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ینس سـتولتنبرگ، دبیرکل ناتو، طـرح صلح حکومت 
بی پیشـینه ترین  و  روشـن ترین  را  ملـی  حکومـت 
فراخـوان بـه صلـح می دانـد و می گویـد کـه طالبـان 

بایـد از ایـن فرصـت اسـتفاده کنند.
در همیـن حـال، شـورای امنیت سـازمان ملـل متحد 
نیـز از طالبـان می خواهـد کـه طـرح صلـح حکومت 
وحـدت ملـی را بپذیرنـد. ایـن شـورا می گویـد کـه 
بـه هدف هـای شـان  بـا جنـگ  نمی تواننـد  طالبـان 

. سند بر
گـزارش  سـاختن  همگانـی  هنگامـی  ناتـو  دبیـرکل 
سـاالنه ایـن پیمـان در مقر ناتـو، به موضـوع جنگ و 
صلـح افغانسـتان نیـز پرداخـت. او طرح صلـح کابل 
را روشـن ترین فراخـوان صلـح خوانـد و از طالبـان 
خواسـت کـه از ایـن فرصـت بهـره گیرنـد و بـه میز 

بنشـینند. گفت وگـو 
ینـس سـتولتنبرگ، دبیرکل ناتـو، گفت: »مـن رهبری 
شـجاعانه رییـس جمهورغنـی را می سـتایم. پیشـنهاد 
او بـه طالبـان روشـن ترین دعـوت بـه صلـح اسـت. 
میـز  بـر  تـا  طالبـان می خواهـم  از  مـن  ایـن،  بنابـر 
گفت وگوهـای صلح بیاینـد. اکنون بـرای پایان جنگ 
یـک فرصـت وجـود دارد، فرصتـی کـه باید اسـتفاده 
شـود. ایـن پیـام روشـن را بـه طالبـان و شورشـیان 
دیگـر می فرسـتیم کـه هیچ راهـی برای پیـروزی آنان 
در میـدان جنـگ وجـود نـدارد و ایـن دلیلـی اسـت 
کـه مـا حضـور نظامـی مـان را در افغانسـتان افزایش 

می دهیـم.«
ایـن بلنـد پایه تریـن مقـام ناتـو همزمـان بـا فراخوان 
صلـح بـر ادامـه فشـار های نظامی نیـز تاکیـد ورزید.
سـتولتنبرگ گفـت: »بـا کمـک نیروهـای افغـان، مـا 
فشـار نظامـی را برطالبـان افزایش داده ایم تـا اطمینان 
بدسـت آیـد که آنان به هدف راهبردی شـان نرسـند. 
بـه گونه یـی کـه در گرفتـن مرکز یک والیت درسـال 

دو هـزار و هفـده میالدی موفق نشـدند.«
در ایـن میـان وزارت دفـاع امریـکا پاکسـتان را یـک 
بـار دیگـر بـه مبـارزه جـدی بـا هـراس افگنـی در 

می خوانـد. فـرا  منطقـه 
دنـا وایـت، سـخنگوی وزارت دفـاع امریـکا، گفـت: 
»وزیـر دفـاع امریکا همیشـه گفته اسـت کـه کارهای 
بـا  نبـرد  در  می توانـد  پاکسـتان  کـه  اسـتند  زیـادی 
هـراس افگنـی انجـام دهـد. ما امیـدوار اسـتیم تا این 
کشـور گام های بیشـتری را در پیکار بـا هراس افگنی 

در منطقـه بـر دارد.«
شـورای امنیت سـازمان ملـل متحد نیـز در اعالمیه یی 
بـه فراخـوان صلـح  از طالبـان خواسـته اسـت کـه 
بـه  و  بدهنـد  مثبـت  پاسـخ  افغانسـتان  حکومـت 

شـوند. حاضـر  رو  در  رو  گفت وگوهـای 
عالـی  شـورای  سـخنگوی  طاهـری،  احسـان  سـید 
صلـح، گفـت: »پـس از اعـالم طـرح صلح بـا طالبان 
از سـوی رییـس جمهـور غنـی، پیشـرفت های خوبی 
اسـتیم،  نخسـت  قدم هـای  در  آمده انـد.  میـان  بـه 
امیـدوار اسـتیم کـه  امـا  نمی خواهیـم اعـالم کنیـم، 
در سـال جدیـد )هـزار و سـه صـد و نـود و هفـت( 
آغازیـن روزهای مذاکرات صلح افغانسـتان را شـاهد 

» شیم. با
بـا ایـن همـه بـا گذشـت سـه هفتـه از اعـالم طـرح 
غنـی،  جمهـور  رییـس  سـوی  از  حکومـت  صلـح 
طالبـان تـا کنـون هیـچ پاسـخی مشـخصی بـه ایـن 

نداده انـد. فراخـوان 
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میونـد   215 اردوی  قـول  فرماندهـی  مسـؤوالن 
در هلمنـد می گوینـد، در نتیجـۀ عملیاتـی کـه از 
چنـد روز بـه این سـو در شـاهراه دالرام-زرنـج 
شـده  نابـود  طالبـان  گمـرک  شـده،  راه انـدازی 

. ست ا
ولی محمـد احمـدزی، فرمانـده قـول اردوی 215 
میونـد در هلمنـد به سـالم وطندار می گویـد، این 
عملیـات بـه هدف پاکسـازی این مسـیر از وجود 
طالبـان راه انـدازی شـد و پـس از پاکسـازی، در 

ایـن مسـیر پاسـگاه های امنیتـی ایجاد می شـود.
آقـای احمـدزی می افزاید، امنیت شـاهراه نیمروز 
تـا چنـد روز آینـده...                ادامـه صفحه 6

بحـران  بین المللـی  گـروه  تـازۀ   گـزارش 
نشـان می دهـد کـه چیـن حضـور نظامـی  
را  افغانسـتان  بـا  مـرز  نزدیکـی  خـود در 

اسـت. داده  افزایـش 
ایـن گـزارش کـه روز جمعـه )25 حوت( 
کـه  می دهـد  نشـان  اسـت  شـده  پخـش 
ارتـش چیـن سـربازانش را در یـک منطقه  
تاجیکسـتان که هم سـرحد با افغانسـتان و 

چیـن اسـت، مسـتقر کرده اسـت.
وزارت دفـاع ملـی افغانسـتان افـزون بـر 
اسـتقبال از ایـن اقـدام چیـن از راه اندازی 
کشـور  نظامیـان  گسـترده   ماموریت هـای 
خبـر داد که قرار اسـت در سـال  جدید در 
نطقه هـای مـرزی کشـور راه اندازی شـود.
ایـن گـروه، چیـن در  بنیـاد گـزارش  بـر 
منطقـه  یادشـده یـک مرکـز مبـارزه برضد 

اسـت. ایجـاده کـرده  نیـز  هراس افگنـی 
در ایـن گـزارش آمـده کـه هـدف چین از 
نزدیکـی  در  نظامـی اش  افزایـش حضـور 
تـردد  از  جلوگیـری  افغانسـتان،  بـا  مـرز 
بـه  افغانسـتان  از  هراس افگنـان  حملـه   و 

اسـت. چیـن  غربـی  منطقه هـای 
بیجینـگ بارهـا در مـورد تنـدروان اویغور 
کـه منطقه هایشـان را در غـرب چیـن ترک 

کـرده  و با گروه هـای افراطـی چون حزب 
اسـالمی ترکسـتان پیوسته اند، هشـدار داده 

است.
بیشـتر  را  آن  اعضـای  کـه  حـزب  ایـن 
اویغورهـا تشـکیل می دهـد، در سـوریه و 
افغانسـتان پایگاه داشـته اسـت و با شـبکه  

القاعـده و گـروه طالبـان رابطـه دارد.
ایـن در حالیسـت کـه ایتـالف بـه رهبری 
فبـروری  مـاه  در  افغانسـتان  در  امریـکا 
میـالدی از انجـام حمله هـای هوایـی بـر 
منطقه هـای  در  هراس افگنـان  مرکزهـای 
بـا  مـرز  نزدیکـی  در  افغانسـتان  شـمالی 

تاجکسـتان و چیـن خبـر داده بـود.

بیجینـگ اخیرا از کشـورهای آسـیای میانه 
عضوهـای  حیـث  کهبـه  اسـت  خواسـته 
کـه  شـانگهای  همکاری هـای  سـازمان 
نقـش  اسـت،  آن  عضـو  نیـز  تاجکسـتان 
پـر رنـگ تـر را در موضوع هـای منطقه ای 

بـازی کننـد.
پیـش از ایـن چین بـه حکومت افغانسـتان 
پیشـنهاد کـرده بـود کـه بـه مصـرف ایـن 
در  را  ملـی  ارتـش  لـوای  یـک  کشـور 
بدخشـان، کـه والیـت سـرحدی بـا چیـن 
اسـت، می سـازد. حکومـت کشـور از این 

پیشـنهاد اسـتقبال کـرده اسـت.

طالبان  گمرک 
در شاهراه نیمروز نابود شد

افزایش حضور نظامی چین در مرزهای افغانستان

صفحه 2

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

نخست نفـاق افگنـی
سپس تجـزیـه
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سـخنان اخیـِر گلبدیـن حکمتیـار رهبـر یکی 
اسـالمی،  حـزب  غیررسـمی  شـاخه های  از 
نگرانی هـای زیـادی را در میـاِن سیاسـیون و 
نخبـه گاِن جامعـه و حتـا مـردم عـادی باعـث 
شـده اسـت. این سـخنان درسـت زمانی بیان 
شـدند کـه اشـرف غنی رییـس حکومـت در 
کنفرانـس رونـد دوم کابـل، طرِح خـود برای 
مذاکـره و مصالحـه با گروه های دهشـت افکن 
و به ویـژه طالبـان را مطـرح کـرد. ایـن طـرِح 
سـازش کارانه به صـورت کم سـابقه از موضـِع 
ضعـف تهیـه شـده و امتیازهـای زیـادی را به 

طرف هـای مقابـل قایـل می شـود. 
بـه دنبـال ارایـۀ ایـن طـرح از جانـب آقـای 
کـه  کـرد  اعـالم  حکمتیـار  گلبدیـن  غنـی، 
طالبـان  اختیـار  در  کشـور  از  بخش هایـی 
قـرار گیـرد و بـه عنـوان والیت هـای صلـح 

از آن هـا یـاد شـود. ایـن طـرح کـه ظاهـراً به 
هـدِف تأمیـن صلـح و گفت وگـو بـا طالبـان 
و دیگـر گروه هـای تروریسـتی ارایـه شـده، 
عمـاًل شـرایط را بـه گونه یـی رقـم می زند که 
فعالیـِت ایـن گروه هـا در مقابلـه بـا دولـت و 
نظامیـان خارجـیـ  کـه بیش از شـانزده سـال 
ادامـه داشـته ـ بـه نفـِع ایـن گروه هـا تمـام 
 شـود و بـدون آن کـه بتـوان مطمیـن بـود کـه 
جنـگ با این شـیوه پایـان یافته اسـت، دولت 
افغانسـتان در کامِ افراط گرایـی سـقوط نماید. 
طـرح صلـح آقـای غنـی و حکمتیـار، چیـز 
تسـلیمی  و  سرشکسـته گی  از  غیـر  دیگـری 
بـرای افغانسـتان بـه بـار نمـی آورد. این طرح 
کـه بدون شـک در مشـوره با برخـی از چنین 
گروه هـا نوشـته شـده، یـک بـار دیگر نشـان 
بـه  تعهـدی  هیـچ  ارگ نشـینان  کـه  می دهـد 
بـرای  کـه  خون هایـی  و  مـردم  آرمان هـای 
آزادی و حریـِت ایـن کشـور ریختـه شـده و 
ریخته می شـود، قایل نیسـتند. آقـای حکمتیار 
تمـام  شـده،  پایتخـت  وارد  کـه  روزی  از 
برنامه هایـش در جهـت نفاق پراکنـی و تجزیۀ 
کشـور بوده اسـت. او یـک روز جنِگ موجود 

روزی  و  می خوانـد  قومـی  جنـگ  یـک  را 
دیگـر، اعمـال قدرت از سـوی غیرپشـتون ها 
بـر پشـتون ها عنـوان می کند. یک روز سـر از 
مباحـث زبان شناسـی بیـرون می کنـد و بدون 
آن کـه ذره یـی در ایـن خصوص چیـزی بداند 
و یـا اطالعـاِت اولیـه داشـته باشـد، در مورد 
فـرق زبان فارسـی و دری داد سـخن می دهد 

و همـه را بـه خنـده وا مـی دارد. 
امـا این گونـه برخورد بـا زبان و مسـالۀ اقوام، 
هدف هایـی را پشـت سـِر خـود دارد که آقای 
حکمتیـار بـه صـورِت آگاهانه آن هـا را دنبال 
می کنـد. او این طـور نیسـت کـه ندانـد جنِگ 
فعلـی چگونـه جنگـی اسـت و کی هـا از آن 
حمایـت می کننـد. او می دانـد کـه ایـن یـک 
جنـگ قومـی میـان پشـتون ها و دیگـر اقـوام 
بخـش  باشـنده گان  کـه  می دانـد  او  نیسـت. 

هـای شـمالی کشـور هیچ گونـه مشـکلی بـا 
یکدیگـر ندارنـد. او می دانـد که زبان فارسـی 
همـان زبـان دری اسـت؛ اما او بـا وجود فهم 
واژگون سـازِی  بـا  می خواهـد  مسـایل،  ایـن 
آن هـا بـه نفـع برنامه های سیاسـِی خـود بهره 
ببـرد. او می خواهـد ذهن های سـاده را شـکار 
ایـن وسـیله،  بـه  برنامه هـای خـود سـازد و 
همـان جنـگ قومـی را که حاال حرفـش را بر 

زبـان می رانـد، بـه واقعیـت تبدیـل کند. 
آقـای  سـخن های  از  پـس  هسـت  یـادم 
حکمتیـار در مـورد فرق زبان فارسـی و دری، 
یکـی از چیزفهم هـای جامعـه پیشـم آمـد و 
پرسـید لطفـًا کمـی برایـم معلومـات بـده که 
واقعـًا ایـن دو زبـان دو زبـان متفـاوت انـد. 
زیـرا بـه گفتـۀ او، خوشـش نمی آید کـه زبان 
مـادری اش بـه جغرافیایـی وصـل باشـد کـه 
حـاال هیـچ تعلقـی به آن نـدارد. وقتـی من در 
مـورد پیشـینۀ زبان هـا صحبـت کـردم و گفتم 
کـه اصـاًل همین زبـان فارسـی مهـد اصلی و 
اولیـۀ آن، بخش هـای غربـی کشـور مـا و بـه 
ویـژه هـرات بـوده و ایـن دو، نام هـای یـک 
زبـاِن واحـد انـد کـه گاهـی دری بـه عنـوان 

صفت اسـتفاده می شـده اسـت و گاهـی برای 
اختصـار و گاهـی برای رعایت وزن، شـاعران 
از ایـن نـام در اشعارشـان اسـتفاده کرده انـد  
ولـی هیـچ تفـاوت سـاختاری و ذاتـی میـان 
ایـن دو وجـود نـدارد و مثـل ایـن اسـت کـه 
یـک فرزنـد داشـته باشـی و دو نـام داشـته 
باشـد؛ او را در خانـه بـا یک نام صـدا کنند و 
در بیـرون بـا نامـی دیگـر. ایـن فرد قانع شـد 

کـه پـس از ایـن، زبانـش را فارسـی بنامـد.
حکمتیـار  آقـای  مغرضانـۀ  سـخنان  وقتـی   
دچـار  را  چیزفهمـی  انسـان  باشـد  توانسـته 
تأثیرگـذاری آن  تردیـد سـازد، بـدون شـک 
در میـان مـردم عـادی بیشـتر و مخرب تـر از 
جاهـای دیگـر خواهـد بـود. آقـای حکمتیـار 
سـال ها در ایـران زنده گـی کـرده و خـالف 
آن چـه کـه ادعـا می کنـد، فارسـی را نـه در 
ایـران، بـل در کشـور خـودش ـ افغانسـتان ـ 
آموختـه و بـا همیـن زبـان نیـز سـخن  گفتـه 
حکـم  سیاسـی اش  منافـع  حـاال  امـا  اسـت. 
می کنـد کـه حتـا در برابـر یـک مسـالۀ علمی 
و عقالنـی نیـز موضـع خـالف بگیـرد. مثـل 
این کـه منافـع کسـی ایجـاب کنـد کـه بگوید 
بـاز  و  اسـت  سـیاه  نیسـت،  سـفید  ماسـت 
مدعـی شـود کـه در ایـن رابطـه کتـاب هـم 

خواهـد نوشـت. 
طـرح واگـذاری مناطقـی بـرای طالبـان نیـز 
آب  ملـی  ضـد  و  قومـی  تفکـر  همیـن  از 
می خـورد. هنـوز واقعـًا مشـخص نیسـت که 
آقـای غنی چه واکنشـی در برابـر آن دارد ولی 
اگـر روزی ایـن طرح مجال عملی شـدن پیدا 
کنــد، آن گاه در این کشـور سنگ هم بر روی 
سـنگ باقـی نخواهـد مانـد و حتـا کشـور به 
سـال های بدتـر از دهـۀ هفتـاد برمی گـردد. 

بـه  برگشـت  آرزوی  حکمتیـار  آقـای  البتـه 
چنیـن سـال هایی را دارد و او بـرای برگشـت 
آمـده  افغانسـتان  بـه  سـال هایی  چنیـن  بـه 
و  صلـح  هیـچ  کـه  نمی خواهـد  او  اسـت. 
امنیتـی در افغانسـتان تأمیـن شـود. او همواره 
بیمـاری جنگ داشـته و با جنگ خـود را آرام 
احسـاس کرده اسـت. حـاال نیـز می خواهد با 
طـرح واگـذاری مناطقی به طالبان، شـرایط را 
بـه گونه یـی رقـم زنـد کـه والیات کشـور در 
برابـر هم صف کشـی کننـد و خانه جنگی های 
دهـۀ هفتـاد در یـک جغرافیای بزرگ تـر از نو 

شـود. آغاز 
مـردم در برابـر چنیـن طرح هـای فتنه  آمیـزی 
بایـد بایسـتند و از افغانسـتاِن واحـد حمایـت 
و  تروریسـت ها  کشـور  افغانسـتان  کننـد. 
حاتم بخشـی  بـا  کـه  نیسـت  دهشـت افکنان 
ایـن آقـا و آن آقـا بـه صلـح و امنیـت برسـد. 
ایـن کشـور بـه میلیون هـا شـهروند آن تعلـق 
ارزش هـای  مردم سـاالری،  بـرای  کـه  دارد 
حقـوق بشـری و عدالـت اجتماعـی حاضـر 
از همـه چیزشـان بگذرنـد. در شـانزده  انـد 
سـال گذشـته، افغانسـتان وارد دوره تازه یـی 
از حیـات سیاسـی و اجتماعـِی خـود شـده و 
نسـلی نـو در این کشـور بالیده اسـت؛ نسـلی 
کـه نمی خواهـد بـه گذشـتۀ ترسـناک برگردد 
و دوباره این کشـور دسـتخوش سیاسـت های 
بـه  نسـل  ایـن  و سـمتی شـود.  قوم گرایانـه 
پـا  پشـِت  بی پایـه  اقلیت هـای  و  اکثریت هـا 
زده و بـه افغانسـتانی از آِن همـۀ باشـنده گاِن 
آن فکـر می کنـد. در چنین افغانسـتانی، جایی 
بـرای سیاسـت های قومـی نیسـت و یـا ایـن 
کـه  آن گونـه  خـاص  قـوم  یـک  بـه  کشـور 
تعلـق  می کننـد  ادعـا  قوم پرسـتان  از  برخـی 
کنـار  در  می خواهنـد  همـه  این جـا  نـدارد. 
هـم در وفــاق زنده گـی کننـد و کشورشـان 
را از چنـگ تررویسـم و فرضیه هـای مرگبـار 

برهاننـد.
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احمـد عمران

نخست نفاق افگنی سپس تجزیه  

دولـت دارِی  و  سیاسـت  عرصـۀ  در  تلـخ  طنزهـای  از  یکـی 
افغانسـتان، به کارگیـری ُمدرن تریـن تکنالوژی هـا و ابزارهـا در 
ذهنیت هاسـت.  و  ایده هـا  پوسـیده ترین  و  ُکهنه تریـن  خدمـِت 
به تازه گـی بـا اسـتفاده از تصاویـر ماهواره یـی و دانـِش سـنجش 
از راه دور، سرشـماری  عمومـِی نفـوس در افغانسـتان صـورت 
گرفتـه و بـر اسـاس آن، جمعیـت افغانسـتان از 30 میلیـون بـه 
35 میلیـون افزایـش یافتـه، بـا ایـن توضیـح کـه نفـوس برخـی  
والیـاِت شـمالی تـا 80 درصـد و برخـی والیت هـای مرکزی تا 
50 درصـد کاهـش، و برعکس، نفـوس برخی والیاِت شـرقی و 

جنوبـی افزایـِش بی پیشـینه یافتـه اسـت. 
ایـن سرشـماری از سـوی صنـدوق جمعیت سـازمان ملل متحد 
همـراه بـا بنیادهـای فلوماینـدر و گیتـس میلینـدا در جریـاِن دو 
سـال و در سـه مرحلـه انجام شـده و ادارۀ احصاییـۀ مرکزی این 
پـروژه را رهبـری کـرده اسـت. اگرچـه احصاییۀ مرکـزی اعالم 
نمـوده کـه کارِ ایـن سرشـماری تا یک مـاهِ دیگر نهایـی خواهد 
شـد، امـا سـازمان ملـل متحـد می گویـد کـه کار، از نظـر آن هـا 
تمـام اسـت و حکومـت افغانسـتان بایـد در مورد نشـر و پخِش 

آن تصمیـم بگیرد.
بـرای آن کـه که عنـواِن این سـرمقاله و همچنیـن پارادوکِس ابزار 
مـدرن و افکارِ کهنه در سیسـتم حکومت داری افغانسـتان واضح 
گـردد، چاره یی نیسـت جـز این که خاطـرۀ تلِخ انتخابـاِت 1393 
را یـادآوری کنیـم. انتخابـات کـه بارزترین نشـانۀ مردم سـاالری 
و حاکمیـِت مـدرن بـوده می توانـد، در آن زمـان به رغـِم تمـامِ 
امکانـاِت مـادی و ابزاری یـی کـه جامعـۀ جهانـی بـه حکومـت 
بـذل و بخشـش کـرد، بـه علـِت افـکارِ پوسـیده و قوم گـراِی 
کارگردانـاِن اصلـِی صحنۀ سیاسـِت کشـور، به آرای گوسـفندی 
آلـوده شـد و داغ آن، تا هنوز بر پیشـانِی آرزوهای این سـرزمین 
سـنگینی می کنـد. اگـر آن زمان، مدیریـت و رهبـرِی انتخابات با 
حکومـِت وقـت بود، اکنـون رهبرِی ایـن سرشـماری ماهواره یی 
و فـوق ُمـدرن بـا دسـتگاه آقـای غنـی اسـت کـه حتـا دغدغـۀ 
رعایـِت تـوازِن قومـی در زندان هـا و بازداشـتگاه های کشـور را 

دارد.  نیز 
طبـق گزارش هـا، در ایـن سرشـماری از یـازده شـاخص ِ ظاهـراً 
نفـوس  دقیـِق  آمـار  بـه  بـرای دسـتیابی  اقنـاع آور و دلچسـب 
اسـتفاده اسـت؛ همچنـان کـه در انتخابات هـای گذشـته نیـز از 
تمهیـدات، امکانـات و ابزارهـای تقریبـًا مدرنی بـرای جلوگیری 
از تقلـب و رعایـِت شـفافیت اسـتفاده شـده بـود. امـا همان طور 
کـه در انتخابـاِت گوسـفندی دیدیـم کـه ذهنیـِت متقلـِب حاکم 
توانسـت از کارت هـای رای دهـی گرفته تا رنِگ جوهـر، به همۀ 
موانـع نفـوذ کنـد، در این سرشـمارِی هوایی نیز اگـر کمی دقیق 
شـویم، می توانیـم نقـِش افـکارِ دغـل کار و قوم اندیـِش حاکـم 
را به وضـوح ردیابـی نماییـم؛ همـان افـکاری کـه می تواننـد بـه 
مأمـوراِن زیردسـت، امـر و نهـِی فراقانونـی کننـد و حتـا القـاب 
و آمـار و اخبـارِ دروغینـی را نیـز بـه نـامِ مصلحـت، از نهادهای 

بین المللـی و جهانـی گدایـی کننـد. 
مسـلمًا اگر پیشـرفته ترین و ُمدرن ترین ابزارهـا و امکانات نیز در 
اختیارِ ادارۀ ناسـالم، سیسـتِم قوم زده و ذهنیِت پوسـیدۀ حاکم بر 
افغانسـتان قرار بگیـرد، خروجِی آن چیزی جز افـزودن به پهناِی 
شـاریده گی ها و تباهی هـاِی ایـن جغرافیـا نخواهـد بـود. یـازده 
معیـار و شـاخِص ذکرشـده بـرای ایـن سرشـمارِی ماهواره یـی، 
اگرچـه نمی توانـد آمـار دقیـِق جمعیـت را ارایـه دهـد؛ امـا اگر 
رهبـرِی سـالمی وجـود می داشـت، می توانسـت آمـار و ارقامـی 
نزدیـک بـه واقعیـت را در اختیـارِ مـردم و رسـانه ها قـرار دهد. 
ضمـن احترام گـزاری بـه دانـش و فنـاوری نوین، بایـد پذیرفت 
کـه متغیرهـای بـه کار رفتـه در ایـن سرشـماری، محدودیت های 
بسـیار بـرای رسـیدن بـه نفوِس حقیقـِی افغانسـتان دارا هسـتند. 
مسـلمًا اگـر رهبـرِی سـالم و ذهنیـِت فـارغ از قـوم و قبیلـه بـر 
ایـن کشـور حاکـم می بـود، متغیرهای بهتـری نیز در نظـر گرفته 

می شـدند.
رازِ کاهـِش 80 درصـدِی جمعیـت در شـمال، 50 درصـدی در 
مناطـق مرکـزی و افزایِش بی پیشـینه در شـرق و جنـوب را باید 
در ایـن نکتـه پیـدا کرد که رقِم درسـِت نفوس، زیربناِی مشـروِع 
برنامه ریزی هـا، تصمیم گیری هـا و تحـوالِت سیاسـی، اقتصـادی 
و اجتماعـی اسـت. یـک ادارۀ فاسـد و قـوم زده بـه رقِم درسـِت 
بلکـه  نـدارد،  عالقه یـی  نه تنهـا  آن  و چندی وچونـِی  جمعیـت 
می خواهـد ارقـامِ رسـمی را بـا کژی هـا و ناراسـتی هاِی ذهنـِی 
خـود عیـار سـازد. تأثیِر این نـوع عیارسـازی هاِی واژگونـه را ما 
در انتخابات هـا، تقسـیم کرسـی های دولتـی و پارلمانـی، تنظیـم 
بودجه هـای والیتـی و غیـره و غیـره شـاهده بوده ایـم و اگـر در 
برخـورد بـا ایـن سرشـمارِی هوایـی غفلـت ورزیـم، در آینـدۀ 

نزدیـک تأثیـراِت سـهمگین تری را نیـز شـاهد خواهیـم بود! 

انتـخابات گوسفنـدی 
و سـرشمـارِی هـوایی

ACKU
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عبدالهـادی  رهبـری  بـه  اسـالمی  حـزب 
ایـن  ارغندیـوال در اعالمیه یـی گفتـه کـه 
حـزب در وزارت عدلیـه بـه نـام او ثبـت 
اسـت و گلبدیـن حکمتیار هیـچ صالحیتی 
مبنـی به تصمیم گیری در ایـن جریان ندارد.

اظهـارات درحالـی صـورت گرفـت  ایـن 
کـه  اخیـراً گلبدیـن حکمتیـار اعـالم کـرد 
که عضویـت عبدالهادی ارغنیـدوال، انجنیر 
محمـد خـان و داکتر بصیر انـور را از حزب 

اسـالمی سـلب کرده اسـت. 
حـزب  طـرف  از  کـه  اعالمیه یـی  در  امـا 
اسـالمی قانونـی بـه نشـر رسـیده آمـده که 
عبدالهـادی  رهبـری  بـه  اسـالمی  حـزب 
و  دارد  دفتـر  والیـت   2۶ در  ارغنـدوال 
تالش هـای مسـووالنۀ ایـن رهبـری سـوء 
تفاهمـات و خصومت هـای دیرینـه و بـی 
اعتمادی هـای گذشـته را در میـان حـزب 
اسـالمی و سـایر احـزاب و شـخصیت های 
پایـان  کشـور  ملـی  و  سیاسـی  جهـادی، 

بخشـید .
 ایـن جریـان گفتـه کـه شـورای اجرایـی 
حزب اسـالمی افغانسـتان کـه یگانه حزب 
رسـمی تحت این عنوان بـه »رهبری جناب 
عبدالهـادی ارغندیـوال« در نظـام جمهوری 
اسـالمی افغانسـتان ثبت بوده، حضور فعال 

قانونیـت برخـوردار اسـت و  از  داشـته و 
یگانـه مرجع قانونی تصمیم گیـری در امور 
ایـن حزب می باشـد بـه هیچ کـس و جناح 
دیگـر بـه شـمول »آقـای حکمتیـار و حلقه 
ماحـول شـان« کـه از طریـق پروسـۀ صلح 
بـه نظام پیوسـته اند و تـا کنـون در مطابقت 
بـه قانـون اساسـی و قانون احزاب سیاسـی 
و سـایر اسـناد تقنینی کشـور امتیاز داشـتن 
یـک حزب سیاسـی و فعالیت های سیاسـی 
را بدسـت نیاورده انـد؛ اجـازه نمی دهـد از 
ایـن نام و عنـوان اسـتفاده نماید، چه رسـد 
بـه آن کـه بـه خـود حـق دهـد در رابطه به 
سرنوشـت رهبـری و اراکیـن بـزرگ یـک 
حـزب مسـتقل و قانونمنـد بـدون هیچ نوع 

صالحیـت مداخلـه کند.
ایـن جریـان خاطر نشـان کـرده کـه حزب 
اسـالمی افغانسـتان به اقتضای قانون اساسی 
کشـور، سـایر قوانین و میثاق های بینالمللی 
که افغانسـتان به آن پیوسـته اسـت، شورای 
هنـگام  می دانـد،  مکلـف  را  صلـح  عالـی 
دعـوت از جناح هـای جنگی که با اسـتفاده 
از پروسـه صلـح بـه آغـوش وطـن پذیرفته 
می شـوند آن هـا را به رعایت قانون اساسـی 
وسـایر قوانیـن نافذه کشـور، مفاهیم حقوق 
بشـری، زیسـت باهمـی و تحمـل پذیـری 

متوجـه گردانند.
ایـن در حالـی اسـت کـه  یـک مسـوول 
ارشـد شـاخۀ غیـر رسـمی حزب اسـالمی 
ادعـای  حکمتیـار  گلبدیـن  رهبـری  بـه 
ایـن  گونه گـون  شـاخه های  موجودیـت 
حـزب را غیرمعقـول خوانـده و تاکید کرده 
کـه چنیـن ادعاهـا و شـایعه پراگنی هـا از 

ریـزی می شـود. رقیبـان طـرح  سـوی 
پیـش از نیـز گزارش هـای از تقسـیم شـدن 
حـزب  اسـالمی بـه دو شـاخۀ رسـمی  بـه 
رهبـری آقـای ارغندیـوال و غیر رسـمی به 
رهبـری آقـای حکمتیـار بـه نشـر رسـیده 

ست. ا
در همیـن حال، وزارت دادگسـتری )عدلیه( 

کشـور می گویـد کـه حـزب اسـالمی  بـه 
رهبـری عبدالهـادی ارغندیـوال بـه گونـه 

رسـمی در ایـن وزارت ثبـت اسـت. 
در وزارت عدلیـه حزب اسـالمی به رهبری 
عبدالهـادی ارغندیـوال دوازده سـال پیـش 
ثبـت شـد و فعالیت هـای سیاسـی دارد. اما 
شـاخۀ حزب اسـالمی بـه رهبـری گلبدین 
حکمتیـار کـه بیشـتر فعالیت هـای نظامـی 
داشـته اسـت گلبدیـن حکمتیـار را یگانـه 

رهبـر ایـن جریـان می دانـد.
امیـن کریـم، نماینـدۀ بـا صالحیـت حزب 
اسـالمی گفتـه که حزب اسـالمی با سـابقۀ 
پنجـاه سـاله شـهرت دارد د و ضـرورت به 
مسـایل تخنیکی ندارد، اطمینـان می دهم که 

رهبر واحد حزب اسـالمی حکمتیار اسـت.
گفتـه  عدلیـه  وزیـر  انـور  عبدالبصـر  امـا، 
اسـت کـه حـزب اسـالمی یی کـه بـه گونه 
رسـمی نـزد وزارت عدلیـه ثبـت اسـت و 
جـواز فعالیـت دارد بـه ریاسـت عبدالهادی 
ارغندیوال در سـال 138۴ ثبت شـده اسـت. 
گلبدین حکمتیـار  میـان  توافـق  از  پـس 
بـاره  در  اختالف هـا  اکنـون  حکومـت  و 
رهبری حزب اسـالمی در میـان طرف داران 
عبدالهـادی ارغندیـوال و گلبدیـن حکمتیار 

بـاال گرفتـه انـد.

بـا بیشـتر شـدن فشـارهای جهانـی بر پاکسـتان 
و حملـه بـر مواضـع گروه هـای تروریسـتی، هر 
روز گپ وگفت هـای تازه یـی از چگونه گـی ادامۀ 
مسـووالن  می شـود.  داده  بیـرون  فشـارها  ایـن 
امریکایـی گاهی از ادامـۀ جنگ صحبت می کنند 
و گزینـۀ نظامـی را بهتریـن روش بـرای پیروزی 
در طوالنی تریـن جنـگ این کشـور در افغاسـتان 
می شـمارند و گاهـی هـم گزینه هـای سیاسـی و 

گفت وگوهـای صلح بـا گروه های تروریسـتی را 
از اولویت هـا می شـمارند.

ترامـپ،  دونالـد  داسـتان ها،  ایـن  ادامـۀ  در 
از  تازه گـی  بـه  کـه  امریـکا  جمهـور  رییـس 
پایـگاه تفنـگ داران دریایـی آن کشـور در شـهر 
کـه  اسـت  گفتـه  کـرده،  دیـدارد  »سـن دیگو« 

دولتـش بـه برقـراری صلـح از طریـق اعمـال 
اسـت. متعهـد  قـدرت 

آقـای ترامـپ می گوید کـه فرماندهـان امریکایی 
در افغانسـتان از اختیـارات الزم برخوردارنـد تـا 
از تمـام ظرفیت هـای نظامـی بـرای پیـروزی در 

جنـگ با طالبـان اسـتفاده کنند.
ایـن در حالـی اسـت کـه جنـرال جیمزماتیـس، 
وزیـر دفـاع امریـکا در سـفر اخیـرش بـه کابـل 
گفتـه بـود کـه امریـکا از طریـق سیاسـی بـرای 
پیـروزی در جنـگ افغانسـتان تـالش می کنـد.
از سـوی دیگـر، رکـس تیلرسـون، وزیر پیشـین 
خارجـۀ امریـکا نیز پـس از برکناریش از سـمت 
وزارت خارجـۀ امریـکا در نشسـت خبـری از 
افزایـش نظامیان امریکایی در افغانسـتان حمایت 
کـرده اسـت. افزایـش ایـن نیروها پـس از اعالم 
راهبـرد جدیـد امریـکا و از بهر نابـودی النه های 

تروریسـتان مطرح شـد.
هم زمـان بااین، فرمانده عمومـی نیروهای ناتو در 
افغانسـتان می گویـد که حمالت اخیر شـکاف و 
خـالی بـزرگ امنیتـی را ایجـاد کـرده اسـت. به 
گفتـۀ او، کابـل تأثیـرات اسـتراتژیک داشـته و از 
اهمیت زیـادی در مأموریت ما برخوردار اسـت.
جـان نیکلسـون می گویـد کـه نفـوس کابـل در 
حـال حاضر بـه بیـش از 5 میلیون نفر می رسـد؛ 
در حالـی کـه در 2001 ایـن رقـم 500 هـزار نفر 
بـود. بـه گفتـۀ ایـن جنـرال امریکایی، ایـن هرج 
و مـرج ناشـی از تراکـم گسـتردۀ نفـوس »تأمین 

امنیت را دشـوار سـاخته اسـت.«
فرمانـده نیروهـای ناتـو در افغانسـتان تأکید کرد 
که شـاهد »تغییـر تاکتیک و رقم مشـابه حمالت 
)گروه های مخالف مسـلح افغانسـتان( با وسـایل 
کشـنده تر و انفجـارات بمب گـذاری کورکورانه« 
خواهنـد بـود کـه بیشـتر قربانـی آن حمـالت را 

غیر نظامیـان تشـکیل می دهند.
ینـس اسـتولتنبرگ، دبیر ُکل ناتو، نیز گفته اسـت 

کـه ایتالف ناتو شـمار مأموران غیـر نظامی خود 
در افغانسـتان را تا 18 هزار نفـر افزایش می دهد. 
اسـتولتنبرگ در دیـدار بـا خبرنـگاران گفـت: ما 
تصمیـم گرفتیـم تـا شـمار مأمـوران آموزشـی و 

مشـاوران مـا را در افغانسـتان افزایش دهیم.
اسـتولتنبرگ همچنـان از طالبـان خواسـت تـا به 
دعـوت مقامـات افغانسـتان بـرای مذاکـره برای 
پایان دادن به درگیری مسـلحانه در کشـور پاسخ 

دهند.
مأموریـت »پشـتیبانی قاطـع ناتو« از مـاه جنوری 
براسـاس  دارد.  فعالیـت  افغانسـتان  در   2015
توافق نامـۀ دوجانبـه بین ناتو و افغانسـتان، حدود 
موجـود  افغانسـتان  در  ناتـو  نظامـی  هـزار   12
اسـت و وظایـف آنان شـامل آموزش و مشـاورۀ 

نیروهـای نظامـی افغانسـتان می باشـد.
در کنـار ایـن گفته هـا، قـرار اسـت یک گـروه از 
مشـاوران امریکایـی در مشـارکت بـا برخـی از 
نیروهای امنیتی افغانسـتان، امنیـت کابل را تأمین 
کننـد. نیروهـای کماندو بـا اسـتفاده از معلومات 
اسـتخباراتی حمالتـی را در سراسـر شـهر کابـل 
انجـام دهنـد، موردی که به گفتۀ جان نیکلسـون: 

از پیـش ادامه داشـته اسـت.
ایـن گفته هـا و تصمیم گیری هـا در حالـی مطرح 
می شـوند کـه مسـووالن حکومت وحـدت ملی 
در دیـدار بـا وزیـر دفـاع امریـکا گفتـه بودنـد، 
راهبرد این کشـور در آسـیای جنوبی و افغانستان 
فرصتـی ایجـاد کـرده تا بر پروسـۀ صلـح تمرکز 

بیشـتر صورت گیرد. 
شـهروندان  پیوسـتۀ  خواسـت  هـم،  سـویی  از 
افغانسـتان از نهادهای امنیتی و کشـورهای حامی 
حکومـت این اسـت تا از هر طریـق ممکن برای 
پایـان جنـگ فکـر کننـد و بـار دیگر سرنوشـِت 
دسـت آوردهای نزدیـک بـه دو دهـۀ پسـین را با 

خطـر نابـودی روبه رو نسـازند.
دولـت افغانسـتان نیـز ضمـن پیشـکش کـردن 
طـرح ادامـۀ گفت وگـو با گـروه طالبان کـه با اما 
و اگرهـای فراوانـی نیـز مواجـه اسـت، می گوید 
کـه اگـر طالبان بـه روند صلح تمکیـن نکنند، در 

میدان هـای نبـرد نابـود خواهند شـد.

امریکاچهمیخواهد؟
برقراریصلحازطریقاعمالقدرتویاگفتوگو؟

عبدالهادیارغندیوال،رهبرحزباسالمی:

حکمتیار
فاقدصالحیتاست

ابوبکر صدیق
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ــی  ــوب الخلوت ــن ای ــد ب ــن احم ــوب ب ــدث ای 9۶ـ المح
الدمشــقی، المتوفــی ســنۀ 1071هـــ

97ـ المحــدث حســن بــن علــی العجیمــی المکــی، 
ــنۀ 1113 هـــ ــی س المتوف

الســندی،  عبدالهــادی  ابــن  الکبیــر،  ابوالحســن  98ـ 
هـــ المتوفــی ســنۀ 1139 

ــف  ــی، مول ــماعیل النابلس ــن اس ــی ب ــیخ عبدالغن 99ـ الش
ذخایــر المواریــث فــی اطــراف االصــول الســبعۀ، المتوفــی 

ــنۀ 113۴ هـ س
100ـ المحــدث محمــد بــن احمــد عقیلــۀ المکــی، 

ــنۀ 1150 هـــ ــی س المتوف
بــن محمــد االماســی، شــرح  الشــیخ عبــداهلل  101ـ 
“البخــاری” و ســماء “نجــاح القــاری فــی شــرح البخــاری” 
فــی ثالثیــن مجلــدا، و شــرح “صحیــح مســلم” فــی ســبع 
مجلــدات، و ســماه “عنایــۀ المنعــم بشــرح صحیح مســلم” 

بلــغ فیــه الــی شــطر “مســلم” توفــی ســنۀ 11۶7 هـــ
102ـ محمــد بــن الحســن المعــروف، بابــن همــات 
ــث  ــج احادی ــی تخری ــراوی ف ــۀ ال ــقی، مولف”تحف الدمش

ــنۀ 1175 هـــ ــی س ــاوی” المتوف البیض
103ـ الســید محمــد المرتضــی الزبیــدی، شــارح االحیــاء 
و مولــف عقــود الجواهــر المنیفــۀ فــی ادلــۀ مذهــب االمــام 

ابــی حنیفــۀ، المتوفــی ســنۀ 1205 هـ
ــف  ــی، مول ــۀ اهلل البعل ــد هب ــه محم ــدث الفقی 10۴ـ المح
ــندین و  ــایخنا المس ــات مش ــی طبق ــن ف ــۀ الریاحی حدیق
مولــف التحقیــق الباهــر فــی شــرح االشــباه والنظائــر فــی 

خمــس مجلــدات ضخــام، المتوفــی ســنۀ 122۴ هـــ
ــن  ــن ب ــد امی ــۀ محم ــار العالم ــب رد المحت 105ـ صاح
ــنۀ  ــی س ــن المتوف ــن عابدی ــهور باب ــر المش ــید عم الس

ــهورۀ. المش ــات  المولف ــب  1252هـــ، صاح
حصــر  صاحــب  عابدالســندی  محمــد  الشــیخ  10۶ـ 
ــی ســتۀ  ــار ف ــدر المخت ــی ال ــوار عل ــع االن الشــارد و طوال
ــی حنیفــۀ فــی  عشــر مجلــدا ضخمــا، و شــارح مســند اب
مجلــدات، ســماه: المواهــب اللطیفــۀ، المتوفــی ســنۀ1257 

هـ
107ـ الشــیخ عبدالغنــی المجــددی، المتوفــی ســنۀ 129۶ 

هـ
ــل  ــم أه ــوی، أعل ــی اللکن ــد عبدالح ــیخ محم 108ـ الش

ــنۀ 130۴ هـــ ــی س ــکام، المتوف ــث األح ــره بأحادی عص
109ـ الشــیخ المحقــق محمــد حســن الســنبهلی، معاصــر 
الشــیخ عبدالحــی و صدیقــه و مشــابهه فــی کثــرۀ التالیــف 
ــنۀ  ــد س ــر ایضــا، ول ــع قصــر العم ــا، م ــدۀ و تنوعه العدی

12۶۴، و توفــی ســنۀ 1305 هـــ.
110ـ شــیخ مشایخنا،الشــیخ المحــدث أحمــد ضیــاء 
الدیــن بــن مصطفــی الکمشــخانوی، المتوفــی ســنۀ1311 

هـ.

تکملة و تذییل
ــندی،  ــد حیــاۀ الس ــیخ محم ــدث الش 1-  المح

بالمدینــۀ. هـــ   11۶3 ســنۀ  المتوفــی 
بــن  هاشــم  الشــیخ  المحقــق  المحــدث    -2
ــه مولفــات، مثــل فاکهــۀ البســتان،  عبدالغفــور الســندی، ل
الصحابــۀ،  ترتیــب  علــی  صحیح البخــاری  ترتیــب  و 

وغیرهمــا.
الســندی،  ابوالطیــب  المحــدث  الشــیخ    -3
صاحــب الحواشــی علــی االصــول الســتۀ معاصــر الشــیخ 
ابــی الحســن الســندی، المتوفــی فــی حــدود ســنۀ 11۴0هـ
۴-  الشــیخ محمــد معیــن الســندی، مــن تالمــذۀ 
ــیخ  ــیوخ الش ــار ش ــن کب ــوی، و م ــی اهلل الدهل ــاه ول الش
هاشــم، والشــیخ محمــد حیــاۀ المذکوریــن، المتوفــی فــی 

حــدود 1180هـــ

ــوی،  ــی اهلل الدهل ــاه ول ــام الش ــدث االم 5-  المح
117۶هـــ ســنۀ  المتوفــی 

۶-  المحــدث الشــیخ محمــد افضــل الســیالکوتی، 
ثــم الدهلــوی، شــیخ الشــاه ولــی اهلل الدهلــوی فــی 
ــالم  ــن س ــداهلل ب ــذ المحــدث الشــیخ عب ــث، وتلمی الحدی

البصــری المکــی.
7-  المحــدث الحجــۀ الشــاه عبدالعزیــز بــن 

المتوفی1239هـــ الدهلــوی،  اهلل  ولــی  الشــاه 
ــاءاهلل  ــی ثن ــیخ القاض ــر الش ــدث الکبی 8-  المح
اهلل  ولــی  الشــاه  تالمــذۀ  مــن  الفانیفتــی،  المظهــری 
ــی العصــر  ــز یســمیه بیهق ــاه عبدالعزی ــوی، کان الش الدهل
ــکام،  ــث االح ــی احادی ــه ف ــم، ال نظیرل ــیر عظی ــه تفس ل
ــم  ــار االحــکام ل ــه کتــاب من ــم یطبــع کلــه، ول وادلتهــا، ل

یطبــع، وغیرهمــا.
اهلل  ولــی  الشــاه  بــن  عبدالقــادر  الشــاه    -9

ســنۀ1230هـ فــی  المتوفــی  الدهلــوی، 
الشــاه رفیــع الدیــن بــن الشــاه ولــی اهلل   -10

1233هـــ ســنۀ  فــی  المتوفــی  الدهلــوی، 
ــن  ــوی، م ــی الدهل ــیخ عبدالح ــدث الش المح  -11

عبدالعزیــز  الشــاه  تالمــذۀ  اکبــر 
محمــد  الشــیخ  الهنــد،  مســند  المحــدث   -12
إســحاق بــن بنــت الشــاه عبــد العزیــز الدهلــوی، المتوفــی 

ــنۀ12۶2هـ س
ــوب اخــو الشــیخ محمــد  الشــیخ محمــد یعق  -13

1282هـــ ســنۀ  توفــی  الدهلــوی،  اســحاق 
الشــیخ عبدالقیــوم بــن بنــت الشــاه عبدالعزیــز،   -1۴
اخــذ مــن الشــیخ محمــد اســحاق، توفــی ســنۀ 1299هـــ
الشــیخ المحــدث محمــد اســماعیل الدهلــوی،   -15

ــنۀ 12۴۶هـــ ــار س ــع الکف ــاد م ــی الجه ــهد ف استش
ــی الســهانفوری،  ــد عل المحــدث الشــیخ احم  -1۶
المتوفــی ســنۀ 1297، صاحــب شــرح جیــد حافــل علــی 

صحیــح البخــاری.
الشــیخ العــارف المحــدث محمــد قاســم   -17
1297هـــ. ســنۀ  المتوفــی  الدیوبنــدی،  النانوتــوی 
احمــد  رشــید  الشــیخ  المحــدث  الشــیخ   -18
1321هـــ ســنۀ  المتوفــی  الدیوبنــدی،  الکنکوهــی، 

ــوی  ــوب النانوت الشــیخ المحــدث محمــد یعق  -19
1300هـــ حــدود  فــی  المتوفــی  الدیوبنــدی، 

ــدی،  ــی الدیوبن ــن الکنکوه ــیخ فخرالحس الش  -20
صاحــب حاشــیۀ جیــدۀ، المتوفــی فــی حــدود 1300هـــ
الشــیخ احمــد حســن االمروهــوی الدیوبنــدی،   -21

مــن تالمــذۀ الشــیخ محمــد قاســم النانوتــوی 
المحــدث اســتاذ العالــم، الشــیخ محمــود   -22
ــی ســنۀ  ــد، المتوف ــو شــیخ الهن ــدی المدع حســن الدیوبن
ــی  ــۀ، ف ــف الفائق ــات و التصانی ــب التحقیق 1339، صاح

والــکالم  والتفســیر،  الحدیــث، 
ــوی،  ــن النیم ــر احس ــدث ظهی ــیخ المح الش  -23
ــدۀ، فــی مســائل  صاحــب آثارالســنن و عــدۀ رســائل جی

مــن الحدیــث 
ــور  ــد ان ــر محم ــام العص ــر ام ــدث الکبی المح  -2۴
ــنۀ 1352هـــ  ــی س ــدی، المتوف ــم الدیوبن ــمیری، ث الکش
ــرۀ،  ــات باه ــی تحقیق ــۀ عل ــات الحاوی ــب المولف صاح
مثــل فصــل الخطــاب، ونیــل الفرقدیــن، وکشــف الســتر، 

ــاری  ــض الب ــل فی ــا مث وغیره
علــی  اشــرف  محمــد  المحــدث  الشــیخ   -25
التهانــوی الدیوبنــدی، الملقــب بحکیــم االمــۀ، بلــغ ســنه 
الشــریف الــی ثمانیــن ســنۀ، جــاوزت تالیفــه خمــس مئــۀ 
ــاوه  ــال بق ــه، ط ــن تالیف ــن م ــو ف ــا یخل ــف، قلم مصن
ــی،  ــی المیانوال ــین عل ــیخ حس ــدث الش المح  -2۶
فــی البنجــاب، مــن تالمــذۀ المحــدث الشــیخ الکنکوهــی، 

ــاوه  ــال بق ــا، ط ــنۀ، او جاوزه ــون س ــره ثمان ــل عم ولع
ــبیراحمد  ــق العصــر الشــیخ ش المحــدث محق  -27
العثمانــی الدیوبنــدی، صاحــب فتــح الملهــم بشــرح 
صحیــح مســلم، فــی مجلــدات ضخــام، و شــیخ الحدیــث 
الیــوم، بالجامعــۀ االســالمیۀ بدابهیــل ســورت، بلــغ عمــره 

ــه. ــت حیات ــا، طال ــتین عام ــریف س الش
احمــد،  حســین  شــیخ العصر  المحــدث   -28
جــاوز  دیوبنــد،  فــی  بدارالعلــوم،  شــیخ الحدیث 

بقــاوه  طــال  ســنۀ،  ســتین  سنه الشــریف 
ــۀ اهلل  ــد کفای ــیخ محم ــق الش ــدث المحق المح  -29
الدهلــوی، مفتــی الدیــار الهندیــۀ، و شــیخ الحدیــث 
ــی  ــۀ فــی دهلــی، عمــره الشــریف حوال بالمدرســۀ االمینی

ــاوه.  ــال بق ــنۀ، ط ــتین س س
الفنجابــی،  عبدالعزیــز  الشــیخ  المحــدث   -30
ــی  ــج الزیلع ــیۀ تخری ــاری و حاش ــراف البخ ــب اط صاح
ــث، و  ــی الحدی ــات ف ــه تحقیق ــا، ل ــی الحــج، و غیرهم ال
اشــتغال جیــد فــی الرجــال و الطبقــات، عمــره نحــو ســتین 

ــنۀ. س
الشــاه  حســن  مهــدی  الشــیخ  المحــدث   -31
جانفــوری، صاحــب التآلیــف المفیــدۀ فــی الحدیــث 
وغیــره، و مــن اعظمهــا شــرح کتــاب االثــار لمحمــد بــن 

الحســن الشــیبانی، ســنه حوالــی ســتین ســنۀ.
المحــدث الشــیخ محمــد ادریــس الکاندهلوی،   -32
ــرۀ،  شــارح مشــکاۀ المصابیــح فــی خمــس مجلــدات کبی

ــره. ــن عم ــین م ــغ الخمس بل
المحــدث الشــیخ محمــد زکریــا الکاندهلــوی،   -33
ــی  ــوم، ف ــر العل ــۀ مظاه ــوم بمدرس ــث الی ــیخ الحدی ش
ــی شــرح موطــا  ســهارنفور، صاحــب اوجــز المســالک ف

ــره. ــن عم ــا م ــین عام ــارب خمس ــک، ق مال
ــدر  ــداهلل الحی ــۀ الشــیخ ابوالمحاســن عب العالم  -3۴
ــی  ــح ف ــح، صاحــب زجاجــۀ المصابی ــد الصال ــادی العب آب
ــی  ــی ف ــه اهلل تعال ــی رحم ــار، توف ــدات کب ــۀ مجل خمس

ــن. ــاوز الثمانی ــد ج ــا، و ق ــی بعده ــنۀ 1383 او الت س
ــیخ  ــی الش ــوب الربان ــۀ الموه ــۀ الداعی العالم  -35
ــی  ــغ ف ــۀ التبلی ــر جماع ــی، امی ــد یوســف الکاندهول محم
الهنــد وباکســتان، ولــد ســنۀ 1335، و توفــی یــوم الجمعــۀ 

30 مــن ذی القعــدۀ ســنۀ 138۴)رح(.
العالمــۀ المحــدث البــارع الشــیخ محمــد بــدر   -3۶
عالــم المیرتهــی، تلمیــذ امــام العصــر الکشــمیری، و ناســخ 
ــاری  ــح البخ ــی صحی ــاری عل ــض الب ــی فی ــه ف إمالءات
ــنۀ  ــان الس ــاب ترجم ــه کت ــار، ل ــدات کب ــۀ مجل ــی اربع ف
ــی  ــر. توف ــدات او اکث ــالث مجل ــه ث ــع من ــۀ، طب باالوردی
ــب  ــن رج ــی3 م ــورۀ ف ــۀ المن ــی بالمدین ــه اهلل تعال رحم

ســنۀ 1385 هـــ                 
العالمــۀ المحــدث الفقیــه الشــیخ ظفــر احمــد   -37
االول  ربیــع  مــن  فــی13  ولــد  التهانــوی،  العثمانــی 
ســنۀ1310، و هــو ابــن اخــت موالنــا حکیــم االمــۀ اشــرف 
ــد فــی  ــه کتــب منهــا: اعالءالســنن فری ــوی، ل ــی التهان عل
بابــه بمــا جمــع مــن االســتدالل بالکتــاب والســنۀ واآلثــار 
ــع  ــدا طب ــی عشــرین مجل ــه الحنفــی، ف ــواب الفق ــی اب عل
منــه 18 مجلــدا فــی الهنــد و باکســتان و مولفــه اآلن 

ــاه. ــن و رع ــع اهلل ب ــن امت ــنه الثمانی ــاوزت س ج
العالمــۀ المحــدث الفقیــه ابوالمحاســن محمــد   -38
ــور الکشــمیری،  ــام العصــر ان ــذ ام ــوری تلمی یوســف البن
ــنن  ــرح س ــی ش ــنن ف ــوارف الس ــۀ: ع ــه الحافل ــن کتب م
الترمــذی، فــی اکثــر مــن عشــرۀ مجلــدات ضخــام، طبــع 
شــطره فــی کراتشــی، اعــان اهلل علــی اتمامــه، و هــو االن 
ــاءه بالعمــر  ــا، اطــال اهلل بق ــد الســبعین او جاوزه ــی عق ف
ــم  ــذه التراج ــب ه ــو صاح ــش الرغید.وه ــد، و العی المدی

ــۀ. ــن الترجم ــل م ــن االفاض ــد المحدثی ــاء الهن لعلم
الشــیخ  الفقیــه  البــارع  المحــدث  العالمــۀ   -39
حبیــب الرحمــن االعظمــی، صاحــب التعلیقــات البدیعــۀ، 
و التحقیقــات النــادرۀ، العالــم بالرجــال و العلــل. و تعلیقاته 
ــور و  ــن منص ــعید ب ــنن س ــی س ــنیۀ عل ــه الس و تحقیقات
الزهــد البــن المبــارک، و مســند الحمیــدی و اســتدراکاته 
ــند  ــی مس ــه عل ــی تعلیق ــاکر ف ــد ش ــیخ احم ــی الش عل
ــرزاق  ــف عبدال ــی مصن ــۀ عل ــه الحافل ــم تعلیقات ــد، ث احم
ــه  ــمو فضل ــق بس ــا تنط ــون اهلل، کله ــع االن بع ــذی یطب ال
ــارب  ــد ق ــم الشــریف. و ق ــی هــذا العل ــه ف و بســطۀ یدی

ــه. ــع ب ــره و نف ــی عم ــد اهلل ف ــا، ام ــبعین او جاوزه الس
محمــد  الشــیخ  الضلیــع  الناقــد  العالمــۀ   -۴0
عبدالرشــید النعمانــی، صاحــب التعلیقــات و التدقیقــات و 
الجــوالت الظافــرۀ فــی میادیــن العلــم. و کتابه:”مــا تمــس 
الیــه الحاجــۀ لمــن یطالــع ســنن ابــن ماجــه” و تعلیقاتــه 
علی”دراســات اللبیــب”و” ذب ذبابات الدراســات”و”مقدمۀ 
التعلیــم” لمســعود بــن شــیبۀ الســندی تــدل علــی فحولتــه 
ــین او  ــارب الخمس ــد ق ــو ق ــث، و ه ــوم الحدی ــی عل ف
ــع  ــرور، و نف ــۀ و س ــی عافی ــره ف ــال اهلل عم ــا، اط جاوزه
بجهــوده و آثــاره. فقــه اهــل العــراق و حدیثهــم ص 113 
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التعلیقــات صاحــب االعظمــی،
النــادرة، التحقیقــات و البدیعــة،
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ــد ــیخاحم ــیالش ــتدراکاتهعل اس
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یطبــعاالنبعــوناهلل،کلهــاتنطــق
ــهفــی ــهوبســطةیدی بســموفضل
هــذاالعلــمالشــریف.وقــدقــارب
ــی ــداهللف ــا،ام الســبعیناوجاوزه
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زبان دین
زبـاِن دیـن بـه یک معنـا، بیـش از آنکه قسـیم خاصی برای 
زبـان طبیعی به شـمار آیـد، گونه ی خاصـی از کاربردِ زبان 
اسـت کـه در سـیاق دیـن و به دنبـاِل مقاصـد دینـی واقـع 
شـده اسـت. زبـان دیـن بـرای فیلسـوفاِن دیـن از آن جهت 
سـخن  نامتناهـی  ذاِت  بـا  متناهـی  موجـود  چگونـه  کـه 
می زنـد، اهمیّـت یافتـه اسـت. واژه هـا عمدتـًا در سـیاق 
عرفـی و متعـارف بـه کار می رونـد و از ایـن رو، معنایـی 
عرفـی و روزمـره دارنـد. حـاال پرسـش اینسـت کـه: فـرد 
مؤمـن چگونـه می تواند چنیـن واژه هایی را نسـبت به ذاتی 
نامتناهـی بـه کار بنـدد؟ چگونه می تـوان کلمه یـی را هم در 
رابطـه بـا انسـان بـه کار بُـرد و هم در نسـبت بـا خداوند؟ 
آیـا می تـوان یک کلمـه را به همـان معنایی که برای انسـان 
بـه کار می بندیـم، بـه خداونـد نیز بـه کار گیریم؟. پاسـخ به 
پرسـش هایی از ایـن دسـت باعـث شـده تا فیلسـوفان دین 
توجـه بیشـتری بـه زبـاِن دین)گزاره های کالمـی( معطوف 
کالمـی«  »محمـوالت  نیـز  کالمـی  گزاره هـای  در  دارنـد. 
موضـوع بحث انـد. مثاًل در گـزاره ی »خداوند عالم اسـت« 
بایسـتی ابتـدا موضـوع قضیه)خداونـد( به لحـاظ مفهومـی 
روشـن شـود و سـپس محمـول قضیه)عالم( کانـون توجه 
خداونـد  نمی تواننـد  آدمیـان  آن جایی کـه  از  گیـرد.  قـرار 
خداونـد  شـناخِت  بشناسـند،  او  صفـات  بی واسـطه ی  را 
موقـوف بـه شـناختن صفـات اوتعالـی اسـت. روی ایـن 
کالمـی«  گزاره هـای  »محمـوالِت  مفهومـی  تحلیـل  بیـان، 

تقـّدم و ارجحیّـت ویژه یـی می یابـد.

معناشناسی محموالت کالمی
آن  و  اولی تـر  و  اصلی تـر  مسـأله ی  بـه  می رسـیم  اکنـون 
اینکـه، آیـا محمـوالت کالمـی در متـِن واقـع معنادارنـد 
ویـا خیـر؟. اگـر چنان کـه مثـاًل در قضیّـه ی خداوند شـنوا 
نکنـد،  افـاده  را  معنایـی  قضیّه)شـنوایی(  محمـول  اسـت 
از خداونـد  محصلـی  شـناخِت  هیـچ  گـزاره  ایـن  آنـگاه 
به دسـت نمی دهـد. زیـرا –چنانکه گفتـه آمدیم- شـناخِت 
در  و  نیسـت  ممکـن  او  صفـات  بی واسـطه ی  خداونـد 
چنـان گزاره یـی محمـول وصفـی قضیـه فاقـد معناسـت. 
اگـر چنان کـه صفـاِت منتسـب بـه خداونـد واجـد هیـچ 
معنایـی نباشـند، نتیجـه ی منطقـِی آن عـدم امکان شـناخِت 
خـدا خواهـد بـود. بـا ایـن وجـود، در کالم و فلسـفه ی 
اسـالمی همـواره فـرض بـر معنـادارِی محمـوالت کالمی 
بـوده اسـت و تقریبـًا تمامـی نحله هـای کالمـی فی  المثـل 
وصـِف شـنوایی را معنـادار دانسـته اند. از آن پـس، قدمه ی 
دوم بـه معناشناسـی صفـات الهـی می رسـد. پرسـش اولی 
ایـن بـود کـه، آیـا صفاتـی که بـه خداونـد نسـبت یافته اند 
معنادارنـد یـا بی معنـا، اّما پرسـش دومی اینسـت کـه،  اگر 
چنانکـه صفاِت منتسـب بـه خداونـد معنادارند، آنـگاه چه 
معنایـی از آن هـا منظـور اسـت؟. بـا این حسـاب، پرسـش 
اولـی رویکـرد هستی شناسـانه بـه معنـا دارد، در حالی کـه 
پرسـش دومی ماهیتًا معناشناسـانه اسـت. القصه، در پاسـخ 
هرمنوتیکـِی  رویکـرد  دو  کـه  اسـت  دومـی  پرسـش  بـه 
 )Conceptualist(تأویل گـرا و   )Literalist(ظاهرگـرا
نمـودار می شـود. پرواضـح اسـت کـه زبـان در رابطـه بـه 
پدیده هـای محسـوس بسـط پیدا کـرده اسـت، در حالی که 
نارسـایِی  و  محدودیّـت  متافزیـک  سـاحِت  بـه  نسـبت 
مشـهودی دارد . از این جاسـت کـه چـون وحـی بـه زبـان 
مردم فرسـتاده شـده اسـت، پاره یـی از صفاِت نسـبت یافته 
بـه خداونـد متضمـِن معنایـی انسـانی و عرفی انـد. معنایی 
کـه از اوصافـی چـون: یـد، وجـه، علـم، شـنوایی و ... در 
اذهـان مـا متبـادر می شـود، فراتـر از ادراکاِت روزمره ی ما 
نیسـت. وقتـی سـخن از شـنوایی بـه میـان می آیـد، ذهـن 
دسـت گاه  صـدا،  چـون:  عناصـری  بـه  بالفاصلـه  آدمـی 
شنیداری)سـامعه(، طول مـوج و... ارجـاع می یابد و تمامی 
ایـن عناصـر از امکانـات و لـوازم انسـانی اند. بـا ایـن بیان، 
ظاهرگرایـان عمدتـًا محمـوالت کالمی را بـه معنای عرفی 
ایجـاد  آن  کـه الزمـه ی  می گیرنـد  کلمـه  و تحت اللفظـِی 
تصـّوری انسـان وار از خداونـد اسـت. اگـر چنانکـه مثـاًل 
شـنوایی را در گزاره ی خداوند شنواسـت)إن اهلل سـمیع...( 
بـه همـان معنایـی بپنداریـم کـه مـا انسـان ها در نحـوه ی 
زیسـِت انسـانی خویـش دریافته ایـم، الزمـه ی آن تصّوری 
پایـه ی همیـن  بـر  بـود.  از خداونـد خواهـد  انسـان گونه 
متودولـوژی اسـت کـه شـماری از حشـویّه های ظاهرگـرا 
سـرانجام سـر از گریبـان تشـبیه گرایی برآوردنـد و خـدا را 
عینـًا ماننـد انسـان دارای وجه، یـد، عیـن و ... خواندند. در 
نگـرِش تأویل گرایانـه اّمـا، هـر یـک از محمـوالت کالمِی 
پیش گفتـه معنایـی فراتـر از معنـای عرفی و روزمـره دارند. 
اهـل تأویـل بـرای آنکه در دام تشـبیه نلغزند، سـعی کردند 
معنـای  از  فراتـر  خبریّـه ی خداونـد،  معنـای صفـاِت  در 
عرفـی آنهـا گام بردارنـد و حتـا شـماری از آنهـا - بـرای 
آنکـه دامـان توحیـد الهی شـایبه دار نشـود- بـه تعطیل این 
صفـات و عینیّـت ذات و صفات توّسـل جسـتند. روی این 
بیـان، نـزاع میـان معّطله و مشـبّهه کـه گاهی از مـرز تکفیر 
یکدیگـر نیـز فراتـر مـی رود، بیـش از همـه، بـه روش های 
هرمنوتیکـی آنهـا بسـته گی دارد. توجـه بـه ایـن نکتـه کـه 
به کارگیـری ایـن دو شـیوه ی متفـاوت هرمنوتیکـی لزومـًا 
بـه نتایـج متفاوتـی می انجامـد، می توانـد تـا حـدودی از 
شـّدت نـزاع میان دوسـوی ایـن محاربه بکاهـد و از تکفیر 

نمایـد. پیش گیـری  میان فرقه یـی  تفسـیق های  و 
از یـاد نبریـم کـه، زبـان دین بـه معنایی کـه گفتیـم، غیر از 
زبـان فقـه بـه عنـوان بخشـی از آموزه هـای فرعـِی ناظر بر 

اعمال دینی، اسـت. شـماری از فقیهان مسلمان غالبًا به دلیل 
آنکـه فقـه از نـوع علـم درجـه اول اسـت و گزاره هـای آن 
نیـز ناظـر بـر واقع اند، زبان شـعر و اسـتعاره را نیز از جنس 
زبان فقه می پندارند و سـپس در مورد آن دسـت به داوری 
می زننـد. ایـن در حالی سـت کـه تفـاوِت مشـهودی میـان 
ایـن دو زبـان وجـود دارد. کمااینکه، گزاره ی »دسـتان خدا 
بـاز اسـت...  « را نمی تـوان با گزاره ی »سـود حرام اسـت« 
در یـک تـرازو نهـاد و بـه سـنجش گرفـت. گـزاره ی اولی 
در پاسـخ بـه یهودیانـی گفتـه شـده کـه می گفتند: »دسـتان 
خدا بسـته اسـت...« و با این کار می خواسـتند نشـان دهند 
کـه رحمـت خداونـد تنهـا شـامل حـال یهودیان می شـود. 
قرآن کریـم برخـالف بیـان مـی دارد کـه: دسـتان خـدا بـاز 
اسـت و هـر گونه یـی بخواهـد می بخشـد. از ایـن رو، بـاز 
بـودن دسـتان خـدا به معنـای حقیقـی کلمـه بـه کار نرفته، 
بـل دال بـر معنایـی مجـازی و نمادین اسـت و ایـن امر از 
قسـمِت بعـدی آیه به درسـتی دانسـته می شـود. ایـن جمله 
بـا جملـه ی »سـود حرام اسـت« که فقیهـان مسـلمان از آن 
بحـث کرده انـد، تفاوت هـای چنـدی دارد کـه حسـِب زیر 

است:
   1.  گـزاره ی اولـی از سـنخ گزاره هـای الهیاتـی اسـت، 
در حالـی کـه گـزاره ی دومی از نـوع احکام دینی شـناخته 

می شـود.
    2. گـزاره ی نخسـت بـه هسـته ی دین)اعتقـادات دینی( 
تعّلـق می گیـرد، در حالی کـه گـزاره ی دومـی متعّلـق بـه 

فـروع دین)احـکام( اسـت.   
3. گـزاره ی اولـی نمادیـن و اسـتعاری اسـت، در حالی کـه 

گـزاره ی دومـی اخباری و سـاده اسـت.
۴. گـزاره ی اولـی از نـوع متـن بـاز اسـت کـه تعبیرهـا و 
گـزاره ی  حالی کـه  در  برمی تابـد،  را  مختلفـی  توجیهـات 
دومـی متـن بسته یی سـت  کـه احتمـال تآویـل مختلـف را 

ندارد. 
در  امـروزه  کـه  تفاوت هایی سـت  چنیـن  بـه  توجـه  بـا 
فلسـفه ی هنـر، معیار صـدق گزاره های اسـتعاری را غیر از 
معیـاری می داننـد کـه بـا آن صـدق گزاره هـای واقع نشـان 
سـنجیده می شـود. هـرگاه مفاهیـم الهیّاتـی در شـعر بـه کار 
مـی رود، عمدتـًا زبـان بیـان آن اسـتعاری و نمادین اسـت. 
زیـرا چنیـن زبانی ویژه ی شـعر اسـت و جز ایـن نمی تواند 

بـود. از این جهـت، نبایـد مثـاًل در ابیّاتـی چـون: 

هر کسی در دل من جای خودش را دارد    
جانشین تو در این سینه خداوند نشد

فاضل نظری
ویا:

چشم خدا بر تو ای بدیع شمایل        
یار من و شمع جمع و شاه قبایل

سعدی
بـه  نسـبت  تشـبیه گرایی  و  بی ایمانـی  بـه  را  شـاعر 
خداونـد متهـم کـرد. زیـرا ابیّـات فـوق فراتـر از معنـای 
از حـدود  نمادیـن دارنـد کـه  تحت اللفظی شـان، معنایـی 
الفـاظ فراتر مـی رود. از این رو، داوری در مـورد گزاره های 
اسـتعاری کـه عمدتـًا چندپهلـو، تمثیلـی  و تأویل بردارنـد، 
بـا معیـار گزاره هـای بسـته و سـاده ماننـد ایـن اسـت کـه 
در قضیـه ی »احمـد شـیر اسـت«، احمـد را همـان حیـواِن 
چهارپـای دّرنده)مفتـرس( بینگاریم و گوینـده ی کالم را به 
سـبب اهانتـی که بـه احمد روا داشـته، مورد مؤاخـذه قرار 
دهیـم و از تشـبیه بلیغـی کـه در جملـه بـه کار رفته اسـت، 
اغفـال ورزیـم. ایـن در حالی سـت کـه متکلـم در قضیـه ی 
پیش گفتـه قصـد توصیـف داشـته نه قصـد تحقیر. گذشـته 
از ایـن، اگـر چنانکه یک متـن تآویل مختلفـی را برمی تابد، 
بایسـتی آن متـن را به گونه یـی نیک اندیشـانه تفسـیر کرد تا 
شـخصیِّت متکّلـم لطمـه نبیند و جانِب حسـن و ظـّن به او 
فروگـزارده نشـود. اضافـه بـر آن، وقتـی یک متِن گشـوده 
تأویل هـای بیشـتری را برمـی دارد، نمی توان بر اسـاس یک 
خوانـش از متـن دسـت بـه داوری اخالقـی و دینـی در آن 
مـورد زد. زیـرا چنـان خوانشـی از متـن، از یک سـو قطعی 
و نهایـی نیسـت و از سـویی ممکـن اسـت فـرد دیگـری 
صاحـِب متـن را بـا خوانـش دیگـری تبرئه کند و چه بسـا 

فاضل تـر و مؤمن تـر از دیگـران بینـگارد.  

نتیجه گیری
آدمیـان  روزمـره ی  زنده گـی  در  َآشـنا  پدیده یـی  زبـان 
اسـت. بـا ایـن توجـه، در درون هـر زبـان طبیعـی می توان 
از زبان هـای دیگـری چـون: زبـاِن دیـن، زبـان علـم، زبان 
شعر)اسـتعاره( و ... نیـز سـخن گفـت کـه، بیـش از آنکـه 
قسـیمی بـرای زبـان طبیعـی باشـند، بـه نحـوه ی کاربـردِ 
زبـان تعّلـق می گیرنـد. هـر یـک از زبان هـای پیش گفتـه با 
داشـتن یک رشـته ویژه گی هـا از دیگـری تمایـز می یابـد. 
فی المثـل کاربـرد صنایـع ادبـی کـه در زبان شعر)اسـتعاره( 
مزیّـت شـناخته می شـود، در زبـان علـم یک نقص اسـت. 
معنـای  بـه  ارسـطویی  منطـق  در  از جانبـی هـم، صـدق 
مطابقـِت ذهـن با واقع اسـت که عمدتـًا در قالـِب مطابقِت 
زبـان بـا واقـع سـنجیده می شـود. زیـرا بـه حقیقـت ذهـن 
جـز زمانـی کـه در قالـِب زبـان ریختـه می شـود، نمی توان 
مستشـعر شـد. زباِن علـم ناظر بـر واقع اسـت، در حالی که 
زبـان شـعر  بیـش از آنکـه نظـارت بـر واقع داشـته باشـد، 
بیـان احساسـات و عواطف شـاعرانه اسـت. افـزون بر آن، 
زبـان شـعر سرشـار از صنایـع لفظـی و معنوی اسـت. زیرا 
زبـان  بـا  نمی تـوان  را  شـاعرانه  دریافته هـای  و  یافته هـا 

سـاده ی اخبـاری بیـان کـرد. از ایـن رو، اسـتمداد از خیـال 
هـرگاه  می نمایـد.  ضـروری  شـعر  در  بالغـی  صنایـع  و 
مفاهیـم الهیّاتـی در شـعر بـه کار رود، عمدتـًا زبـان بیـان 
آن اسـتعاری و نمادیـن اسـت و از همین رو تفسـیربردار و 
چندبُعـدی اسـت. ایـن در حالی سـت کـه زباِن علـم چنین 
ویژه گی یـی نـدارد. بـا توجـه به ایـن و تفاوت هایـی از این 
دسـت اسـت کـه امـروزه در فلسـفه ی هنـر، معیـار صدق 
از معیـار صدقـی می داننـد  اسـتعاری را غیـر  گزاره هـای 
کـه بـا آن گزاره هـای واقع نشـان سـنجیده می شـود. بـا این 
مختصـر، توجـه بـه تفاوت هـای زبانـی، و نیـز توجـه بـه 
تفسـیربرداری زبـاِن دیـن می توانـد به صورتـی بنیادیـن از 
یک سـو بـه کاهـش نزاع هـای درون فرقه یی کمک شـایانی 
رسـاند و از سـویی، بـا تفکیک زبان شـعر و زبـان واقع، به 
هم گرایـی بیشـتری میان شـاعران و عالماِن دینـی بینجامد، 
مسـأله یی کـه امـروزه بیـش از هـر زمـاِن دیگـری بـه آن 

نیازمندیم.
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محمداســماعیل خــان، یکــی از چهره هــای جهــادی 
از محمداشــرف غنــی و عبــداهلل عبــداهلل می خواهــد 
ــات،  ــزاری انتخاب ــان برگ ــا زم ــد و ت ــتعفا دهن اس
ــا  ــد، ب ــود. او می گوی ــت تشــکیل ش ــت موق حکوم
حضــور دو رأس قــدرت در ســاختار حکومــت، 
ــن  ــع غیرممک ــفاف و به موق ــات ش ــزاری انتخاب برگ

اســت.
اســماعیل خــان کــه در همایشــی بــه مناســبت 
ســی ونهمین ســال روز قیــام 2۴ حــوت در ایــن 
والیــت ســخنرانی می کــرد، هم چنــان از عطامحمــد 
ــر ارگ  ــش در براب ــا در موضع ــد ت ــور می خواه ن

مســتحکم بمانــد و بــدون تصمیــم  حــزب جمعیــت 
ــد. ــی دســت نزن ــچ عمل ــه هی ب

او در بخشــی از ســخنانش خطــاب بــه طالبــان 
گفــت کــه اگــر بــا حکومــت گفت وگــو نمی کننــد، 
ــز بنشــینند و  ــک می ــن دور ی ــا مجاهدی ــد ب می توانن
ــت وجو  ــی جس ــد راه حل ــی قانونمن ــرای حکومت ب

کننــد.
اســماعیل خــان می گویــد، نیروهــای امنیتــی در 
ــد و  ــا طالبان ان ــگ ب ــروف جن ــه مص ــن جبه چندی
اگــر حکومــت بخواهــد مجاهدیــن هــر لحظــه آماده  
دفــاع از کشــور هســتند. او در پایــان ایــن ســخنرانی 

از جامعــه ی جهانــی خواســت تــا مجاهدیــن را 
ــد. ــان باش ــی آن ــد و حام ــاب نکن ــاالر خط جنگ س
ــر داوودزی،  ــا، محمدعم ــن گفته ه ــا ای ــان ب هم زم
ثبــات  و  حراســت  شــورای  رهبــری  عضــو 
افغانســتان در هفتمیــن ســال یاد تــرور عبدالرحمــان 
ســیدخیلی، فرمانــده پیشــین والیــت کنــدز و یکــی 
از چهره هــای جهــادی هشــدار می دهــد، اجــازه 
ــا یــک روز  نمی دهنــد حکومــت وحــدت ملــی حت
ــای  ــد. آق ــه یاب ــده اش ادام ــان تعیین ش ــتر از زم بیش
ــت  ــای پش ــون تالش ه ــد، هم اکن داوودزی می گوی
پــرده بــرای تمدیــد حکومــت وحــدت ملــی جریــان 

دارد.
محمدیونــس قانونــی، معــاون پیشــین ریاســت 
ــاد  ــا انتق ــن نشســت ب ــز در ای ــوری کشــور نی جمه
ــان  ــه طالب ــا ب ــی از والیت ه ــپردن برخ ــرح س از ط
می گویــد، ایــن طــرح بــه معنــای تجزیــه افغانســتان 
ــر آن  ــردم در براب ــق، م ــورت تطبی ــت و در ص اس

ــتاد. ــد ایس خواهن
گلبدیــن حکمتیــار، رهبــر حــزب اســالمی در 
گفت وگویــی بــا روزنامــه  آمریکایــی نیویــورک 
تایمــز گفتــه اســت کــه حکومــت برخــی مناطــق را 
ــا  ــماری از والیت ه ــار در ش ــورت خودمخت ــه ص ب
در اختیــار گــروه طالبــان قــرار دهــد. او گفتــه اســت 
کــه شــخصاً ایــن طــرح را بــه رییــس جمهــور غنــی 
ســپرده اســت. حکمتیــار از ایــن مناطــق بــه عنــوان 
والیت هــای صلــح نــام بــرده و افــزوده اســت 
کــه نیروهــای نظامــی حکومــت افغانســتان بایــد از 
ــه  ــرده ک ــد ک ــار تأکی ــوند. حکمتی ــارج ش ــا خ آن ه
محمداشــرف غنــی از ایــن طــرح حمایــت کــرده و 
ــات در  ــح و ثب ــراری صل ــرای برق ــدوار اســت ب امی

ــی شــود. ــن طــرح عمل کشــور ای

چهره های سیاسی با نگرانی از تمدید احتمالی کار حکومت:

رهبران حکومت وحدت ملی استعفا دهند
دفاع وزارت:

 د »نرصت« پوځي عملیاتو ډېر 

مترکز به پر شاميل والیتونو وي

د افغانســتان دفــاع وزارت وايــي، د »نــرت« عملیاتــو پــه 

پیلېــدو رسه بــه د شــايل والیتونــو د امنیــت ټینګښــت تــه 

جــدي پــام ويش.

ــاع  ــتان دف ــېدو رسه د افغانس ــه رارس ــز کال پ د ۱۳۹۷ ملری

ــل  ــو د پی ــو عملیات ــې د پرسلني ــواد ک ــول هې ــه ټ وزارت پ

ــو  ــه پخوانی ــات ل ــه عملی ــې دغ ــي چ ــوي او واي ــره ک خ

ــري. ــر ل ــر توپی ــو رسه ډې هغ

د دفــاع وزارت ویانــد دولــت وزیــري د پنجشــنبې پــه ورځ 

ــې د  ــل چ ــه ووی ــو ت ــب ۲۴« ازادي راډی »۱۳۹۶کال د ک

نــرت پــه نامــه دغــو عملیاتــو کــې بــه هغــو ســیمو تــه ډېر 

پــام ويش چــې لــه جــدي امنیتــي ګواښــونو رسه مــخ دي.

نوموړي زیاته کړه:

ــې  ــاره دي چ ــتان لپ ــول افغانس ــات د ټ ــرت عملی »د ن

دغــو  پــه  په کــې شــامل دي،  هــم  شــايل والیتونــه 

ــې  ــوي چ ــه ش ــه نښ ــیمې پ ــه س ــې هغ ــې ټول ــو ک عملیات

ــل د  ــات د حم ــوړ دي، عملی ــې ل ــونه په ک ــي ګواښ امنیت

ــه  ــه ب ــږي او افغــان ځواکون ــه پیلې ــه لومــړۍ نېټ میاشــتې پ

ټولــې هغــه ســیمې لــه وســله والو مخالفینــو څخــه تصفیــه 

ــري.« ــور ل ــې حض ــې په ک ــوم چ ــړي ک ک

د افغانســتان د دفــاع وزارت د معلوماتــو لــه مخــې د نرت 

پوځــي عملیاتــو مترکــز بــه پــه شــال کــې پــر جوزجــان، 

رسپــل، بغــان او بدخشــان والیتونــو وي.

ــر  ــې د ه ــه دی چ ــاع وزارت ن ــتان دف ــوازې د افغانس دا ی

کال پــه پیــل کــې د پرسلنیــو عملیاتــو خــره کــوي، بلکــې 

ورتــه  تــل  تــر دې دمخــه  هــم  وســله والو مخالفینــو 

ــړي دي. ــان ک ــات اع عملی

ــو شــمېر کارپوهــان اندېښــه ښــي چــې  د پوځــي چــارو ی

ــۍ  ــړه اورن ــتان جګ ــې د افغانس ــه ۱۳۹۷ کال ک ــن پ ممک

يش.

ــي، دا  ــداد واي ــرال خدای ــې ج ــه ډل ــو ل ــو کارپوهان د دغ

چــې افغــان حکومــت طالبانــو تــه د ســولې وړاندیــز کــړی 

طالبــان بــه هــم پــه خــرو کــې لــه قــوي دریځــه د ګــډون 

پــه هــدف خپلــو حملــو تــه زور ورکــړي.

ــه  ــان ل ــم طالب ــه ه ــه څ ــره ک ــه خ ــداد پ ــاغيل خدای د ښ

ــري،  ــوان نه ل ــړې ت ــخ جګ ــو رسه د مخام ــان ځواکون افغ

خــو د نــرت عملیاتــو پــر ښــه مدیریــت او ښــې همغــږۍ 

ــګار کــوي. ټین

نوموړي زیاته کړه:

ــه دي  ــوي ن ــره ق ــان هوم ــږي طالب ــر کې ــې فک ــره چ »څوم

ــمبال يش  ــت او س ــم اداره، مدیری ــه س ــان ځواکون ــه افغ ک

کــوالی يش د افغانســتان پــه شــال او جنــوب کــې طالبــان 

ــي.« وځپ

ــايل  ــه ش ــتان پ ــره د افغانس ــه خ ــداد پ ــاغيل خدای د ښ

ــش  ــره د داع ــونو رسبې ــو د ګواښ ــې د طالبان ــو ک والیتون

ــه کار ده چــې  ــه هــم د اندېښــنې وړ دي او پ ډلــې فعالیتون

ــې دا  ــو ک ــو عملیات ــه پرسلنی ــاع وزارت پ ــتان دف د افغانس

ــوي. ــه ونه غورځ ــه پام ــم ل ــئله ه مس

اشتباه محاسباتی بوش...
 شــامل هزینه هــای طوالنــی مدتــی اســت کــه 
ــرای وارد  ــم ب ــاذ تصمی ــگام اتخ ــه هن ــدرت ب ــه ن ب
شــدن بــه یــک جنــگ لحــاظ می شــود نظیــر هزینــه 
رســیدگی بــه مجروحــان جنگــی و کهنــه کاران 

ــی. نظام
ترامــپ بــه عنــوان یــک کاندیــدای انتخاباتــی آنچــه 
کــه »تریلیون هــا دالــر هزینــه اســراف شــده در 
جنگ هــای عــراق و خاورمیانــه« خوانــد را محکــوم 
کــرد و آن را نــه یــک فاجعــه بلکــه »بدتریــن 
ــفانه او  ــا متاس ــد« ام ــکا خوان ــخ امری ــم تاری تصمی
بــرای مقابلــه بــا ایــن حقیقــت کار چندانــی نکــرد و 
ــه جایــش ســرمایه گــذاری در جنگ هــا را کــه از  ب
دولــت اوبامــا بــه ارث بــرده بــود، دو برابــر کــرده و 
ســربازانش را در افغانســتان، ســوریه و عراق افزایش 
داد و حمــالت هوایــی در ســومالی و لیبی را تشــدید 
ــرای  ــروش مهمــات بیشــتر ب ــرای ف ــرد و راه را ب ک

ــوار  ــن هم ــه یم ــتان علی ــاران عربس ــتفاده در بمب اس
کــرد.

جنگ هــای  از  یــک  هیــچ  آنکــه  وجــود  بــا 
فعلــی امریــکا در ســطح هزینه هــای زمــان اوج 
ــت  ــتان نیس ــراق و افغانس ــکا در ع ــای امری جنگ ه
امــا در هــر صــورت داشــتن ده هــا هــزار ســرباز در 

میــدان جنــگ هزینه بــر خواهــد بــود.
ــد  ــه کارآم ــق و توجی ــک منط ــکا ی ــای امری جنگ ه
را در  مــردم  مالیات هــای  تــا  داده  پنتاگــون  بــه 
ــان اوج  ــه زم ــک ب ــاال و نزدی ــیار ب ــای بس حجم ه
ــد. ــرف کن ــی دوم مص ــگ جهان ــس از جن دوران پ

ایــن موضــوع در هیــچ جــا بــه انــدازه توافــق 
ــت  ــره و دول ــده توســط کنگ ــه ای حاصــل ش بودج
در مــاه گذشــته مشــهود نبــود. توافقــی کــه خواهــان 
ــر افزایــش بودجــه پنتاگــون در دو  ــارد دال 1۶5 میلی
ــه 71۶  ــی ب ــه نظام ــاندن بودج ــده و رس ــال آین س

ــده اســت. ــر ش ــارد دال میلی

15 ســال بعــد از آغــاز جنــگ عــراق یکــی از 
ــاخه  ــه ش ــت ک ــن اس ــگ ای ــن جن ــای ای درس ه
اجرایــی امریــکا بایــد پیــش از اعــزام ســرباز بــه یک 
ــای  ــه هزینه ه ــکلی صادقان ــه ش ــی ب ــگ خارج جن
ایــن جنــگ را بــرآورد کنــد. ایــن را بــه عنــوان یــک 
ــات  ــت در تبلیغ ــی معــادل حقیق ــت خارج سیاس
تصــور کنیــد. ســنجش هزینه هــای جنــگ بــا دقــت 
بیشــتر یکــی از راه هــای جلوگیــری از درگیــر شــدن 

در جنگ هــای غیرضــروری اســت.
یــک تدبیــر اضافــی کــه بــه مــردم درک واضح تــری 
اعمــال  می دهــد  تبعــات جنــگ  و  هزینه هــا  از 
ــن  ــرای تامی ــه ب ــت ک ــی« اس ــات جنگ ــک »مالی ی
ــا  ــود ت ــی وضــع ش ــه نظام ــک مداخل ــای ی هزینه ه
هزینه هــای مداخلــه نظامــی را در طــول ایــن جنــگ 
پرداخــت کنــد نــه اینکــه آن را بــه شــانه نســل های 

ــدازد. ــد بین بع

هدف امریکا در افغانستان...
ــت  ــه سیاس ــال ادام ــه دنب ــو ب ــش در نات همپیمانان
مخــرب خــود در افغانســتان هســتند ایــن بــه معنــی 
ــه ســمت  ــن ب ــن اســت کــه غــرب در حــال رفت ای
ــان  ــه از جه ــن نقط ــرد در ای ــگ س ــا دوران جن احی

ــت. اس
وی افــزود: مــا از نزدیــک تحــوالت را رصــد کــرده 
و آمــاده پاســخ در ضمــن همــکاری بــا شــرکایمان و 
دیگــر کســانی کــه هــم فکــر بــا مــا باشــند، هســتیم.
او اظهــار داشــت: واشــنگتن نتوانســته درک کنــد کــه 
ــای  ــا ابزاره ــا ب ــد صرف ــتان نمی توان ــگ افغانس جن
نظامــی حــل شــود و شکســت طالبــان بــا توســل بــه 

زور غیرممکــن اســت.
او ادامــه داد: مســکو بابــت تالش هــای امریــکا 
ــرای روی  ــتان ب ــردن افغانس ــع ک ــرای قان ــو ب و نات
آوردن بــه جایگزینــی ســالح ها و تجهیــزات نظامــی 
ــدام منجــر  ــن اق روســی خــود متعجــب اســت و ای
بــه کاهــش پتانســیل نظامــی ارتــش افغانســتان مــی 

شــود.

کابلــوف گفــت: مســیر اتخــاذ شــده از ســوی 
ــه  ــل ب ــردن کاب ــد ک ــرای متقاع ــو ب ــکا و نات امری
جایگزیــن کــردن ســالح های ســبک و هواپیماهــای 
ــرا  ــت چ ــگفت آور اس ــود ش ــیه خ ــاخت روس س
کــه بــه طــرزی اجتنــاب ناپذیــر منجــر بــه کاهــش 
ــتان و  ــلح افغانس ــای مس ــی نیروه ــای رزم قابلیت ه

ــد. ــد ش ــاع خواه ــتر اوض ــت بیش وخام
او یــادآوری کــرد کــه بــر طبــق ســند توافــق 
ــر  ــه بیــن دولت هــای روســیه و افغانســتان ب دوجانب
ســر کمک هــای نظامــی روســیه بــه ایــن کشــور کــه 
ــی  ــی شــد، چارچــوب قانون ــر 201۶ اجرای در نوامب
کاملــی بــرای کمک هــای روســیه بــه رونــد تجهیــز 

ــش افغانســتان وجــود دارد. ارت
کابلــوف در ادامــه دربــاره انتخابــات پارلمانــی 
ــه  ــم ک ــر نمی کن ــن فک ــت: م ــز گف ــتان نی افغانس
ایــن انتخابــات طبــق برنامه ریــزی در جــوالی ســال 
ــان  ــان همچن ــود. طالب ــزار ش ــالدی برگ ــاری می ج
کنتــرل نزدیــک بــه نیمــی از اراضــی افغانســتان را در 
دســت دارد، بــه اقدامــات خشــونت آمیــز ادامــه مــی 

دهــد، حمــالت تروریســتی را در شــهرهای بــزرگ 
ســازماندهی و اجــرا می کنــد و ظاهــرا قصــد نــدارد 
کــه بــا دولــت افغانســتان بــه توافــق و آشــتی برســد.
هــم  داعــش  تروریســت های  کــرد:  تاکیــد  وی 
تهدیــدی جــدی متوجــه امنیــت برگــزاری انتخابــات 
بــه ویــژه در نواحــی در شــمال و برخــی اســتان های 
ــای  ــی حوزه ه ــد. برخ ــی کنن ــتان م ــرقی افغانس ش
اروزگان،  هلمنــد،  اســتان های  در  گیــری  رای 
قنــدوز، بدخشــان، فاریــاب و غزنــی می تواننــد 
ــه لحــاظ  ــا ب ــازترین حوزه ه ــه مشــکل س ــل ب تبدی

ــوند. ــی ش امنیت
او اظهــار کــرد: اخیــرا پیامــی در خصــوص حمایــت 
ــق  ــتان از طری ــگ افغانس ــل جن ــی از ح ــن الملل بی
گفــت و گــوی سیاســی بــا دولــت افغانســتان 
بــه طالبــان فرســتاده شــد امــا طالبــان اعتنایــی 
بــه نشســت اخیــر »فرآینــد کابــل« در پایتخــت 
افغانســتان نکــرده و بــر مذاکــرات مســتقیم بــا آمریــا 

تاکیــد دارد.

گمرک طالبان در شاهراه...
 نیز تأمین شده و جلو اخاذی ها گرفته خواهد شد.

بازمحمـد ناصـری، رییـس شـورای والیتـی هلمنـد می گوید، در 
حـال حاضـر شـاهراه نیمروز بـا تهدیدهای امنیتی روبه رو اسـت 
و نهادهـای امنیتـی بـرای تأمیـن امنیـت این شـاهراه بیشـتر باید 

تـالش کنند.
خبـر نابـودی گمـرک طالبان در شـاهراه نیمروز در حالی منتشـر 
می شـود کـه بـر بنیـاد اطالعـات غیررسـمی، افـراد ایـن گـروه 
روزانـه از ایـن مسـیر صدهـا هـزار افغانـی درآمـد دارنـد. گفته 
می شـود کـه طالبان در شـاهراه فـراه نیز گمـرک ایجـاد کرده اند.
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ورزش
یعقوب یسنا

ــن  ــات ام ــق و والی ــرح مناط ــرام! ط ــان  ک ــرای طالب ب
ــۀ  ــۀ غــوری نمون ــه دهن ــی شــود ک ــرار اســت عمل ق
عملــی قبلــی ایــن طــرح اســت. نفــوس افغانســتان بــر 
اســاس روشــنی چــراغ و تعــداد گیــاه )اگــر گیــاه تریــاک باشــد، 
ــه  ــماری ب ــه سرش ــود؛ این گون ــخص می ش ــاز دارد( و... مش امتی
جزیه گیــری طالبــان می مانــد. موقعــی کــه روســتای مــا بــه 
دســت طالبــان افتــاد، یــک پوســتۀ طالبــان آنجــا مســتقر شــد، بایــد 
همــه هزینــۀ آن پوســته را مــردم روســتا فراهــم می کــرد؛ طالبــان 
کــرام معیــار را دود تعییــن کــرده گفتنــد کــه از هــر حویلــی از دو 
ــه از  ــی ک ــد، از حویل ــد دو خــرج بده ــد، آنجــا بای جــا دود برآم
ــان  ــار طالب چهــار جــا دود برآمــد، چهــار خــرج بدهــد. ایــن معی
نســبت بــه ایــن سرشــماری دقیق تــر اســت؛ زیــرا معیــار طالبــان از 
یــک خانــواده براســاس دود بــه ایــن اســاس بــود کــه هــر خانــواده 
ــه  ــواده ب ــک خان ــوان ی ــه عن ــد ب ــزد، بای ــذا می پ ــود غ ــرای خ ب
طالبــان خــرج بپــردازد. اگــر یــک خانــواده چهارتــا فرزنــد داشــت 
کــه ازدواج کــرده بودنــد، ازهــم جــدا نشــده بودنــد و یکجــا غــذا 
ــد.  ــه می ش ــر گرفت ــه درنظ ــک خان ــواده و ی ــک  خان ــد، ی می پختن
امــا اگــر یــک خانــواده دو فرزنــد داشــت کــه هــر دو ازدواج کــرده 
ــی از  ــد و یک ــی می کردن ــی زندگ ــک حویل ــم در ی ــد، باه بودن
ــود، برایــش جــدا غــذا می پخــت،  ــدان از پــدر جــدا شــده ب فرزن

ــد.  ــبه می ش ــدرش محاس ــدا از پ ــواده ج او خان
در ایــن روزگار و این گونــه نفوس شــماری، خیلــی جالــب اســت؛ 
ــاه، گل تریــاک و گوســفند...  براســاس روشــنی چــراغ، تعــداد گی
ــت،  ــال صــورت می گرف ــاس قرعه کشــی و پال/ف ــود براس ــر ب بهت

زیــرا هزینــه کــه نداشــت!

ملک ستیز

ــتیاق  ــه اش ــم ک ــادی را می شناس ــان زی ــروز جوان ام
فــراوان بــه فعالیــت سیاســی دارنــد و برخــی از مــن 
ــدم؟« پاســخ مــن  ــه کــدام حــزب بپیون می پرســند: »ب

ایــن اســت:
ــی  ــارزۀ سیاس ــه مب ــی ک ــر حزب ــگوفایی ه ــی و ش ــن از بالنده گ م
ــا در  ــم، ام ــح می دهــد، اســتقبال می کن ــه جنــگ ترجی را نســبت ب
ــت  ــی اهمی ــزب سیاس ــرای ح ــر ب ــج عنص ــرا پن ــع کثرت گ جوام

ــی دارد: حیات
۱. ساختار مشروع 

ــی  ــی زمان ــزب سیاس ــت. ح ــروع اس ــاختار مش ــک س ــزب ی ح
مشــروعیت می گیــرد کــه نهادهــای رســمی و حقوقــی دولــت آن 
ــای  ــۀ مشــروعیت گروه ه ــرون از حیط ــه رســمیت شناســد. ب را ب
ــۀ  ــای بی روی ــه، بلکــه حرکت ه ــَا حــزب سیاســی ن سیاســی الزام
برنامه های شــان ســاختارمند و مســتمر  سیاســی هســتند کــه 

ــد. ــزب نامی ــا را ح ــوان آن ه ــتند و نمی ت نیس
۲. ساختار فعال )ارگانیک(

ــط  ــد توس ــی بای ــای سیاس ــا کادره ــری ت ــی از رهب ــزب سیاس ح
حلقه هــای تشــکیالتی رده بنــدی شــده و جایــگاه هــر الیــه 
تعریــف شــده باشــد. رهبــری حــزب بایــد شــفاف و حســابده در 
برابــر صفــوف و حتــا مــردم باشــد. حلقه هــای تشــکیالتی حــزب 
ــن  ــر چنی ــند. اگ ــد باش ــر متعه ــر هم دیگ ــد در براب ــی بای سیاس
نباشــد، ایــن گــروه بــا آموزه هــای معاصــر سیاســی هم نــوا 

ــی دارد. ــای مافیای ــه گروه ه ــباهت ب ــت و ش نیس
۳. ایدئولوژی 

حــزب بایــد دارای ایدئولــوژی و جهان بینــی رســیدن بــه آن 
ــود را در  ــگاه خ ــوژی، جای ــش ایدئول ــا گزین ــزاب ب ــد. اح باش
ــود را  ــم خ ــد و راه و رس ــن می کنن ــور تعیی ــی کش ــای سیاس فض

می ســازند. روشــن 
۴. دکترین سیاسی 

حــزب سیاســی بایــد دکتریــن فعــال سیاســی داشــته باشــد. دکترین 
ــن  ــوژی را روش ــدف و ایدئول ــه ه ــیدن ب ــای رس ــی راه ه سیاس
ــزب آن را  ــه ح ــی ک ــر« دگرگون ــی »فک ــن سیاس ــازد. دکتری می س

هــدف قــرار داده، پیش کــش می کنــد.
۵. دموکراسی 

ــزب  ــت. ح ــی اس ــوم سیاس ــر در عل ــوم معاص ــک مفه ــزب ی ح
ــران  ــی از هم فک ــان گروه ــترک« می ــدِف مش ــا »ه ــه دارد ت وظیف
ــر  ــزاب معاص ــرای اح ــی ب ــن رو دموکراس ــد. از ای ــج ده را تروی
یــک نیــاز مهــم اســت. احــزاب معاصــر بــا اســتفاده از ســازه های 
ــود را  ــی خ ــای اجرای ــن و برنامه ه ــری، دکتری ــک، رهب دموکراتی

انتخــاب می کننــد.
امیــدوارم مــا بتوانیــم صاحــب یــا وارث احزابــی باشــیم کــه ایــن 
پنــج مؤلفــه را در خــود هضــم کننــد. بــه حزبــی کــه ایــن ســازه ها 
ــران پوســیدۀ خــود  ــا رهب ــرا ایــن احــزاب ب ــد، زی ــدارد، نروی را ن
شــما را اســتفاده خواهنــد کــرد. اگــر چنیــن حزبــی را نمی بینیــد، 

خــود بــه فکــر ایجــادش شــوید.

مسی:

خوشحالم به ۱۰۰ گل زده 
در لیگ قهرمانان رسیدم

افغانستان، قهرمان جهانی 
کرکت را شکست داد

فیـسبـوک نـــامــه

ــه  ــیدن ب ــه از رس ــد ک ــلونا می گوی ــی بارس ــتارۀ آرژانتین ــوق س ف
ــا  ــت، ام ــحال اس ــان خوش ــگ قهرمان ــورد 100 گل زده در لی رک

ــتری دارد. ــت بیش ــش اهمی ــا برای ــت بارس موفقی
ــر بارســلونا  ــر صف ــروزی 3 ب ــه در پی ــی ک ــا دو گل ــل مســی ب لیون
مقابــل چلســی در دور برگشــت از مرحلــۀ یک هشــتم نهایــی لیــگ 
قهرمانــان اروپــا بــه ثمــر رســاند، شــمار گل هــای زدۀ خــود در ایــن 

ــاند. ــدد »100« رس ــه ع ــا را ب رقابت ه
ــریع ترین گل  ــۀ 02:08 زد، س ــه در دقیق ــی ک ــا گل ــن ب او همچنی
ــی  ــم مل ــه در تی ــلونا و چ ــه در بارس ــود )چ ــی خ دوران حرفه ی

ــاند. ــت رس ــه ثب ــن( را ب آرژانتی
ــمی  ــایت رس ــا س ــو ب ــلونا در گفت وگ ــی بارس ــتارۀ آرژانتین فوق س
اتحادیــۀ فوتبــال اروپــا )یوفــا( گفــت: خوشــحالم کــه بــه 100 گل 
ــز  ــن چی ــا مهم تری ــیدم، ام ــی رس ــت زیبای ــن تورنمن زده در چنی
ایــن بــود کــه از ایــن بــازی ســخت و از ســد تیمــی کــه بازیکنــان 

ــادی داشــت، گذشــتیم. خــوب زی
ــانیم  ــر برس ــه ثم ــی ب ــدیم گل زودهنگام ــق ش ــه داد: موف او ادام
ــاد،  ــازی افت ــن ب ــی هــم کــه در ای ــود. از اتفاقات ــی مهــم ب کــه خیل
خوشــحالم. بــازی دشــواری بــود، امــا مــا تیــم قدرتمنــدی بودیــم. 

ــام شــد. ــاندیم، کار دیگــر تم ــر رس ــه ثم ــی گل ســوم را ب وقت
ــی  ــه ســرمربی ایتالیای ــدی ک مهاجــم بارســلونا در خصــوص تمجی
چلســی از او کــرد، خاطرنشــان کــرد: صحبت هــای کونتــه را 
نشــنیدم، امــا بــه مــن گفتنــد کــه او در مــورد مــن چــه چیزهــای در 
نشســت خبــری پــس از بــازی گفتــه و بــه همیــن خاطــر از کونتــه 

ــم. ــکر می کن تش
ــان  ــور پای ــازی این ط ــه ب ــحالم ک ــرد: خوش ــان ک ــی خاطرنش مس
ــا راه  ــان اروپ ــگ قهرمان ــی لی ــارم نهای ــۀ یک چه ــه مرحل ــت و ب یاف

ــتیم. ــا می خواس ــه م ــود ک ــزی ب ــن چی ــم و ای ــدا کردی پی

ــان،  ــر هیج ــی و پُ ــت دیدن ــک رقاب ــتان در ی ــت افغانس ــم کرک تی
تیــم ملــی وســت اندیز را شکســت داد. بــازی ایــن دو تیــم در دور 
ــوی  ــت در زیمباب ــی کرک ــه جام جهان ــی ب ــای راهیاب دوم رقابت ه

ــود. برگــزار شــده ب
ــب  ــرد. مجی ــاب ک ــوپ پرت ــا ت ــگ ی ــم افغانســتان بالن ــاز، تی در آغ
زدران، محمــد نبــی و شــرف الدین اشــرف بــه گونــۀ ویــژه 
ــد. ــت اندیز را بگیرن ــان وس ــاز و دوش بازیکن ــو امتی ــتند جل توانس

مجیــب زدران ســه بازیکــن و محمــد نبــی دو بازیکــِن تیــم 
وســت اندیز را از بــازی حــذف کردنــد و بــا ایــن حســاب، 
ــام  ــط 197 دوش انج ــازی فق ــت در 50 اوور ب ــت اندیز توانس وس

ــد. ده
تیــم افغانســتان توانســت بــا از دســت دادن هفــت ویکــت، در اوور 
ــازی ایــن هــدف را پــوره کنــد. در ایــن بخــش، رحمت شــاه  ۴8 ب
ــی نشــان داد و ۶8 دوش  ــم افغانســتان کارکردگــی خوب بازیکــن تی

انجــام داد.
محمــد نبــی و ســمیع اهلل شــینواری نیــز کارکــرد خوبــی داشــتند و 

در پیــروزی تیــم افغانســتان نقــش بــازی کردنــد.
افغانســتان بــا ایــن پیــروزی یــک گام دیگــر بــه جام جهانــی 
ــاز  ــر، دو امتی ــم برت ــد و در فهرســت شــش تی ــک ش ــت نزدی کرک

ــرد. ــی ک کمای
در بازی هــای آینــدۀ ایــن دور، افغانســتان بایــد بــه مصــاف ایرلنــد 
ــه  ــق ب ــت موف ــر دو رقاب ــه و از ه ــی رفت ــدۀ عرب ــارات متح و ام

ــود. ــدوار ش ــی امی ــه جام جهان ــیدن ب ــه رس ــد ب ــا بتوان ــد ت درآی

23 سـال قبـل از امـروز 
و دو روز قبـل از شـهادتش

هابیل هابیل
بــرای بازدیــد از پوســته های خــط اول در تپه هــای ُمشــِرف بــه قصــر تاج بیــِگ 
ــاد می شــدند  ــه نام هــای پلنــگ 1 و پلنــگ 2 ی ــل کــه ب دارالمــان در غــرب کاب
ــرار داشــت و  ــان ق ــه دســت طالب ــا ب ــت یکــی از آن بلندی ه ــم، در آن وق رفتی
از آنجــا قســمت های پاییــن را کــه نیروهــای دولتــی قــرار داشــتند، زیــر آتــش 
ــود.  ــه مشــکل مواجــه ســاخته ب ــا را در طــول روز ب ــردد نیروه ــت و ت می گرف
ــب  ــی صاح ــهید و حاج ــان ش ــاه خ ــب پن ــدان صاح ــب، قومان ــال صاح مارش
ــم  ــۀ حاک ــه آن نقط ــرای آنک ــم. ب ــر یکجــا بودی ــرادر دیگ ــول و یکــی دو ب بهل
و مهــم از کنتــرل دشــمن خــارج ســاخته شــود و بــه تصــرف نیروهــای دولــت 
بیایــد، عملیاتــی برنامه ریــزی شــده بــود، امــا قبــل از آن بایــد اراضــی درســت 
مطالعــه و مســیر حملــه بــه هــدف تعیــن شــده و مقتضیــات دیگــر برنامــه برســی 

می شــد.
ــن  ــا ای ــا از آنج ــود ت ــک ب ــۀ تاج بی ــر مخروب ــل قص ــه داخ ــن ب ــا رفت ــدف م ه
ــد از  ــم. بع ــر رفتی ــا موت ــود، ب ــه ممکــن ب ــی ک ــرد،. تاجای ــه صــورت گی مطالع
قســمتی کــه دشــمن می توانســت مــا را هــدف قــرار دهــد، پیــاده شــدیم. فاصلــۀ 
هزارمتــری راه پیــاده بــود تــا بــه ســاختماِن قصــر برســیم. رفتــن و رســیدن مــا 
ــود، از دو  ــی ب ــن نقطــه و خــط نیروهــای دولت ــوان آخری ــه عن ــه ب ــه قصــر ک ب
لحــاظ مهــم بــود. اول آنکــه ســاختماِن قصــر بلنــد بــود و بــا اســتفاده از منــزل 
ــد و  ــده می ش ــی دی ــه راحت ــه ب ــدف و برنام ــورد ه ــته های م ــری آن، پوس آخ
دوم آنکــه بــرای حفاظــت، از آتــش احتمالــی دشــن مصئــون بــود، امــا نگرانــی 
ــک قســمت راه  ــور از ی ــود، عب ــه آنجــا مطــرح ب ــرای رســیدن ب ــه ب ــی ک جدی
بــود کــه دشــمن بــه خوبــی دیــده می توانســت و زیــر آتــش ماشــین دار پیــکاه 
قــرار مــی داد. در روز روشــن بــه نیروهــای دولتــی خیلــی مشــکل بــود تــا بــه 
ــرور  ــور و م ــاحه عب ــان از آن س ــه یی و مهمات ش ــواد اعاش ــال م ــر اکم خاط
کننــد. نزدیــک آن ســاحه شــدیم، برادرانــی کــه آنجــا وظیفــه داشــتند و بودنــد بــا 
نگرانــی بــه مارشــال صاحــب گفتنــد کــه از این جــا بــه بعــد تــا یــک قســمت 
ســاحۀ دیــد و آتــش دشــمن اســت و گذشــتن از ایــن قســمت بســیار مشــکل 
اســت، بعضــی از بچه هــا آن هــم یــک یــا دو نفــر بــا وقفــۀ چنــد دقیقه یــی کــه 
ــه هیــچ  ــا ایــن تعــداد ب ــا ب ــد، ام دشــمن غافــل می باشــد، می تواننــد عبــور کنن

ــم. ــور کنی ــه بی خطــر عب صــورت ممکــن نیســت ک
مارشــال صاحــب گفــت: خــوب اســت تعــداد بچه هــای همــراه مــا از این جــا 
ــا منتظــر باشــند در آن صــورت  ــا برگشــت م ــد همین جــا ت ــه آن طــرف نرون ب
بازهــم مــا هفــت و یــا هشــت نفــر می شــدیم. بازهــم آن بــرادر اصــرار کــرد کــه 
دشــمن آمــد و موترهــای شــما را دیــد، حتمــًا دســت بــه ماشــه ترســد دارنــد 
تــا بــه مجــرد دیــدن، آتــش کننــد؛ امــا یــک کار اگــر شــود، هرکــدام بــه حالــت 

َدُوش، امــا بــا وقفــه عبــور کنیــم !
همین طــور شــد. هرکــدام بــا ســرعت از آن ســاحه کــه ممکــن اســت ده ثانیــه 
ــوع خطــر و  ــدون هیــچ ن ــه ب ــر می گرفــت، عبــور کردیــم و خوش بختان را در ب
آتــش دشــمن، بــه قصــر رســیدیم و از آنجــا مطابــق برنامــه، ســاحه را ارزیابــی 
ــم کار  ــد از خت ــم و بع ــه آنجــا بودی ــا بیســت دقیق ــزده ت ــد. پان ــه کردن و مطالع
مارشــال صاحــب گفــت کــه بایــد برویــم. فرمانــده پنــاه خــان گفــت کــه شــما 
ــه خــوب خــود  ــر ک ــا ناوق ت ــا می باشــم ت ــراه بچه ه ــن همین جــا هم ــد م بروی
ــت  ــا حرک ــد. م ــور ش ــم. همان ط ــما می آی ــب ش ــه تعقی ــازم، ب ــن بس را مطمی
کردیــم و دوبــاره در همــان ســاحۀ خطــر رســیدیم بــا همــان ترتیــب پیشــتر و بــا 
ســرعت یک یــک نفــر عبــور کردیــم، این بــار بــاالی دو نفــر آخــری مــا دشــمن 
ــیب جــدی  ــان آس ــه همراه ــی ب ــه لطــف اله ــا ب ــرد، ام ــه انداخــت ک ــا ضرب ب
نرســید. نزدیکی هــای نمــاز عصــر اســت و بــه موترهــای مــا نشســتیم، آمدیــم 
بــه طــرف کــوه تلویزیــون -محــل ســوق و ادارۀ مــا- چنــد دقیقــه نگذشــته بــود 
ــد کــه )حمــزه( مرمــی خــورد؛ )حمــزه(  ــه صــدا زدن ــه عجل ــره ب ــه در مخاب ک
ــره  ــال صاحــب در مخاب ــود. مارش ــان ب ــاه خ ــده پن ــروی فرمان ــفر مخاب ــام ش ن
ــای  ــا جوی ــد ت ــت کردن ــود، صحب ــن احــوال را داده ب ــه ای ــرای شــخص ک هم
ــاه صــدا  ــده پن ــا خــود فرمان ــن اثن ــاه شــهید شــوند. در ای ــده پن وضعیــت فرمان
ــال  ــرۀ مارش ــم مخاب ــم اس ــارق ه ــنوی؟! ط ــزه، می ش ــارق - حم ــرد: طارق ط ک
ــارق می شــنوم ســالم  ــود. مارشــال صاحــب جــواب داد: حمــزه، ط صاحــب ب
علیکــم چــه شــده؟ چطــور هســتی؟ فرمانــده پنــاه بــا همــان لهجــۀ خــود گفــت: 
»اوقــه گپــی نیســت فضــل خداونــد خــوب هســتم، بعــد از شــما از همــو ســاحه 
ــه  ــدم ک ــه ش ــه متوج ــان نقط ــط هم ــتم، در وس ــد می گذش ــمن می دی ــه دش ک
ــده را  ــتم راه باقی مان ــرعت خواس ــه س ــتم و ب ــمن هس ــای دش ــن مرمی ه دوربی
طــی کنــم، متوجــه شــدم پشــت گردنــم داغ آمــد و ســوزش گرفــت و بعــد از 
آن خون ریــزی کــرد آن وقــت متوجــه شــدم کــه مرمــی خــورده ام، امــا بــه لطــف 
خداونــد مرمــی بــه گردنــم خطــا خــور اصابــت کــرده و از یخــن جمپــر گذشــته 
و حالــی خون ریــزی و ســوزش دارد، قابــل تشــویش نیســت، بــه طــرف شــما 
آمــده روان هســتم«. مارشــال صاحــب گفــت: او قومانــدان صاحــب، زخم تــان را 
جــدی بیگریــد، یــک بــار بــه شــفاخانۀ امنیــت بیاییــد داکتــران از نزدیــک ببیننــد 
بعــد از آنکــه خاطــرت جمــع شــد، آن وفــت بیــا پیــش مــا. شــهید پنــاه گفــت: 
نــی اوقــدر جــدی نیســت بــه تــوکل خــدا !بــه تکــرار مارشــال صاحــب گفــت: 
ــال  ــداً مارش ــی. بع ــفاخانه نرفت ــه ش ــا ک ــی ت ــا نیای ــه این ج ــه هیچ وجه ــی ب ن
صاحــب بــه شــفاخانه هدایــت داد تــا بــرای تــداوی فرمانــده پنــاه آمــاده باشــند.
ــر  ــد. داکت ــران زخــم را پانســمان کردن ــت. داکت ــه شــفاخانه رف ــاه ب ــده پن فرمان
بــرای فرمانــده پنــاه گفتــه بودنــد کــه ســه روز اســتراحت حتمــی ضــرورت دارد 
تــا زخمــش التیــام کامــل یابــد و ایــن جریــان را داکتــران بــه مارشــال صاحــب 
هــم گــزارش دادنــد. فرمانــده بــه خانــه رفــت. طالبــان هــم از طــرف ارغنــدی و 
پغمــان درحــال آمــاده شــدن تعــرض هســتند و کم کــم در بعضــی نقــاط دســت 
بــه حملــه زده انــد و جنــگ جریــان دارد. همیــن کــه ســروصدای مخابره هــا از 
خطــوط جنــگ بلنــد شــد، حــدود پانــزده تــا بیســت دقیقــه  ســپری نشــده بــود 
کــه فرمانــده پنــاهِ شــهید در مخابــره بــاالی مــن صــدا کــرد گفــت: بــه نفــر اول 
ــت  ــه وضعی ــود ک ــوم می ش ــم معل ــت کردی ــا حرک ــرف بچه ه ــه ط ــن ب ــو م بگ
در اوجــه خــوب نیســت. مارشــال صاحــب همرایــش صحبــت کــرد و گفــت: او 
قومانــدان تــو خــو زخــم داری و مطابــق هدایــت داکتــران بایــد خانــه می بــودی، 
ــد  ــره بای ــم آرام نمی گی ــی دل ــت: ن ــواب گف ــی؟ در ج ــی می کن ــرا بی احتیاط چ

ــا خــود را برســانم! ــش بچه ه پی
ــدت  ــه وار ش ــیانه و دیوان ــمن وحش ــالت دش ــه حم ــود ک ــان روز ب ــب هم ش
گرفــت؛ تــا جایــی کــه شــخص فرمانــده پنــاه در قســمت بــاغ داوود بــا دشــمن 
وارد جنــگ شــد؛ آن هــم از فاصلــۀ بســیار نزدیــک تــا آن قــدر جنگیــد کــه شــهید 
ــو پیشــروی  ــه ســان معجــزه، جل ــد ســِد محکمــی ب شــد و خــون پاکــش مانن
دشــمن زبــون را گرفــت، امــا قهرمانــی و پنــاه خانــی، اســطوره و مهربــان مــردی، 

بــه شــهادت رســید!
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حملــه امریــکا بــه عــراق کــه 15 ســال 
پیــش در چنیــن روزهایــی آغــاز شــد، 
یــک جنــگ غیرضــروری بــا ادعاهایــی 
ســالح های  دربــاره  کننــده  گمــراه 
کشــتار جمعــی صــدام و همچنیــن 
ارتبــاط ایــن حکومــت بــا القاعــده بــود 
ــرای  ــدی دیگــر ب ــه کلی ــک مولف ــا ی ام
شــروع ایــن جنــگ خانمــان ســوز 
تصــورات جــورج دبلیــو بــوش دربــاره 
ــراق  ــغال ع ــودن اش ــان« ب »ارزان و آس

ــود. ب
بــه گــزارش پایــگاه هیــل، در فبــروری 
ــگ  ــاز جن ــش از آغ ــال پی 2002 یکس
عــراق کنــت آدلمــن، مقــام دولــت 
اســبق ریــگان در ســخنانی مشــهور 
ــن  ــه بزرگتری ــراق ب ــگ ع ــت، »جن گف
پیــروزی در جنــگ امریــکا با تروریســم 
ــه  ــه نتیج ــا هم ــد. م ــد ش منجــر خواه
ــل از  ــه قب ــد هفت ــم«. چن آن را می دانی
ــر  ــز، مدی ــچ دانیل ــز می ــگ نی ــاز جن آغ
بودجــه کاخ ســفید گفــت »حملــه موفق 
ــارد  ــا ۶0 میلی ــا 50 ت ــراق تقریب ــه ع ب

دالــر هزینــه خواهــد داشــت« کــه 
ــا  ــون ب ــتانداردهای پنتاگ ــز اس ــه ج ب
ــاد  ــیار زی ــری بس ــتاندارد دیگ ــر اس ه
ــز در  ــی دانیل ــن پیش بین ــا ای ــت ام اس

ــود. ــده دار ب ــش رو خن ــای پی دورنم
ــگ  ــای بودجــه ای جن مجمــوع هزینه ه
 1۶ دالــر،  میلیــارد   800 بــه  عــراق 
ــوش  ــت ب ــرآورد دول ــر بیشــتر از ب براب

جنــگ  هزینه هــای  پــروژه   رســید. 
متعلــق بــه انیســتیتوی واتســون در 
دانشــگاه بــراون می گویــد: مجمــوع 
هزینه هــای جنگ هــای امریــکا بعــد 
از 11 ســپتامبر 2001 کــه جنــگ عــراق 
یکــی از مهمترین هــای آن بــود بــه 5,۶ 

ــت. ــیده اس ــر رس ــون دال تریلی
این برآورد...           ادامه صفحه 6

اشتباه محاسباتی بوش در حمله به عراق
هیئــت قطــر در ســازمان ملــل 
در دو نامــه بــه دبیــرکل ایــن 
ســازمان و رئیــس شــورای 
ــل  ــه دلی ــارات ب ــت از ام امنی
ــن  ــی ای ــم هوای ــض حری نق

ــرد. ــکایت ک کشــور ش
در  الجزیــره،  گــزارش  بــه 
ایــن شــکایتنامه آمــده اســت 
کــه چهــارم مــاه میــالدی 
هواپیمــای  یــک  جــاری 
نظامــی امــارات از نــوع »ســی 
ان35« حریــم هوایــی قطــر را 
اقــدام  ایــن  کــرد.  نقــض 
ــاک  ــکار و خطرن ــض آش نق
قوانیــن بیــن المللــی و ادامــه 
نقــض مکــرر حاکمیــت قطــر 
ــش  ــارات و تالش ــط ام توس
حوادثــی  ایجــاد  بــرای 
ــی  ــج وخیم ــه نتای ــت ک اس
ــه  ــات منطق ــت و ثب ــر امنی ب

خواهــد داشــت.
قطــر مجــددا از ســازمان ملــل 
را  اقدامــات الزم  خواســت 
بــرای حفــظ امنیــت و صلــح 
بیــن المللــی و پایــان دادن بــه 
نقض هــای مکــرر امــارات 

اتخــاذ کنــد.
آمــده  شــکایتنامه  ایــن  در 
ــه  ــر ادام ــه ب ــر ک ــت: قط اس

خویشــتن داری  سیاســت 
ــه  ــرده هرگون ــاز ک حســاب ب
نقــض حاکمیتــش را محکــوم 
می کنــد و حــق دارد بــه ایــن 
ــر  ــد. قط ــخ ده ــا پاس نقض ه
هرگــز در اتخــاذ اقدامــات 
از  حمایــت  بــرای  الزم 
ــود  ــای خ ــت و مرزه حاکمی
امنیــت ملــی اش تردیــد  و 

نخواهــد کــرد.
ــن  ــتان، بحری ــارات، عربس ام
و مصــر از جــون گذشــته 
قطــر را بــه اتهــام حمایــت از 
ــد. ــم کرده ان ــم تحری تروریس
خلفــان  دیگــر  ســوی  از 
المنصــوری، نماینــده دائــم 

قطــر در دفتــر ســازمان ملــل 
در ژنــو تأکیــد کــرد کــه 
ــر  ــی دفت ــت فن ــزارش هیئ گ
کمیســاریای حقــوق بشــر 
دربــاره تأثیــر بحران شــورای 
فــارس  خلیــج  همــکاری 
ــر  ــر در نوامب ــوق بش ــر حق ب
ــه  ــد ک ــد می کن ــته تأکی گذش
ــر کشــورهای محاصــره  تدابی
ــات  ــر اقدام ــه قط ــده علی کنن
ظالمــه و یکجانبــه اســت.

حقــوق  شــورای  از  وی 
بشــر و نهادهــای ذی ربــط 
توقــف  بــرای  خواســت 
بشــر  حقــوق  نقض هــای 
ــد. ــاذ کنن ــدی اتخ ــدام ج اق

شـکایت مجـدد قـطر 
از امـارات در شـورای امنیت

نماینده ویژه پوتین:

هدف امریکا در افغانستان بی ثبات 
ساختن آسیای مرکزی است

ــن در افغانســتان و  ــژه پوتی ــده وی ــوف،  نماین ــر کابل ضمی
ــور خارجــه روســیه گفــت،  ــران ارشــد وزارت ام از مدی
امریــکا بــه ایــن خاطــر در افغانســتان می ماننــد تــا بتوانــد 
ــای  ــایه و رقب ــورهای همس ــر کش ــوذش ب ــان نف همچن
ــران و چیــن را حفــظ  منطقــه ای خــود یعنــی روســیه، ای

کنــد.
ــوف  ــر کابل ــپوتنیک، ضمی ــزاری اس ــزارش خبرگ ــه گ ب
در مصاحبــه ای بــا اســپوتنیک گفــت: از نظــر مــا امریــکا 
ــا  ــت ت ــتان اس ــر در افغانس ــن خاط ــه ای ــه اول ب در درج
فرآیندهــای سیاســی در کشــورهای همســایه آن را مــورد 
ــن  ــد و همچنی ــرار ده ــود ق ــوذ خ ــال نف ــرل و اعم کنت
قدرتــش را بــه رخ رقیب هــای منطقــه خــود یعنــی 

ــد. ــران بکش ــیه و ای ــن، روس چی
ــا منطقــه  کابلــوف گفــت: امریــکا آشــکارا تــالش دارد ت
ــدا آن  ــرده و بع ــی ک ــی ثبات ــار ب ــزی را دچ ــیای مرک آس
ــه  ــب آن خــود را ب ــا متعاق ــد ت ــل کن ــیه منتق ــه روس را ب
ــور در  ــوه و نوظه ــای بالق ــع تهدیده ــا مداف ــوان تنه عن

ــد. ــه نشــان ده منطق
ــورهای  ــر کش ــیه و دیگ ــات، روس ــن دیپلم ــه ای ــه گفت ب
ــوص  ــدی در خص ــش های ج ــتان پرس ــایه افغانس همس
ــی  ــور نظام ــی حض ــوب زمان ــی و چارچ ــداف واقع اه

ــد. ــتان دارن ــکا در افغانس امری
وی اظهار کرد: اگر امریکا و...           ادامه صفحه 6
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