیق
جهانــی و قابــل تعویــض مشــخص شــده، 
ــای  ــودش در راه ه ــول، خ ــع پ و در واق
مختلفــی کــه بــه معنــای آن مرتبــط 
ــکل  ــه ش ــول ب ــد. پ ــر می کن ــت، تغیی اس
ــی  ــد از بی نام ــر می کن ــخصی تغیی غیرش
ــد در  ــل. می توان ــت کام ــا فردی ــق ت مطل
ــد  ــی مانن ــی کل ــا هدف ــرو خــودش ب قلم
ــا پولــی  یــک پایــان تسلســل و خــاص ی
محــدود در طــرف دیگــر تغییــر کنــد 

 .)۱۹67 )داگالس 

 پول، 
معنــا  

و  
اخالق
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درآمد
می توان  را  می کشیم  نفس  آن  در  ما  که  روزگاری 
روزگار تراکم و تزاحِم اندیشه ها نامید. رشِد بی سابقۀ 
انجامیده  مکان  و  زمان  فشرده ترشدِن  به  تکنولوژی 
را  بیشتری  اطالعاِت  و  گفت وگو  زمینه های  و  است 
اندیشه ها -  تا  امر سبب شده  این  است.  فراهم کرده 
کشانده   رقابت  آوردگاه  به   - ناخواسته  یا  و  خواسته 
در  کند.  پیدا  بیشتری  شّدت  آمدها  و  جمع  و  شوند 
یک چنین زمانه یی، تحّوالتی که در قلمروهای بیرونی 
و  فکرها  خصوصی  حریم  به  قهراً  می دهد،  روی  
فرهنگ های دیگر نیز تسّری می یابد که معموالً با کنش 

و واکنش های متفاوتی مواجه می شود.
سال ها  غرب  که  موضوعاتی  از  یکی  بیان،  این  با 
آن  با  تازه گی  به  ما  و  است  یافته  دست  آن  به  پیش 
باالگرفتِن  است.  سکوالریسم  یافته ایم،  آشنایی 
و  شعاری  عمدتًا  افغانستان  در  سکوالریسم  مسألۀ 
این  سکولرهای  هم  است.  بوده  سطحی اندیشانه 
سرزمین، و هم آن هایی که سکوالریسم را کفری و از 
پیش محکوم به شکست و نادرستی می دانند، در باب 
ریشه یابی علمی آن سعی چندانی به خرچ نداده اند و 
چارچوب  فاقد  عمدتًا  زمینه،  این  در  اثبات ها  و  نفی 

نظری و علمِی مشخص بوده است.
با این توضیح، نوشتار پیش رو را می توان گامی در باب 
بیان بنیادها و ریشه های سکوالریسم - هر چند ناتمام 
و کوچک - به حساب آورد. در این مقاله سعی شده تا 
ریشه های نظری و زمینه های اجتماعی- فرهنگِی این 
در  آن،  در روشنایی  و  گیرد  قرار  کاوش  موردِ  پدیده 
باِب توجیه و یا عدم توجیه سکوالریسم به نتیجه یی 
دست یابیم که مبنای آن را پژوهش و تحقیق تشکیل 

می دهد.

وضعیِّتسدههایمیانه
گفته اند.  غرب  تاریِخ  تاریِک  عصر  را  میانه  سّده های 
عصری که در آن قامِت بلند اندیشه تحت سقِف عقاید 
مسیحی پستی می گیرد و مجالی برای قدراست کردن 
دوبارۀ آن نمی گذارد. در این دوره که از قرن پنجم تا 
پانزد هم میالدی را احتوا می کند، همه چیز تحِت  قرن 
قرار  این دین  از  کلیسا  تفسیر  سیطرۀ دین مسیحی و 
میان  حدفاصلی  را  هزارساله  تقریبًا  دورۀ  این  و  دارد 
عصِر باستان و عصِر جدید به شمار آورده اند. اصطالِح 
دورۀ  یک  به  آن  اطالِق  بر  عالوه  امروزه  میانه  قرون 
می رود  به کار  مشخصی  دید  طرزِ  به  تاریخی،  خاِص 
که توأم با تحّجر و قرائت-های سخت جاِن دینی ست. 
سخت گیرانه  اندیشه های  روزمره،  گفت وگوهای  در 
می خوانند.  وسطایی  قرون  را  دینی  خشونت بار  و 
اصطالِح قروِن وسطا با این کاربرد، به نوعی جهان بینی 
و نگرش ویژه یی اطالق می شود که هیچ نوع انعطاف 
اندیشه های  برنمی تابد و در پی حذف  را  و تسامحی 

رقیب به پا می خیزد.
اندیشه هایی که این همه در قروِن جدید جان گرفته اند و 
زمینۀ ظهور پیدا کرده اند، عمدتًا از مسیِر سّده های میانه 
می گذرد. اندیشه ها و مکاتِب گوناگوِن جدیِد فکری را 
می توان در مواقعی به عنوانِ  واکنش در برابر سّده های 
در  رنسانس  انسان محوری  می آورد.  حساب  به  میانه 
این  و  می گیرد  قرار  وسطا  قروِن  خدامحوری  برابِر 
دو، تز و انتی تزی اند که یکی پی دیگری در درازنای 
ارزش های  و  عمده  مفاهیم  گرفته اند.  شکل  تاریخ 
پرشکوهی که در قرون جدید و معاصر اطراِف ما را 
دارند و  باستان  به نحوی ریشه در عصِر  پُر کرده اند، 
در واکنش به قرون میانه شکل گرفته اند. رنسانس را 
باید بازگشت به عصر یونانی دانست که در آن تکیه بر 
میراث گران سنگ باستان، راه رفتن به آینده را هموارتر 
می سازد. رنسانس را می توان پُلی در نظر آورد که از 
قرِن پانزدهم به حدود هزار ساِل گذشته کشیده شده 
است و تکیه گاه های تاریخی رنسان را به روشنی نمودار 

می سازد.
عقالنیت  و  آزاداندیشی  نمادِ  می توان  را  یونانی  عصر 
و  سخت اندیشی ها  برخی  علی رغم  و  آورد  شمار  به 
زمینه   می دهد،  گواهی  بدان  تاریخ  که  نابرابری هایی 
برای اندیشیدن در حوزه های گوناگوِن علمی همواره 
فراهم بوده است. اما وضعیت در قروِن وسطا این گونه 
نبود. قرون وسطا در حقیقت استبدادی بود که از بطن 
دموکراسی زاده شد و تاریکی یی که پس از روشنایی به 
میدان آمد. با این بیان، برای روشن کردن دوبارۀ چراغی 
که به خاموشی گراییده بود، به پشتوانه یی تاریخی و 
معرفتی نیاز بود که جز با نقب زدن به عصر یونانی و 

بازگشتن به اندیشۀ یونان میسر نبود.

گی ه یژ و
سدههایمیانه

قرون میانه را از قرن پنجم تا پانزدهم میالدی گفته اند. 
توسط  میالدی  پنجم  قرِن  در  غربی  روم  امپراتوری 
ژرمن ها واژگون می شود و این تحول، نقطۀ عطفی در 
تاریخ اروپا به حساب می آید که با آن امپراتور مسیحی 
روم شرقی دروازه های مدارس فلسفی آتن را می بندد و 
گسستی در تاریخ رخ می دهد که سّده های میانه )قرون 

وسطا( نام گرفته است. ملیحه صابری می نویسد:
مورخان عمومًا زمان شروع قرون وسطا را قرن پنجم 
میالدی هم زمان با سقوط امپراتور روم غربی به دست 
ژرمن ها و پایان آن را ظهور رنسانس و آغاز علم نوین 
در قرن شانزدهم میالدی در نظر می گیرند. بسته شدن 
امپراتور  یوستینیانوس،  دست  به  آتن  فلسفی  مدارس 
روم شرقی در 5۲۹ میالدی، پایان فلسفۀ یونان و نقطۀ 

عطفی برای ظهور فلسفۀ  قرون وسطا است .
قبایل ژرمن که با شهرنشینی آشنا نبودند و اجتماع آن ها 
دارای ساختارِ قبیله یی بود، نتوانستند از عهدۀ رهبری 
ضعف  به  رو  دولتی  مدیریِت  نهایتًا  و  برآیند  دولت 
نهاد و شهرها روی هم رفته کوچک تر شدند و مبادالت 
اقتصادی محدودیت یافتند. در این میان، پیشوایان دیِن 
مسیحیت که شناخِت عمیقی از جامعه داشتند، و ثروت 
و مرجعیِت دینی نیز از آِن آن ها بود، تسلط خویش را 

ش  گستر
نیز به کلیسا بیعت  اقوام فاتِح ژرمن  دادند و آرام آرام 
کردند و از نفود و ثروِت کلیسا در سازمان دهی دولت 
و جامعه مدد جستند. کلیسا با استفاده از نفوذ دولتی 
و ثروت های هنگفتی که از مردم به دست آورده بود، 
با  و  زدند  کلیسا  و  مسیحیت  تثبیت جایگاه  به  دست 
گذرِ زمان، تمام علوم یا در خدمت دین قرار گرفت و 

یا در ارتباط با آن شکل می گرفت .
پس از قرن پنجم، تمامِی نهادهای آموزشی، فرهنگی، 
هنری، ادبی، علمی و فلسفی زیر حاکمیِّت مسیحیت 
رفت و این وضع تا قرن پانزدهم میالدی ادامه یافت. 
به  و  بود  زده  تکیه  امپراتور  کنارِ  در  کلیسای مسیحی 
دست  اخروی  و  دنیوی  امور  تمامی  در  نهی  و  امر 
می زد. فتوا از کلیسا بود و اجراآت آن را امپراتور به 
عهده داشت. بسیاری از آثار و دست ساخته های هنری 
به دلیل شرکی انگاشتِن آن توسط کلیسا از بین رفتند و 
دانشمنداِن بسیاری نیز مورد اذیت، شکنجه و مجازاِت 
گرفتند.  قرار  و...  شدن  زنده سوخته  و  اعدام  شدید 
مرجعیِت دینی دست به دست دستگاه قدرت داده بود 
لباِس  در  دینی  استبداد  و  برآرد  مردم  نهاد  از  دمار  تا 

اجراآِت دولتی خودش را نشان می داد.
رسمی  فلسفۀ  که  اسکوالستیک  فلسفۀ  برای  فروغی 
ویژه گی هایی  می رود،  شمار  به  میانه  سّده های 

برمی شمارد که اینک نقل می کنیم:
برای  و حکمتی  علمی  تحقیقات  کلی  به طورِ  نخست 
اثبات اصول دین و استوار ساختِن عقاید بود نه کشِف 
می گفتند  به صراحت  دین  اولیای  که  آن جا  تا  حقایق 
ایمان بر عقل مقّدم است. یعنی برای ایمان فهم الزم 
نیست، اول باید ایمان آورد، سپس در صددِ فهم برآمد؛ 
این  بنابراین،  نشود.  حاصل  فهم  نباشد،  ایمان  تا  چه 
را  این که عقل  به  بود  متوجه  تحقیق همه  اهل  اهتمام 
خادم ایمان قرار دهند و علم را با احکام دین سازگار 
نمایند. چه اصوِل دین که از جانب خداوند به انسان 
افاضه شده، البته حق است و عقل را نرسد که منکِر آن 
شود. دوم استقالل فکر و آزادی رأی در کار نبود، در 
آغاز امر اتکا و استناد همه بر مندرجات کتب مقدس 
اولیای دین بود و هرکس از آن  و احکام و تعلیمات 
تعلیمات بیرون می شد، گرفتار تکفیر و حبس و آزار 
آن چه  و  کند  استغفار  و  توبه  می بایست  یا  می گردید. 
به قتل رسیده و  یا   ]...[ نماید  انکار  را گفته و نوشته 
زنده سوزانیده شده اند. ]...[ پس از آن که اهل تحقیق 
متوجه تعلیمات حکمای پیشین شدند و آرای ایشان را 
مزبور  تعلیمات  ساختند،  موافق  دین  اولیای  احکام  با 
مخالف  نظری  کسی  اگر  و  کرد  پیدا  را  کیفیّت  همان 
رأی ارسطو اظهار می داشت، کفر گفته بود. سوم چون 
اصول و مبانی علمی موضوع نظر و تفتیش و تفحص 
نمی توانست واقع شود، قوۀ عقلی فقط متوجه مباحثه 
و مناظره و مجادله بود و همواره بازار بحث منطقی را 

گرم داشتند و دِل خود را به الفاظ خوش می کردند .
در قروِن میانه مجالی برای پرواز عقِل خودبنیاد وجود 
زنجیرکشیدن  به  جهِت  در  تالش ها  تمام  و  نداشت 
افتاده بود. به خدمت  گرفتن عقل و  عقِل وحشی راه 
خاضع کردِن آن در برابِر دین، نخستین ویژه گی قرون 
از  بیش  دوره  این  در  عقل  می آید.  حساب  به  وسطا 
آن که مستقالنه به کشِف حقایق جهان بپردازد، به عنواِن 
جز  کاری  و  بود  گرفته  قرار  دین  خدمِت  در  ابزاری 
پذیرفته شدۀ  پیش  از  باورهای  و  کلیسا  تعالیم  توجیه 

دینی نمی توانست پیش ببرد.
داده  توجه  فروغی  چنان که  ـ  دوره  این  دوم  ویژه گی 
گزاره ها  کذِب  و  صدق  بود.  مرجعیّت گرایی  ـ  است 
آن ها  انتساب  بلکه  نبود،  آن ها  منطقی  تحلیل  گرو  در 
یک  صدق  برای  کافی  دلیِل  ارسطو  یا  و  کلیسا  به 
ارسطو،  اندیشه های  درآمیخته گی  می شد.  دانسته  ادعا 
و  مسیحی  عقاید  با  و...  نیوافالطونیان  افالطون، 
و  فلسفی  اندیشه های  تا  بود  باعث شده  کلیسا  تعالیم 
تفسیرهای دینی کلیسا نیز عین جایگاه عقاید مسیحیّت 
را به خود گیرد و اعتراض بر ارسطو به معنای اعتراض 
بر کلیسا و مسیحیّت پنداشته شود. اندیشه های ارسطو 
به زانو درآمده بود، همان  برابِر عقاید مسیحی  که در 
برخوردار  آن  از  مسیحی  عقاید  که  داشت  را  قداستی 
بود و برخوردها با کسانی که خالف ارسطو می گفتند، 
همچون کسانی که از عقیدۀ مسیحی خالف می ورزیدند، 

شدید غیرانسانی و سرکوب گرانه بود.
دینی  متون  از  کلیسا  تفسیرهای  همین سان،  به 
کلیسا  تفسیر  و  بود  یافته  قداستی  نیز چنین  مسیحیّت 
که از مرجعیِّت دینی برخوردار بود، همچون نصوص 
از  رسمی  قرائت  داشت.  قداست  مسیحیت  اعتقادِی 
مخالِف  تفسیرهای  تا  می شد  کلیسا سبب  توسط  دین 
آن توسط قدرت دولتی و بنابر فتوای کلیسا با بی رحمی 
و خشونت سرکوب گردد. در این مقطع، تفسیر کتب 
مرجع  هیچ  و  داشت  قرار  کلیسا  انحصار  در  مقدس 
دیگری نمی توانست موازی با آن دست به تفسیر بزند. 
به  باید  مردم  می آمد،  پیش  مسأله یی  یا  مشکل  هرگاه 
مورد  آن  در  را  دین  تا حکم  مراجعه می کردند  کلیسا 

بازگو نماید.
بسیاری  گرمِی  میانه،  سده های  در  کالمی  جدال های 
داشت و متکلمان مسیحی سال ها پیرامون امور جزیی 
کالمی به گفت وگو و مناظره می پرداختند. در این دورۀ 
هزارساله، هیچ کشف تازه یی صورت نگرفت. سده های 
میانه ره آوردی جز آن که انرژی ها در جهِت حل مسایل 
در  نداشت.  شود،  صرف  حل نشدنی  و  مناقشه انگیز 
سّدۀ هشتم بود که با حاکم شدِن سلسلۀ کارولنژین ها 
تحوالتی در حوزۀ فکر و فرهنگ به وجود آمد که نقطۀ 

عطفی در تاریخ اروپا خوانده می  شود.
به هر روی، شاخصۀ چهارمی که می توان برای سده های 
اعتباری یی  چون  علوم  به  توجه  نظر گرفت،  در  میانه 
این  در  است.  و...  التین  زباِن  بالغت،  نحو،  صرف، 
نیز تحِت نصاِب مدارس رسمی  اعتباری  دوره، علوم 
در آمد و هم طرازِ فلسفه و الهیات خوانده می شد. افزون 
اهمیت  نیز  بطلیموس  کیهان شناسانۀ  نظریّات  آن،  بر 

واالیی به خود گرفته بود.
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وزیر دفاع کشور که در پی افزایش ناامنی ها و گسترش 
جنگ، دیروز به والیت کندز سفر کرده است، گفت 
مرادعلی  جنرال  را  والیت  این  در  رهبری جنگ  که 

مراد، معاون لوی درستیز افغانستان به پیش می برد.
عبداهلل حبیبی وزیر دفاع کشور که بعد از ظهر دیروز 
در یک نشست مشترک خبری با والی کندز صحبت 
می کرد، به مردم این والیت اطمینان داد که نیروهای 
امنیتی کشور برای تامین امنیت این والیت شب و روز 

در خدمت مردم می باشد.
جنگ جویان  با  مقابله  برای  که  گفت  حبیبی  آقای 
طالب در این والیت به جنرال مراد علی مراد، معاون 

قوای  که  است  داده شده  دستور  کشور،  لوی درستیز 
مسلح را در این والیت ترتیب و تنظیم کند.

وی هم چنان گفت که ولسوالی خان آباد این والیت، 
به طور کامل به تصرف نیروهای امنیتی قرار دارد.

دست  به  شنبه  روز  صبح  کندز  خان آباد  ولسوالی 
جنگ جویان طالب سقوط کرد که برای بازپسگیری آن 
جنرال مراد با شماری از مقام های امنیتی به این والیت 

رفتند.
ولسوالی  کامل  تصرف  از  دفاع  وزیر  که  وجودی  با 
خان  آباد والیت کندز خبر داد، اما جنگ در شماری 
از ولسوالی های این والیت از جمله علی آباد، جریان 

دارد.
سال گذشته نیز به تاریخ 6 میزان، شهر کندز به دست 
گروه طالبان سقوط کرده بود که برای بازپسگیری آن، 

جنرال مراد علی مراد به این والیت رفت.
در  طالب  جنگ جویان  حمالت  اخیر  روز  چند  در 
یافته  افزایش  کشور  شمالی  والیت های  از  شماری 

است.
اسداهلل عمری والی والیت کندز نیز در نشست خبری 
دیروز صحبت کرد و گفت که مردم و نیروهای امنیتی 

در این والیت باهم همکاری دارند.
آقای عمری گفت کسانی هستند که مسووالنه و غیر 
والیت  به  می کنند  انتقاد  مرکزی  دولت  از  مسووالنه 

کندز توجه ندارد.
آقای عمری گفت که دولت مرکزی همواره با مردم 
به  مشکالت  هنگام  رد  و  کرده  کمک  والیت  این 

زودترین فرصت به کمک مردم شتافته است.
مرکزی  دولت  کمک های  از  حالی  در  عمری  آقای 
در والیت کندز دفاع می کند که بارها یکی از عوامل 
سقوط های ولسوالی ها و مناطق تحت تصرف طالبان 
توجه دولت  امنیتی، عدم  نیروهای  تلفات  افزایش  و 

مرکزی به جبهات جنگ خوانده شده است.
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ـــوړو  ـــوړ پ ـــاره د ل ـــل لپ ـــړي ځ ـــې د لوم ـــتان ک ـــه افغانس پ

ـــتم  ـــن سیس ـــتلو، ان الی ـــواز اخیس ـــو د ج ـــو د جوړول ودانی

ـــو. ـــال ش فع

د کابـــل ښـــاروالۍ مســـؤلینو د دې سیســـټم د پرانیســـتلو 

ـــه  ـــا منظم ـــاري پراختی ـــه ښ ـــتم ب ـــل، دا سیس ـــال ووی پرمه

ـــفاف  ـــاده او ش ـــول س ـــو رس ـــه د خدمتون ـــه ب ـــاریانو ت او ښ

ـــړي. ک

ــه  ــدل، پـ ــاري کیـ ــا معیـ ــاري پراختیـ ــي، د ښـ دوی وايـ

شـــفافه توګـــه د ودانیـــو لپـــاره د جـــواز ترالســـه کـــول، 

پـــه چـــارو کـــې د وخـــت د ضایـــع کېـــدو مخنیـــوی او 

ــول او  ــو رسـ ــو او پروخـــت خدمتونـ ــه د ښـ ــاریانو تـ ښـ

نـــور، هغـــه ښـــیګڼې دي چـــې د "ودانیـــو د جوړولـــو د 

ـــه  ـــو ت ـــي، خلک ـــه ی ـــتم "ب ـــن سیس ـــتلو ان الی ـــواز اخیس ج

برابـــرې کـــړي.

ــب زي د  ــه حبیـ ــت عبداللـ ــاروالۍ رسپرسـ ــل ښـ د کابـ

ــتم د  ــه سیسـ ــې د دغـ ــل کـ ــه کابـ ــه ورځ پـ ــنبې پـ یکشـ

ــل: ــال وویـ ــتلو پرمهـ پرانیسـ

ـــه  ـــو ت ـــانو او پانګوال ـــو کس ـــوږ هغ ـــې م ـــدف دا دی چ "ه

چـــې د لـــوړ پـــوړو او نـــورو ودانیـــو د جوړلـــو جـــواز 

واخـــي، دا اســـانتیا ورکـــړو چـــې دوی زمـــوږ سیســـتم 

تـــه ان الیـــن عریضـــه وکـــړي، زمـــوږ همـــکاران د دوی 

ـــا  ـــپړوي او بی ـــه بش ـــه پروس ـــوي، ټول ـــوډ ک ـــه ډاونل عریض

ـــو د  ـــه د ودانی ـــن توګ ـــه ان الی ـــې پ ـــی يش چ ـــوال کول پانګ

جوړولـــو جـــواز ترالســـه کـــړي."

ـــې  ـــه چاروک ـــه پ ـــتم ب ـــل، دا سیس ـــب زي ووی ـــاغي حبی ښ

ـــه  ـــۍ پروګرامون ـــې حکومتوال ـــي، د ښ ـــه ونی ـــاد مخ د فس

بـــه ګړنـــدي، عوایـــد بـــه زیـــات او پـــه ښـــاري پراختیـــا 

ـــي. ـــه ونی ـــۍ مخ ـــې نظم ـــه د ب ـــې ب ک

ـــاوخوا  ـــتیو ش ـــه وروس ـــې پ ـــې ده چ ـــال ک ـــې ح ـــه داس دا پ

ـــو  ـــل او والیتون ـــه کاب ـــه پازمېن ـــې پ ـــو ک ـــو کلون څوارلس

ــې د  ــوي چـ ــوړ شـ ــارګوټي جـ ــلګونه ښـ ــه سـ ــې پـ کـ

ـــده  ـــا فیص ـــو اوی ـــره، د دې ودانی ـــه خ ـــو پ ـــان چارواک افغ

ـــو رسه  ـــه معیارون ـــا وزارت ل ـــاري پراختی ـــاروالیو او ښ د ښ

ـــر. ـــه دي براب ن

ـــڼ  ـــارکې د ګ ـــل ښ ـــه کاب ـــوازې پ ـــي، ی ـــاروايل واي ـــل ښ کاب

شـــمېر ښـــارګوټو لـــه ډلـــې یـــوازې ۱۸ ویـــزه شـــوي او 

ـــاين دي. ـــر پ ـــې غی ـــور ی ن

ـــه دې  ـــې پ ـــان چ ـــل مرج ـــتیال ایم ـــو وزارت مرس د مخابرات

ـــه  ـــاروالۍ دغ ـــل ښ ـــل، د کاب ـــارض و، ووی ـــې ح ـــته ک ناس

ــو  ــه کولـ ــۍ د رامینځتـ ــي حکومتوالـ ــدام د الکرونیکـ اقـ

ــن دی  ــو وزارت ژمـ ــې دی او د مخابراتـ ــه کـ ــوه برخـ یـ

ـــې  ـــاروالۍ رسه خپل ـــل ښ ـــه کاب ـــې ل ـــه ک ـــه دې برخ ـــې پ چ

ـــايت. ـــاري وس ـــتې ج مرس

هغه زیاته کړه:

ـــوږ ســـوداګر  ـــزو، ترڅـــو زم ـــن سیســـټم پرانی ـــوږ د ان الی "م

کـــه پـــه هیـــواد کـــې دننـــه دي او کـــه بهـــر، لـــه کابـــل 

ـــرو،  ـــوږ ل ـــات م ـــري، دا امکان ـــي ول ـــاروالۍ رسه اړیک ښ

ـــاروالۍ رسه  ـــه ښ ـــې ل ـــه ک ـــه دې برخ ـــې پ ـــوو چ ـــه ک اوژمن

ـــو." ـــکار واوس هم

ــي  ــان چارواکـ ــې افغـ ــې ده چـ ــال کـ ــې حـ ــه داسـ دا پـ

ـــې د  ـــه بلک ـــاروالې ن ـــوازې د ښ ـــې ی ـــري چ ـــان ل ـــي، پ وای

ـــې  ـــټم بدل ـــي سیس ـــه الکرونیک ـــارې پ ـــې چ ـــت ټول حکوم

ـــړي. ک

افغـــان حکومـــت وايـــي، تصمیـــم نیـــول شـــوی چـــې 

پـــه لـــږه مـــوده کـــې د هېـــواد اتباعـــو تـــه الکرونیکـــي 

تذکـــرې هـــم وویشـــل يش.

وزیر دفاع در کندز: 

جنرال مراد مسوول است
سپاس گزاری والی کندز از کابل

واشنگتن پُست:

توزیع شناس نامۀ برقی از تقلب و ادعای اکثریت قومی جلوگیری می کند

د لوړپوړو ودانیو جوړولو جواز 

اخیستلو ان الین سیسټم فعال شو

برگردان: ماندگار- ابوبکر صدیق
انتخابات  برگزاری  برای  که   موضوعاتی  از  یکی 
پارلمانی و شورای ولسوالی ها مهم است و هویت های 
است.   برقی  شناس نامۀ  می سازد،   مشخص  را  اقوام 

مردم افغانستان در انتظار توزیع این شناس نامه اند.
 توزیع شناس نامۀ برقی می تواند در انتخابات آینده از 
انواع تقلب جلوگیری کند، مواردی که مخصوصًا در دو 
دور انتخابات ریاست جمهوری گذشته صورت گرفته 

است.
بود  کرده  تعهد  غنی،  اشرف  محمد  رییس جمهور 
شناس نامه های  توزیع  روند  قدرت،  به  رسیدن  با  که 
غنی  آقای  از حکومت  دو سال  اما  آغاز  کند  را  برقی 
می گذرد، هیچ کاری برای توزیع شناس نامه های برقی 
انجام نشده است. این در حالی است که قانون توزیع 
شناس نامه های برقی، یک سال پیش به تصویب شورای 

ملی رسیده است.
از  برقی  میلیون شناس نامۀ   ۹ از  بیش  در همین حال، 
است،  دیزاین شده  و  بین المللی طرح  نهادهای  طرف 
شرایط  واجد  تن   میلیون   ۲0 از  بیش  که  درحالی 
شناس نامۀ برقی در افغانستان هستند. هزینۀ توزیع آن 
افغانستان  مردم  حال  تا  می شود.  دالر  میلیون   "۱00"

دارای چنین شناس نامۀ عمومی نبوده اند.
ادعای  و  قومی  وابسته گی ها  شناس نامه ها   این  توزیع 
اکثریت و حساسیت هایی که باعث بحران شده است را 
کاهش می دهد، اما برخی ها باور دارند که افغان بودن، 

زبان و سرود ملی تصویر کلی افغانستان است.
برای  گام ها  اولین  از  برقی  شناس نامۀ  توزیع  هرچند 
ولسوالی ها   شورای  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
حکومت  مشکالت  نسبت  اما   می شود،  محسوب 
برای یک سال دیگر تمدید  پارلمان  وحدت ملی کار 
افتاده  تعویق  به  ولسوالی ها  شورای  برگزاری  و  شده 

است.
عبداهلل،  عبداهلل  انتخاباتی اش  همتای  و  غنی  داکتر 
با میان جیگری  انتخابات ۲0۱4  از بحرانی شدن  پس 
وحدت  حکومت  تشکیل  به  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
اساس  به  برقی  شناس نامۀ  توزیع  اما،  پرداختند؛  ملی 
اهداف و اعتراض های برخی از افراد و گروه ها که یک 
پس زمینۀ عاری از حقیقت را ادعا دارند، متوقف شد. 
افغانستان   اند  مانند سایر شهروندان  آنان  در حالی که 
و برتری نسبت به دیگران ندارند. برخی از گروه های 
قومی مانند پشتون ها  که ادعای درصدی نفوس بلند را 
در این کشور دارند، از توزیع شناس نامه های برقی در 
هراس اند و نگرانی  دارند که با توزیع شناس نامۀ برقی 

همه چیز بر مال خواهد شد. 
 جاوید فیصل،  معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفته 
که" ما میلیون ها رای دهندۀ داریم  که  کارت های آنان 
جعلی است و در پاکستان چاپ شده  است، این یگانه 
آینده،  انتخابات  برگزاری  برای  ما  که  است  مشکلی 
ناامنی  عمده  مشکالت  اما  هستیم.  آن  اصالح  نیازمند 

می باشد".
آقای فیصل اضافه کرده است که داکتر عبداهلل عبداهلل 
پهلوی  در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
شناس نامۀ برقی یک ورق معلوماتی را برای شهروندان 

پیشنهاد کرده است. اما  ظاهراً برای برخی از گروه ها 
و اقوام قابل قبول نیست و آنان درج کلمه افغان را در 
شناس نامه های برقی نمی خواهند و افغان را نام تاریخی 
قوم پشتون می دانند و بیشتر آگاهان به جای کلمه افغان، 

کلمه افغانستانی را پیشنهاد می کنند. 
در  طالبان  از شکست گروه دهشت افگن  هرچند پس 
دموکراسی  پدیدار شدن  و  افغانستان  در    ۲00۱ سال 
سرمایه گزاری   و  جهانی  جامعۀ  کمک   به  مترقی 
کشورهای غربی، تا هنوز افغانستان در مشکالت عمیق 
اجتماعی اقوام مختلف پشتون، تاجیک، هزاره و ازبیک 
در  که  گروه هایی   دارد.  قرار  ترکمن  به نام  اقلیتی  و  
جریان جنگ های تنظیمی سال ۱۹۹0 پس از شکست 
گرفتند  قرار  همدیگر  برابر  در  شوروی،  جماهیر 
از  بیرون  را  خود  نزدیکان  و  افراد  قوم  هر  رهبران  و 
مسوولیت های دولتی در بخشی سهم دادند تا برای شان 

پر منفعت و سود آور باشد. این افراد در حال حاضر 
به مشکالت عمده تبدیل شده اند و در حال حاضر آن 
سامانۀ سیاست قومی، رییس جمهور اشرف غنی را از 

مردم ساالری دور نگهداشته است.
جویی  برتری  برای  جایی  فعلی  نظام  در  که  درحالی 
پشتون و تاجک  وجود ندارد و هیچ یک در برابر هم 
قرار نگرفته اند؛ اما مشکل دیرینه این است که رهبران 
به اساس سیاست های قومی عمل می کنند. وقتی رییس 
جمهور از قوم پشتون است، به اساس خواست قومی 
اما  شود؛  ذکر  شناس نامه  در  موضوعاتی  می خواهد 
این در حالی است که یکی از فرمانده هان تاجیک در 
شمال به شدت با درج کلمه افغان در شناس نامۀ برقی 

مخالفت کرده است.
مجلس  عضو  کروخیل،  شینکی  حال،  همین  در 

مسألۀ  یک  برقی  شناسنامه  که  است  گفته  نماینده گان 
ساده بود، اما حال به یک موضوع داغ سیاسی تبدیل 
شده است. بانو کروخیل گفته که هر فردی در افغانستان 
اما  می شود؛  خطاب  افغان  برایش  می کند،  زنده گی 
سیاسیون می خواهند که هویت قوم خود را حفظ کنند، 
به دست  تاریخی  این فرصت  از  نمی خواهند که  آنان 

آمده استفاده کنند.
هرچند مردم افغانستان، از توزیع شناس نامه های برقی 
استقبال می کنند و حتا یک دست فروش، دانشمند و 
می تواند  برقی  شناس نامۀ  که  دارد  باور  بازرگان  یک 
افراد  از ورود   به خصوص که  باشد،  مفید  برای مردم 
به سر نوشت  تا  انتخابات جلوگیری کند  تقلب در  و 

انتخابات ۲0۱4 دوباره روبرو نشویم. 
اما، برخی به این فکر اند که موضوعاتی به شکل پنهانی 
و تقلبی، درج شناس نامه شود؛ شاید این کار ثبات در 

میان اقوام ایجاد کند و هیچ قومی در این مورد انتقاد 
آن  در  که  دارد  وجود  نگرانی هایی  اما  باشند؛  نداشته 
بزرگ  کشور  یک  پادشاهی  ادعای  قبیله  یک  صورت 

را خواهد کرد.
سید شیرزی سیرت ۲5 ساله، که مالک یک فروشگاه 
کوچک در غرب کابل است می گوید که رهبران بسان 
هزاره  یا  و  پشتون  که  می زنند  جار  نادان  انسا ن های 
برای  برقی  شناس نامۀ  که  حالی  در  است،  اکثریت 
گرفتن  و  کاریابی  جنایی،  جرایم  اصالح  و  کاهش 

گذرنامه سهولت می آرود.
در حالی که مردم برای گرفتن یک گذرنامه، یک سال 
شناس نامۀ   اما  می کنند؛  دق الباب  دولت  دروازه  پشت 
برقی می تواند سهولت بیشتر را در این مورد ایجاد کند.

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1847  دو   شنبه       1 سنبله  /     شهر    یو  ر       y    1395   18 ذ والقعد ة الحرام y 1437   22 ا  ِگست   72016 www.mandegardaily.com

ورزش

ــر عمــران دقنیــش،  ــرادر بزرگ ت ــان حقــوق بشــر ســوریه از فــوت ب دیده ب
کــودک ســوری کــه تصویــرش به عنــوان نمــادی از چهــرۀ زخمــی حلــب 

ــر داد. ــود، خب ــت می ش ــا دست به دس ــن روزه ای
ــه  ــد ک ــالم کردن ــی اع ــاهد عین ــک ش ــوریه و ی ــر س ــوق بش ــان حق دیده ب
ــه  ــس از حمل ــه پ ــوری ک ــودک س ــش، ک ــران دقنی ــر عم ــرادر بزرگ ت ب
ــل  ــش در داخ ــد و عکس ــرون آورده ش ــر آوار بی ــب از زی ــی در حل هوای
ــر شــدت  آمبوالنــس ایــن روزهــا در جهــان دست به دســت می شــود، در اث

ــد. ــوت ش ــور ف ــاران مذک ــات وارده در بمب جراح
ــی  ــوت عل ــان ف ــرار دارد و زم ــس ق ــر آن در انگلی ــه مق ــان ک ــن دیده ب ای
دقنیــش ۱0 ســاله در کنــار پــدر او حضــور داشــتند، اعــالم کــرد کــه علــی 
ــه  ــنبه علی ــی روز چهارش ــۀ هوای ــات وارده در حمل ــدت جراح ــر ش در اث

ــب جــان خــود را از دســت داد. حل
به گفتــۀ پزشــکان، ایــن کــودک دچــار خون ریــزی داخلــی شــده و 

بســیاری از اندام هایــش آســیب دیــده بودنــد.
ــس از  ــران، پ ــام عم ــودک به ن ــن ک ــر ای ــرادر کوچک ت ــر ب ــم و تصوی فل
بیــرون آوردنــش از زیــرآوار و در حالــی کــه نشــانه های عــدم درک 
ــر از خــاک و خونــش آشــکار اســت، در  اطــراف و گیجــی بــر صــورت پُ

ــت. ــده اس ــر ش ــان منتش ــا در جه ــن روزه ــس ای ــل آمبوالن داخ
ــار  ــل اظه ــازمان مل ــر ُکل س ــاون دبی ــون، مع ــان الیس ــتا، ج ــن راس در ای
ــوریه و  ــرای س ــه ب ــی اســت ک ــج واقع ــاد رن ــران نم ــر عم داشــت، تصوی

ــود دارد. ــردم آن وج م
الیسون تأکید کرد: جهان، سوریه و مردمش را تنها گذاشته است.

معــاون دبیــر ُکل ســازمان ملــل افــزود: مــا ایــن مســأله را گاهــی کابــوس 
ــوس اســت؛  ــر از کاب ــن موضــوع بدت ــه ای ــی ک ــم؛ در حال توصیــف می کنی
چــرا کــه فــرد باالخــره از کابــوس بیــدار می شــود، امــا در ســوریه مــردم از 

ــوند. ــدار می ش ــای بیشــتری بی ــا کابوس ه ــوس ب ــک کاب ی

ــیه از  ــتفادۀ روس ــال اس ــه احتم ــرده ک ــد ک ــه تایی نخســت وزیر ترکی
پایــگاه هوایــی اینجرلیــک در صــورت لــزوم وجــود خواهــد داشــت.
بــن علــی یلدریــم، نخســت وزیر ترکیــه دیــروز در ســخنانی تأکیــد 
کــرد: روســیه احتمــاالً می توانــد در صــورت لــزوم از پایــگاه هوایــی 

اینجرلیــک واقــع در جنــوب ترکیــه اســتفاده کنــد.
او در ادامــه تصریــح کــرد: البتــه نیــازی بــه اســتفادۀ روســیه از پایــگاه 
هوایــی اینجرلیــک وجــود نــدارد، چــرا کــه روســیه تاسیســاتی را در 
ــگاه اینجرلیــک  ــا پای ــی ب ــۀ چندان ــار دارد کــه فاصل ســوریه در اختی

نــدارد.
ــت  ــارۀ درخواس ــووالی درب ــه س ــخ ب ــه در پاس ــت وزیر ترکی نخس
مســکو بــرای اســتفاده از پایــگاه اینجرلیــک، اظهــار داشــت: 
ــگاه  ــد، از پای ــر الزم باش ــی اگ ــت، ول ــت نیس ــات درس ــن اطالع ای

اینجرلیــک می تــوان اســتفاده کــرد.
روســیه حمــالت هوایــی خــود علیــه تروریســت ها در خــاک 
ســوریه را از 30 ســپتامبر ۲0۱5 بــه درخواســت دولــت دمشــق آغــاز 
کــرده اســت. اکثــر حمــالت هوایــی جنگنده هــای روســی، از پایــگاه 
هوایــی در داخــل ســوریه انجــام شــده اســت. وزارت دفــاع روســیه 
بــه تازه گــی اعــالم کــرده اســت کــه چندیــن ســورتی پــرواز نیــز از 

پایــگاه هوایــی همــدان در ایــران انجــام داده اســت.
هم اکنــون بیــش از 50 بمــب اتمــی B-6۱ در پایــگاه هوایــی 
ــر  ــدرت تخریــب آن ۱00 براب اینجرلیــک نگهــداری می شــود کــه ق
ــی  ــا در 60 مایل ــا تنه ــن بمبه ــیما اســت، ای بیشــتر از بمــب هیروش
ــه در تصــرف تروریســت های  ــه اســت ک ــرار گرفت ســرزمین هایی ق

داعــش اســت.

ــوج گســتردۀ  ــارۀ م ــان درب ــن در آلم ــک، ســفیر اوکرای ــدری ملنی آن
ــان ُهشــدار داد. ــه ســمت آلم ــده گان از کشــورش ب پناهن

او در گفت وگــو بــا یــک رســانۀ آلمانــی تصریــح کــرد کــه 
ــد، بلکــه بیشــتر  ــرار نمی کنن ــه روســیه ف ــًا ب ــد قطع انســان های ناامی
ــای  ــا مرزه ــن ت ــۀ برلی ــد. فاصل ــر می گزینن ــالف آن را ب ــت خ جه

ــت. ــر اس ــر از ۹00 کیلومت ــن کمت اوکرای
ــه "ملنیــک" در حــال حاضــر ۱.7 میلیــون اوکراینــی در حــال  به گفت
فــرار از مبــارزات در شــرق اوکرایــن هســتند. صدهــا هــزار نفــر هــم 

از روســتاهای خــود بیــرون رانــده شــده اند.
ــواهد  ــدارک و ش ــن کشــور م ــی، ای ــات اوکراین ــن دیپلم ــه ای به گفت
ــترش  ــرای گس ــود را ب ــیه خ ــه روس ــن دارد ک ــر ای ــی دال ب فراوان

ــد. ــاده می کن ــور آم ــن کش ــگ در ای جن
او از مانورهــای نظامــی بــزرگ در شــبه جزیرۀ کریمــه و انتقــال 
تســلیحات انبــوه هــم بــه شــبه جزیرۀ کریمــه و هــم شــرق اوکرایــن 
ــای  ــابقه نیروه ــز بی س ــک تمرک ــن ی ــت: در ضم ــر داده و گف خب

ــود دارد. ــن وج ــا اوکرای ــرز ب ــداد م ــی در امت روس

ــای  ــو(، تیم ه ــاله )ری ــن ۲3 س ــر س ــک زی ــال المپی ــال فوتب در فین
برزیــل و آلمــان بــه مصــاف هــم رفتنــد و ســر انجــام تیــم برزیــل در 

مقابــل حریــف اش بــه پیــروزی رســید.
ــا  ــل ب ــهر برزی ــا ش ــتدیوم ماراکان ــته در اس ــازی روز گذش ــن ب ای

ــد. ــزار ش ــاچی برگ ــزاران تماش ــور ه حض
در ابتــدای بــازی  هــر دو تیــم در تــالش بودنــد کــه بــازی آرامــی 
ــه  ــود ک ــل ب ــم برزی ــتارۀ تی ــار س ــن نیم ــا ای ــرد، ام ــش گی ــه پی را ب
ــا یــک گــول تماشــایی تیــم اش را جلــو بکشــد و نیمــۀ  توانســت ب

ــن نتیجــه خاتمــه یافــت. ــا همی ــازی ب نخســت ب
ــد و  ــاز کردن ــر آغ ــازی را جدی ت ــان ب ــان آلم ــه دوم، بازیکن در نیم
ــه ثمــر  ــا ایجــاد چنــد موقعیــت توانســت گــول را در دقیقــۀ 5۹ ب ب

ــازی مســاوی دنبــال شــود. ــا نتیجــۀ ب برســاند ت
ســرانجام بــازی بــا همیــن نتیجــه تــا دقیقــه ۹0 بــه پایــان رســید و 
ســپس بــا ســپری شــدن دقایــق اضافــی کــه هیــچ گولــی را در پــی 

نداشــت، بــازی بــه ضربــات پنالتــی کشــیده شــد.
ــر 4  ــۀ 5 ب ــا نتیج ــل، ب ــم برزی ــان تی ــی زردپوش ــات پنالت در ضرب
ــک  ــال المپی ــح جــام فوتب ــی اش را شکســت داد و فات ــف آلمان حری

ــو شــد. ری

ــه  ــت ک ــد اس ــتریونایتد معتق ــتارۀ منچس ــچ، س ــان ابراهیمووی زالت
ــود. ــر ش ــگ برت ــان لی ــد قهرم ــل می توان ــن فص ــش ای تیم

یونایتــد شــروع خیلــی خوبــی در لیــگ داشــته و تــا بــه این جــا بــا 
کســب دو پیــروزی صدرنشــین اســت. زالتــان در ایــن دو بــازی ســه 
ــا،  ــل پوگب ــوده اســت و پ ــتارۀ تیمــش ب ــانده و س ــر رس ــه ثم ُگل ب
ــرای  ــازی اش را ب ــن ب ــز اولی ــخ نی ــن تاری ــن بازیک گران قیمت تری
تیــم مورینیــو انجــام داد. حــال زالتــان مدعــی شــد کــه تیــم امســال 

ــی را دارد. پتانســیل کســب قهرمان
ــن  ــویم. ای ــگ ش ــان لی ــم قهرم ــه می توانی ــان دارم ک ــت:  ایم او گف
ــی بایــد ســخت برایــش تــالش کنــم  دیــد در مــن وجــود دارد، ول
و مــا هــر کار در کنــار هــم خواهیــم کــرد کــه پیــروز شــویم. حــاال 
تمــام تمرکــز مــن روی کمک کــردن بــه تیــم بــرای کســب پیــروزی 
اســت و پــس از دو بــازی، مــا دو پیــروزی بــه دســت آوردیــم کــه 
برای مــان بســیار مهــم اســت. کســی کــه ُگل زنــی می کنــد، اهمیــت 
کمتــری نســبت بــه کســب پیــروزی دارد. بلــه مــن ســه ُگل در لیــگ 
برتــر زده ام و از ایــن بابــت خوش حالــم، ولــی ایــن تــازه شــروع کار 
اســت. فصلــی طوالنــی پیــش روی ماســت و مــن بــه ســختی تــالش 
ــه آرامــی  ــه ســختی تــالش خواهــد کــرد و ب ــم ب خواهــم کــرد. تی

بهتــر و بهتــر خواهــد شــد و بایــد ببینیــم نتیجــه چــه خواهــد بــود

سازمان ملل:
کابوس سوریه پایان ناپذیر است

ترکیه احتمال استفادۀ روسیه از پایگاه 

هوایی اینجرلیک را تأیید کرد

ُهشدار کی یف دربارۀ هجوم پناهجویان 
اوکراینی به آلمان

تیم برازیل قهرمان بازی 
فوتبال المپیک ریو شد

زالتان:

ایمان دارم که می توانیم 
قهرمان لیگ شویم

حشمت رادفر

طالبجانه،
ــه  ــطایی ات، ن ــرون وس ــته و ق ــکار بس ــه اف ــو، ن ــه ت ن
ــرادر  ــان و ب ــای حامی ــذات پنداری ه ــا و هم نیرنگ ه
خوانده هــای داخلــی و نــه هــم حامیــان حریــص و خون خــواه 
ــو و  ــر ت ــکار و ایســتاده گی در براب ــارزه، پی ــا را از مب خارجــی ات؛ م
خیــال باطــل حکمروایــی ات بــر ایــن ســرزمین بــاز نخواهــد داشــت.

ــد  ــتت می رس ــه دس ــا ک ــت آبادی ه ــن دس ــه از ای ــل و هرچ ــن پُ ای
ــان و  ــر انس ــت در براب ــد بی فرجام ــه و حس ــن و کین ــراب ک را خ
ــان  ــون صاحب ــدِن خ ــرای مکی ــرت ب ــش پایان ناپذی ــانیت و عط انس
اصلــی ایــن کهنــه دیــار مــا را فــرو نشــان؛ امــا شــاهرگ ها و 
ــل  ــوی پُ ــاکنان دو س ــۀ س ــای پارین ــدۀ پیوند ه ــم تنی ــته های به ه رش
الچیــن بــه ایــن ســاده گی ها گسســتنی نیســتند و مــا هــم متعهــد بــه 
ــو خــراب  ــر ســاختن هــر آن چــه ت ــارۀ ســاختن و بهت ســاختن، دوب
می کنــی اســتیم. خواب هــای پریشــان تــو، بــرادر خوانده هــای 
ــاری  ــت و شرم س ــز شکس ــری به ج ــان تعبی ــین ات و باداران ت کاخ نش

ــدارد... ن

نصيراحمد تره كی

بــا  اردوغــان  طیــب  محتــرم رجــب  طــرف داران 
ــای  ــل دنی ــر بی بدی ــان رهب ــه اردوغ ــند ک ــر باش خب
ــعه  ــت و توس ــزز عدال ــرم و مع ــزب مک ــالم و ح اس
ــه،  ــه(! به خاطــر منافــع ملــی ترکی )حــزب اکثریــت در پارلمــان ترکی

ــد. ــد کردن ــراییل را تایی ــا اس ــتی ب ــۀ آش توافق نام
ــای  ــد، ارزش ه ــی مي چرخ ــع مل ــدرن، حــول مناف ــِت م پ.ن: سیاس

ماننــد دیــن، ابــزار انــد نــه اصــل!

صابر صابری

ایــن فیــس بــوک و فرصــت بیــان آزاد، مجــال خوبــی 
را بــرای بازشناســی افــراد فراهــم ســاخته اســت. رشــد 
و شــکوفایی شــخصیت انســان بــه عنــوان یــک فاعــل 
ــتن و  ــان خویش ــن بی ــرو همی ــادی در گ ــدودی زی ــا ح ــی ت اخالق
ــر صداقــت اخالقــی  ــه هــای اوســت. اگــر فــرض را ب طــرح واگوی
ــدن و  ــاب افگن ــر آفت ــای ب ــه معن ــان "خویشــتن" ب ــم، بی ــرد بگیری ف
ــدگاه  ــرح دی ــتن و ط ــت. نوش ــش اس ــتن از درون خوی ــرده برداش پ
هــای سیاســی، اجتماعــی، ادبــی و هنــری، در واقــع بیــان "خــود" در 
صــورت هــای مختلــف اســت. بیــان خویشــتن، ایــن امــکان را فراهم 
مــی ســازد تــا نــگاه دقیقــی بــه درون خــود بیفگنیــم و زوایــای پیــدا 
ــران  ــد و داوری دیگ ــرض دی ــود را در مع ــان درون و روان خ و پنه
ــرون،  ــان درون و بی ــداوم می ــد م ــت و آم ــن رف ــم و در ای ــرار دهی ق

ــم. خویشــتن خــود را بیشــتر از پیــش بپرورانی

Hooma Yahya

تجربــه دیرینــه کار بــا روشــنفکران برایــم ثابــت کــرده 
اســت کــه روشــنفکرهای الیق، دانا، رســیده و دانشــمند 
ــد،  ــی کنن ــی نم ــتیزه جوی ــگری و س ــگاه پرخاش هیچ
ســعی بخــرچ مــی دهنــد تــا وظایــف محولــه را طــور شایســته حــل 
نماینــد و بــرای هــر مشــکل راه و چــاره ای بیابنــد. اما روشــنفکرهای 
ــی ســیمای روشــنفکری خــود را  ــا وقت ــی ت ــازاری، تصادف ــی، ب تقلب
ــد. همیــن کــه  ــه نبین ــد کــه منافــع شــان هیــچ صدم حفــظ مــی کنن
ــه جویــی، ســپس  ــه بهان ــد، نخســت ب ــار قــرار گیرن انــدک تحــت ب
بــه موعظــه و باآلخــره بــه پرخــاش و ســتیز مــی پردازنــد. فکــر مــی 
کنــم کــه ایــن آقایــان بــا ایــن کــردار مــی خواهنــد تــا نارســایی هــای 
درونــی خویــش را برمــال ســازند و از رنــج درونــی خــود بکاهنــد.

دستگير روشنيالی

ــه  ــړيل مفهومون ــرد رسه ت ــه ف ــري ل ــق، آزادي او براب ح

دي او دا دري يــوازي د فــرد پــه شــاوخوا اهميــت پيــدا 

ــي  ــري معن ــه د حــق، آزادي او براب ــرد ب ــه ف کــوي. يب ل

ــه وي؟ څ

ــه  ــوا پ ــه خ ــا ل ــو د هيچ ــه حقون ــرد ت ــي ف ــوم چ ــه دي مفه ــق پ ح

ســوغات نــه ورکــول کيــږي. فــرد د خپــل انســان توب پــه اســاس نــه 

ورکيدونګــي حقونــه لــري. د دولــت او قانــون دنــده د فــرد ددي حقونــو 

ــاتنه دی. س

ازادي پــه دي مفهــوم چــي فــرد د خپلــواک فکــر او ازادي ارادي خاونــد 

دی چــي پــه ځــان، پــه خپــل ژونــد او پــه خپلــه راتلونکــي واکمــن وی.

برابــري پــه دي مفهــوم چــي فــرد پــه ټولنــه کــي يــوازي ژونــد نــه کــوي 

ــه کــي د فــرد ازادي  ــه ټولن ــه لــري. پ ــو ازادي هــم ن او د هــر څــه کول

ــه  ــوي رسه پ ــه هغ ــو او ل ــاوی کول ــه درن ــه پ ــورو ازادي ت ــوازي د ن ي

ــه واقعيــت بدليــږي. برابــري کــي پ

فيـسبـوک نـــامــه
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با  جنگ  گفت،  افغانستان  سابق  جمهوری  رییس  
ترور مانع از آن نشده که پاکستان نسبت به استفاده 
ابزاری  عنوان  به  مذهبی  افراطیون  و  تروریسم  از 

علیه همسایه اش بی تمایل شود.
کرزی،  حامد  هندو،   خبری  پایگاه  گزارش  به 
در  سخنرانی  در  افغانستان  رییس جمهوری 
اندیشکده یی گفت: شبه نظامیان داعش که به تهدید 
جانب  از  شده اند  تبدیل  افغانستان  برای  نوظهور 
حمایت  مرزها"  طرف  "آن  در  شوم"  "آژانس  یک 

می شود.
برای  بزرگ  قدرت های  از  درخواست  با  کرزی 
مرزی  برون  ترور  به  رسیده گی  در  هماهنگی 
متشکل  افغانستان  در  داعش  که  »می دانیم  گفت: 
این  که  می دانیم  است.  خارجی  شبه نظامیان  از 
آنطرف  در  شوم  آژانس  یک  سوی  از  شبه نظامیان 

مرزها کنترل می شود.«
سرنگونی  پی  در  افغانستان  رهبر  اولین  کرزی 
و جنبش های  بود  در سال ۲00۱  طالبان  حکومت 
دوران جنگ  در  امریکا  مورد حمایت  افراطگرایی 
سرد را عامل مشکالت جنوب و غرب آسیا و شمال 
آفریقا می داند. به گفته او، عواقب این افراطگرایی 
به  و  کرد  را محاصره  منطقه  و کل  بوده  بلندمدت 

عراق و سوریه گسترش یافته است.
رییس جمهوری پیشین افغانستان تاکید کرد: پاکستان 
در حال پرداخت بهای روند افراطگرایی است که 
همین  شد.  آغاز  شوروی  از  پس  جهاد  دوران  در 
تحصیلکرده های  از  بسیاری  که  بود  گذشته  هفته 
پاکستانی در حمله کویته کشته شدند. بنابراین ما از 
برادران پاکستانی  خود می خواهیم تا برای برقراری 
روابط متمدنانه تالش کنیم و نشان دهیم که مذهب 

برای اهداف خوب است.
کرزی همچنین گفت که باید با تهدیدات آن سوی 
دریافت  خواستار  افغانستان  و  کرد  مقابله  مرزها 

تجهیزاتی برای ارتش خود شده تا با این تهدیدات 
مقابله کند اما هند به کابل گفته است که قصد ندارد 
این  از  بیش  را  اوضاع  آنها  نیاز  کردن  برآورده  با 

تنش زا کند.
کرزی همچنین گفت: بسیاری از رهبران سیاسی از 
جمله نواز شریف، نخست وزیر پاکستان هستند که 
می خواهند روابط خوبی با همسایگان داشته باشند 
و با درخواست من برای صلح در این منطقه موافق 

هستند.
رهبری   ۲0۱4 تا   ۲00۱ سال های  بین  که  کرزی 
افغانستان را در دست داشت، همچنین تاکید کرد که 
هند وارد هیچگونه جنگ نیابتی با افغانستان نشده 
است و صادقانه در حال انجام کارهای بازسازی در 
آنجاست. او در ادامه از تالش های نارندرا مودی، 

نخست وزیر هند برای مطرح کردن مساله بلوچستان 
و  کرد  تقدیر  کشورش  استقالل  روز  در سخنرانی 
افغانستان مشکالتی که مردم این والیت  گفت که 

جنوبی پاکستان دارند، درک می کند.    
کرزی در یک جلسه تعاملی با عنوان "بازی قدرت  
منطقه ای و افزایش رادیکالیسم در افغانستان" گفت، 
منطقه  این  روی  پیش  چالش  بزرگترین  تروریسم 
است و خواستار نبرد متحد برای شکست آن شد. 
عالوه بر این، کرزی گفت که چین همسایه خوبی 
برای افغانستان بوده و کمک های نظامی و امنیتی آن 
ادامه دارد اما روابط کابل با چین به عمیقی رابطه 

با هند نیست.

وزارت دفــاع آمریــکا اعــالم کــرد تعــداد ۲366 
ــف  ــاي مختل ــور در والیت ه ــن کش ــي ای نظام

ــده اند. ــته ش ــتان کش افغانس
ــکا از  ــاع امری ــزارش وزارت دف ــاس گ ــر اس ب
ســال ۲00۱ تــا کنــون ۲366 نظامــی آمریکایــی 
کشــته و تعــداد ۲0 هــزار و ۱66 تــن دیگــر در 

ــده اند. ــي ش ــتان زخم ــگ افغانس جن
ویلبــور«  »کریســتوفر  ایــن گــزارش  طبــق 
آخریــن نظامــي کشــته شــده آمریکایــي در 

والیــت قندهــار بــود.
آمریکایــي  نظامــي  در حــال حاضــر ۹۸00 

ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــور دارن ــتان حض در افغانس
برنامــه قبلــي قــرار بــود تــا پایــان ســال جــاري 
میــالدي ایــن تعــداد بــه 5500 نظامــي کاهــش 
یابنــد امــا بــاراک اوبامــا رئیــس جمهــور آمریکا 
اعــالم کــرد کــه ۸400 نظامــي تــا پایــان ســال 

ــود. ــظ مي ش ــالدي حف ۲0۱7 می
ــي  ــس آمریکای ــازه نف ــي ت ــن500 نظام همچنی
ــرو«  ــش نی ــي و چرخ ــه »جابجای ــت برنام تح
تــا تابســتان ســال جــاري بــه افغانســتان اعــزام 

مي شــوند.
مقامــات ارتــش آمریــکا افزودنــد: نظامیــان 

ــت از  ــا هــدف حمای ــرار اســت ب ــي ق آمریکای
نیروهــاي امنیتــي افغانســتان در پایــگاه هوایــي 
»بگــرام« مســتقر شــوند کــه مجــوز راه انــدازي 

ــت. ــد داش ــز خواهن ــي را نی ــاي نظام عملیاته
ــت  ــرار اس ــي ق ــس آمریکای ــازه نف ــان ت نظامی
ــت  ــود« در ایال ــورت ه ــي »ف ــگاه نظام از پای
ــه افغانســتان اعــزام شــوند. ــکا ب تگــزاس آمری

ــاع  ــش وزارت دف ــه ۲ روز پی ــت ک ــی اس گفتن
آمریــکا اعــالم کــرد کــه پــس از ۱0 ســال بــار 
ــای »B5۲« را در  ــده ه ــتفاده از جنگن ــر اس دیگ
حملــه علیــه مواضــع طالبــان و تروریســت هــا 

آغــاز کــرده اســت.
پیــش از ایــن نیــز وزارت دفــاع آمریکا اســتفاده 
از موشــک هــای کــروز علیــه مواضــع داعــش 

در ننگرهــار را اعــالم کــرده بــود.
ــش  ــر واکن ــن خب ــالم ای ــه اع ــان ب ــروه طالب گ
نشــان داد و 'ذبیــح اهلل مجاهــد' ســخنگوی گروه 
ــی، آن را  ــام صوت ــک پی ــار ی ــا انتش ــان ب طالب
جنــگ تبلیغاتــی خوانــد و گفــت کــه واشــنگتن 
از آغــاز حملــه بــه افغانســتان، از ایــن جنگنــده 
هــا علیــه مواضــع آنــان اســتفاده کــرده اســت و 
ایــن جنگنــده هــا هیــچ تاثیــری بــر ایــن گــروه 

ندارنــد.

کــرزی: 

پاکستان بهای افراط گرایی را می پردازد

 2366  نظامی امریکایی در افغانستان کشته شده اند

تأیید 2۰ قرارداد بزرگ از سوی 

کمیسیون تدارکات ملی

کمیســیون تــدارکات ملــی در جلســه ایــن هفتــه خــود کــه 
بــه ریاســت محمــد اشــرف غنــی رییــس جمهــور برگــزار 
ــی را  ــارد افغان ــه ارزش 5.5 میلی ــرارداد ب ــود، ۲0 ق ــده ب ش

تاییــد کــرد.
ــرخبرنامه یی  ــا نش ــوری ب ــت جمه ــی ریاس ــر مطبوعات دفت
ــته در ارگ  ــام روز گذش ــه ش ــن جلس ــه ای ــت ک ــه اس گفت

ــود. ــده ب ــزار ش ــوری برگ ریاســت جمه
در ایــن جلســه، ۱۱ قــرارداد چارچوبــی در 30 بخش شــامل 
اعاشــه و محروقــات قطعــات و جزوتام هــای مرکــزی 
امنیــه والیــات،  قومندانی هــای  زون هــای ســاحوی،  و 
ــه، پولیــس ســرحدی، قطعــات خــاص، محافظــت  نظم عام
ــاالت  ــه، انتق ــور داخل ــی وزارت ام ــدی امنیت ــه و تص عام
هوایــی پرســونل اردوی ملــی، اســفالت بخــش دوم ســرک 
بنــو الــی حصــار ولســوالی انــدراب والیــت بغــالن بــه طول 
ــی  ــا ال ــرک مناره ه ــر س ــفالت 7کیلومت ــر، اس ۱۱.۹ کیلومت
قریــۀ نقــرۀ والیــت هــرات، اســفالت ۲.5 کیلومتــر ســرک بــا 
دو پایــه پــل از ولســوالی ارگــون الــی گیــان والیــت پکتیــکا 
و تــدارک دو قلــم تیــل مــورد ضــرورت حفــظ و مراقبــت 

ــد. ــده می باش ــای منظورش ــه قرارداده ــالنگ ها از جمل س
اعمــار ســرک و  قــرارداد  ملــی  تــدارکات  کمیســیون 
ــه را در اصــول مشــروط  ــدر آقین تاسیســات خــط آهــن بن
ــع  ــت رف ــل جه ــناد کام ــتر و اس ــت بیش ــۀ وضاح ــر ارای ب

ــرار داد. ــد ق ــورد تایی ــود م ــات موج مالحظ
ــرات  ــت وزارت مخاب ــی درخواس ــدارکات مل ــیون ت کمیس
ــروژۀ  ــش قیمــت پ ــر افزای ــی ب ــی مبن ــوژی معلومات و تکنال
طــرح، تهیــه و نصــب فایبرنــوری بــرای شــهرهای مرکــزی 
و والیــات شمال شــرقی )تخــار و بدخشــان( را جهــت 
ــف  ــآت مؤظ ــک هی ــوی ی ــروژه از س ــناد و پ ــی اس بررس

اعــاده کــرد.
در ایــن جلســه پینشــهاد وزارت فوایدعامــه بخاطــر منظوری 
قــرارداد اعمــار 5۱ کیلومتــر ســرک از ســرپل الــی شــبرغان 
به دلیــل تکمیــل نکــردن معیارهــای قانونــی تاییــد نگردیــد.

ــه  ــه ب ــود ک ــف نم ــه را مکل ــد عام ــیون وزارت فوای کمیس
ــی  ــتفاده از روش داوطلب ــا اس ــی ب ــد تدارکات ــه جدی پروس
ــد  ــع واح ــتعجالیت از منب ــم در صــورت اس ــا ه ــد و ی مقی
ــق ظرفیــت  ــا تصدی ــان دســتور داد ت ــادرت ورزد. همچن مب

ــردد. ــو گ ــن وزارت لغ ــی ای تدارکات
در جلســه، تعدیــل مــدت زمــان قــرارداد کمپنــی مشــورتی 
ــی  ــبکۀ توزیع ــک و ش ــرق گرش ــد ب ــازی بن ــروژۀ بازس پ
ــرکت  ــنا ش ــتان برش ــوی دافغانس ــه از س ــک ک ــهر گرش ش

ــت. ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــود، م ــده ب ــنهاد گردی پیش
در ایــن جلســه آقــای غنــی بــه وزارت هــا و همــه نهادهــا 
ــای  ــارت پروژه ه ــق و نظ ــۀ تطبی ــا در زمین ــتور داد، ت دس

ــد. انکشــافی توجــه جــدی نماین
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