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ـــر د  ـــې بهی ـــاتنې او څارن ـــې ، س ـــې ، جوړون ـــروژو د  بیارغون ـــو پ ـــو د ټولګټ ـــا وزارت  چارواک ـــې او پراختی ـــو د بیارغون د کلی

ـــو  ـــو والیتون ـــه بیالبیل ـــې توګ ـــتړی کیدونک ـــه س ـــه دوام داره او ن ـــاره پ ـــه پ ـــه وايل  ل ـــد د ښ ـــو د ژون ـــواد وال ـــوايل او دهی چټګ

ـــه  ـــه  ګامون ـــې سمدالس ـــاره ی ـــه پ ـــو ل ـــه وړل ـــه مینځ ـــې او د ل ـــتونزې څیړل ـــو س ـــې د کلیوال ـــږدې ی ـــه ن ـــفرکړی او ل ـــه س ت

ـــتي  دي . اخس

ـــتیو  ـــدې وروس ـــه دوام ، پ ـــفرونو پ ـــي س ـــو والیت ـــی د خپل ـــد دران ـــر احم ـــر نصی ـــر انجنی ـــا وزی ـــې او پراختی ـــو د بیارغون د کلی

ـــره  ـــدو رسبی ـــه اوری ـــو د خلکـــو د ســـتونزو پ ـــرڅ کـــې د دې والیتون ـــه ت ـــو ســـفر پ ـــه د ی ـــو  ت ـــخ والیتون کـــې  د ســـمنګانو او بل

ـــدې  ـــه وړان ـــتنې ت ـــې اخس ـــې ګټ ـــیمو ک ـــو س ـــه بیالبیل ـــو پ ـــمنګانو والیتون ـــخ او س ـــم د بل ـــروژې ه ـــي پ ـــمیر پراختیای ـــو ش ی

ـــړي.  ک

ـــت  ـــه ارزښ ـــو پ ـــې د ) ۱۶۰( میلیونوافغانی ـــرڅ ک ـــه ت ـــفر پ ـــوه س ـــه د ی ـــت ت ـــخ والی ـــر، بل ـــا وزی ـــې اوپراختی ـــود بیارغون د کلی

د )۲۴( پراختیایـــي پـــروژو عمـــي کار د بلـــخ والیـــت پـــه اړونـــډو ســـیمو کـــې د ځینـــو پـــروژو دبنســـټ پـــه ایښـــودو 

ـــو  ـــو لګول ـــو او داوب ـــتنادي دیوالون ـــو ، اس ـــه او پلګوټ ـــړک ، پل ـــو ، س ـــود رسبندون ـــې د اوب ـــروژو ک ـــدې پ ـــړ . پ ـــل ک رسه پی

ـــق يش . ـــې تطبی ـــوالیو ک ـــو ولس ـــه بیالبیل ـــت پ ـــخ والی ـــویده د بل ـــاکل ش ـــامل دي او ټ ـــه ش کانالونوبیارغون

ـــمیرل  ـــه ش ـــروژو څخ ـــراتیژیکو پ ـــو اوس ـــوه ددې مهم ـــي ی ـــقرغان تنګ ـــې د تاش ـــوالۍ ک ـــه ولس ـــم پ ـــت د خل ـــخ والی دبل

ـــس  ـــورا ریی ـــي ش ـــو ، د والیت ـــزو چارواک ـــیمه ای ـــت د س ـــخ والی ـــر، د بل ـــا وزی ـــې او پراختی ـــو د بیارغون ـــې د کلی ـــږي چ کی

ـــآ  ـــوا رس ـــه خ ـــورو  ل ـــرو او مخ ـــپین ږی ـــوالۍ د س ـــتازواودخلم ولس ـــې د خلکوداس ـــه ک ـــي جرګ ـــه ول ـــمیرغړو، پ اویوش

ـــوه .  ـــتل ش پرانس

ـــو او  ـــايل والیتون ـــې د ش ـــوی چ ـــاره ش ـــه ویج ـــه امل ـــګ ل ـــیالوونو درات ـــې د س ـــو ک ـــرو وختون ـــه تی ـــي پ ـــقرغان تنګ د تاش

ـــا وزارت د خلکـــو د  ـــې او پراختی ـــو دبیارغون ـــزې کـــړي دي . د کلی ـــاوړه اغی ـــې ن ـــد ی ـــه ژون ـــورو ســـیمو د خلکـــو پ ـــواد د ن دهی

ـــکاری  ـــه هم ـــک پ ـــیایي بان ـــوال آس ـــو د نړی ـــړه څ ـــه وک ـــه درک رسه هڅ ـــزو پ ـــادي اغی ـــي د اقتص ـــقرغان تنګ ـــتونزو او د تاش س

ـــړی . ـــل ک ـــي کار پی ـــروژې عم ددې پ

ـــورو ســـیمو خلکـــو ترانســـپوريت  ـــو او ن ـــل والیتون ـــاب ، جوزجـــان ، رسپ ـــخ ، فاری ـــدو رسه د بل ـــه جوړی د تاشـــقرغان تنګـــي پ

ـــږي حـــل يش . ـــه دې الرې  تیری ـــه چـــې ل ســـتونزې ب

ـــې  ـــامل دي چ ـــوړول ش ـــوال ج ـــتنادي دی ـــال او اس ـــړک ، کان ـــې د س ـــروژه ک ـــه پ ـــي پ ـــقرغان تنګ ـــې د تاش ـــې وړ ده چ دیادون

ـــه الرې  ـــرام ل ـــجام پروګ ـــاحوي انس ـــتې او د س ـــه مرس ـــک ل ـــیایي بان ـــوال آس ـــه د نړی ـــت ب ـــه لګښ ـــو پ ـــو افغانی د )۱۷۱( میلیون

ـــپارل يش . ـــه وس ـــتنې ت ـــې اخس ـــپړه او ګټ ـــايس ډول بش ـــه او اس ـــه پاخ ـــې پ ـــتو ک ـــو میاش ـــو لس ـــه راتلونک پ

د کلیـــو د بیارغونـــې او پراختیـــا وزیـــر انجنیـــر نصیـــر احمـــد درانـــی ددې پـــروژې دعمـــي کار دپرانســـتلو پـــه مهـــال 

ـــتیو  ـــې دوروس ـــوری دی چ ـــګ ل ـــراتیژیک  ت ـــايت                   س ـــې حی ـــه الره ک ـــه لوی ـــال پ ـــواد د ش ـــي د هی ـــقرغان تنګ ـــل: » د تاش ووی

ســـیالوونو د راتـــګ لـــه املـــه زیـــات ویجـــاړ شـــوی او پـــه بیارغونـــې رسه بـــه یـــې د شـــال والیتونـــو د مســـافرینو او 

ـــه الړې يش . « ـــه مینځ ـــتونزې ل ـــګ س ـــګ رات ـــایطو د ت ـــپوريت وس ترانس

ـــري  ـــت ل ـــراتیژیک اهمی ـــي س ـــقرغان تنګ ـــل : » د تاش ـــد ووی ـــل حدی ـــاغلی افض ـــس ښ ـــورا ریی ـــي ش ـــت دوالیت ـــخ والی د بل

ـــې شـــوې وه، خـــو د  او د شـــال رسه د مرکـــز او ســـهیل د نښـــلیدو ســـیمه ده . د تاشـــقرغان تنګـــي پخـــوا هـــم یوځلـــې رغول

کیفیت نه لرلو له امله بیرته ویجاړه شوه او اسايس بیارغونې ته اړټیا لري . «                                                  

ـــر  ـــم او نه ـــت د خل ـــاد والی ـــروژې دی ـــال درې پ ـــز کان ـــر د کرنی ـــا وزی ـــې او پراختی ـــو د بیارغون ـــې د کلی ـــت ک ـــه وخ ـــه ورت پ

ـــې  ـــري ، ګټ ـــش ل ـــم نق ـــې مه ـــه وده ک ـــا پ ـــې او پراختی ـــو د کرن ـــوالیو د کلی ـــوړو ولس ـــې د نوم ـــې  چ ـــوالیو ک ـــه ولس ـــاهی پ ش

ـــپارلې . ـــه وس ـــتنې ت اخس

ـــه  ـــق ل ـــروژو د تطبی ـــې پ ـــي او ببارغون ـــې د پراختیای ـــوالیو ک ـــه ولس ـــت پ ـــخ والی ـــر د بل ـــا وزی ـــې او پراختی ـــو د بیارغون د کلی

ـــوی  ـــل ش ـــې پی ـــت ک ـــدې والی ـــې پ ـــوده مخک ـــه م ـــې څ ـــم چ ـــرام ه ـــې پروګ ـــې د کارموندن ـــي چ ـــوښ دی او وای ـــه خ ـــر ن بهی

ـــې ده  . ـــال ک ـــه ح ـــیدو پ ـــه رس ـــای ت ـــه دپ ـــه توګ ـــره ښ ـــه ډی وو ، پ

ـــه  ـــې د مینځت ـــه د کارموندن ـــو ت ـــو خلک ـــروژې بیوزل ـــې پ ـــې د کار موندن ـــت ک ـــخ والی ـــه بل ـــې پ ـــي، چ ـــی وای ـــد دران نصیراحم

ـــد  ـــه ژون ـــو پ ـــې د خلک ـــه الرې ی ـــې ل ـــاتنې اوڅارن ـــروژود س ـــي پ ـــه د پراختیای ـــې اوهمدارنګ ـــه ک ـــه برخ ـــې پ ـــګ دزمین رات

ـــدي . ـــزې کړی ـــې اغی ښ

د کلیـــو د بیارغونـــې او پراختیـــا وزیـــر د پراختیایـــي پـــروژو د تطبیـــق پـــه هکلـــه وویـــل : » لـــه نیکـــه مرغـــه اوس ددې 

ـــو  ـــه بیالبیل ـــت پ ـــخ والی ـــه لګښـــت د بل ـــو پ ـــو افغانی ـــو کار د )۴۰۰( میلیون ـــروژو د جوړول ـــو پ وزارت د شـــاوخوا )۵۰( ټولګټ

ـــه الړې يش . ـــه مینځ ـــتونزې ل ـــې  س ـــو زیات ـــږ د کلیوال ـــې زمون ـــه ی ـــپړیدو رسه ب ـــه بش ـــې پ ـــري چ ـــان ل ـــې جری ـــوالیو ک ولس

ـــي  ـــې د ) ۶۳( پراختیای ـــوالیو ک ـــو ولس ـــه بیالبیل ـــت پ ـــمنګانو والی ـــا وزارت دس ـــې اوپراختی ـــو د بیارغون ـــره د کلی ـــدې رسبی پ

ـــې  ـــزې ځمک ـــړی  ده ، کرنی ـــه ک ـــې خړوب ـــه ی ـــزه ځمک ـــه کرنی ـــو جریب ـــه زرګون ـــې پ ـــګ چ ـــق رسه ددې ترڅن ـــه تطبی ـــروژو پ پ

ـــاتي دي .  ـــو رسه س ـــې کول ـــه پل ـــروژو پ ـــوی پ ـــه دمخنی ـــو څخ ـــیالوونو د تخریبات ـــم د س ـــې ه ـــه ی او بڼون

ـــه  ـــو پ ـــو افغانی ـــې د )۲۱۸( میلیون ـــت ک ـــمنګانو والی ـــه س ـــې پ ـــرڅ ک ـــه ت ـــفر پ ـــر ددې س ـــا وزی ـــې او پراختی ـــو د بیارغون د کلی

ـــه  ـــې د )۶(  ن ـــوده  چ ـــره کبښ ـــټ دب ـــو د بنس ـــو او پلون ـــه د واټون ـــې ن ـــدې جمل ـــروژو،  ل ـــمیرپراختیایي پ ـــو ش ـــت  دی ارزښ

ـــپارل يش .  ـــه وس ـــتنې ت ـــې اخس ـــپړې او ګټ ـــروژې بش ـــې پ ـــه ټولګټ ـــه دغ ـــورې ب ـــتو پ ـــر)۸( میاش ت

ـــو، د  ـــۍ دکمول ـــې دبیوزل ـــړه چ ـــه وک ـــو رسه ژمن ـــمنګانو د خلک ـــر د س ـــا وزی ـــې او پراختی ـــو د بیارغون ـــوا د کلی ـــې خ ـــه بل ل

ـــه  ـــویده پ ـــاکل ش ـــه ټ ـــه موخ ـــې پ ـــاتنې او څارن ـــروژو د س ـــدو او د پ ـــتي کی ـــاد دغښ ـــو داقتص ـــو، دکورنی ـــو د برابرول کاري زمین

ـــړی .  ـــل ک ـــم پی ـــرام ه ـــې پروګ ـــې د کارموندن ـــت ک ـــمنګانو والی ـــه س ـــې پ ـــت ک ـــي میاش راتلونک

ـــاال،  ـــوف ب ـــروژې د دره ص ـــي پ ـــو پراختیای ـــې د )۲۶۰( کلی ـــري چ ـــې ل ـــر ک ـــه نظ ـــا وزارت پ ـــې او پراختی ـــو د بیارغون د کلی

ـــې  ـــاتنې او څارن ـــه الرې ترس ـــرام ل ـــې پروګ ـــې د کارموندن ـــوالیو ک ـــه ولس ـــارباغ پ ـــرم س ـــلطان او خ ـــرت س روی دو آب ، ح

ـــره يش . ـــه براب ـــې زمین ـــه کارموندن ـــډ مهال ـــه دلن ـــه ب ـــو ت ـــاوخوا )۱۲( زرو تن ـــه ش ـــه مرغ ـــه نیک ـــې ل ـــدې راويل چ الن

همدرانګـــه د ســـمنګانو وايل محمـــد هاشـــم زارع  اودوالیتـــي شـــورا رییـــس نقیـــب اللـــه تاتـــارد کلیـــو د بیارغونـــې او پراختیـــا 

ـــه الرې عمـــي شـــوي دي .  ـــروژې د همـــدې وزارت ل ـــره پ ـــا ت ـــل چـــې زی ـــه اووې وی ـــه ښـــه راغالســـت ووای وزیرت

ـــړي  ـــې د غ ـــت دکابین ـــې دحکوم ـــي یووال ـــی د م ـــد دران ـــر احم ـــې نصی ـــړه چ ـــه ک ـــس زیات ـــورا ریی ـــي ش ـــمنګانو دوالیت دس

ـــه  ـــه مرغ ـــه نیک ـــې دي او ل ـــې څیړل ـــتونزې ی ـــو س ـــی او دخلک ـــه راغل ـــت ت ـــې والی ـــه بیوزل ـــې دغ ـــه دوه ځل ـــر اوس ـــه ت ـــه توګ پ

ـــړي دي .   ـــدام ک ـــې اق ـــاره ی ـــه پ ـــل ل ـــه دح دهغ

د کلیو د پراختیا او هو ساینې له پاره اوچت ګامونه

چرا رییس جمهور در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد شرکت نمی کند؟

آزادی مردم به هویت شان 
گره خورده است

حکمتیار 
در یک قدمی کابل؟

بزرگ نمایی گروه داعش
 پرژۀ پر درآمد برای ستون پنجم است
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ــه  ــه ب ــد ک ــح گفته ان ــورای صل ــی در ش منابع
زودی تفاهم نامــۀ ارگ بــا حــزب اســامی 
گلبدیــن حکمتیــار بــه امضــا می رســد. هرچنــد 
ــورِت  ــه به ص ــن تفاهم نام ــه ای ــی ک ــا زمان ت
رســمی امضــا نشــده اســت، نمی تــوان در 
ــن  ــا مطمی ــه گزارش ه ــِت این گون ــورد صح م
بــود، امــا دیــده می شــود کــه دو ســوی 
ــد  ــر امضــای آن تأکی ــع ب ــورِ قاط ــه به ط معامل
ــای  ــا از امض ــز باره ــن نی ــش از ای ــد. پی دارن
ــی  ــامی گزارش های ــزب اس ــا ح ــه ب تفاهم نام
ــِع  ــودم از موان ــی در دقیقــۀ ن منتشــر شــده، ول
ــه  ــن تفاهم نام ــر ســِر راه امضــای ای موجــود ب
ــق  ــار ارگ موف ــا این ب ــت. آی ــه اس ــخن رفت س
خواهــد شــد کــه ایــن تفاهم نامــه را بــه امضــا 

ــاند؟ برس
ــد  ــخ خواه ــان پاس ــه زم ــوال البت ــن س ــه ای ب
گفــت، ولــی چیــزی کــه حــاال مهــم بــه نظــر 
ــدِن  ــک ش ــا نزدی ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای می رس
زمــاِن امضــای تفاهم نامــه بــا حــزب اســامی، 
از  بیــش  آن  بــا  مخالفــت  در  ســروصداها 
ــت.  ــه اس ــی گرفت ــری فزون ــاِن دیگ ــر زم ه

یکــی  ســیاف  عبدرب الرســول  به تازه گــی 
از رهبــران مطــرِح جهــادی و رییــس شــورای 
ــز  ــه هرگ ــرده ک ــام ک ــات اع ــت و ثب حراس
توافــق صلــح بــا حــزب اســامی بــه رهبــری 
حکمتیــار و طالبــان را نخواهــد پذیرفــت. 
گفتــه می شــود کــه آقــای ســیاف زمانــی 
ــرده،  ــر می ب ــد به س ــان در هن ــرای درم ــه ب ک
در تمــاس بــا یکــی از اعضــای شــورای 
ــت. در  ــه اس ــب را گفت ــن مطل ــز ای ــح نی صل
ــامی  ــت اس ــی در جمعی ــال، منابع ــن ح همی
ــان  ــن جری ــراِن ای ــی رهب ــه برخ ــد ک می گوین
تفاهم نامــۀ  امضــای  موافــق  نیــز  سیاســی 

ــتند.  ــار نیس ــا حکمتی ــح ب صل
ــِث  ــش بح ــاه پی ــی چندم ــن، وقت ــش از ای پی
گفت وگوهــای صلــح بــا حــزب اســامی 
ــاال گرفــت و عده یــی  ــار ب ــه رهبــری حکمتی ب
فکــر می کردنــد کــه بــه زودی آقــای حکمتیــار 
بــا افــرادش وارد کابــل خواهــد شــد، شــماری 
ــی، احــزاب سیاســی،  از نهادهــای جامعــۀ مدن
برخــی شــخصیت های سیاســی و آگاهــان 
بــا آن به صــورِت علنــی مخالفــت  امــور، 
کردنــد و حتــا در فضــای مجــازی علیــه 
ــر  ــه نش ــًا ب ــار، عم ــا حکمتی ــح ب ــِق صل تواف
در  پرداختنــد.  نظرات شــان  و  دیدگاه هــا 
ــه  ــترک ب ــه مش ــه ک ــا، آن چ ــن مخالفت ه ای
ــیاری ها  ــه بس ــت ک ــن اس ــد ای ــر می رس نظ
توافــق صلــح بــا حکمتیــار را در راســتای 
تأمیــن صلــح نمی بیننــد و از معامــاِت پشــِت 

درهــای بســته می هراســند.
 آیــا واقعــًا هیــچ معامله یــی میــان ارگ و 
آقــای حکمتیــار صــورت نگرفتــه اســت؟

ــوان  ــدی نمی ت ــِخ واح ــش پاس ــن پرس ــه ای  ب
یافــت. برخی هــا کــه مخالــف توافــق بــا 
انــد،  حکمتیــار  شــاخۀ  اســامی  حــزب 
به صــورِت  ارگ  جنــاح  کــه  می گوینــد 
ایــن  بــا  یک جانبــه گفت وگوهــای صلــح 
ــه  ــد ب ــرده و می خواه ــت ک ــزب را مدیری ح
نتایجــی دســت پیــدا کنــد کــه عمدتــًا در 
آن هــا منافــِع ایــن جنــاح نهفتــه اســت. آن هــا 
ــا  ــح ب ــای صل ــه ارگ گفت وگوه ــد ک می گوین
حکمتیــار را بــه گفت وگوهــای قومــی تبدیــل 
کــرده و از همیــن منظــر می خواهــد کــه از آن 

کنــد. بهره بــرداری 
 امــا در مخالفــت بــا ایــن دیدگاه هــا، شــماری 
ــه  ــد ک ــدگاهِ دیگــری را مطــرح می کنن ــز دی نی
ــا حــزب  ــًا برخاســته از نوعــی تعامــل ب عمدت
کــه  معتقدنــد  افــراد  ایــن  اسامی ســت. 
کمتریــن نتیجــۀ چنیــن توافقــی، می توانــد 
ــح  ــای صل ــع از راه گفت وگوه ــتِن مان برداش
باشــد. بــه بــاور ایــن عــده، دولــت افغانســتان 
در پانــزده ســال گذشــته هیــچ دســتاورد قابــل 
توجهــی در عرصــۀ گفت وگوهــای صلــح 
ــود،  ــا ش ــه امض ــن توافق نام ــر ای ــته و اگ نداش
ــۀ  ــات حرب ــد در عرصــۀ تبلیغ ــل می توان حداق
ــه  ــد و ب ــرار ده ــت ق ــار دول ــی در اختی خوب
شــکلی نقطــۀ پایــان بــه بن بســتی بگــذارد کــه 
ــی در  ــچ نتیجه ی ــته هی ــال گذش ــزده س در پان

ــی نداشــته اســت.  پ
ارگ  احوالــی،  و  اوضــاع  چنیــن  در 
کــه  اســت  ُمصــر  امــا  ریاســت جمهوری 
ــد  ــامی می توان ــزب اس ــا ح ــح ب ــق صل تواف
ــی  ــراِت مثبت ــور تغیی ــِی کش ــت امنیت در وضعی
ــرار  ــاور ارگ نشــینان، ق ــه ب را رونمــا ســازد. ب
ــی  ــت، ضربه ی ــار دول ــار در کن ــن حکمتی گرفت
مهــم بــر تفکری ســت کــه پیــروزی در جنــگ 
ــن  ــده، ای ــن ع ــۀ ای ــه گفت ــد. ب ــغ می کن را تبلی
ــن تفکــری را در  ــاِل چنی ــد ابط ــق می توان تواف
ــن  ــًا چنی ــا واقع ــاند. ام ــات رس ــه اثب ــل ب عم

ــد؟  ــد ش خواه
ــه نظــر می رســد کــه ارگ ریاســت جمهوری  ب
در مــورد امضــای توافــق صلــح بــا حکمتیــار، 
ــًا  ــه واقع ــا این ک ــده و ی ــم ش ــار توه ــا دچ ی
می کنــد.  دنبــال  را  دیگــری  هدف هــای 
ــدن  ــا آم ــه ب ــد ک ــن نظرن ــه ای ــیاری ها ب بس
ــار هــم هیــچ ضمانتــی  شــخِص آقــای حکمتی
وجــود نــدارد کــه در آرایــِش نظامــی در 
افغانســتان تفاوتــی رونمــا شــود. بــه بــاور ایــن 
افــراد، آقــای حکمتیــار سال هاســت کــه تــوش 
ــِی خــود را از دســت  ــواِن سیاســی و نظام و ت
ــده"  ــود "زن ــامِ خ ــتوانۀ  ن ــه پش ــا ب داده و تنه
اســت. بــا ایــن حــال، نبایــد کامــًا بدبینانــه بــه 
توافــق ارگ بــا حــزب اســامی نــگاه کــرد. امــا 
واقع بینــی در ایــن امــر زمانــی امکان پذیــر 
می شــود کــه واقعــًا ارگ ریاســت جمهوری 
ــِت الزم  ــفافیت و صداق ــه از ش ــن عرص در ای
ــی این جاســت  ــرد. مشــکل اصل ــتفاده می ک اس
کــه بیشــتر جریان هــا و افــرادی کــه بــه توافــق 
صلــح بــا حکمتیــار نظــِر خوش بینانــه ندارنــد، 
نگــراِن چیزهــای دیگــری هســتند. اشــتباه ارگ 
هیأت هــای  بــا  صلــح  گفت وگوهــای  در 
حــزب اســامی از این جــا ناشــی می شــود کــه 
ــِت  ــت و موقعی ــتر از ظرفی ــرای آن بیش ارگ ب

ــل شــده اســت.  ــن حــزب ارج قای ای
مخالفــان توافــِق صلــح بــا حــزب اســامی بــه 
ــه در  ــن حــزب ن ــا ای ــه ارگ ب ــد ک ــن نظرن ای
ــک  ــل ی ــِف مســلح، ب ــروه مخال ــک گ ــِد ی ح
دولــت وارد گفت وگــو و معاملــه شــده اســت. 
آمــدن آقــای حکمتیــار بــه کابــل هیــچ مانعــی 
نــدارد. حداقــل او شــهری را خواهــد دیــد کــه 
ــدل  ــه ب ــه ویران ــًا آن را ب ــل عم ــه قب دو ده
ــِد  ــد در ح ــق بای ــن تواف ــا ای ــود. ام ــرده ب ک
توافــق بــا گروهــی باشــد کــه می خواهــد 
دســت از جنــگ علیــه مردمــش بــردارد. آقــای 
ــی، هرگــز  ــح فعل ــۀ صل ــار در توافق نام حکمتی
چنیــن موقفــی نــدارد و ایــن می توانــد تبعــاِت 
خطرناکــی بــرای صلــح و رونــد سیاســِی 

ــد. ــته باش ــور داش ــود در کش موج
جنــگ در افغانســتان بــا آمــدِن آقــای حکمتیــار 
ــِش  ــه تخری ــد ب ــی می توان ــد، ول ــان نمی یاب پای
حساســیت های سیاســی و قومــی بینجامــد. 
ارگ نشــینان ایــن محاســبات را بایــد بــا خــود 

ــتند.   ــش می گذاش ــا پی ــاز پ ــد و ب می کردن
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برقـی  شـناس نامه های  قانـون  کـه  می گوینـد  منابـع  برخـی 
»افغـان«  کلمـۀ  و  یافتـه  تغییـر  ریاسـت جمهوری  توسـط 
بـه عنـوان هویـِت همـه انتخـاب شـده اسـت، امـری کـه در 
برابـر خواسـت اکثریـِت افغانسـتانی ها قـرار دارد. تـا کنـون 
ریاسـت جمهوری نخواسـته اسـت ایـن مسـأله و جزییاتـش 
در رسـانه ها اعـان شـود؛ امـا اگـر ایـن خبـر صحت داشـته 
باشـد، به معنای آن اسـت کـه ریاسـت جمهوری در پِی ایجاد 
مشـکِل بیشـتر بر سِر شـناس نامه های برقی سـت و می خواهد 
بحران آفرینـی کنـد تـا از توزیـِع اصولِی شـناس نامه های برقی 

شـود.   جلوگیری 
اطاعـات می رسـانند که واژۀ افغان خاف قانوِن توشیح شـدۀ 
درِج  بی سـروصدا  و  آرام  شـکِل  بـه  نفـوس،  احـوال  ثبـت 
شـناس نامه های برقی شـده و در روی کارت دیزاین می شـود 
و برنامـۀ ریاسـت جمهوری هـم این اسـت کـه در یک فضای 
ملتهـب آن را بـه تأیید کابینه برسـاند و بعدتـر در یک فضای 
ملتهـِب دیگـر، رای تأییـد مجلـس را بر آن بگیـرد و این گونه 
قانـون را تعدیـل کننـد. این عمل کـرد، بدون شـک یک عمِل 
دزدانـه محسـوب می شـود و ریاسـت جمهوری نمی بایـد در 

برابـِر ارادۀ مـردم، از چـال و نیرنگ اسـتفاده کند. 
در حـال حاضر، بخِش کانی از مردمِ افغانسـتان شـامل اقوام 
مختلـف، خواهـان درج کلمـۀ افغـان بـه عنـوان هویت شـان 
نیسـتند و در میـان پشـتون ها و افغان هـای مـا نیـز، همـه بـه 
ایـن نظـر نیسـتند که نـامِ آنان بر سـِر همه گان گذاشـته شـود 
و ریاسـت جمهوری نیـز بایـد بـه آگاهِی مـردم و رأی مردم و 

فهـِم مـردم در مـورد هویت شـان احتـرام بگذارد. 
مـا در قـرن بیسـت ویک زنده گـی می کنیـم و در ایـن قـرن، 
احتـرام بـه چیسـتِی افـراد و هویت شـان حرِف اصلی اسـت، 
اگرچـه قرن هـا پیش نیـز دیِن مقدس اسـام بر حفـظ هویِت 
انسـان ها تأکیـد فرموده اسـت. از این رو، افغـان خواندِن همه 
در شـناس نامه های برقـی، خـاِف آیـاِت قـرآن کریـم اسـت 
و نبایـد بیـش از ایـن، بـر هویـِت مـردم تاخـت و ُگل هـای 
رنگارنـِگ بوسـتاِن افغانسـتان را بـه یـک رنـگ درآورد و از 

زیبایِی آن کاسـت. 
و  اجرایـی  ریاسـت  جانـب  از  کـه  هیأتـی  پیـش،  چنـدی 
ریاسـت جمهوری تعیین شـده بود تـا معضِل شـناس نامه های 
برقـی را حـل کننـد، بـا انتقادهای تُنـِد مردم مواجه شـد؛ زیرا 
ایـن هیـأت فقط طـرِح ریاسـت جمهوری را می بایسـت تأیید 
می کـرد. طـرح ارگ، گنجانیـدن هویـِت افغـان بـرای همـه و 
گنجانیـدِن هویـِت دیگـر اقـوام در ذیـل آن بـود؛ امـری کـه 
کامـًا خـاِف منطـق می باشـد. امـا حـاال ظاهـراً ارگ چنیـن 
کاری را انجـام داده و قـرار اسـت که طرح قانوِن تعدیل شـده 
را حداقـل یک مـاه یـا بیسـت روز بعد بـه پارلمان بفرسـتد و 
یـک روز کـه اوضاِع کشـور و کابـل از لحاظ امنیتـی درهم و 
برهـم بـود و مجلس نیـز در وضعیِت نامناسـبی قرار داشـت، 
آن را شـامل اجنـدای مجلـس سـازد و در یک فرصـِت دیگر 
علنـِی  و  اکثریـت  رای  باشـد،  متشـنج  اوضـاع  بازهـم  کـه 
نماینـده گان را به نحـوی کـه بسـیاری آنـان نفهند بـه چه رای 
داده انـد، بگیـرد تـا به این صـورت قانـون را رسـمًا تعدیل و 
واژۀ افغـان را بـه عنـواِن هویـِت همۀ اقـوام در شـناس نامه ها 

. ند بگنجا
امـا ایـن طـرح با مخالفـِت مـردم مواجه اسـت و ارگ مکلف 
اسـت کـه قانـوِن توشیح شـده را عملـی کنـد. در غیـر آن، 
بحـران سـِر بحـران ایـن پروسـۀ ملـی را بـرای همیشـه ناکام 
می سـازد و بـه نظـر می رسـد کـه ارگ نیـز دوسـت نـدارد 

برقـی توزیـع گـردد.  شـناس نامه های 
شـتاب و اصـرار بـرای قبوالنـدِن یـک هویـت بر همـۀ اقوام، 
راه بـه جایـی نمی بـرد و نمی تـوان امـروز آگاهـِی مـردم را 
گرفـت و آنـان را رنـگ کرد. منطِق همزیسـتی و کشـورداری 
و صداقـت  شـود  پرهیـز  نیرنـگ  و  چـال  از  کـه  می طلبـد 
سـرلوحۀ برنامه هـا و تصمیمـات قـرار گیـرد. ایـن توقع بیش 
مقـامِ  باالتریـن  کـه  مـی رود  ریاسـت جمهوری  از  همـه،  از 
کشـور به شـمار می آیـد. مـردم باید به طـورِ کامل از اسـارِت 
اسـتبداد و فاشیسـم آزاد گردنـد و ایـن آزادی، صدالبتـه بـه 

عـدمِ کتمـاِن هویـِت آنـان گـره خورده اسـت.

آزادی مردم به هویت شان 
گره خورده است
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--------  ناجیه نوری  
محمد اشرف غنی به دلیل مشکات صحی که دارد، 
نمی تواند در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
شرکت  نشست  این  در  پارهم  سال  او  کند.  شرکت 

نکرده بود.
شماری از آگاهان سیاسی و استادان دانشگاه می گویند 
سال  و  اجرایی  رییس  داکترعبداهلل  پار  سال  که  این 
در  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  سروردانش  روان 
شرکت  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست 
به دالیل  رییس جمهور  که  است  براین  گواه  می کند، 
مشکات صحی به این سفر نمی رود و بدن او طاقت 

مسافرت طوالنی را ندارد.
باید  افغانستان  حکومت  که  دارند  تاکید  آنان  اما 
چرا  اینکه  خصوص  در  خارجه  وزارت  طریق  از 
رییس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد که یک نشست بسیار مهم برای افغانستان است 

شرکت نمی کند، توضیح دهد.
 موسی فریور استاد دانشگاه کابل دلیل حضور نیافتن 

رییس جمهورغنی در نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد را مسایل صحی آقای غنی عنوان  می کند و 
می گوید که دالیل اقتصادی و امنیتی هم می تواند مانع 

رفتن او به این نشست شود.
او می گوید که غنی باید خود دراین نشست شرکت 
به  را  افغانستان  مردم  خواست  و  دیدگاه   و  می کرد 
علت  به  من  نظر  به  اما  می رساند؛  جهانیان  گوش 
شرکت  نشست  این  در  دارد،  که  صحی  مشکات 
نمی کند و عدم حضور رییس جمهور غنی در آن یک 

کمبود و یک خا محسوب می شود.
که  می شود  ابراز  آن  از  پس  واکنش ها  این 
مجمع  نشست  در  که  کرده  اعام  ریاست جمهوری 
رییس جمهور،  جای  به  متحد  ملل  سازمان  عمومی 

سروردانش معاون دوم وی شرکت خواهد کرد.
ریاست جمهوری می گوید: رفتن معاون دوم به نشست 
و  است  معمول  امر  یک  متحد  ملل  سازمان  مجمع 
نیز  کشورها  خارجه  وزرای  گاهی  نشست  دراین 

شرکت می کنند.

جانب  از  ریاست جمهوری:  سخنگوی  گفتۀ  به 
رییس اجرایی،  پار  سال  نشست  این  در  افغانستان 
شرکت کرده بود و در نشست پیش روی سرور دانش 

شرکت خواهد کرد.
ریاست جمهوری  سخنگوی  چخانسوری  هارون 
معاونین  یافتن  حضور  گفت:  ماندگار  روزنامۀ  به 
رییس جمهور به جای رییس جمهور یک امر معمول 

است. 
جانب  از  موضوعاتی  چه  اینکه  مورد  در  خواستیم 
افغانستان در این نشست مطرح خواهد شد و اینکه 
امور  در  مداخله گر  کشور  عنوان  به  پاکستان  از  آیا 
نظر  شد،  خواهد  شکایت  نشست  این  در  افغانستان 
اما دفتر مطبوعات  باشیم؛  ریاست جمهوری را داشته 
ریاست جمهوری دراین خصوص اظهار نظری نکرد. 
دوم  معاون  دانش  سرور  دفتر  رییس  گفته  به 
موضوعات  که  است  براین  قرار  ریاست جمهوری: 
مطرح در سازمان ملل از جانب افغانستان قبل از سفر 

با رسانه ها شریک ساخته نشود.
منظور  به  متحد  ملل  نشست مجمع عمومی سازمان 
این  مقر  در  ساله  همه  جهان  رویدادهای  بررسی 
سازمان که در نیویارک امریکا موقعیت دارد، برگذار 

می شود.
چون در این نشست روسای جمهور کشورها شرکت 
می کنند؛ به همین دلیل این نشست به نام جلسه سران 

اعضای سازمان ملل متحد یاد می شود.

---------  روح اهلل بهزاد
نیروهای  این که  بیان  با  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  شماری 
امنیتی در کشور حالت دفاعی دارند، می گویند که تروریستان باید 

تا سرحد نابودی تعقیب و پایگاهایشان از بین برده شود.
آنان در نشست دیروز مجلس هم چنان تأکید کردند که حکومت 
و  کند  ایستاده گی  شرانداز  کشورهای  برابر  در  باید  افغانستان 
کشورهایی را که دست دوستی برای مردم افغانستان داراز می کنند 

به گرمی بفشارد.
به ویژه  از والیت ها  نماینده گان در مجلس گفتند که در شماری 
واضع  و  روشن  دلیل  کدام  بدون  ملی  پولیس  پکتیا،  و  ارزگان 
ابا  دشمن  با  مقابله  از  و  می گذازند  زمین  به  را  ساح های شان 

می ورزند.
نماینده گان  مجلس  در  پکتیا  مردم  نمایندۀ  مجیدی،  پادشاه  گل 
نام  تحت  افراد  تعداد  یک  پکتیا  والیت  سرحدات  در  می گوید: 
طالبان پاکستانی آمده اند که بسیار مشکوک هستند و سبب نگرانی 

مردم این والیت شده است.
آقای مجیدی افزود: چندین بار با نهادهای امنیتی و دفاعی برای 
شناسایی این افراد صحبت کردیم، اما به حرف های ما توجه نشده 
این زمینه تحقیقات جدی شان را  باید در  امنیتی  نهادهای  است، 

آغاز کنند.
آقای مجیدی بیان داشت: خطر این که این افراد در آینده به عنوان 
اعضای طالب و داعش امنیت این والیت و والیت های همجوارش 

را تهدید کند، به شدت بلند است.
آقای مجیدی با ابراز نگرانی از حالِت نابسامان و فاسد اداره های 
که  داشت  اظهار  والیت  این  امنیتی  اداره های  به ویژه  حکومتی، 
نگرانی شان در این زمینه را یک جا با نماینده گان والیت پکتیا با 
رییس جمهور شریک ساخته اند و با آن که رییس جمهور نیز وعدۀ 
صورت  اقدامی  زمینه  این  در  به حال  تا  اما  بود،  داده  همکاری 

نگرفته است.
این نمایندۀ مجلس خاطرنشان ساخت: روزبه روز امنیت والیت 
پکتیا رو به خرابی است و ما برای شنیدن و رساندن مشکات 

و خواست های مردم این والیت نمی توانیم به آن جا سفر کنیم.
می گوید:  مجلس  نماینده گان  از  دیگر  یکی  دیگر،  سویی  در 
در  سیاسی  کارشناسان  به نامِ  خارجی  کشورهای  جاسوس های 
رسانه های کشور تبلیغ می کنند که گویا کمک های هندوستان به 
افغانستان پاکستان را تحریک می کند و این کار سبب ناامنی های 

بیشتر می شود.
او در ادامه افزود: افغانستان یک کشور مستقل است و نباید کسی 
در امور داخلی و سیاست خارجی اش دخالت کند، هر کشوری 
که با افغانستان همکاری می کند باید به آغوش باز آن را پذیرفت.

پشتیبانی مجلس از گفت وگو با حکمتیار
از سویی هم، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان در 
نشست دیروز با بیان این که مجلس نماینده گان از توافق صلح با 
حزب اسامی حمایت می کند، افزود: مسووالن حکومت وحدت 
ملی بر حسب وعده هایی که به جامعۀ جهانی و مردم افغانستان 
مبنی بر آوردن صلح داده بودند، باید از هرگونه برنامه برای آمدن 

صلح در کشور حمایت و آن را به زودی عملی سازد.
ضرورت  از  صلح  که  داشت  اظهار  نماینده گان  مجلس  رییس 
عاجل مردم افغانستان است و با هر گروهی از مخالفان دولت که 

برای صلح آماده گی نشان دهد، باید صلح انجام شود.
به گفتۀ او، پیوستن حزب اسامی به روند صلح افغانستان تأثیرات 
مثبت باالی دیگر مخالفان دولت برجا خواهد گذاشت و خشونت 

در کشور کمتر خواهد شد.
حزب  با  صلح  روند  که  می گردد  مطرح  درحالی  گفته ها  این 

اسامی به رهبری گلبدین حکمتیار به نتیجه نرسیده است.
مسووالن در شورای عالی صلح گفته اند که یک سری مسایل میان 
دو طرف تا هنوز حل نشده باقی مانده و به زودی اعام می شود 

که این اختاف ها بر سر چه است.
به گفتۀ این مسووالن، روند اجرا توافق نامه، نظارت بر روند اجرا و 
رسیده گی به تخلف احتمالی از مفاد توافق نامۀ از مواردی جنجالی 

است و قرار است تا دو هفتۀ آینده این توافق نامه نهایی شود.
گفت وگوهای صلح میان دولت افغانستان و حزب اسامی از آغاز 
سال جاری خورشیدی به طور رسمی آغاز شد و پیش از این نیز 
یک بار اعام شده بود که توافق نامۀ ۲۵ ماده یی صلح با نماینده گان 
این حزب نهایی شده است؛ اما این توافق نامه تاهنوز رسمًا امضا 

نشده است.

چرا رییس جمهور در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد شرکت نمی کند؟

نگرانی نماینده گان 
مجلس از وضعیت 

بد امنیتی

بزرگ نمایی گروه داعش پرژۀ پر درآمد 
برای ستون پنجم است

----- ابوبکر صدیق
ــه  ــت ک ــاخته گی اس ــی س ــش پدیده ی ــروه  داع گ
ــتون  ــا س ــی ب ــه در تبان ــتخبارات منطق ــط اس توس

می شــود.  بزرگ نمایــی  پنجــم 
 برخــی از اســتادان دانشــگاه بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــا نقــض برخــی از  ــه گــروه داعــش ب ــد ک می گوین
ــردم  ــن م ــورد نفری ــامی م ــی و اس ــات دین اساس
قــرار گرفتــه و نمی توانــد در افغانســتان نفــوذ کنــد.
در  کابــل  دانشــگاه  اســتاد  کوهســتانی  جعفــر 
ــش  ــد: داع ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــه ب مصاحب
ــوان  ــه عن ــوز ب ــا هن ــت و ت ــاخته گی اس ــدۀ س پدی
یــک اندیشــۀ سیاســی در افغانســتان جایــگاه نــدارد. 
آقــای کوهســتانی افــزود: داعــش بــا نقــض کــردن 
برخــی از اساســات دینــی و اســامی مــورد نفریــن 
مــردم قــرار گرفته اســت و نمی توانــد در افغانســتان 

نفــوذ خــود را گســترش دهــد.
ــر  ــت در براب ــات دول ــد عملی ــۀ او، هرچن ــه گفت ب
داعــش در والیــت ننگرهــار بــه پیمانه یــی کــه 
ــود  ــد وج ــا می ش ــی ادع ــووالن امنیت ــرف مس از ط
نداشــت و گــروه داعــش توانســت در ایــن والیــت 
ــاد را تحــت نفــوذ وفعالیــت خــود در  ســاحات زی
ــروه  ــن گ ــی ای ــزرگ نمای ــترش و ب ــا گس آورد؛ ام
ــم  ــتون پنج ــا س ــی ب ــف در تبان ــت مختل ــه والی ب

صــورت می گیــرد.
نفــوذ  گســترش  در  را  منطقــه  اســتخبارات  او 
داعــش در والیــت ننگرهــار دخیــل دانســته گفــت: 
ــای  ــا گروه ــی را ب ــای پنهان ــراد معامله ه ــی اف برخ
ــا  ــن گروه ه ــا ای ــد ت ــام می دهن ــت افگن انج دهش
ــی  ــر نفــوذ نشــان دهنــد، در حال را در افغانســتان پ
ــا  ــن گروه ه ــا ای ــت ب ــتان در مخالف ــردم افغانس م
ــی  ــی در تبان ــتخبارات بیرون ــا اس ــد؛ ام ــرار دارن ق
بــا ســتون پنجمی هــا داخــل نظــام برنامه هــای 
ــادی  ــت م ــود هنگف ــد و از آن س ــرح می کنن را ط

می کننــد. دریافــت 
او گفــت: ناامنــی در افغانســتان و تقویــت گروه هــای 
هــراس افگــن در شــمال کشــور و ضعــف مدیریــت 
قوت هــای جنگــی افغانســتان، دسترســی گــروه  

طالبــان بــه اســلحه ثقیلــه همه نشــان می دهــد 
ــای افغانســتان  ــر از مرز ه ــرا ت ــا ف ــن گروه ه ــه ای ک

ــود. ــادی می ش ــت م حمای
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــای ب ــال باوره ــن ح در همی
ــت افگن را در  ــای دهش ــورها گروه ــی از کش برخ
ــا  ــد ت ــت می کنن ــتان حمای ــمالی افغانس ــت ش والی
ــع  ــد و از منای ــد کنن ــیه را تهدی ــق آن روس از طری
ــع  ــوان منب ــه عن ــات ب ــادن آن والی ــی و مع طبیع

ــد. ــتفاده  کنن ــد اس درآم
ــی  ــزرگ نمای ــه ب ــد ک ــتانی می افزای ــای کوهس آق
گروه هــای دهشــت افگن و داعــش یــک پــروژه 
ــا مافیایــی  اســت کــه ســتون پنجمی هــا در تبانــی ب

ــد. ــی کنن ــی روی آن کار م بین الملل
ایــن اســتاد دانشــگاه تأکیــد کــرد افــراد در تبانــی بــا 
ــام  ــۀ نظ ــا در دامن ــام ی ــل نظ ــخصیت ها در داخ ش
یــک  روی  کــه  می کننــد  طــرح  را  برنامه هــای 
ــه  ــرای فرب برنامــه  اقتصــادی بــزرگ می چرخــد و ب

کــردن ســرمایه های از آن ســود می برنــد.
معــاون  منــش  راد  محمــد  حــال،  همیــن  در 
ــز  ــد: مراک ــی می گوی ــاع مل ــخنگوی وزارت دف س
ــرده  ــن ب ــار از بی ــت ننگره ــش در والی ــروه داع گ
ــت از  ــن والی ــوت و اچی ــوالی های ک ــده و ولس ش
ــت و در  ــده اس ــه ش ــش تصفی ــروه داع ــود گ وج
ــته  ــراد وابس ــی، اف ــای امنیت ــات نیروه ــۀ حم نتیج
ــت  ــرحدی والی ــوالی های س ــه ولس ــش ب ــه داع ب
کنــر فــرار کرده انــد و در آنجــا بــه تبلیعــات 
ــر  ــت کن ــی در والی ــای امنیت ــد و نیروه می پردازن

ــد. ــه ان ــه راه انداحت ــات را ب حم
آقــای رادمنــش افــزود کــه باورهــا و کار کردهــای 
افغانســتان  مــردم  فرهنــک  بــا  داعــش  گــروه 
ــه  ــت را ب ــازه فعالی ــردم اج ــدارد و م ــت ن مطابق
ــودکان  ــه ک ــتار فجیعان ــد، کش ــروه نمی ده ــن گ ای
ــکاح درآوردن  ــش و به ن ــروه داع ــراد گ ــط اف توس
بانــوان شــوهر دار کــه در فرهنــگ مــردم افغانســتان 
ــان  ــا در می ــروه ب ــن گ ــت ای ــردود اس ــام م و اس
مــردم منفــور قــرار داده اســت، بنــًا مــردم افغانســتان 
مخالــف باورهــای گــروه داعــش هســتند و هیــچ گاه 

ــات  ــود را در والی ــوذ خ ــد نف ــروه نمی توان ــن گ ای
ــد. ــترش ده ــف گس مختل

ــاع، گــروه  ــاون ســخنگوی وزارت دف ــۀ مع ــه گفت ب
داعــش در والیــات کنــر و ننگرهــار از طــرف 
ــت،  ــورده  اس ــنگین خ ــه س ــی ضرب ــای امنیت نیروه
امــا در والیــت بدخشــان برخــی افــراد ایــن گــروه 
به خاطــر جلــب و جــذب گماشــته شــده اند کــه از 

ــوند. ــده می ش ــرون ران ــردم بی ــرف م ط
او گفــت: تــا حــال هفــده عملیــات در برابــر 
گروه هــای دهشــت افگن و داعــش در والیــات، 
ــا،  ــار پکتی ــاب، ننگره ــرپل، فاری ــان، س ــدز، بغ کن
ــدازی شــده  ــکا و ...، والیــت دور دســت راه ان پکتی
ــن گــروه  ــن اعضــای ای ــاد ای ــه شــمار زی اســت ک

. ند ه ا کشته شــد
ــراد گــروه داعــش اعضــای  ــۀ او، بیشــتر اف ــه گفت ب
پیشــین گــروه طالبــان هســتند و توســط اســتخبارات 

ــده اند.  ــزاری ش ــش نام گ ــه داع ــه ب منطق
مجلــس  عضــو  یــار  امیرخــان  ســویی هم،  از 
در  داعــش  گــروه  کــه  می گویــد  نماینــده گان 
ولســوالی های ســرحدی والیــت ننگرهــار حضــور 
دارنــد کــه اخیــراً بــه والیــت کنــر گســترش 

. ســت فته ا یا
ــزی  ــت مرک ــف حکوم ــه ضع ــزود ک ــار اف ــای ی آق
ــروه در برخــی از  ــن گ ــه ای ــده اســت ک ــث ش باع
ــی  ــی جنگ ــد و حمات ــوذ کن ــور نف ــات کش والی
دولــت در برابــر گــروه داعــش در والیــت ننگرهــار 
بــرای از بیــن بــردن ایــن گــروه کافــی نبــود و بایــد 
تصمیــم جــدی را دولــت افغانســتان بــرای نابــودی 

ــرد. ــن گــروه روی دســت بگی ای
بــه گفتــۀ ایــن عضــو مجلــس نماینــده گان، در حــال 
ــوالی های  ــی از ولس ــی برخ ــاع امنیت ــر اوض حاض
ــش  ــه داع ــراگام ک ــوت و پچی ــن، ک ــار، اچی ننگره
ــوالی ها  ــن ولس ــت، در ای ــم اس ــور دارد وخی حض
داعــش در برابــر طالبــان و نیروهــای حکومتــی 

می جنگــد.

ACKU



------ اسحاق فتحیس
ــل  ــد از آن غاف ــه عللــی چن ــی ب ــد، ول ــا مــرگ زنده گــی می کن انســان، ب
اســت. البتــه بســیاری از مــردم گرفتــار غفلــت مطلــق نیســتند، وگرنــه اهل 
شــقاوت و بدبختــی ابــدی می شــدند؛ امــا دنیــا بــه ظواهــر و زینت هــا و 
آرایه هــای زیبــا و فریبنــده اش واقعــًا دارالغــرور اســت و اجــازه نمی دهــد 
کــه انســان همــواره دایم الذکــر باشــد و بــه یــاد خــدا بــه عنــوان هــدف 
و فلســفۀ حقیقــِی ایــن زنده گــی بیافتــد. اصــوالً این کــه خداونــد 
می فرمایــد: خــدا را بســیار یــاد کنیــد، بــه ایــن معناســت کــه همــه چیــز 
ــر  ــت و ب ــانه های او دانس ــانه یی از نش ــدا و نش ــوۀ خ ــت جل را می بایس
ــت و  ــانه یی از رجع ــوان نش ــه عن ــرگ را ب ــت م ــن الزم اس ــاس همی اس

بازگشــت بــه او در نظــر داشــت و در جلــوی چشــم قــرار داد. 

دنیا؛ گذرگاه و نه قرارگاه 
ــذار می دهــد  ــه مــردم هشــدارباش و ان ــه اشــکال گوناگــون ب ــد ب خداون
ــه انســان  ــی اســت ک ــه پل ــرار نیســت، بلک ــدن و ق ــا جــای مان ــه دنی ک
می بایســت از آن بگــذرد و حیــات دو روزۀ دنیــا را بــرای آخــرت 
ــه  ــه این ک ــت ب ــداری اس ــرگ هش ــد. م ــرار ده ــۀ راه ق ــه گی توش همیش
دنیــا و انســان بیهــوده آفریــده نشــده اســت و پــس هــر چیــزی، ملکــوت 

ــِی آن اســت.  ــه بیانگــر هــدف نهای ــی اســت ک و باطن
امــا بســیاری از مــردم اهــل غفلــت هســتند. از ویژه گی هــای اهــل 
غفلــت آن اســت کــه چشــم دارنــد ولــی نمی بیننــد، گــوش دارنــد ولــی 
ــل را  ــته و حق وباط ــم نداش ــی درک و فه ــد ول ــب دارن ــنوند، قل نمی ش
ــد  ــا می خورن ــان، تنه ــد چهارپای ــان همانن ــند. این ــاز نمی شناس ــم ب از ه
و می خوابنــد و سرشــار از شــهوات هســتند و بلکــه بدتــر از آنــان 
هســتند؛ زیــرا همــۀ منابــع و ابزارهــای شــناختی و ادراکــی را دارنــد ولــی 
هیــچ بهره یــی از آن نمی برنــد. پــس می بایســت آنــان را پســت تر 
ــه  ــارا اســت، بلک ــنگ خ ــه س ــرار داد ک ــدات ق ــوران در ردۀ جام از جان
ــی از  ــد ول ــارا آب برمی آی ــنگ خ ــه از س ــتند ک ــت تر هس ــم پس از آن ه
ــد  ــر عظمــت خداون ــی و انعطــاف در براب ــچ نشــانه یی از نرم ایشــان هی
ــه  ــتند ک ــی هس ــت واقع ــل غفل ــان اه ــان هم ــس این ــود. پ ــده نمی ش دی
هیــچ ذکــر نداشــته و هرگــز یــاد خــدا و هــدف و فلســفۀ آفرینــش بــه دل 

ــه ۱۷۹(  ــراف، آی ــد. )اع ــا نمی آی ــای آن ه ه

اهل ذکر؛ ذاکر مرگ 
اهــل ذکــر نــه تنهــا اهــل غفلــت نیســتند، بلکــه اهــل حضورنــد و همواره 
ــه ملکــوت و  ــا هــر نشــانه یی ب ــد ب ــد را در محضــر خویــش دارن خداون
باطــِن آن می نگرنــد و خــدا را بــه یــاد می آورنــد و در ورای هــر چیــزی 
ــتهاآور آن،  ــهوت انگیز و اش ــای ش ــت و آرایه ه ــای طبیع ــا زیبایی ه حت
ــد و در  ــدن را می بینن ــی ش ــی و ربان ــی خدای ــانیت یعن ــۀ انس ــکاد قل چ

ــد.  ــِی آن می رون پ
ــه ســر از  ــاد مــرگ هســتند و هــر روز ک ــر، اهــل ی ــن رو اهــل ذک از ای
ــس از  ــه پ ــد: خــدا را ســتایش و ســپاس ک ــد می گوین خــواب برمی دارن
ــا کــرد، چــرا کــه النــوم اخ المــوت/ خــواب  ــده و احی ــم مــرا زن میراندن

ــرادر مــرگ اســت.  ب
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بخش نخسـت

داكتر محیی الدین مهدی

دو روز پیش، وقتی از مجلس رونمایی آثار 
ربانی،  برهان الدین  پروفیسور  استاد شهید، 
از  تحصیلکرده  دو جواِن  می شـدم،  بیرون 
آنان  سخناِن  به  دقایقی  که  خواستند  من 
گوش دهم. آنان ـ پیش از این ـ نوشته ی 
کوتاه من درباره ی ِ حقوق مدنِی اقلیت هاِی 
تباری و دینی را خوانده بودند. ابتــدا آن دو 
از من پرسیدند که در باب اقلیت قومی ای 
به نام »جوگی« چه می دانم. فکر کردم با یک 
اتنوگرافی  و  اتنولوژی  موضوع  در  سوال 
بسیاری  چیز  گفتم:  آنان  به  ام.  روبرو 
نمی دانم، جز اینکه نامِ آنان برگرفته شده از 
»جوی«  به  منسوب  آن  و  است،  »جویی« 

باشد که ناحیتی است در بخارا. 
مطابق قاعده ی زبان شناسی، وقتی دو  واکه 
یا مصوت )واول( در یک کلمه در کنار هم 
تلفظ،  در  دشواری  رفع  برای ِ  گیرند،  قرار 
یکی از همخوان ها )یا صامت ها(ِی ذیل در 
میان شان حایل واقع می شود: »ج چ ی گ 
ن و«؛ این حرِف حایل را »صامت میانجی« 
که  »جویی«  جاِی  به  چنانکه  می خوانند؛ 
گفته  »جوگی«  دارد،  دشخواری  تلفظ 
می شود. اما دو امر مردم را به اشتباه انداخته 

تا تصور کنند که این طایفه هنـدی اند: 
)با  »جوگی«  کلمه ِی  شباهت  نخست  ـ 
  juki[با کاف(؛ جوکی( با »جوکی«  گاف(، 
سنسکریت[ که از نظر دستوری اسم است، 
چنانکه  آمده.  هندی  مرتاض  معناِی  به 
ریاضت  مشغول  جوکیان  گفته:  جمال زاده 
شده اند. یا مروی که آن را مرادف درویش 
از  مکان،  هر  و  جا  هر  در  گفته:  ملنگ  و 
را  هست)مثال ها  کسانی  قلندر  و  جوکی 

حین این نگارش درج کردم(.
ـ دوم طرز زنده گی آنان که مانند »جت« یا 
»جات« )در هندی به معنایِ  دهقان( است. 
مانند  دراویدی)  طوایف  از  که  جت ها 
براهویی، تامیل، تلوگو...( هندی االصل اند، 
دو  هر  یعنی  دارند؛  خانه به دوشی  زنده گی 

یا  غیرمسکون  جت ها  و  جوگی ها  دسته: 
»کوچی« اند.

بی قرار  بسـیار  جوان  دو  هر  درحالی که   
می نمودند، بعد از شنیدن سخناِن من اندکی 
آرام شدند. آنان گفتند: هدِف ما این است 
از  مدنی  فاقد حقوق  این کشور  در  ما  که 
داشتن  حق  سرپناه،  داشتن  حِق  جمله 
و  رای،  استعمال  یا  اظهار  حق  تذکره، 
پارلمان  در  نماینده گی  کرسی  داشتن  حق 
داریم،  رابطه  این  در  تحقیقی  ما  هستیم. 
اما  هستند؛  کمپ   ۲۵۰ از  بیش  جوگی ها 
با  خود  فارسِی  اصالت  از  ما  درحالی که 
خبریم، بیم داریم که در ستون هویِت ما در 

تذکره، چیز دیگری نوشته شود. 
آنگاه دلیل بی قراری آن دو جوان را درک 
جوگی  شود  فهمیده  اینکه  از  آنان  کردم؛ 
هستند، هم شرم و هم بیم داشتند. به آنان 
وعده کردم که به زودی در این باره اقدامی 
مورد  در  مختصری  از جمله  کرد.  خواهم 
در  و  می نویسم،  جوگی ها  زباِن  و  تبار 
یکی  صاحِب  دارند  حق  اینان  که  این باره 
حاضر  حال  در  که  باشند  کرسی ای  ده  از 
خواهم  اقداماتی  کوچی هاست،  به  متعلق 
کرد. اما اینکه نباید هویِت آنان تغییر کند، 
ارتباط  آگاهی دهی  به  چیزی  هر  از  بیش 
آنان توصیه کردم که مردماِن  به  می گیـرد. 
خود را تشجیع نمایند تا پاِی هویت خود 
هویت  که  دادم  توضیح  آنان  به  بایستند. 
مقولۀ فرهنگی است، و مولفۀ اصلِی آن را 

زبان تشکیل می دهد.
و  جوگی ها  بر  عاوه  افغانستان،  در   
جت ها، طایفۀ دیگری به نام »گجر« هست 
اند.  خانه بدوش  و  کوچی  آن دو  مانند  که 
گجرها نیز هندی االصل اند. درحالی که این 
سه طایفه مسلمان اند، دستۀ چهارم که هم 
از نظر دینی و هم از نظر طرز زنده گی با 
آنان متفاوت است، هندوها و سکه ها اند. 
قبلی  دسته هاِی  از  اخیر  دستۀ  که  امتیازی 

اینان داراِی تذکرۀ تابعیت  دارد اینست که 
می باشند.

مجلس  کرسِی  ده  حاضر،  حال  در   
یافته؛  به »کوچی«ها اختصاص  نماینده گان 
جداگانه ای  طرزالعمل  آن  احرازِ  برای  و 

ترتیب شده، که اهِمّ مفاد آن این است: 
درحالی که براِی سایر اعضای ولسی جرگه، 
والیت مربوطه یک حوزۀ انتخاباتی در نظر 
کوچی،  نمایندۀ  ده  هر  برای  شده،  گرفته 
این  البته  است.  حوزه  یک  افغانستان  تمام 
تجویز به دلیل نامسکون بودن و کوچ نشین 
اما اشکال در سه  بودِن آنان معقول است، 

جاست: 
 - کوچی  نفوس  مجموع  این که  نخست 
اعم از پشتون، بلوچ، جوگی، گجر، جت، 
ترکمن، عرب و غیره، به هیچ وجه به یک 
میلیون نفر نمی رسد. هرچند آمار دقیقی در 
دست نیست، ولی طِی چند دهۀ اخیر تعداد 
بسیاری از کوچی ها - به ویژه کوچی هاِی 
پشتون - مسکون شده اند. از روی بعضی 
حدود  در  را  کوچی ها  تعداد  سنجش ها، 
می کنند  تخمین  نفر   ۱۵۰۰۰۰ تا   ۱۰۰۰۰۰
که ثلِث آن ها را پشتون ها تشکیل می دهند.

دوم این که ـ به ترفند کرزی ـ هر ده کرسی 
به پشتون ها تعلق گرفته است.

سوم اینکه، با این حال، تعداد بیشتِر کسانی 
کوچی ها  از  ولسی جرگه  در  هم اکنون  که 
نماینده گی می کنند، از نظر شیوه ی زنده گی، 
کوچی نیستند؛ آنان سالیان متمادی است که 
بعضًا  )و  شهرنشین  بلکه  ده نشین،  تنها  نه 
فراتر از آن( شده اند. یعنی بسیاری از اینان 

از جمعیِت کوچی نماینده گی نمی کنند.
به  متعلق  کرسی هاِی  تعداد  اوالً  می باید:   
تقلیل  کرسی  پنج  به   - حداکثر   - کوچی 
یابد؛ ثانیًا به هر یک از طوایف مذکوره یک 
کرسی، و به کوچی هاِی پشتون دو کرسی 

تعلق گیرد. 

جوگیهاوکوچیها

خـــواب؛
بـرادر مــرگ

مجمــوع نفــوس كوچــی - اعــم از پشــتون، بلــوچ، جوگــی، گجــر، جــت، تركمــن، عــرب 

و غیــره، بــه هیــچ وجــه بــه یــک میلیــون نفــر نمی رســد. هرچنــد آمــار دقیقــی در 

دســت نیســت، ولــی طــِی چنــد دهــۀ اخیــر تعــداد بســیاری از كوچی هــا - بــه ویــژه 

كوچی هــاِی پشــتون - مســکون شــده انــد. از روی بعضــی ســنجش ها، تعــداد 

ــِث  ــه ثل ــد ك ــن می كنن ــر تخمی ــا 150000 نف ــدود 100000 ت ــا را در ح كوچی ه

ــد ــکیل می دهن ــتون ها تش ــا را پش آن ه

ACKU



-------  علی محمدرضایی هفتادر

چکیده
طنــز از دیربــاز مــورد توجــه شــاعران فارســی 
بــوده کــه طبقــۀ نخبــه گان جامعــه هســتند و شــاعر 
همراهــی خویــش را بــا جامعــه نــه در طــرز تفکــر، 
ــواب  ــب راه ص ــه جان ــه ب ــردِن جامع ــه در راه ب ک
می دانــد و در ایــن راه بــه جهــت اندیشــمندی 
ــا از  ــرد ت ــت می نگ ــا دق ــانی را ب ــش، راه انس خوی
ــوی از  ــود عض ــه خ ــه ک ــر جامع ــای پیک بیماری ه
آن اســت، آگاه شــود و آن گاه بــا ابــزاری مناســب و 
بــه اشــکال مختلــف ســعی در رفــع موانــع می کنــد 
و در ایــن راه گاه بــه مبــارزۀ جســورانه بــا کســانی 
ــب،  ــاری ظاهرفری ــار و گفت ــا رفت ــه ب ــردازد ک می پ
ســعی در اغــوای مــردم دارنــد تــا در ایــن پوشــش 

ــد. ــه منفعــِت خویــش راه برن ب
واژه های کلیدی: فردوسی، طنز، خنده، مبارزه

مقدمه
طنــز و شــوخی از ابــزار کارآمــِد بعضــی از شــاعران 
بــزرگ پارســی اســت کــه نیــاز بــه باریک اندیشــی 
و ژرف اندیشــی شــاعر دارد و بــه دگراندیشــی 
ــران  ــون دیگ ــی چ ــاعر وقت ــت. ش ــته اس او وابس
نیندیشــد، برجســته تر می شــود. زیــرا چیــزی را 
ــِت آن نیســتند  ــه رؤی ــادر ب ــد کــه دیگــران ق می بین
ــتر  ــرداز بیش ــاعر طنزپ ــت در ش ــن خصوصی و همی
مــورد نیــاز اســت. از میــان شــاعران برگزیــدۀ 
جهانــی، فرودســی را کــه از طنــز بهتریــن کارکــرد 
ــادت  ــد ع ــاف آم ــم. خ ــته، برگزیده ای را درخواس
راهگشــای او ابــزار مــورد اســتفاده اش، طنــز اســت 
کــه بــا آن  هــم جامعــه را اســتیضاح می کنــد و هــم 
بــه جراحــی دقیــق پیکــر بیمــارِ آن دســت می زنــد. 

شگردهای طنزپردازی
خنده هــای طنــز آگاهانــه، تــوأم بــا جســارت، 
امیــد  و  تیزبینــی  و  حاضرجوابــی  شــجاعت، 
دیگــر  خنده هــای  اســت.  بهتــر  آینده یــی  بــه 
ــی  ــچ نکته ی ــد. هی ــری دارن ــر کمت ــد و تأثی عوامانه ان
نبایــد از دیــد شــخصیت طنــز پنهــان بمانــد. زیــرا 
ــد و  ــاب آی ــه حس ــف ب ــد نقطه ضع ــان می توان هم

ــه او کارگــر افتـــد. طنــز  ــه ب از همــان بخــش ضرب
شمشــیری آغشــته بــه زهرخنــد اســت کــه گــرگان 
پنهــان در لبــاس میــش را رســوا می کنــد و پوســتین 
فریــب را کنــار می زنــد تــا پای مــردان ابلیــس 
فضاحــت کشــند. آن هــا اشــک ها و لبخندهــا را 

ــد.  ــه دارن آمیخت
طنــز در وجــود انســان انقــاب برپــا می کنــد 
و او را بــه وادی تردیــد می کشــاند و بــا ذهــن 
و  خــود  بازخواســِت  بــه  خویــش  پرسشــگِر 
ــون  ــه تاکن ــه آن چ ــن ب ــیند و از یقی ــران می نش دیگ
ــاآرام  ــکون را از دروِن ن ــد و س ــد، دور می کن می دی
او می گیــرد و بــه آرامشــی درونــی و حقیقــی 
امیــدوار می کنــد. فردوســی بــه ایــن مهــم آگاه 
اســت و در عیــن قاطعیــت بــا ســوزی انســانی بــر 
ــد  ــد، »گفته ان ــر می افت ــریت کارگ ــاِن بش ــق ج عم
ــم از  ــی ـ اع ــی و بدیع ــات ادب ــز از صناع ــه طن ک
ــجع،  ــاس، س ــه، جن ــر، کنای ــات نظی ــام، مراع ایه
ــز  ــارف )طن ــی( و تجاهل الع ــه گوی ــارودی )نقیض پ
ــد،  ــخند بزن ــا نیش ــد ت ــتفاده می کن ــقراطی( ـ اس س
ــدار  ــب را بی ــد و مخاط ــت بیافرین ــد، حرک آگاه کن
ــه  ــه و هــزل ک ــت برخــاف فکاه ســازد و در نهای
ــزد، او را  ــب را برمی انگی ــانۀ مخاط ــدۀ سرخوش خن
بــه وضــع خویــش بگریانــد.« )بیســت ســال طنــز، 

ــدر:۷(  ــا ص روی
ــتِر  ــی از بیش ــبت، ول ــک نس ــه ی ــه ب ــی ن فردوس
آن چــه  اســت.  گرفتــه   بهــره  ادبــی  صنایــع 
ــه،  ــرار گرفت ــش ق ــی در طنزهای ــت مایۀ فردوس دس

عبــارت اســت از:
غرور

نخســتین نقطــۀ نفوذپذیــری هــر کــس، خودخواهی 
ــاه اســت و ریشــه  اوســت کــه عامــل هــر نــوع گن
ــز  ــورد طنزآمی ــن برخ ــی دارد. بهتری در منفعت طلب

رســتم در رزم بــا اشــکبوس کشــانی اســت. 
مروری بر اصل داستان می کنیم:
خروشید کای مردم رزم آزمای 

هماوردت آمد مشو باز جای
کشانی بخندید و خیره بماند 

عنان را گران کرد و او را بخواند
بدو گفت خندان که نام تو چیست

 

گریســت خواهــد  کــه  را  بی ســرت  تــن 
تهمتن بدو گفت کای شوم تن

 چه پرسی تو نامم در این انجمن
مرا مادرم نام مرگ تو کرد 
زمانه مرا پتک ترگ تو کرد

کشانی بدو گفت بی باره گی 
به کشتن دهی سر به یک باره گی

تهمتن چنین داد پاسخ بدوی
 که ای بیهده مرد پرخاشجوی

پیاده ندیدی که جنگ آورد 
سر سرکشان زیر سنگ آورد

به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ 
سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟
هم اکنون تو را ای نبرده سوار 

پیاده بیاموزمت کارزار
پیاده مرا زان فرستاده طوس

 که تا اسب بستانم از اشکبوس
کشانی پیاده شود همچو من

 بدو روی خندان شوند انجمن
پیاده به از چون تو سیصد سوار

بر این دشت و این روز و این کارزار
کشانی بدو گفت با تو سلیح 

نبینم همی جز فسوس و مزیح
چو نازش به اسب گران مایه دید 

کمان را به زه کرد و اندر کشید
بخندید رستم به آواز گفت

 که بنشین به پیش گرانمایه جفت
سزد گر بگیری سرش در کنار

 زمانی بر آسایی از کارزار
)فردوسی، شاهنامه، ج۱(

رســتم بــا چهــرۀ خنــداِن دشــمن روبــه رو می شــود 
تمســخرش  خنده هــای  پشــت  را  او  غــرور  و 
ــت  ــد و نخس ــرار می ده ــدف ق ــد و آن را ه می بین
علــت خودبینــی اش را می جویــد تــا از همــان 
ــن کار  ــون اولی ــد. چ ــه وارد کن ــه او ضرب ــه ب نقط
ــکا  ــای ات ــا دشــمن شناســایی نقطه ه در برخــورد ب
ــروی  ــه نی ــه ب ــد ک ــی می بین ــدرت اوســت، وقت و ق
ــام او را  ــخر ن ــه تمس ــت و ب ــرور اس ــی اش مغ بدن

ویژه گی هــای  بــه  طریــق  آن  از  تــا  می پرســد 
روحــی او دســت یابــد، زیرکانــه آن را مخفــی 
ــل  ــود در مقاب ــام خ ــیدن ن ــد و او را از پرس می کن
چشــمان دیگــران برحــذر مــی دارد و خــود را 
»مــرگ« معرفــی می کنــد تــا تــرس ناشــی از مــرگ 

ــدازد.  ــاِن او بین ــه ج را ب
کشــانی کــه حاضرجوابــی او را می بینــد، بــا نگاهــی 
ســریع بــه موقعیتــش متوجــه پیــاده آمدنــش بــه رزم 
ــتم  ــا رس ــازد ت ــری می آغ ــخر دیگ ــود و تمس می ش
پاســخی بــرای دفــاع از خــود نداشــته باشــد. رســتم 
آگاه تــر و زیرک تــر، بیهوده گــی ســخِن مــردی 
ــش  ــه رخ ــد، ب ــارز می دان ــود را مب ــراً خ ــه ظاه ک
ــو از  ــرف ت ــد: ح ــخ او می گوی ــد و در پاس می کش
ــان  ــه گم ــت ک ــنجیده اس ــوده و نس ــت بیه آن جه
ــزار جنگــی  ــه اســب و اب ــروی انســان ب ــی نی می کن
اوســت. زیــرا مــن شــجاع چــون شــیرم و نیرومنــد 
چــون نهنــگ و پلنــگ، و اینــان هیــچ گاه ســواره بــه 

ــد.  ــگ نمی رون جن
ــا  ــزد و ب ــکبوس می ری ــان اش ــر ج ــر ب ــی دیگ ترس
طنــز دیگــری او را بــه ضعــف می کشــاند و عصبانی 
می کنــد و آن دلیــل دیگــری اســت کــه بــرای پیــاده 
ــرا  ــوس م ــه ط ــد و آن این ک ــان می کن ــش بی بودن
بــه ایــن دلیــل پیــاده بــه جنــگ فرســتاده تــا اســب 
ــو  ــاده ش ــن پی ــل م ــم مث ــو ه ــرم و ت ــو بگی را از ت
ــاده  ــه پی ــان ب ــه جنگ جوی ــاوت ک ــن تف ــا ای ــا ب ام
ــد.  ــخره می کنن ــو را مس ــد و ت ــو، می خندن ــودن ت ب
پیــاده آمــدن بــه جنــگ بهتــر و باشــرف تر اســت از 

ــد.  ــاده ات کنن ــی و پی ــواره بیای ــه س این ک
ــد  ــر می بین ــی او را کارآمدت ــزار جنگ ــکبوس، اب اش
و بــه شــکل دیگــری بــه مقابلــه می پــردازد و 
می گویــد می بینــم ســاحی بــه جــز مســخره 
کــردن و اســتهزا نــداری و رســتم ضربــۀ آخــر را بــه 
او کــه غــرورش پیــش از ایــن تــرک برداشــته بــود، 
ــازش او )اســبش(  ــکا و ن ــۀ ات ــی آورد و نقط وارد م
ــد  ــه زهرخن ــرش را ب ــد و تی ــرار می ده را هــدف ق
تمســخری دیگــر می آمیــزد کــه: خــودت هــم کنــار 
اســب عزیــزت بنشــین و ســرش را در آغــوش 

ــر! بگی
ــز  ــار طن ــده در آث ــه ش ــه کار گرفت ــای ب تکنیک ه
بزرگ نمایــی  کوچک نمایــی،  از:  عبارت انــد 
ــورد  ــه م ــی ک ــاِت کس ــن کلم ــردِن عی ــه کار ب و ب
ــۀ  ــز از هم ــا قصــد طن ــع شــده اســت، ام ــز واق طن
این هــا، اصــاح اســت نــه تخریــب، طنزهــای 
نیــش دار بــه مثابــۀ تیرهــای مســموم اســت کــه بــر 
ــی  ــۀ روان ــز ضرب ــه ج ــیند و ب ــدف می نش ــان ه ج
ــن  ــه همــراه دارد. »ای ــز ب ــاری نی رســوایی و بی اعتب
ــردازان در  ــت طنزپ ــای زش ــود هوس ه ــا مول طنزه
جهــت خوارشــماری ارزش هــای دیگــران نیســت، 
وطن پرســتانه یی  و  روشــن فکرانه  تــاش  بلکــه 
اســت کــه بــه منظــور ایجــاد انگیــزه و تفکــر مــردم 
ــتر  ــد و بیش ــر ببینن ــا بهت ــگ ت ــاوت و کم فرهن بی تف
بیندیشــند و ناهنجاری هــای رایــج در جامعــه را 
تشــخیص دهنــد. بنابرایــن در جوامع تحت اســتبداد 
و ســتم، آثــار طنزآمیــز نمــودار غایــت دیــن داری در 
ــا  ــردازان اســت ت خیرخواهــی و مردم دوســتی طنزپ
ــت و  ــم و دنیاپرس ــتاخ و شوخ چش ــووالن گس مس
ــی  ــتم و مردم فریب ــد و س ــود آین ــه خ ــناس ب خداش
ــته گان  ــرای خــود و وابس ــز را ب ــه چی ــد و هم نکنن
دکتــر  ایــران،  )طنزپــردازان  نخواهنــد.«  خــود 

ــزادی، ۱۶( به

منابع:
اندوه جــردی، دکتــر حســین، )۱۳۸۳(،  بهــزادی 
ــان دورۀ قاجــار،  ــا پای ــران از آغــاز ت ــردازان ای طنزپ
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رونمایی برخی آثار
 شهید برهان الدین ربانی

------- هارون مجیدی
ــن  ــور برهان الدی ــای پروفیس ــی از کتاب ه ــش برخ ــومین همای س
ربانــی، رهبــر جهــاد و مقاومــت مــردم افغانســتان و رییس جمهــور 

پیشــین، رونمایــی شــد.
ــس،  ــای مجل ــان، اعض ــادی از جوان ــمار زی ــه، ش ــن برنام در ای
ــتند. ــتراک داش ــجویان اش ــگاه و دانش ــتادان دانش ــن، اس مجاهدی
ســخنرانان ایــن همایــش تأکیــد کردنــد کــه اســتاد شــهید در کنــار 
حکومــت داری و سیاســت پیشــه گی، فرصت هایــی را کــه در 
ــه و نوشــتن می گذشــتاند. ــوزش، مطالع ــرای آم ــار داشــت ب اختی

در ایــن همایــش شــش اثــر اســتاد شــهید رونمایــی شــد. ســخنانی 
ــاری از  ــه آث ــی ب ــر، نگاه ــام رهب ــر، پیغ ــن ضمی ــد روش از مرش
اســتاد شــهید، شــمارۀ پنجــم خــط رهبــر، ترجمــۀ اثــر معالــم فــی 
الکفــاح و دِ رهبــر پیغــام، از کتاب هایــی انــد کــه طــی یــک ســال 
ــاپ  ــه چ ــهید ب ــتاد ش ــار اس ــن آث ــز تدوی ــوی مرک ــته از س گذش

رســیده اســت.
واقــف حکیمــی، ســخنگوی جمعیــت اســامی افغانســتان کــه در 
ایــن برنامــه در پیونــد بــه کارهــای فکــری شــهید ربانــی صحبــت 
ــه  ــی ک ــود مصروفیت های ــا وج ــی ب ــتاد ربان ــت: اس ــرد، گف می ک
ــتن  ــه و نوش ــه مطالع ــم ب ــت، بازه ــف داش ــای مختل در دوره ه

می پرداخــت. 
به گفتــۀ او: پروفیســیور برهان الدیــن ربانــی از جملــه کســانی بــود 
کــه پیوســته در پهلــوی مبــارزات گــرم، حمــل ســاح و پرداختــن 
بــه مباحــث سیاســی از تعلیــم و حکمــت و نوشــتن غافــل نبــود.

به گفتــۀ آقــای حکیمــی: بــا نگاهــی گــذرا بــه شــماری از نوشــته ها 
ــد  ــا دی ــه او ب ــرد ک ــی می ب ــب پ ــتاد، مخاط ــخنرانی های اس و س
و  می نگریســته  قضایــا  بــه  انسان شــناختی  و  جامعه شــناختی 
شــناخت ژرفــی از مناســبات و عملکردهــای جــاری در دوره هــای 

مختلــف، داشــته اســت. 
ــار اســتاد  از ســویی هــم، فضلــی آمــاج رییــس مرکــز تدویــن آث
شــهید در بــارۀ دانــش و باغــت رهبــر جهــاد و مقاومــت کشــور 
ــتاد  ــخنرانی های اس ــه س ــف ب ــل مختل ــر در مراح ــد: اگ می گوی
شــهید گــوش بدهیــد، مــوارد تکــراری نمی یابیــد و پــی خواهیــد 

ــرد کــه او از حافظــۀ قــوی و دانــش وســیع بهــره داشــت. ب
عنایــت اهلل خلیــل هــدف، اســتاد دانشــگاه کــه در ایــن همایــش 
ــا  ــن کتاب ه ــاپ ای ــه چ ــان این ک ــار بی ــرد، در کن ــت می ک صحب
ــت،  ــی نیس ــی کاف ــتاد ربان ــری اس ــث فک ــانش مباح ــرای رس ب
گفــت: توقــع ایــن اســت تــا نهادهــای زیــادی بــرای تبییــن بیشــتر 
و بهتــر درس هــا جهــاد و مجاهــدان بــه میــان آیــد تــا نســل امــروز 

ــد. ــره ببرن ــته ها به ــن داش از ای
ــه کارنامــۀ شــهید  ــد ب ناصــر شــفیق، اســتاد دانشــگاه کــه در پیون
اســتاد ربانــی صحبــت می کــرد، در بخشــی از ســخنانش بــا 
ــه دیدگاه هــای اســتاد در قســمت آوردن و تأمیــن صلــح  اشــاره ب
ــور  ــح در کش ــرای آوردن صل ــای او ب ــد از پیامه ــه بای ــت ک گف

ــود. ــرده ش ــتفاده ب ــترده اس ــورت گس به ص
به گفتــۀ او: رهبــر جهــاد و مقاومــت رهبــر دلســوز بــود و همــواره 

بــرای آســودهگی مســلمانان تــاش می کــرد.
پروفیســور برهان الدیــن ربانــی در بیســت و نهــم شــهریور/
ســنبلۀ۱۳۹۰ در اثــر یــک انفجــار انتحــاری در منزلــش به شــهادت 

رســید.
ــی  ــورای عال ــای ش ــماری از اعض ــب، ش ــار بم ــان انفج در زم
ــان در  ــر از اعضــای طالب ــا دو نف ــزل او ب ــح افغانســتان در من صل
حــال گفت وگــو بودنــد کــه یکــی از نمایندهــگان طالبــان، مــواد 
ــود را منفجــر کــرد. ــی کــه در دســتارش پنهــان کــرده ب منفجره ی
ــار اســتاد شــهید از پنج ســال  گفتنــی اســت کــه مرکــز تدویــن آث
ــردآوری و  ــهید را گ ــتاد ش ــای اس ــال اثره ــه س ــو هم ــه این س ب
ــر  ــن اث ــز چندی ــته نی ــال گذش ــار س ــی چه ــد و ط ــن می کن تدوی
ــر جهــاد و مقامــت مــردم افغانســتان رونمایــی شــده اســت. رهب

آموختنی هــای در مســیر انقــاب اســامی، محمــد)ص( نخســتین 
ــتقالیت  ــت ناک، اس ــکوت وحش ــریت، س ــوزگار بش ــی و آم مرب
انقــاب، خــط رهبــر جلــد اول، دوم، ســوم، چهــارم، همــگام بــا 
خورشــید و قیــام توفنــده عنــوان شــماری از کتاب هــای از اســتاد 
شــهید و یــا در پیونــد بــه کارنامــۀ او اســت کــه تــا حــال بــه نشــر 

رســیده انــد.
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و  جهانی  تجارت  چهارراهِ  زمانی  میانه  آسیای 
هجوم  درحالی که  بود.  باوقار  فرهنگی  دارای 
سپس  و  دریایی،  راه های  ظهور  بعداً  و  مغول 
زوال  سبب  روسیه  سوی  از  منطقه  اشغال 
این  کشورهای  می رفت  امید  شد،  میانه  آسیای 
منطقه پس از استقال شاهد نوزایی یا رنسانس 
باشند. اما این اتفاق نیفتاد، به ویژه ازبیکستان که 
با  سیاسی  لحاظ  از  گذشته  سال  بیست وپنج  در 
رکود روبرو بوده است، حتا مرگ دیکتاتور این 
کشور، اسام کریم اوف نیز بعید است سبب تغییر 

وضعیت شود.
ازبیکستان، مانند همۀ آسیای میانه، در کنار اختناق 
مرزهایی  و  تباری  مهندسی  بار  باید  سیاسی، 
کرده  تطبیق  ظالمانه  گونۀ  به  سابق  شوروی  که 

است را بر دوش بکشد. وادی فرغانه، به عنوان 
لحاظ  از  میانه،  آسیای  در  بخش  حاصلخیزترین 
وادی  شوروی،  اتحاد  است.  غیرمتجانس  تباری 
میان جمهوریت های  در  بخش  سه  به  را  فرغانه 
ازبیکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تقسیم کرد. 
از آن یک منطقۀ  این سه بخش وادی، که پیش 
واحد بودند، حاال هرکدام به صورِت جداگانه تنها 
از طریق کوه های این سه کشور قابل دسترس اند.

یکی از ناگوارترین ابعاد دموگرافی آسیای میانه، 
برخورد بدی است که با فارسی گویاِن این منطقه 
که پیش از این گروه نخبۀ فرهنگی آسیای میانه 
آسیای  فارسی گویان  گرفته است.  بودند، صورت 
در  بیشتر  که  می شناسند  تاجیک  نام  به  را  میانه 
مهم ترین  که  بخارا  و  سمرقند  و  تاجیکستان 
مراکز فرهنگی آسیای میانه اند و امروز در هیأت 
ازبیکستان قرارند، زنده گی می کنند. بیشتر ناظران 
تاجیک ها  هم  هنوز  که  اند  باور  این  به  مستقل 
اکثریت نفوس سمرقند، بخارا و بیشتر بخش های 
بنیاد  بر  می دهند.  تشکیل  را  ازبیکستان  جنوب 

این  اکثر  روسیه،  امپراتوری  اواخر  احصاییۀ 
عنوان  به  ملی شان  شناس نامه های  در  تاجیک ها 
ازبیکستان  در  بتوانند  تا  شده اند  ثبت  ازبیک 
که  ازبیکستان  نفوس  درصد  سی  کنند.  زنده گی 
کنونی  نفوس  از  بیشتر  و  نفر  میلیون   ۹ حدود 
کریم اوف  اسام   اند.  تاجیک  است،  تاجیکستان 
در  است  ممکن  بود،  شده  زاده  سمرقند  در  که 

واقع نیم تاجیک بوده باشد. 
ایرانی ها  میانه،  آسیای  اصلی  ساکنین  بیشتر 
خیلی  که  می گفتند  زبان هایی سخن  به  و  بودند 
نزدیک با پشتوی امروزی   و  تا حدی با فارسی 
شامل  مردمان  این  داشت.  هم خوانی هایی  نیز 
دیگران  و  خوارزمی ها  باختری ها،  سغدی ها، 
با سایر  بازرگانی  این ها همه در زمینۀ  می شدند. 
میانه، و  قرون  داشتند. در  دادوگرفت  آسیا  نقاط 
تقریبًا هم زمان با رو آوردن این منطقه به اسام، 

زبان  هماهنگ  به صورت  ایرانی  گروه های  این 
شرق  مشترک  زبان  آن زمان  در  که  را  فارسی 
امپراتوری  کردند.  اختیار  بود،  شده  اسامی 
 ۸۱۹ در  بخارا  و  سمرقند  مرکزیت  با  سامانی، 
مستقل  دولت  نخستین  و  شد  تأسیس  میادی 
فارسی  بعد از استیای عرب بود. این دولت، که 
امروز تاجیک هایی از آن به عنوان نخستین دولت 
تاجیکی یاد می کنند، سبب اعتای زبان و فرهنگ 

فارسی گردید.
تباری  ترکیب  ترک،  قبایل  مهاجرت  افزایش  با 
مغول  تهاجم  و  شد  تحول  دچار  میانه  آسیای 
مرگ میلیون ها تاجیک را در پی داشت. میلیون ها 
تاجیِک دیگر به سوی جنوب و به کوهپایه های 
هندوکش و کوه های »کپه داغ« در ایران و افغانستان 
این که در بخش هایی  با وجود  بردند.  پناه  امروز 
از آسیای میانه تاجیک ها به عنوان اکثریت تباری 
فرهنگ  همچنان  فارسی  فرهنگ  و  ماندند  باقی 
ادبیات بود، در حدود قرن شانزدهم میادی این 
منطقه تحت سیطرۀ سیاسی ازبیک ها قرار گرفته 

تاجیک های  ساختند.  را  اکثریت  ترک زبان ها  و 
فارسی گویان  از  روزافزون  گونۀ  به  میانه  آسیای 
بیشتر  برعکِس  شدند.  دور  افغانستان  و  ایران 
به  میانه  آسیای  تاجیک های  ایران،  فارسی گویان 

مذهب شیعه نگرویدند.
و   ۱۸۶۰ دهه های  در  روسیه  تهاجم  هنگام  و 
شد.  تشریح  که  بود  همین گونه  وضعیت   ۱۸۷۰
امپراتوری روسیه، به واسطۀ »میانجی« های ازبیک 
تاجیک ها  لذا  و  می کرد  حاکمیت  منطقه  باالی 
سیاسی  قدرِت  و  جایگاه  از  دوباره  نتوانستند 
در  هنوز  حالی که  در  آن ها  شوند.  برخوردار 
سمرقند و بخارا مسلط بودند، اکثریت تباری در 
مرو را از دست داده بودند. با به وجود آمدن اتحاد 
شوروی، وضع تاجیک ها بهتر شد. چون شوروی 
سیاست ایجاد تقسیمات ارضی بر بنیاد گروه های 
تباری را دنبال می کرد. تطبیق این سیاست را لنین 

بر دوش استالین گذاشته بود.
در ابتدا تاجیکستان به شکل یک منطقۀ خودمختار 
در  تاجیک  خودمختار  جمهوریت  شد:  تشکیل 
ازبیک  شوروی  سوسیالستی  جمهوریت  داخل 
یک  درجۀ  به   ۱۹۲۹ سال  در   .۱۹۲4 سال  در 
و  سغد  منطقۀ  و  یافت  ارتقا  کامل  جمهوریت 
به آن  دنبالۀ شمالی تاجیکستان در وادی فرغانه 
استالین  بنیاد سیاست  بر  این حال،  با  افزوده شد. 
برای جلوگیری از تک تباری شدِن جمهوریت ها، 
گروه هایی  که  می شدند  ترسیم  شکلی  به  مرزها 
بنابرآن،  گیرند.  بر  در  نیز  را  دیگر  تبارهای  از 
داشتند،  روس  جمعیت  اوکراین  و  قزاقستان 
می شد،  شامل  را  بی شمار  اقلیت های  روسیه 
آذربایجان دارای گروه های ارمنی شد، و به همین 
شکل، منطقۀ سغد تاجیکستان دارای یک اقلیت 

ازبیک است.
کرد  رشد  حدی  تا  تاجیک  فرهنگ  حالی که  در 
نظر  به  اما  باشد،  مستقل  کشور  یک  دارای  که 
می رسید که شوروی ها در آسیای میانه ازبیک ها 
این  به  احتماالً  تاجیک ها ترجیح می دادند.  بر  را 
سنتی  به صورِت  شهرنشین  تاجیک های  که  دلیل 
روشن فکراِن این منطقه بودند. حداقل در آن زمان 
حِق  شوروی  ازبیکستان  تاجیک های جمهوریت 
رفت وآمد آزاد و دسترسی به فرهنگ جمهوریت 
فروپاشی  با  داشتند.  را  تاجیکستان  شوروی 
شوروی و سخت گیری باالی مرزهای ملی، وضع 
برای تاجیک های ازبیکستان بدتر شد. کریم اوف 
کشورهای  با  فرامرزی  همکاری های  با  شخصًا 

همسایه به شدت مخالفت می کرد.
کشیده  باال  ازبیک ها  امروزی،  ازبیکستان  در 
می شوند؛ نشانه ها و آگهی ها همه به زبان ازبیکی، 
و گاهی به روسی اند. اقلیت قومِی ترک تبار  »قره  
غرب  شمال  در  خودمختار  منطقۀ  دارای  قلپاق« 
ازبیکستان اند، اما تاجیک ها از این امتیاز محروم 
اند. ازین رو وضع تاجیک ها در ازبیکستان ناگوار 
برای  سیستماتیک  امتیاز  دلیل  به  و  مانده  باقی 
پرورش،  و  آموزش  نظام  شمول  به  ازبیک ها، 
آیندۀ میراث فرهنگی تاجیک ها نگران کننده است.
خوشبینی  سبب  معموالً  رژیم  تغییر  حالی که  در 
باشد،  می تواند  کشور  در  فضا  شدن  بازتر  برای 
برای  ویژه  به  ازبیکستان،  در  تغییر  این  اما 
جمعیت تاجیک ها، بعید به نظر می رسد. کل نظام 
ازبیکستان، به شمول دستگا های امنیتی و تجارتی 
یافته اند.  آرایش  مشابه  مفکور  برای  کشور،  این 
نشانه های بهبود وضع تاجیک ها در ازبیکستان در 
آیندۀ نزدیک بسیار ناچیز اند. آن چه تأسف آورتر 
در  که  بخارا  و  سمرقند  شهرهای  این که:  است 
فرصت  شده اند،  واقع  ابریشم  باستانی  راه  مسیر 
نخواهند یافت تا در شگوفایی دوبارۀ منطقه نقش 

بازی کنند.

 سـوگ نامـۀ
 تاجیـکاِن ازبیـکستان
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مجلس نماینده گان امریکا طرحی را تصویب کرد که انتقال بازداشت شده گان 
را از زندان خلیج گوانتانامو در دورۀ ریاست جمهوری باراک اوباما ممنوع 

می کند.
براساس این مصوبه انتقال یا رهایی هر یک از این بازداشت شده گان تا به 
این   ۲۰۱۷ نظامی  بودجۀ  تصویب  یا  بعدی  رییس جمهوری  رسیدن  قدرت 

کشور، ممنوع خواهد بود.
آن ها  تن   ۲۰ رهایی  که  می شوند  نگهداری  گوانتانامو  در  زندانی   ۶۱ اکنون 

تأیید شده است.
نمایندۀ  والورسکی  جکی  توسط  که  نماینده گان  مجلس   ۵۳۵۱ مصوبۀ 
جمهوری خواه از ایالت ایندیانا ارائه شده بود، با ۲44 رأی موافق در مقابل 

۱۷4 رأی مخالف تصویب شد.
مجلس  اوهایو،  ایالت  از  جمهوری خواه  نمایندۀ  ونستراپ،  براد  به گفتۀ 
نماینده گان با تصویب این طرح، پیام نیرومند و شفافی می فرستد که امنیت 

ملی و جان مردم امریکا، از همه چیز مهم تر است.
ونستراپ افزود: در آخرین دور از آزادی زندانیان گوانتامو، رییس جمهوری 
رهایی ۱۵ زندانی خطرناک و انتقال آنان را به امارات متحدۀ عربی تصویب 
بازداشت و  برای  فراگیر  راهبر  این کار، یک  به جای  اوباما  کرده است. چرا 

محاکمه این افراد خطرناک ارایه نکرده است؟
انتقال هر یک از بازداشت شده گان   ،۵۳۵۱ HR براساس مصوبۀ موسوم، به
باقی مانده در این اردوگاه تا هنگام روی کار آمدن دولت بعدی یا تصویب 

قانون دفاع ملی ۲۰۱۷، هرکدام که زودتر فرا برسد، ممنوع خواهد بود.
گرچه این مصوبه عمدتًا در راستای خط مشی حزب جمهوری خواه است، اما 
چهار نماینده از این حزب علیه آن و ۱۲ نمایندۀ از حزب دمکرات به سود 

آن رأی دادند.
در  نماینده گان  مجلس  مسلح  نیروهای  کمیتۀ  برجستۀ  عضو  اسمیت،  آدام 
نگهداری  ادامۀ  گفت:  مجلس  صحن  در  طرح  این  بارۀ  در  مباحثه  جریان 
بازداشت شده گان باقی مانده، نقض قانون اساسی امریکا و آیین دادرسی به 

شمار می رود.

آگاهانه و عمدی تروریسم  نفوذ  از  آلمان  پولیس جنایی  ادارۀ فدرال  رییس 
داعش به جمع پناهنده گان برای گسترش ترس ها و نگرانی ها در بین مردم 
اشاره و تصریح کرد که داعش با این استراتژی می خواهد آسیب پذیری غرب 

را نشان دهد.
سه  که  کرد  اعام  آلمان  جنایی  پولیس  فدرال  ادارۀ  رییس  مونش،  هولگر 
مظنون داعشی که اخیراً در آلمان دستگیر شده اند، احتماالً در برنامه ریزی برای 

حمات تروریستی دست داشته اند.
اقامت  او هم چنین از تصمیمات احتمالی این مظنونین داعشی که در آلمان 

داشتند برای ارتکاب حمات تروریستی با همکاری دیگران خبر داد.
البته محققان نتوانستند برنامه های تروریستی مشخصی را شناسایی کنند.

رییس ادارۀ فدرال پولیس جنایی آلمان هم چنین تأکید کرد که تروریسم داعش 
عمداً و آگاهانه در سیل پناهنده گان نفوذ کرده تا ترس را در بین شهروندان 
گسترش دهند. این استراتژی مزورانه داعش است. تروریسم داعش می خواهد 
به این ترتیب آسیب پذیری غرب را نشان دهد. دقیقًا این نکته )پناهنده گان( 
ترس ها و نگرانی هایی را ایجاد می کند. این دقیقًا مفهوم ترور است که درست 
به آن جایی دست می گذارد که می تواند به ترس ها و نگرانی های مردم دامن 

بزند.
روز سه شنبۀ هفتۀ گذشته سه مظنون داعشی در اقامتگاه پناهنده گان در یکی 
از ایالت های آلمان دستگیر شدند. به گفتۀ وزیر داخلۀ آلمان این سه مظنون 
دستگیر شده احتماالً ارتباطاتی با عامان حمات تروریستی پاریس داشته و 

مظنون هستند که به سفارش داعش در نوامبر سال ۲۰۱۵ به آلمان آمده اند.

وزیر خارجۀ فیلیپین گفت: فیلیپین به اتحاد خود با امریکا کامًا پایبند است، 
اجازه  تبعیت نخواهد کرد و  امریکا در زمینۀ حقوق بشر  از دستورات  ولی 

نمی دهد تا مانند یک برادر کوچکتر با این کشور رفتار شود.
پرفکتو یاسای، وزیر خارجۀ فیلیپین در سخنانی تأکید کرد: فیلیپین قاطعانه به 
اتحاد با امریکا پایبند و متعهد است، ولی تحت تأثیر دستورات واشنگتن در 
زمینۀ حقوق بشر قرار نمی گیرد و نمی خواهد مانند یک برادر کوچکتر با این 

کشور برخورد شود.
دوترته  رودریگو  اخیر  اظهارات  به  واکنش  در  واشنگتن  در  سخنانی  در  او 
رییس جمهور جدید فیلیپینکه موجب تنش در روابط مانیل و واشنگتن شده، 

گفت: از برخی از اظهارات دوترته برداشت نادرستی شده است.
ویژۀ  نیروهای  خروج  برای  دوترته  درخواست  افزود:  فیلیپین  خارجۀ  وزیر 
آسیب  از  تا  است  بوده  موقتی  اقدام  یک  تنها  فیلیپین،  جنوب  از  امریکایی 
وارد شدن به نیروهای امریکایی در جریان عملیات نظامی ارتش فیلیپین علیه 

شبه نظامیان ابوسیاف جلوگیری شود.
تنها  امریکا  با  مشترک  دریایی  گشت های  با  دوترته  مخالفت  کرد:  تأکید  او 
مربوط به منطقه ویژه اقتصادی خواهد شد. سایر گشت های دریایی مشترک 
با امریکا باید ادامه داشته باشد چرا که این تعهد ما به حفط اتحاد نظامی با 

امریکا خواهد بود.
امریکا و فیلیپین بارها نگرانی و مخالفت خود را با اقدامات چین در دریای 

جنوبی چین اعام کرده اند.

ــتراک در  ــدف اش ــه ه ــاحلي ب ــال س ــي فوتب ــم مل ــي تی ــاده  گ آم
مســابقات المپیــک آســیا جریــان دارد.

روح  اهلل رســتگار رئیــس فدراســیون فوتبــال ســاحلي افغانســتان در 
صحبــت بــا رادیــو آزادي گفــت تیــم ملــي فوتبــال ســاحلي جهــت 
ــي  ــام م ــازم ویتن ــپتمبر ع ــخ ۲۱ س ــه تاری ــابقات ب ــن مس ــام ای انج
ــال  ــي فوتب ــم مل ــدار تی ــزود نخســتین دی ــتگار اف ــاي رس ــوند. آق  ش
ســاحلي بــا تیــم جاپــان بــه تاریــخ ۲۶ ســپتمبر برگــزار مــي  شــود. 
مســابقات المپیــک آســیا بــا اشــتراک 4۷ کشــور آســیایي در کشــور 

ــان خواهــد داشــت. ــام آغــاز و مــدت ده روز جری ویتن

قــرار اســت مســابقات بایســکل رانــي کوهســتاني میــان جوانــان در 
کابــل آغــاز شــود.

عبدالصــادق صادقــي رئیــس فدراســیون بایســکل رانــي افغانســتان در 
صحبــت بــا رادیــو آزادي گفــت ایــن مســابقات بــراي نخســتین بــار 
بــا اشــتراک حــدود ۱۰۰ ورزشــکار از کابــل راه انــدازي مــي  گــردد.

ــده  ــه آین ــن مســابقات هفت ــي، ای ــاي صادق ــات آق ــه اســاس معلوم ب
ــل برگــزار مــي  گــردد. ــروغ کاب ــراي یــک روز در کــوه  هــاي ق ب

مجلس نماینده گان امریکا انتقال 
زندانیان گوانتانامو را ممنوع کرد

پولیس آلمان:

تروریسم داعش می خواهد
 آسیب پذیری غرب را نشان دهد
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از دستورات امریکا تبعیت نمی کنیم

آماده گی تیم ملی فوتبال ساحلی

 به مسابقات المپیک آسیا جریان دارد

مسابقات بایسکل رانی کوهستانی 
در کابل آغاز می شود
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ــی  ــه جاودانگـ ــی بـ ــارِ هراتـ ــۀ عیـ عمـ
ــت پیوسـ

نمـــاد عیـــاری و کاکه گـــی زِن هراتـــی بـــود! و فقـــط 
ـــن  ـــود- آخری ـــس نب ـــچ ک ـــل هی ـــه مث ـــی ک ـــود -کس ـــر ب ـــک نف ی
بـــاری کـــه دیدمـــش در مراســـم اهـــدای تندیـــس جایـــزه صلـــح 
ـــری اش  ـــا عصـــای پی ـــی اش و ب ـــا عصـــای چوب ـــه ب ـــود ک ـــیمرغ ب س
ـــت  ـــس را دریاف ـــن تندی ـــد و ای ـــده آم ـــری خمی ـــا کم ـــواده اش- ب "ن
کـــرد و چـــه فضیلتـــی کـــه ایـــن مجـــال و فرصـــت نصیـــب مـــا 
ـــدی  ـــا دور بع ـــه ت ـــد آن روز نمـــی دانســـتیم چشـــمان عم شـــد هرچن

ـــود. ـــد ب ـــاز نخواه ـــیمرغ ب ـــح س ـــزه صل جای
نمـــی خواهـــم از عیـــاری و کاکـــه گـــی ایـــن بســـیارزن بـــرای 
هراتی هـــا حرفـــی بـــر لـــب بیـــاورم کـــه بـــه خوبـــی مـــی دانـــم 
ـــا  ـــن جغرافی ـــای ای ـــن روزه ـــه در بدتری ـــندش او ک ـــک می شناس نی
ـــش  ـــدار و اُبهت ـــادی در ســـایه اقت ـــان زی ـــردان و زن ـــان- م ـــان طالب "زم
ـــا  ـــارزه ب ـــگ و مب ـــتند و در دوران جن ـــش گذاش ـــتر آرام ـــر بس ـــر ب س
ـــگاهِ  ـــه را پناه ـــۀ عم ـــه خان ـــد ک ـــادی بودن ـــارز زی ـــردان مب ـــغال، م اش
ــِر  ــِت خیـ ــم دسـ ــر هـ ــتند و در دورۀ حاضـ ــود می دانسـ امـــن خـ
ـــرای  ـــه ب ـــی ک ـــا پول ـــود و ب ـــار ب ـــاز و اعم ـــه در کار ســـاخت و س عم
ـــک  ـــه اش ی ـــان منطق ـــرای زن ـــود ب ـــته ب ـــار گذاش ـــج کن ـــه ح ـــن ب رفت
ــایه بان  ــایش سـ ــت خمیده رسـ ــاخت و قامـ ــی سـ ــز فرهنگـ مرکـ

ــود. ــرپناهان بـ بی سـ
ـــه  ـــق عم ـــه ح ـــود ک ـــش نب ـــۀ برادرزادگان ـــا عم ـــکینه تنه ـــه س عم
ــان  ــه گمـ ــی کـ ــت زنـ ــا داشـ ــۀ هراتی هـ ــردن همـ ــه گـ ــی بـ گـ
ـــد.  ـــد بده ـــی اش را ق ـــای خال ـــدن ج ـــر ش ـــن پُ ـــر م ـــم عم نمی کن
عمـــه جـــان! بعـــد از یـــک عمـــر عیـــاری و کاکه گـــی و پـــس از 
ـــل  ـــا جه ـــه ب ـــتعمار ک ـــغال و اس ـــا اش ـــا ب ـــه تنه ـــارزه ن ـــال ها مب س
ـــت در  ـــم از میراث ـــا بتوانی ـــه م ـــواب بلک ـــک آرام بخ ـــت این و ضال

ـــم. ـــت کنی ـــود محافظ ـــوان خ ـــد ت ح
عمـــه جـــان! شـــمارِ جاودانـــگان دنیـــای معاصـــِر ایـــن جغرافیـــا 
ـــت.  ـــردمداران آن اس ـــا از س ـــو قطع ـــی ت ـــام نام ـــت و ن ـــیار نیس بس
ـــا دارد. ـــن م ـــه ای از ذه ـــی در گوش ـــادت جای ـــه ی ـــه همیش ـــدان ک ب
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ــات تروریســتی یازدهــم ســپامبر  ــزده ســال از حادث پان
ــذرد. ــال ۲۰۰۱ می گ س

ــته  ــان کش ــون انس ــک ملی ــو، ی ــن س ــه ای از آن روز ب
ــود  ــهرک ناب ــهر و ش ــا ش ــون آواره و ده ه ــر از دو ملی ــد. بیش ت ش

ــد. گردی
پــس از جنــگ دوم جهانــی، ایــن بزرگ تریــن آمــار قربانیــان در جهان 
ــان ایــن جنــگ را مســلمانان می ســازد و  ــود در صــد قربانی اســت. ن

فقــط ده در صــد وابســته گان ســایر ادیــان جهــان می باشــد.
افغانستان، عراق و سوریه بیش ترین قربانیان را دارند.

سه تیوری برای ریشه یابی این جنگ:
- نبــود عدالــت اجتماعــِی جهانــی و روی کردهــای اســتعمار جدیــد 

در برابــر جهانــی تحــت فشــار 
- تعمیــم هژمونــی حاکــم فکری/دینــی در برابــر ســایر ادیــان »جنــگ 

تمدن هــا
ــرای  ــی ب ــترۀ بین الملل ــت( در گس ــل مدیری ــراِن )قاب ــاد بح - ایج

ــی ــم نفت ــع مه ــه مناب ــکا ب ــت یابی امری دس
پیامدها:

ــاور  ــیا و خ ــز آس ــوب و مرک ــک جن ــردی در ژیوپولیتی ــر راه ب تغیی
ــه؛ میان

ظهــور و حضــور نیروهــای رزمــی گــرم و ســرد غربــی و اســتقرار آن 
ــان؛ ــای جه ــن جای گاه ه در مهم تری

تقویــت و حاکمیــت هژمونــی ایدیالــوژی لیبرالیــزم همــراه بــا 
ادیــان حاکــم در غــرب پشــت وانه 

چالش ها:
ــه  ــامی بلک ــای اس ــا گروه ه ــی )نه تنه ــی دین ــترده گی بنیادگرای گس

ســایر ادیــان)
ــا راه بردهــا و تجهیــزات  شــکل گیری گروه هــای خطرنــاک، مســلح ب

ناشــی از غــرب
انســداد برنامه هــای دولــت ـ ملت ســازی و ضعــف اســتمرار در 

ــپتامبر ــازده س ــگ« ی ــس از جن ــای »پ نظام ه

فیـسبـوک نـــامــه

ـــری  ـــهم گی ـــا س ـــل، ب ـــرب کاب ـــکاران غ ـــع ورزش مجتم
ـــای  ـــت ه ـــرکان، رقاب ـــی ت ـــی فرهنگ ـــورای عال ـــال ش فع
ـــه شـــهید  ـــه مناســـبت هفت ـــم ب ـــن ۳۱ تی ـــی مابی فوتســـال، ف
و ســـالروز شـــهادت قهرمـــان ملـــی کشـــور، را افتتـــاح 

ـــد.  کردن
حضـــور پرشـــور ورزشـــکاران، اســـاتید و مربیـــان، 
بـــزرگان مردمـــی ، دانشـــجویان و وکای پارلمـــان بـــر 
عظمـــت محفـــل افـــزوده بـــود. ابتـــدا تـــاوت قـــرآن 
صـــورت گرفـــت و ســـپس ســـرودملی پخـــش شـــد و 
ـــای ورزشـــی و فرهنگـــی کشـــور  ســـخنرانی شـــخصیت ه
ــان ملـــی  ــهید و قهرمـ روی اهمیـــت ورزش، هفتـــه شـ
ـــابقات  ـــازی و مس ـــد از آن دور اول ب ـــت و بع ـــه یاف ادام
ـــه  ـــرود ک ـــال می ـــد. احتم ـــاز ش ـــما آغ ـــوار رس ـــع ن باقط
دور پایانـــی ابـــن بـــازی هـــا در والیـــت پنجشـــیر راه 

انـــدازی شـــود.

رقابت های فوتسال 
به مناسبت شهادت قهرمان ملی
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ـــد  ـــی گوی ـــرت )IOM( م ـــی مهاج ـــن الملل ـــازمان بی س
ـــش از ۶۰۰  ـــادی بی ـــاری می ـــال ج ـــان س ـــا پای ـــه ت ک
ـــتان  ـــه افغانس ـــتان ب ـــتانی از پاکس ـــر افغانس ـــزار مهاج ه
ــک  ــری از یـ ــرای جلوگیـ ــه بـ ــد کـ ــر می گردنـ بـ
ــراری  ــای اضطـ ــد کمک هـ ــری نیازمنـ ــه بشـ فاجعـ

ـــند. ـــی باش م
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری جمهـــور؛ مســـووالن 
در ســـازمان آی او ام گفتـــه انـــد کـــه قـــرار اســـت 
ـــزار  ـــش از4۰۰ ه ـــادی بی ـــال ۲۰۱۶ می ـــان س ـــا پای ت
ـــی  ـــند قانون ـــتان س ـــه در پاکس ـــر ک ـــتانی مهاج افغانس

اقامـــه را ندارنـــد، بـــه افغانســـتان برگردنـــد.
ـــل  ـــازمان مل ـــه اداره س ـــد ک ـــی گوین ـــووالن م ـــن مس ای
متحـــد در امـــور مهاجـــران، بازگشـــت ۲۰۰ هـــزار 
ــه  ــد کـ ــبینی می کنـ ــر را پیشـ ــان دیگـ ــر افغـ مهاجـ
دارای اســـناد قانونـــی اقامـــه پاکســـتان مـــی باشـــند.
نیـــک بیشـــاپ ســـخنگوی ســـازمان بیـــن المللـــی 
ـــا  ـــه آنه ـــت ک ـــه اس ـــو آزادی گفت ـــه رادی ـــرت ب مهاج

ــران و  ــن مهاجـ ــه ایـ ــراری بـ ــک اضطـ ــرای کمـ بـ
ـــرا  ـــتانه ف ـــری در آس ـــه بش ـــک فاجع ـــری از ی جلوگی
رســـیدن زمســـتان، از کشـــورهای کمـــک کننـــده ۲۱ 

ــد. ــا کرده انـ ــر تقاضـ ــون دالـ میلیـ
وی تاکیـــد کـــرده اســـت کـــه بازگشـــت ایـــن 
ـــراری را  ـــت اضط ـــک وضعی ـــد ی ـــی توان ـــران م مهاج

ــود آورد. ــه وجـ ــتان بـ در افغانسـ
ــد  ــان می دهنـ ــا نشـ ــش بینی هـ ــم، پیـ ــوی هـ از سـ
ــدگان  ــا شـ ــماری بیجـ ــال شـ ــان امسـ ــا پایـ ــه تـ کـ

داخلـــی نیـــز رو بـــه افزایـــش انـــد.
ـــه  ـــرت گفت ـــی مهاج ـــن الملل ـــازمان بی ـــخنگوی س س
ــده در  ــک کننـ ــورهای کمـ ــر کشـ ــه اگـ ــت کـ اسـ
ـــخاوت کار  ـــتان از س ـــل زمس ـــیدن فص ـــتانه فرارس آس
ـــک  ـــه ی ـــتان ب ـــران در افغانس ـــران مهاج ـــد، بح نگیرن

فاجعـــه جـــدی مبـــدل خواهـــد شـــد.
تاکنـــون حکومـــت افغانســـتان در ایـــن بـــاره ابـــراز 

نظـــری نکـــرده اســـت.

کابل \ باخرت

عبدالبـــاري جهـــاين د اطالعاتـــو او فرهنـــګ وزارت 

ــو او د  ــټيزو بدلونونـ ــې د بنسـ ــدو برخوکـ ــه اړونـ پـ

ـــي  ـــه علم ـــه تن ـــه پنځ ـــه موخ ـــه وايل پ ـــو د ښ کارون

ــه  ــه توګـ ــالکارانو پـ ــخصيتونه د سـ ــي شـ او فرهنګـ

ــه يـــې وکـــړه چـــې د دغـــو  معـــريف کـــړل او هيلـ

ـــګ  ـــو او فرهن ـــې د اطالعات ـــتون ک ـــه ش ـــخصيتونو پ ش

ـــګ وده  ـــې د فرهن ـــه چ ـــو ت ـــوړو موخ ـــو ل وزارت خپل

او پرمختـــګ، د ګرځنـــدوى پراختيـــا او د تاريخـــي 

ـــو  ـــبو فرصتون ـــه د مناس ـــو ت ـــاتنه او ځوانان ـــتمنيو س ش

د زمينوبرابـــرول دي؛ ورســـيږي.

ـــه وار رسه  ـــالکارانو پ ـــې س ـــډه ک ـــه دې غون ـــه رازپ دغ

ـــړې . ـــرې وک خ

ــه  ــو پـ ــه اړيکـ ــې او د عامـ ــې فعالـ ــدين ټولنـ د مـ

چاروکـــې ســـالکارې مريمـــن ليـــال ســـاماين چـــې 

ــابقه  ــې اوږده سـ ــي کارونوکـ ــي او فرهنګـ ــه علمـ پـ

ــه  ــو پـ ــو برخـ ــه ټولـ ــتان پـ ــل: افغانسـ ــري؛ وويـ لـ

تېـــره بيـــا د فرهنـــګ د بيـــا احيـــا کولـــو پـــه برخـــه 

کـــې جـــدي بيـــا رغاونـــې تـــه اړتيـــا لـــري چـــې د 

ــه  ــم د خاوندانوپـ ــانفکرانو او د قلـ ــو، روښـ عاملانـ

ـــګ  ـــواد فرهن ـــو د هې ـــوالى ش ـــد رسه ک ـــو او هان هڅ

بـــډاى کـــړو.

ـــو  ـــالکار او د څ ـــې س ـــه ک ـــه برخ ـــو پ ـــو اړيک د بهرني

علمـــي آثـــارو مولـــف محمدحليـــم تنويـــر  چـــې د 

ـــابقه  ـــې کاري س ـــه وزارت ک ـــګ پ ـــو او فرهن اطالعات

ـــه  ـــې پ ـــل چ ـــې ووي ـــرڅ ک ـــه ت ـــرو پ ـــري؛ د خ ـــم ل ه

نننـــۍ نـــړۍ کـــې ارتباطـــات پـــه ټولـــو برخوکـــې 

د ټولنـــې پـــه يـــوه ســـره اړتيـــا  بدلـــه شـــوې ده او 

ـــو  ـــه ش ـــې ن ـــاحه ک ـــڅ س ـــه هي ـــه پ ـــو پرت ـــه ارتباطات ل

ــرې  ــدو خـ ــۍ او غوړيـ ــګ، ترقـ ــوالى د پرمختـ کـ

وکـــړو، لـــه دې املـــه بـــه هلـــې ځلـــې وکـــړو پـــه 

ـــه  ـــه پ ـــم څخ ـــه عل ـــو ل ـــې د ارتباطات ـــه ک ـــده برخ اړون

اســـتفادې رسه هغـــو برياليتوبونـــو تـــه چـــې هيلـــه 

ـــيږو. ـــږي؛ ورس ـــې کي ي

پـــه کلتـــوري چاروکـــې ســـالکار محمدآصـــف 

صميـــم، د دينـــي چـــارو پـــه برخـــه کـــې ســـالکار 

رحمـــت اللـــه انـــدړ او پـــه نـــرايت چاروکـــې 

ـــړې  ـــرې وک ـــال خ ـــه روهي ـــع الل ـــتاد مطي ـــالکار اس س

او د اطالعاتـــو او فرهنـــګ پـــه وزارت کـــې يـــې د 

هـــر راز مثبتـــو بدلونونـــو  د راوســـتلو پـــه خاطـــر د 

همـــکارۍ ژمنـــه وکـــړه.

د اطالعاتـــو او فرهنـــګ وزارت د ځوانانـــو د چـــارو 

معـــن ډاکرکـــال ســـادات او د دغـــه وزارت د 

ـــژګان  ـــيدې م ـــارې س ـــې پوهني ـــارو معين ـــو د چ خپرون

مصطفـــوي د خپلـــو کړنـــو پـــه بـــاره کـــې خـــرې 

ـــته  ـــه دې وروس ـــې ل ـــړ چ ـــې وک ـــګار ي ـــړې او ټين وک

ـــه کـــړي. ـــه رامنحت ـــاره بدلونون ـــه د کار د ښـــه وايل لپ ب

6۰۰ هزار مهاجر از پاکستان 
به افغانستان بر می گردند

دو نفر احتماال به دلیل ابتال به تب کنگو در والیت غزنی جان دادند
وزارت صحــت عامــه اعــام کــرده کــه دو مــرد 
ــل  ــه دلی ــاال ب ــان احتم ــد قرب ــای عی در روزه

ــد. ــه بیمــاری تــب کنگــو جــان داده ان ابتــا ب
محمدحفیــظ رســولی، مســئول بخــش امــراض 
ــوس( در  ــوان )زن ــان و حی ــان انس ــترک می مش
وزارت صحــت افغانســتان گفــت کــه یکــی از 
ــروش دام  ــد و ف ــه خری ــان در زمین ــن قربانی ای
ــت  ــه در والی ــه در روز عرف ــته ک ــت داش فعالی

ــت. ــان داده  اس ــی ج غزن
ــوده  ــار ب ــراه بیم ــز هم ــرد دوم نی ــت ف او گف
ــم  ــه او ه ــان داده ک ــد ج ــارم عی ــه روز چه ک

ــت. ــو اس ــب کنگ ــه ت ــا ب ــه ابت ــکوک ب مش
بــه گفتــه آقــای رســولی فــرد ســوم نیــز 
ــه بیمــاری تــب کنگــو اســت  احتمــاال مبتــا ب
کــه اکنــون در بیمارســتان غزنی بســتری اســت.
آقــای رســولی گفــت کــه تمــام قربانیــان اعضــا 

یــک خانــواده بودنــد.
وزارت صحــت گفتــه اســت کــه اکنــون خــون 
ــان  ــود آن ــت ش ــه ثاب ــرای اینک ــان را ب قربانی
ــش  ــه، آزمای ــا ن ــوده ی ــب کنگــو ب ــه ت ــا ب مبت

می کنــد.
قبــا وزارت بهداشــت افغانســتان از مــردم 
ایــن کشــور خواســته بــود کــه در عیــد قربــان 
ــی  ــه قربان ــاط ب ــات پیشــگیرانه را در ارتب اقدام

ــد. ــت گیرن ــات روی دس ــردن حیوان ک
ــا  ــال ۲۰۰۷ ت ــه از س ــزود ک ــولی اف ــای رس آق
ــا  ــورد ابت ــادی ۳۱۹ م ــال ۲۰۱۵ می ــر س اخی
ــوع بیمــاری در افغانســتان گــزارش  ــن ن ــه ای ب
ــار  ــرگ بیم ــه م ــر ب ــورد منج ــه 4۱ م ــده ک ش

ــده  اســت. ش
او افــزود کــه در ســال ۲۰۱۶ میــادی نیــز 
ــتان  ــو در افغانس ــب  کنگ ــاری ت ــورد بیم ۸4 م

ــار جــان خــود را از  ــه ۹ بیم ــزارش شــده ک گ
ــد. ــت داده ان دس

وزارت صحــت می گویــد: ایــن مــرض در 
ابتــدا از طریــق کنــه، تمــاس بــه خــون ملــوث 
ــد از  ــا بع ــح ی ــان ذب ــوان در جری ــم حی و پش

ذبــح آن انتقــال می یابــد. 
ــی  ــده کریمیای ــب خون دهن ــا ت ــو ی ــب کنگ ت
 Crimean Congo Haemorrhagic( کنگــو 
ــه  ــت ک ــی اس ــاری ویروس Fever- CCHF( بیم
از حشــرات و حیوانــات بــه انســان انتقــال 

. می کنــد
ــان از  ــه انس ــان ب ــروس از انس ــن وی ــال ای انتق
طریــق تمــاس نزدیــک بــا خــون، ترشــحات و 
ســایر مایعــات بــدن فــرد مصــاب نیــز صــورت 

می گیــرد.

د اطالعاتو او فرهنګ وزير: 

په خپلو کاري چاروکې دې مثبت بدلونونه 

رامنځته کړي 
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