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مســووالن در والیــت تخــار می گویــد کــه 
به منظــور  تاجیکســتان  ارتــش  جنگنده هــای 
ــن  ــه ای ــدر ب ــواد مخ ــان م ــرکوب قاچاقچی س

منطقــه حملــه کرده انــد.
ــاالً  ــان احتم ــن قاچاقچی ــه ای ــود ک ــه می ش گفت

ــد. ــت بوده ان ــان همدس ــا طالب ب
ــر  ــن خب ــد ای ــا تأیی ــز ب ــی تخــار نی ــع امنیت مناب
ــان و  ــان قاچاقچی ــری می ــه درگی ــد ک می گوین
مرزبانــان تاجیــک عصــر روز گذشــته هنگامــی 
آغــاز شــد کــه قاچاقچیــان می خواســتند از 

ــد. ــور کنن ــرز عب م
تخــار  پولیــس  ســخنگوی  اســیر،  خلیــل 
ارتــش  جنگنده هــای  حملــۀ  در  می گویــد: 
تاجیکســتان بــه ولســوالی درقــد، ۶ طالــب 
زخــم  دیگرشــان  تــن   ۹ و  شــده  کشــته 

ند. شــته ا ا برد
طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

احمدولى مسعود به طلوع نیوز:
اختیار جنگ و صلح افغانستان به دست غنی نیست
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با زندانی های بگرام بدرفتاری 
نشده

تهدیدهای بی پشتوانۀ ارگ

پـروژهـای افتتـاح شـده 
تـوسط غنـی عملـی نشـده انـد 
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ارتــش  مشــترک  ســتاد  رییــس 
از  بزرگداشــت  برنامه  یــی  در 
نودهفتمیــن ســالروز تاســیس قــوای 
ــول  ــی ق ــاالر فرمانده ــی در ت هوای
اردوی هوایــی، از کمبــود تجهیــزات 
انتقــاد  هوایــی  نیروهــای  بــرای 
کــرده گفــت:  قــوای هوایــی کشــور 

ــت. ــز نیس ــم مجه هنوزه
جنــرال شــریف یفتلــی، رییــس 
کشــور  ارتــش  مشــترک  ســتاد 
ســالروز  نودهفتمیــن  در  کــه 
تاســیس نیــروی هوایــی ســخن 
می گفــت، خطــاب بــه شــرکای 
»آمریــکا  افــزود:  بین المللــی 
جنگــی  جت هــای  به جــای 
فضایــی، نیــروی هوایــی افغانســتان 
ــاک،  ــک ه ــای بل ــا چرخ بال ه را ب
مــی ۱۷، ام  دی ۵۳۰، ســی ۲۰۸و 
ــه  ــت ک ــرده اس ــز ک ــت مجه بال ثاب

کارایــی و موثریــت الزم را نــدارد«.
نشــر  بــا  ملــی  دفــاع  وزارت 
کــه  اســت  گفتــه  خبرنامه یــی 
تاســیس  نودهفتمیــن ســالروز  از 
ــنبه  ــام روز یک ش ــی ش ــوای هوای ق
)۴ ســنبله( بــه اشــتراک محمــد 

شــریف یفتلــی رییــس ســتاد ارتــش 
ــی  ــوای هوای ــووالن ق ــر مس و دیگ
در تــاالر فرماندهــی قــول اردوی 

هوایــی بزرگداشــت شــد.
ملــی  دفــاع  در خبرنامــۀ وزارت 
ــه 6 ــه صفح ــت...   ادام ــده اس آم

ـ کنـار رفتـن آقـای حنیـف اتمـر، 
به حیـث کارآمدتریـن مهـرۀ درون 
حکومـت، همۀ شـک و تردیدها را 
در مـورد شـاریده گی درون دولـت 
بـه یقین تبدیـل کـرد. روی هم رفته 
فروپاشـی حکومت موجود از آغاز 
تطبیق سیاسـت قومـی آقای غنی و 
در مقابـل، سـکوت داکتـر عبـداهلل 

یک امـر طبیعـی بود. 
یـک  منحیـث  محـب  آقـای  از  ـ 
در  وی  نقـش  به خاطـر  جـوان 
مهندسـی تخنیکی انتخابات ۲۰۱۴ 
بـه نفع آقای غنـی و اهدای تصدی 
سـفارت در آمریکا به عنـوان پاداش 

بـه وی شـنیده ام. 
ـ اختیـار صلـح - جنگ و مسـایل 
مهـم ملـی کشـور از دسـت آقـای 
غنـی بیـرون شـده اسـت، به همین 
و  منطقـه  کشـورهای  ملحـوظ 
و  جاگزیـن  به سـرعت  فرامنطقـه 
افغانسـتان به میـدان جنـگ تبدیـل 
می شـود. کناررفتن آقـای اتمر مثال 

روشـن آن اسـت. 
ـ امـا آقـای غنـی در بـرزخ ذهنیت 
قبیلوی گیرمانـده و صلح و عدالت 
تـرازوی  در  را  ارزش هـا  همـۀ  و 
قضـاوت  خـود  افراطـی  ذهنیـت 
قربانـی  یـک  بـه  یـک  نمـوده 

می کنـد. اخیـرأ هیأتی را بـه وزارت 
ترکیـب  تـا  فرسـتاده  شهرسـازی 
کارمنـدان را به نـام عدالـت قومـی، 
مانند هرنهـاد دولتی دیگـر قومی تر 
بسـازد. ایـن درحالی سـت کـه تـا 
هنـوز حکومـت آقـای غنـی حتی 
در سـطح یـک دفتـر نمونه یـی از 
دسـت آورد برجسـته به جا نگذاشته 

. ست ا
ـ در ایـن روزهـا در ایـاالت متحدۀ 
آمریـکا رایزنی هـا در مـورد بحـران 
افغانسـتان جریـان دارد. اگر امریکا 
اراده کند و سیاسـیون افغانسـتان به 
اسـاس منافـع علیـای کشـور عمل 
انتخابـات  راه انـدازی  بـا  نماینـد، 
شـفاف و عادالنـه و روی کارآمـدن 
و  نیک نـام  و  جدیـد  چهره هـای 
تشـکیل یـک دولت ملـی و متعادل 
به سـرعت وضعیـت کشـور تغییـر 

می کنـد.

نماینده گان و اعضای شورای والیتى فاریاب:

نیـروهای امنیتی به اساس 
فرمان غنی عقب نشینی کـردند

ارتش  جنگنده های  حملۀ 
درقد ولسوالی  به  تاجیکستان 
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اگر به انسان ها شخصیت و فرصت ابراز عقیده بدهید، پاداش و امکان مشارکت بدهید، رشد خواهند 
کرد و اندیشه های ناب خود را بیرون خواهند ریخت.
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افغانســتان در میــان بیــم و امیدهــای زیادی هر 
روز بــه تاریــخ برگــزاری انتخابــات پارلمانــی 
هنــوز  آن کــه  بــا  می شــود.  نزدیک تــر 
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــل ب ــان کام اطمین
بســیاری ها  و  نیســت  موجــود  پیــش رو 
ــک  ــی ش ــزدان فعل ــماری از نام ــمول ش به ش
دارنــد کــه دولــت بتوانــد انتخابــات را برگــزار 
ــه کار  ــی ب ــیون های انتخابات ــا کمیس ــد، ام کن
ــت  ــرآ حکوم ــد و ظاه ــه می دهن ــود ادام خ
ــه  ــروی قهری ــه زور نی ــت ب ــده اس ــق ش موف
اخیــر  فیصلــۀ  بــه  معترضــان  خیمه هــای 
ــر  ــی ب ــی را مبن ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس
از  نامــزدان  از  شــماری  نــام  بیرون شــدن 
فهرســت نهایــی، از برابــر کمیســیون مرکــزی 
ــی  ــیون های والیت ــی کمیس ــات و برخ انتخاب
ــدام خواســت  ــن اق ــا ای ــت ب ــد. حکوم برچین
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــه ب ــد ک ــان ده نش
ــع آن شــده  ــی مان ــچ قدرت ــاده اســت و هی آم
حکومــت  همین حــال  در  امــا  نمی توانــد. 
ــا  ــه ادع ــه ک ــاف آن چ ــژه ارگ برخ و به وی
انتخاباتــی  پذیرفته شــدۀ  اصــول  و  دارد 
در  مداخلــه  از  تنهــا  نــه  می کنــد،  حکــم 
ــا  ــل ب ــته ب ــت برنداش ــات دس ــور انتخاب ام
ــکارتر  ــای آن آش ــرروز مداخله ه ــت ه گذش
ــای  ــتین روزه ــان نخس ــود. ارگ از هم می ش
ــام  ــت ن ــد ثب ــده گان و بع ــام رای دهن ــت ن ثب
مرمــوزی  به صــورت  انتخابــات  نامــزدان 
اســت.  شــده  فعــال  انتخابــات  کار  در 
توزیــع  از  ویران گــر  فعالیت هــای  ایــن 
شناســنامه های جعلــی شــروع تــا تشــویق 
یــک تعــداد افــراد بــرای ثبــت نــام و حمایــت 
ــت. ارگ  ــه اس ــه یافت ــا ادام ــی از آن ه احتمال
این بــار تــاش دارد کــه پارلمانــی هم ســوتر بــا 
ــود آورد.  ــود به وج ــای خ ــا و برنامه ه هدف ه
پارلمانــی کــه بــدون »هــا و نــه« از گفته هــا و 
دســتورهای آن پیــروی کنــد. آقــای غنــی برای 
را روی  برنامه هــای وســیعی  آینــده  ســال 
ــت  ــه صح ــد ن ــت. هرچن ــه اس ــت گرفت دس
و نــه کارآیــی او در حکومــت داری مجــال 
می دهــد کــه او خــود را بــرای یــک دورۀ 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــزد انتخاب ــر نام دیگ
ــن  ــا چنی ــدرت کج ــیرینی ق ــا ش ــازد، ام س
ــی  ــد. وقت ــیمت می شناس ــه رس ــی را ب موانع
کســی بــا قدرت سیاســی آشــنا شــد و آن را در 
ــد  ــه مشــکل می توان ــت، دیگــر ب ــار گرف اختی
از آن دل برکنــد، مگــر این کــه انســانی چنــان 
اخاقــی باشــد کــه بتوانــد بــا چنیــن وسوســۀ 
ــزد. انســانی چــون  ــه برخی ــه مجادل بزرگــی ب
ــی  ــت، وقت ــه می گف ــور ک ــی کش ــان مل قهرم
ــی از  ــم در یک ــود، می خواه ــورم آزاد ش کش

دهــات پنجشــیر به عنــوان معلــم کار کنــم 
ــم.  ــخ درس ده ــورم تاری ــودکان کش ــه ک و ب
ایــن را بــه نقــل از رضــا دقتــی عــکاس 
ــی  ــا کس ــم ت ــه یی گفت ــروف ایرانی-فرانس مع
گفته هایــش  صحــت  بــرای  کــه  نگویــد 
ــا  ــز ب ــی نی ــای غن ــد. آق ــند می کن ــل س جع
ــدید  ــکات ش ــن و مش ــت س ــود کهول وج
ــک  ــه ی ــازد ک ــاده می س ــود را آم ــمی خ جس
ــی  ــارزات انتخابات ــۀ مب ــر وارد عرص ــار دیگ ب
ــدون  ــرش ب ــۀ هم س ــه گفت ــار ب ــود و این ب ش
داشــتن متحــدان قــوی ولــی بــه اتــکای قومــی 
ــرای  ــه ب ــه ک ــت آورد. البت ــروزی را به دس پی
چنیــن روزی نیــاز اســت کــه هــم کمیســیون 
و  باشــد  خدمت گــزاری  آمــادۀ  انتخابــات 
هــم قــوۀ مقننــه بــه انــدازۀ کافــی در راســتای 
برنامه هــای ارگ عمــل کنــد کــه بتــوان جلــو 
ســروصداهای پــس از تقلــب را مدیریــت 
کــرد. اگــر واقعــا ارگ هیــچ مداخلــۀ در امــور 
انتخابــات، آن گونــه کــه ادعــا می کنــد، نــدارد 
پــس چــرا حــل مشــکل احــزاب سیاســی بــا 
ــد  ــودش می خواه ــات را خ ــیون انتخاب کمیس
ــل و  ــوع ح ــم از ن ــد؛ آن ه ــل کن ــل و فص ح
ــی  ــع« یعن ــان قاط ــا »بره ــه ب ــی ک فصل های
تهدیــد همــراه اســت. وقتــی احــزاب سیاســی 
ــرح  ــده گان را مط ــک رای دهن ــرح بایومتری ط
نبــود  انتخابــات  ایــن کمیســیون  کردنــد، 
کــه بــا آن هــا وارد گفت وگــو شــد، بــل 
ارگ و شــخص آقــای غنــی بــود کــه پــا 
ــه  ــۀ ک ــکل را به گون ــا مش ــت ت ــش گذاش پی
ــرآ هــم  ــه دهــد. اخی ــد، فیصل خــودش می دان
ــرح  ــر ط ــان ب ــی هم چن ــزاب سیاس ــی اح وقت
پافشــاری  رای دهنــده گان  بایومتریک کــردن 
کردنــد، آقــای غنــی آن هــا را بــه ارگ دعــوت 
کــرد و بــه آن هــا هشــدار داد کــه اگــر دســت 
رای دهنــده گان  بایومتریک کــردن  برنامــۀ  از 
برندارنــد، ایــن احــزاب را منحــل اعــام 
خواهــد کــرد. آیــا چنیــن برخــوردی بــا 
ــا  ــۀ ارگ حت ــه گفت ــاال ب احــزاب سیاســی، ح
ــی هــم  اگــر ایــن احــزاب از مقبولیــت چندان
در میــان مــردم برخــوردار نباشــند، کــه چنیــن 
هــم نیســت، یــک برخــورد مطابــق بــا اصــول 
ــی  ــام مبتن ــک نظ ــی در ی ــدۀ سیاس پذیرفته ش
ــدون  ــای مردم ســاالرانه اســت؟ ب ــر ارزش ه ب
ــوردی  ــد برخ ــورد نمی توان ــن برخ ــک ای ش
ــی  ــام دموکراس ــک نظ ــتۀ ی ــول و شایس معق
باشــد. ایــن نــوع برخــورد بیشــتر قلدرمآبانــه 
و در خــور نظام هــای دیکتاتــوری و خودســر 
قیــم  می گوینــد  کــه  نظام هایــی  اســت. 
خــوب و بــد مــردم اســتند و هیچ کســی 
حــق نــدارد در امــور سیاســی کشــور مداخلــه 

ــه  ــا وجــودی  ک ــی ب ــای غن ــد. آق ــته باش داش
سراســر عمــرش را در کشــورهای غربــی 
ــانه  ــوی دیکتاتورمنش ــا خ ــرده، ام ــی ک زنده گ
ــتبداد  ــت. اس ــده اس ــی مان ــان در او باق هم چن
ــور او  ــی کش ــایل سیاس ــه در مس ــی را ک رای
ــن  ــا دیکتاتورتری ــد، حت ــروز می ده از خــود ب
ــد. او بیشــتر از  ــروز نداده ان ــران کشــور، ب رهب
ــه در  ــور، چ ــران کش ــان رهب ــی در می هرکس
گذشــتۀ دور و چــه در گذشــتۀ نزدیــک، خوی 
ــای او در  ــتبدانه دارد. برخورده ــاق مس و اخ
نشســت های  حتــا  و  کابینــه  نشســت های 
ــا  ــتبدانۀ او را برم ــت مس ــن خاصی ــام ای ع
حتــا  او  کــه  می شــود  گفتــه  می ســازد. 
ــش  ــان و هم تیمی های ــا معاون ــی ب ــار خوب رفت
ــرزنش  ــاد س ــان به ب ــا را چن ــدارد و گاه آن ه ن
ــدار و  ــن. هش ــا ک ــا و تماش ــه بی ــرد ک می گی
تهدیــد احــزاب سیاســی کــه یــک چیــز پیــش 
پــا افتــاده اســت و آقــای غنــی ایــن بــار اول 
ــن  ــا احــزاب سیاســی چنی ــه ب هــم نیســت ک
ــن  ــش از ای ــار پی ــد. او یک ب ــورد می کن برخ
نیــز وقتــی احــزاب سیاســی تهدیــد کردنــد که 
ــات  ــورد انتخاب ــا در م اگــر خواســته های آن ه
ــد کــرد،  ــرآورده نشــود، آن را تحریــم خواهن ب
ــن احــزاب  ــه ای ــت ک ــراوان گف ــا غضــب ف ب
تهدید هــای  چنیــن  کــه  کاره انــد  چــه 
ــد؟  ــی دارن ــتوانۀ مردم ــدر پش ــد و چق می کنن
فــورا  حرف هــا  ایــن  گفتــن  از  پــس  او 
کارنامــۀ خــود را بــه رخ کشــید و گفــت 
کــه یگانــه کســی کــه بــا پشــتوانۀ مردمــی در 
ــور  ــری در کش بلندتریــن کرســی تصمیم گی
ــودش  ــخص خ ــط ش ــط  و فق ــرار دارد، فق ق
اســت و الغیــر. برخــورد آقــای غنــی بــا 
طــرح احــزاب سیاســی کــه طــرح غیرمعقولــی 
ــی از  ــش بزرگ ــد بخ ــت و می توان ــم نیس ه
ــد،  ــل کن ــش رو را ح ــات پی ــکات انتخاب مش
کامــا مســتبدانه و از روی یــک نقشــۀ از قبــل 
طراحی شــده می توانــد باشــد. اگــر چنیــن 
انتخابــات  نمی بــود و آقــای غنــی در کار 
ــی  ــن معضل ــل چنی ــت، ح ــه نمی داش مداخل
ــود و  ــوط می ش ــی مرب ــای انتخابات ــه نهاده ب
نــه شــخص خــودش. و از جانــب دیگــر اگــر 
او تهدیــد منحل ســاختن احــزاب سیاســی 
ــن  ــه کســی در ای ــازد، چ ــی س ــآ عمل را واقع
ــا  ــا ب ــود؟ آی ــد ب ــان متضــرر واقعــی خواه می
ــل  ــر منح ــی ب ــان مبن ــک فرم ــردن ی صادرک
ــد  ــادر خواه ــی او ق ــزاب سیاس ــاختن اح س
بــود کــه بســاط احــزاب سیاســی موجــود در 

ــد؟ ــه برچین ــوۀ قهری ــا زور ق ــور را ب کش
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صبــح دیــروز مناطقــی در والیــت تخــار توســط دو فرونــد 
ــاران شــد. ــا تاجیکســتانی بمب ــای روســی ی جنگنده ه

بــه گــزارش منابــع محلــی، ایــن جنگنده هــا مناطــق مــرزی 
میــان افغانســتان و تاجیکســتان را بمبــاران کرده انــد. در 
آغــاز گفتــه شــد کــه ایــن جنگنده هــا متعلــق بــه روســیه اند 
ــا  ــتان اند. ام ــه تاجیکس ــق ب ــه متعل ــد ک ــه ش ــپس گفت و س
ــه را  ــن حمل ــوولیت ای ــور مس ــردو کش ــد ه ــاعاتی بع س
گفته انــد  اعامیه هــای جداگانــه  در  و  نگرفتــه  به عهــده 
ــوالی  ــال س ــت. ح ــان نیس ــه آن ــق ب ــه متعل ــن حمل ــه ای ک
مطــرح اســت کــه کــدام کشــور ایــن جنگنده هــا را فرســتاده 
ــی  ــت افغانســتان مســوولیت فضای ــه تازه گــی دول اســت؟ ب
ــازد  ــخص س ــد مش ــت و بای ــه اس ــده گرفت ــور را به عه کش
کــه ایــن حملــه کار کــدام کشــور اســت. در همیــن حــال در 
افغانســتان ممکــن اســت هــر اتفــاق بیفتــد. اگــر قــرار باشــد 
ــردازد  ــان بپ ــه بمباردم ــه ب ــد این گون ــور بتوان ــه هرکش ک

ــود؟ ــانده می ش ــا کش ــه کج ــور ب ــن کش ــت ای سرنوش
ــت،  ــه اس ــرار گفت ــاران ق ــورد بمب ــه م ــاحاتی ک ــه س اگرچ
متعلــق بــه طالبــان اســت؛ امــا ایــن مســاله ســبب نمی شــود 
ــان توســط  ــه طالب ــوط ب ــاران مناطــق مرب ــورد بمب ــه در م ک
ــای  ــال، نطفه ه ــرد. در هرح ــار ک هرکشــوری ســکوت اختی
شــوم و خطرناکــی در افغانســتان وجــود دارد کــه می توانــد 
ــمت  ــه س ــن حرکت هایــی افغانســتان را ب بــا کوچک تری

ــد. ــرار بده ــدن ق سوریه ش
ــز  ــورد حضــور داعــش دارد و نی ــه روســیه در م ادعاهایی ک
ــورهایی  ــد و کش ــه دارن ــی ک ــر نگرانی های ــورهای دیگ کش
هــم کشــورهای دیگــر را در پشــت طالبــان احســاس 
بــا  را  افغانســتان  می توانــد  همــه  و  همــه  می کننــد، 
ــتقیم و  ــای مس ــرای جنگ ه ــری ب ــتوانه و حمایت گ هرپش
بمبــاران متعــدد از طــرف کشــورهای خارجــی فراهــم کنــد. 
بــدون تردیــد چنیــن اوضاع و شــرایطی کــه خطــر همه جانبۀ 
ــت و  ــتی، دول ــای تروریس ــایر گروه ه ــش و س ــان، داع طالب
ملــت و کشــور را تهدیــد می کنــد و ایــن گروه هــا حامیــان 
ــد  ــد، می توان ــز دارن ــود را نی ــی خ ــی و فرامنطقه ی منطقه ی
ــر از  ــه خطرناک ت ــد ک ــر کن ــل دیگ ــتان را وارد تعام افغانس

گذشــته باشــد. 
ــی و  ــدی سیاس ــتان قطب بن ــهروندان افغانس ــرای ش ــرا ب زی
ــتان  ــالۀ افغانس ــر در مس ــورهای درگی ــدۀ کش ــت فزاین دخال
این کــه تجربــۀ درگیری هــای  نگرانــی آور اســت. چــه 
خون بــار اخیــر در منطقــه، به خصــوص در عــراق و ســوریه 
نشــان داده اســت کــه تــداوم مداخــات ایــن کشــورها، بــه 
چیــزی جــز ویرانــی و تباهــی مردمــان آن ســرزمین ها 
ــن جهــت  ــی از ای ــده اســت. حکومــت وحــدت مل نینجامی
در موقعیــت حساســی قــرار گرفتــه اســت. حکومــت نبایــد 
ــود،  ــورها ش ــن کش ــان ای ــاف می ــی از اخت ــه بخش ــدل ب ب
بایــد چاره یــی بــرای رفــع ایــن اختاف هــا و  بلکــه 
ــتقیم  ــی مس ــۀ رویاروی ــتان از عرص ــتن افغانس دورنگهداش
ــتان  ــالۀ افغانس ــل در مس ــورهای دخی ــی-نظامی کش سیاس
ــورد  ــق در م ــامل تحقی ــد ش ــرح می توان ــن ط ــنجد. ای بس
ــه  ــورت گرفت ــاران ص ــورد بمب ــاال در م ــه ح ــی ک ادعاهای
ــن  ــده چنی ــه آین ــود ک ــاش ش ــز ت ــود و نی ــار ش در تخ
ــر  ــرد. در ضمــن کشــورهای درگی ــی صــورت نگی اتفاق های
باهــم بایــد درک کننــد کــه افغانســتان می توانــد نقطــۀ 
ــان باشــد و نیــز در قضیــۀ افغانســتان و ســنجیدن  تعامــل آن
ــرای ســرکوب  ــرای همــکاری کشــورهای منطقــه ب راهــی ب
به عنــوان گزینه هایــی  تروریســتی، می توانــد  گروه هــای 
ــۀ  ــه  عرص ــتان ب ــدن افغانس ــری از کشانده ش ــرای جلوگی ب
نظــر  در  دیگــر  کشــورهای  بی حدوحصــر  مداخــات 
ــه و سیاســت  ــه نوب ــه هرکشــوری ب ــا این ک ــه شــود ام گرفت
ــت را  ــد فرص ــاران کن ــه یی را بمب ــد گوش ــش بخواه خوی
ــد.  ــرای سوریه شــدن افغانســتان مســاعد می کن ــک شــبه ب ی
ــن اســت  ــه کشــورهای رقیــب ای ــا ب ــن پیشــنهاد م ــر ای بناب
ــکننده گی  ــه ش ــرا ک ــازند؛ چ ــوریه نس ــتان را س ــه افغانس ک
بیــش از حــد وضعیــت وقــوع هــر اتفاقــی را در ایــن کشــور 

ــاخت. ــد س ــن خواه ممک

افغـانستان را سـوریـه
 نسـازیـد!
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شــماری از نامــزدان حذف شــده از فهرســت نهایــی انتخابات 
می گوینــد: زمانــی کــه منافــع رییــس جمهــور غنــی در میــان 
ــن  ــر ای ــد.  بناب ــا می کن ــر پ ــت را زی ــون و عدال ــد، قان باش

جنایت هــای وی را علنــی خواهیــم کــرد.
اســد اهلل شــریفی یکــی از کاندیدان حذف شــده، روز دوشــنبه 
)۵ ســنبله( طــی یــک کنفرانــس خبــری گفــت، بــه مــن تلفن 
ــن  ــراد مســلح غیرمســوول دارم، درحالی کــه ای شــده کــه اف
ادعــا از ســوی کمیســیون ســمع شــکایات بــدون کــدام ســند 

و دلیــل در برابــر مــن صــورت گرفتــه اســت.
او می افزایــد: برخــی از کاندیداهایــی کــه صدها نــوع جنایت 
را مرتکــب شــده اند و در مــورد هرکدام  شــان اســنادی وجود 

ــی  ــا »آدم ــن ب ــر ای ــده اند. بناب ــذف نش ــت ح دارد، از فهرس
مثــل آریایــی، رییــس کمیســیون ســمع شــکایات انتخابــات، 
انتظــار برگــزاری یــک انتخابــات شــفاف را نداشــته باشــیم«.

آقــای شــریفی هشــدار داد کــه حکومــت اگــر جنایــت من را 
ثابــت کنــد، خــودم بــه زنــدان مــی روم، در غیر ایــن صورت، 
در برابــر ایــن بی عدالتــی ســکوت نخواهیــم کــرد. وی مدعی 
ــن  ــن از فهرســت کمیســیون ای ــل حــذف م ــه دلی اســت ک
اســت کــه کمیشــنران کمیســیون شــکایات انتخابــات یــک 
ــن  ــا م ــد، ام ــرده بودن ــن درخواســت ک ــر از م ــزار دال صده

نپرداختم.
از ســویی هــم، غام حیــدر جیانی، یکــی دیگــر از کاندیدای 

ــق  ــادی ح ــچ نه ــت: هی ــس گف ــن کنفران ــده در ای حذف ش
محروم کــردن یــک شــهروند ایــن کشــور را از انتخاب شــدن 
ــدام کمیســیون ســمع  ــن اق ــر ای ــدارد. بناب و انتخاب کــردن ن
ــا  ــی کاندیداه ــذف بعض ــر ح ــی ب ــی مبن ــکایات انتخابات ش

عادالنــه نبــوده و غیرقانونــی اســت.
ــای  ــت کاندیداه ــه خواس ــر ب ــه اگ ــدار داد ک ــز هش وی نی
ــدود  ــیون را مس ــان درب کمیس ــود، آن ــه نش ــرض توج معت

می ســازند.
قیــس حســن یکــی دیگــر از کاندیــدای حذف شــده، گفــت: 
ــد،  ــراض کردن ــدت ۱۵روز اعت ــده م ــای حذف ش کاندیداه
ــن  ــرد و ای ــه نک ــار توج ــی یک ب ــور غن ــس جمه ــا ریی ام

ظلمــی اســت کــه قابــل تحمــل نیســت.
ــه  ــی ک ــور زمان ــس جمه ــت، ری ــد داش ــن تاکی ــای حس آق
موضــوع از بین بــردن رقیب هــا و یــا منافــع اش مطــرح باشــد، 
ــی ارزش هــا را  ــری نیســت و همه ی ــون خب ــت و قان از عدال

ــد.  ــا می کن ــر پ زی
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ــدت  ــت وح ــی حکوم ــداهلل، رییس اجرای ــداهلل عب ــر عب داکت
ملــی بــه اظهــارات اخیــر مقام هــای روســی واکنــش نشــان 
ــد. ــا ندارن ــان اســاس و مبن ــه ســخنان آن ــد ک داده و می گوی

ایــن درحالی ســت کــه بــه تازه  گــی وزارت خارجــۀ روســیه 
گفتــه بــود کــه چرخ بال هــای ناشــناس گــروه داعــش را در 

شــمال افغانســتان تجهیــز و تمویــل می کنــد.
قبــل از ای، دولــت افغانســتان خواهــان ارایــۀ ســند از ســوی 

روســیه مبنــی بــر اثبــات ادعــای آنــان شــده  بــود.
گفتنی ســت کــه قبــل از ایــن نیــز روســیه، چنیــن اظهاراتــی 
را در قبــال داعــش مطــرح کــرده و حتــا گفتــه بود، داعشــیان 
کــه در شــمال افغانســتان مســتقرند، قصــد حمله به روســیه و 

برخــی از کشــورهای دیگــر را دارنــد.
امــا رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی در واکنــش بــه 
ایــن ادعــا، دیــروز دوشــنبه) ۵ ســنبله( در نشســت شــورای 
ــهروندان  ــی و ش ــی و دفاع ــای امنیت ــت: »نیروه ــران گف وزی
کشــور، در صــف نخســت مبــارزه بــا گــروه داعــش 
ــودی  ــرای ناب ــاد ب ــای زی ــت تاش ه ــد و دول ــرار دارن ق

هراس افگنــان انجــام داده  اســت«.
رییــس اجرایــی گفــت: اظهــارات حمایــت از داعــش توســط 
ــا  ــای ناشــناس در بخــش  شــمالی افغانســتان مبن چرخ بال ه
و اســاس ندارنــد و حکومــت کابــل تعهــد جــدی بــر مبــارزه 

علیــه گــروه داعــش در کشــور دارد.
آقــای عبــداهلل گفــت: دو روز قبــل، ابوســعید، رهبــر گــروه 
داعــش در شــرق افغانســتان کــه در والیــت ننگرهــار مســتقر 
بــود در حملــۀ هوایــی کشــته شــد، ایــن خــود ثابــت می کنــد 
ــا گروه هــای  ــارزه ب ــه مب کــه حکومــت افغانســتان متعهــد ب

تروریســتی اســت.

ایــن اظهــارات در حالــی بیــان می شــود کــه قــرار اســت در 
روزهــای آینــده گفت  وگویــی بــه هــدف برقــراری صلــح در 
افغانســتان، در روســیه برگــزار شــود. بربنیــاد گزارش هــا در 

ایــن نشســت، افغانســتان حضــور نخواهــد داشــت.
امــا، رییــس اجرایــی در ایــن مــورد می گویــد: رونــد صلــح 
ــچ  ــت هی ــد تح ــا نبای ــتانی ها/ افغان ه ــری افغانس ــه رهب ب

شــرایطی زیــر ســوال قــرار گیــرد.
وی گفت: «بحث هایــی در مــورد نشســت مســکو در جریــان 
ــم.  ــت افغانســتان اســتقبال می کنی ــف دول ــا از موق ــود و م ب
ــری  ــه رهب ــح ب ــۀ صل ــه پروس ــیدن ب ــدف رس ــل ه اص
ــر ســوال  ــد زی ــر نبای ــن ام افغانســتانی ها/ افغان هاســت و ای
ــن  ــرای تامی ــور ب ــر کش ــۀ ه ــای صادقان ــرود. از تاش ه ب
ــم، امــا مالــک پروســه  صلــح در افغانســتان اســتقبال می کنی
بایــد افغانســتان باشــد چــون بیشــتر از همــه، مردم افغانســتان 

نیــاز بــه آمــدن صلــح دارنــد«.
در همیــن حــال داکتــر عبــداهلل ضمــن قدردانــی از کارکــرد 
حنیــف اتمــر، مشــاور پیشــین شــورای امنیــت ملــی کشــور، 

از اســتعفای وی ابــراز تأســف کــرد.
ــی  ــات سیاس ــر از اختاف ــرف نظ ــداهلل گفت:»ص ــای عب آق
ــت  ــق حکوم ــای موف ــر از چهره ه ــای اتم ــتیم، آق ــه داش ک
ــی  ــان مسوولیت شــان به خوب ــود کــه در زم ــی ب وحــدت مل
انجــام وظیفــه نمودنــد و از افغانســتان در تعامــات امنیتــی 
ــه از  ــد ک ــته نمودن ــی شایس ــان نماینده  گ ــه و جه ــا منطق ب
در  برای شــان  و  می نمایــم  قدردانــی  کارکردهای شــان 

ــم.« ــت می کن ــدی  آرزوی موفقی ــای بع کاره
ســه روز پیــش حنیــف اتمــر از ِســمت مشــاور امنیــت ملــی 
ــفیر پیشــین  ــد اهلل محــب، س ــتعفا داد و به جــای وی حم اس

افغانســتان در امریــکا گماشــته شــد. وزیــران داخلــه، دفــاع و 
رییــس عمومــی امنیــت ملــی نیــز از مقام های شــان اســتعفا 

دادنــد، امــا رییس جمهــور اســتعفای آنــان را نپذیرفــت.
رییــس اجراییــه هم چنــان، در جلســۀ شــورای وزیــران تأکید 
ــی  ــاالی مســووالن امنیت ــام ب ــری نظ ــاد رهب ــه اعتم ــرد ک ک
ــاد  ــن اعتم ــووالن از ای ــد مس ــت و بای ــی اس ــم و حیات مه
ــوولیت های  ــف و مس ــد وظای ــا بتوانن ــند ت ــوردار باش برخ

ــد. ــر انجــام دهن خــود را درســت و مؤث
ــی در  ــر امنیت ــای اخی ــه رویداده ــاره ب ــا اش ــان ب او هم چن
ــی  ــووالن امنیت ــه مس ــر ب ــای دیگ ــی والیت ه ــل و برخ کاب
ــه را  ــی های همه جانب ــات و بررس ــه تحقیق ــت داد ک هدای
انجــام دهنــد تــا عوامــل حمــات مرکــز آموزشــی موعــود، 
ــه شــهر کابــل  ننگرهــار و موشــک هایی کــه در روز عیــد ب

شــلیک شــدند، شناســایی شــوند.
رییــس اجراییــه تأکیــد کــرد که مســووالن امنیتی بایــد متوجه 
ــان را  ــند و مسوولیت های ِش ــور باش ــی کش ــت امنیت وضعی

به خوبــی انجــام دهنــد.
ایــن درحالی ســت کــه منابــع غیــر رســمی گفته انــد کــه در 

حملــۀ طالبــان بــه والیــت غزنــی بیــش از ۴۰۰ تــن کشــته و 
بیــش از ۵۰۰ تــن دیگــر زخمــی شــدند، در یــک حملــه بــه 
آموزشــگاه موعــود در کابــل بیــش از۷۰ تــن جــان باختنــد 
ــه ارگ در روز اول  ــان ب ــک پراگنی طالب ــور موش و همین ط
ــی  ــل را در پ ــدی شــهروندان کاب ــادات تن ــان، انتق ــد قرب عی
داشــت کــه حکومــت و نهادهــای امنیتــی را بــه بی کفایتــی 
متهــم کــرده و گفتــه بودنــد کــه حکومــت فاســد غنــی تــوان 

امنیــت شــهروندان افغانســتان را نــدارد.
می شــود جنگنده هــای   گفتــه  کــه  درحالی ســت  ایــن 
ــار  ــد تخ ــوالی درق ــان را در ولس ــع طالب ــتان مواض تاجیکس

ــد. ــاران کردن بمب
ــداد  ــد: بام ــی تخــار می گوی جــواد هجــری ســخن گوی وال
دیــروز در بخش هایــی کــه در ادارۀ طالبــان اســت درگیــری 
میــان قاچاق بــران و نیروهــای مــرزی تاجکیســتان صــورت 
گرفتــه کــه در نتیجــۀ درگیــری دو ســرباز مرزی تاجیکســتان 
کشــته می شــوند و هواپیماهــای تاجیکــی وارد عمــل 

ــد. ــارد می کنن ــه را بمب ــود و منطق می ش

ــه  ــش هرگون ــترک ارت ــتاد مش ــس س ــی، ریی ــریف یفتل ش
ــد و  ــرام را رد می کن ــدان بگ ــان در زن ــا زندانی ــاری ب بدرفت
ــات  ــهولت ها و خدم ــات، س ــی امکان ــه تمام ــد ک می گوی
بهداشــتی در زنــدان بگــرام بــا معیارهــای بین المللــی وجــود 

ــد. دارن
ایــن گفته هــای آقــای یفتلــی، در واکنــش بــه اظهــارات روز 
ــهم داران  ــی از س ــروزی، یک ــل اهلل فی ــوادۀ خلی ــتۀ خان گذش
این ســو  بــه  از هفت مــاه  بانــک کــه گفته انــد:  کابــل 

ــدار  ــرام دی ــدان بگ ــروزی در زن ــای فی ــا آق ــته اند ب نتوانس
نماینــد و نیــز بــرای انتقــال یــک عــدد پیــاز بــه او، ســه صد 

دالــر پرداخته انــد. 
ــد  ــد و می گوی ــا را رد می کن ــن گفته ه ــی ای ــای یفتل ــا آق ام
کــه ایــن زنــدان از ســوی بخش هــای کشــفی و اســتخباراتی 

ــوند. ــارت می ش نظ
ــک  ــل ی ــا در مقاب ــه گوی ــد ک ــد می کن ــی تاکی ــای یفتل آق
ــدارد؛  ــای ن ــأ ج ــود کام ــه می ش ــر گرفت ــه صد دال ــاز س پی
ــردود اســت؛ تمــام کار و  ــن م ــم. ای ــن را رد می کن کامــأ ای
ــد  ــه در آن جــا خدمت گــذاری می کنن ــت منســوبینی ک فعالی
از طــرف بخش هــای کشــفی، اســتخباراتی و امنیتــی نظــارت 

می شــود.
امــا، خــان آغــا رضایــی، عضــو هیــات رهبــری اتــاق تجارت 
ــتان  ــا تروریس ــروزی ب ــای فی ــه آق ــد ک ــی می گوی بین الملل
یک جــا در زنــدان بگــرام نگهــداری می شــود: » این هــا 
در زندان هایــی نگهــداری شــده اند کــه آن جــا جــای 

تروریســتان و دهشــت افگنان اســت«.
انتقادهــا از وجــود مشــکات در زنــدان بگرام، پــس از پخش 
ــک،  ــذار کابل بان ــود، بنیان گ ــیرخان فرن ــت ش ــر درگذش خب

ــدان  ــن زن ــه در ای ــود، روز جمع ــای فرن ــد. آق اوج گرفته ان
درگذشــت. وزارت دفــاع گفتــه کــه او به دلیــل حملــۀ قلبــی 
جــان داده اســت، امــا خانــوادۀ فرنــود می گویــد کــه او هیــچ 

مشــکل قلبــی نداشــت.
بربنیــاد قوانیــن کشــور، مســوولیت تمامــی زندان هــا به دوش 
وزارت داخلــه اســت، امــا مســووالن وزارت داخلــه می گویند 
کــه مســوولیت مدیریــت زنــدان بگــرام به گونــۀ اســتثنایی بــه 

وزارت دفــاع ملی ســپرده شــده اســت.
هم زمــان بــا ایــن، کمیســیون حقــوق بشــر نیــز از وضعیــت 

زندانیــان در زنــدان بگــرام انتقــاد می کنــد.
بــال صدیقــی، ســخن گوی کمیســیون حقــوق بشــر گفــت: 
ــم خاصــی اداره می شــود. مشــکات  ــدان بگــرام در رژی زن
ــا  ــود، ب ــتر می ش ــرروز بیش ــام ه ــم ازدح ــود دارد؛ ه وج
معیارهــای زنــدان ســاخته نشــده اســت، بیشــتر بــا معیارهای 

ــه ســاخته شــده اســت. ــک توقیف خان ی
زنــدان بگــرام تــا ســال ۲۰۱۳ از ســوی نیروهــای خارجــی 
اداره می شــد، امــا اکنــون پنج ســال می شــود کــه ایــن 

ــود. ــتان اداره می ش ــت افغانس ــوی حکوم ــدان از س زن

رییس اجرایى حکومت وحدت ملى:

از    داعش      توسط  اظهارات حمایت    
چرخ بال های      ناشناس،  بی بنیاد      است 

وزارت دفاع:

با زندانی های بگرام بدرفتاری نشده

نماینده گان حذف شده:
جنایت های رییس جمهور غنی را علنی می کنیم

ناجیه نوری  
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یــک  در  واقعــی  آزادی  داشــتن  حــق 
حفــظ  معنــای  مردم ســاالر  جامعــۀ 
حریــم ارزش هــای مقدســی را دارد کــه 
قبیله یــی  تابوهــای  شکســتن  از  پــس 
در جامعــه  و  آمــده  به وجــود  زبانــی  و 
تابعیــت  ایــن رو  از  شــده اند.  نهادینــه 
در برابــر حــق شــنهروندی در محــدودۀ 
قوانیــن پذیرفته شــدۀ یــک کشــور یــک 
از آن عــدول  نبایــد  اســت کــه  اصــل 
حــق  کشــوری  هــر  شــهروندان  کــرد. 
ــا  ــود را ب ــهروندی خ ــق ش ــه ح ــد ک ندارن
ــد  ــاده کنن ــران اع ــوق دیگ ــردن حق پامال ک
و یــا به عبــارت دیگــر هیچ کــس حــق 
ــده و  ــت های خودخوان ــه خواس ــدارد ک ن
خودخواســته اش را بــاالی دیگــران تحمیــل 
ــک  ــه ی ــک جامع ــال در ی ــۀ مث ــد. به گون کن
ــر و  ــدون جب ــای آزاد و ب ــوع در فض موض
ــا  ــور ب ــک کش ــان ی ــوی پارلم ــراه از س اک
ــدودی  ــا ح ــده و ت ــول ش ــت آرا قب اکثری
ماحظــات گوناگون را در ســطح کل جامعه 
پاســخ گفتــه اســت. ایــن دیگــر به جــا 
نیســت گروهــی قومــی برضــد آن برخیــزد 
ــکل آفرینی  ــهروندان مش ــایر ش ــرای س و ب
ــت  ــرا تح ــود؛ زی ــردم ش ــع کار م ــد مان کن
عنــوان دفــاع از حقــی درســت نیســت 
کــه بــر روی ده هــا حــق پــا گذاشــت. 

ــا  ــهروندی حت ــول ش ــق معق ــن رو ح از ای
در حــاالت اســتثنایی و غیرمترقبــه هــم 
ــن  ــد. در چنی ــر باش ــل تعبی ــد، قاب می توان
حالــی محــک و میــزان آن اراده و خواســت 
ــه  ــت ک ــن رو اس ــت. از همی ــت اس اکثری
تعدیــل  بــه  پیونــد  در  همه پرســی ها 
ــون اساســی  قوانیــن و تغییــر و اصــاح قان
در کشــورها انجــام می شــود؛ زیــرا کــه 
در برهه یــی از زمــان وضــع ماده هایــی 
قانــون  در  آن  مسجل شــدن  و  قانــون  از 
ــد اســت  ــی دیگــر زای اساســی الزم و زمان
و هــرگاه اکثریــت شــهروندان کشــور بــرای 
ــن  ــوند. در چنی ــت می ش ــر آن همدس تغیی
حالــی ممکــن کــه ضــرر وارده بــه شــماری 
ــری  ــورت ناگزی ــم در ص ــا آن ه از اقلیت ه
پذیرفتنــی باشــد؛ چــون خواســت اکثریــت 
مطــرح اســت و در دولت هــای مــدرن 
ــا  ــۀ »دولت-ملــت« ی ــا در مرحل امــروزی ی
دولت هــای ملــی هــر خواســتی مشــروعیت 
ــن  ــرد و ای ــت می گی ــود را از رای اکثری خ
ــک عــده  خــود شــاید خــاف خواســت ی
ــماری  ــال در ش ــۀ مث ــد. به گون ــت باش اقلی
ایالت هــای  از  شــماری  و  کشــورها  از 
قانــون  خــاف  همجنس بــازی  امریــکا 
نیســت. به خاطــری کــه در همــان کشــورها 
اکثریــت بــه آن رای داده انــد و ممکــن 

اســت کــه در زمانــی رای گیــری شــود و آن 
ــن نیســت  ــرا ممک ــود؛ زی ــون فســخ ش قان
ــرد  ــی وضــع ک ــه قوانین ــک جامع ــه در ی ک
کــه صــد در صــد بــه خواســت آحــاد 

جامعــه پاســخ گو باشــد. 
ــهروند  ــه واژۀ ش ــت ک ــکی نیس ــن ش در ای
ــه  ــدرن اســت ک ــای م ــه دولت ه ــوط ب مرب
ــای  ــا دولت ه ــت« ی ــور »دولت-مل ــا ظه ب
از ســیر صعــود فــراوان و  ملــی پــس 
بــزرگ  انقاب هــای  پشت سرگذاشــتن 
صنعتــی چــون انقــاب انگلســتان و انقاب 
پیــدا کــرده  کبیــر فرانســه مشــروعیت 
ــوق  ــن حق ــب قوانی ــا تصوی ــه ب ــت. ک اس
بشــر پــس از انقــاب کبیــر فرانســه، هفــت 
ــۀ  ــان به گون ــری در جه ــوق بش ــل حق اص
رســمی شــناخته شــد کــه در واقــع بــر حــق 
شــهروندی نیــز مهــر تاییــد گذاشــت. حــق 
مولفه هایــی  دارای  واقــع  در  شــهروندی 
اســت کــه پیاده شــدن آن در جامعــه نیازمنــد 
می باشــد.  آن  مولفه هــای  به سررســیدن 
گفتیــم کــه حــق شــهروندی برمی گــردد بــه 
عصــر ایجــاد دولت هــای ملــی کــه دولــت-

ملــت مرحلــۀ بــه قوام رســیدن دولت هایــی 
اســت کــه در آن مرزهــای جغرافیایــی، 
ــی  ــدار مل ــی، اقت ــع مل ــی، مناف وحــدت مل
ــۀ واضــح تعریــف  و اقتــدار سیاســی به گون

ــی  ــاع واقع ــک اجم ــند و در ی ــده باش ش
ــه در  ــد. این ک ــی را برتاب ــع مل ــد، مناف بتوان
کشــورهایی ماننــد افغانســتان هنــوز بســیار 
چیزهــا ناتعریــف باقی مانــده، دلیــل اش 
آشــکار اســت، همانــا ادامــۀ جنــگ و 
ناامنی هــا، مداخلــۀ کشــورهای همســایه 
به ویــژه پاکســتان و تبدیل شــدن کشــور 
بــه میــدان جنــگ نیابتــی کشــورهای آزمنــد 
ایــن رو  از  می باشــد.  انسان دشــمن  و 
مولفه هــای شــهروندی هنــوز در کشــور 
ــا  ــا فض ــه و حت ــان را نیافت ــگاه ش ــا جای م
ــده  ــم نش ــر آن فراه ــیر و تعبی ــرای تفس ب
ــورها  ــۀ کش ــگ و مداخل ــرا جن ــت؛ زی اس
تمامیــت ارضــی کشــور را به خطــر افگنــده 

این ســوی خــط  از  بخش هایــی  حتــا  و 
دیورنــد به وســیلۀ پاکســتان اشــغال شــده و 
حضــور مخالفــان در بخش هایــی از کشــور 
نــه تنهــا وحــدت ملــی را جریحــه دار کرده؛ 
ــم  ــی را ه ــع مل ــی و مناف ــدار مل ــه اقت بلک
زیــر پرســش بــرده اســت. در حالی کــه 
رســیدن بــه اصــل واقعــی حــق شــهروندی 
ــای  ــی مولفه ه ــه تمام ــد ک ــاب می کن ایج
ــا  یادشــده تکمیــل شــوند. واضــح اســت ت
تکمیــل  یادشــده  مولفه هــای  زمانی کــه 
نشــوند نــه تنهــا حــق شــهروندی در کشــور 
ــد  ــته باش ــح داش ــف واض ــد، تعری نمی توان
ــا  ــق حت ــک ح ــث ی ــایی آن به حی و شناس
زیــر پرســش مــی رود؛ بلکــه هویــت ملــی 
و هویــت تاریخــی کشــور نیــز بــه چالــش 
ــه  ــاز ب ــا نی ــه م ــل از هم ــت. قب ــه اس رفت
تامیــن ارزش هــای کان یادشــده در کشــور 
ــن  ــرای تامی ــب ب ــرف مناس ــا ظ ــم ت داری
ــود. ــم ش ــهروندی در کشــور فراه حــق ش
حــق  شــد،  اشــاره  بــاال  در  طوری کــه 
شــهروندی حــق مســلم هــر فــرد در یــک 
جامعــۀ مردم ســاالر اســت. شــهروند در 
واقــع انســان بــه گاهــی رســیده اســت کــه 
چهــار رســالت و چهــار مســوولیت خــود را 
در قبــال خــود و جامعــۀ خــود درک کــرده 
ــه  ــه اســت ک ــل دریافت ــت کام ــا عقانی و ب
ــم و  ــان چش ــر آن انس ــروز دیگ ــان ام انس
ــه  ــت ک ــروز نیس ــاآگاه دی ــته و ن گوش بس
زمــام داران خودکامــه و مســتبد به حیــث 
فرمانــروای ســتم گر او را بــه زور مطیــع 
ــتفاده  ــا اس ــردار خــود بســازد و ب و فرمان ب
ــوم  ــر حــق انســان مظل ــت، ب ــۀ رعی از کلم
تمامــی حقــوق  از  را  او  و  کــرده  جفــا 
ــن  ــا ای ــدارد. ب شــهروندی اش محــروم نگه
حــال شــهروند انســان خودآگاهی اســت 
کــه خــود را از قیــد و بند هــای قومــی، 
زبانــی و مذهبــی رهــا کــرده و زنجیرهــای 
وابســته گی را بشــکند و بــا فروریختــن 
عبــور  و  تعصــب  فوالدیــن  دیوارهــای 
از خط هــای قرمــز قومیــت و شکســتن 
تابوهایــی می باشــد کــه اصــل فلســفۀ 
بــرای  را  وصل کردن هــا  وجــودی 
ــل بیشــتر فلســفۀ  ــا و تعام هم دیگرپذیری ه
میــان فرهنگــی در جامعــه برعکــس در 
ــازد؛  ــه دار بس ــا خدش ــتای فصل کردن ه راس
ــه  ــیدن ب ــفۀ رس ــی فلس ــدف اساس ــرا ه زی
ــهروندی زدودن  ــق ش ــهروند و ح ــام ش مق
گروه هــا،  اشــخاص،  میــان  فاصله هــا 
ــای  ــه مولفه ه ــت ک ــب اس ــوام و مذاه اق
تقویــت،  را  شــهروندی  روایتــی  کان 
ــن  ــه ای ــد و ب ــه می کن ــترش و نهادین گس
ــی،  ــدت مل ــد وح ــت تنومن ــب درخ ترتی
اقتــدار ملــی و اســتقال ملــی را در راســتای 
ــد  ــاری می کن ــی آبی ــع مل ــه مناف ــیدن ب رس
ــای خــود ایســتاده  ــا انســان شــهروند به پ ت
شــود و درخــت زیبــای شــهروندی هرچه با 
ــار و بــرگ بنشــیند. این جاســت  شــکوه به ب
کــه بــه تعبیــر قــرآن مســوولیت پذیری 
ــاز از  ــای ب ــک فض ــوا در ی ــار تق ــر معی ب
ــۀ  ــی به گون ــا فرادین ــی ت انترناســیونالیزم دین
قانون منــد فرصــت شــکل یافتن را پیــدا 

می کنــد.
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گروهــی  نیســت  به جــا  دیگــر  ایــن   
ــایر  ــرای س ــزد و ب ــد آن برخی ــی برض قوم
ــع کار  ــد مان ــکل آفرینی کن ــهروندان مش ش
مــردم شــود؛ زیــرا تحــت عنــوان دفــاع از 
ــا  ــر روی ده ه ــه ب حقــی درســت نیســت ک
ــا گذاشــت. از ایــن رو حــق معقــول  حــق پ
ــتثنایی و  ــاالت اس ــا در ح ــهروندی حت ش
ــر  ــل تعبی ــد، قاب ــم می توان ــه ه غیرمترقب
باشــد. در چنیــن حالــی محــک و میــزان آن 
اراده و خواســت اکثریــت اســت. از همین رو 
اســت کــه همه پرســی ها در پیونــد بــه 
ــون  ــاح قان ــر و اص ــن و تغیی ــل قوانی تعدی
اساســی در کشــورها انجــام می شــود؛ 
زیــرا کــه در برهه یــی از زمــان وضــع 
ــدن آن در  ــون و مسجل ش ــی از قان ماده های
قانــون اساســی الزم و زمانــی دیگــر زایــد 
اســت و هــرگاه اکثریت شــهروندان کشــور 
ــوند. در  ــت می ش ــر آن همدس ــرای تغیی ب
ــه  ــرر وارده ب ــه ض ــن ک ــی ممک ــن حال چنی
شــماری از اقلیت هــا آن هــم در صــورت 

ــد؛ ــی باش ــری پذیرفتن ناگزی
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بدین گونــه اســت کــه بیرونــی حســابش را 
ــد و  ــا نق ــی می ســازد و ب ــا گذشــته آفتاب ب
نظرهایــی کــه بــر تاریــخ گذشــته گان دارد، 
منطقــًا زمینــۀ بازنگــری در آن را فراهــم 
ــاد  ــا اعتم ــود، تنه ــن وج ــا ای ــد. ب می بین
غیرمحققانــه بــر داده هــای تاریخــی نیســت 
ــم  ــری را فراه ــای فک ــات خط ــه موجب ک
ــت  ــر آن، دخال ــزون ب ــه اف ــی آورد، بلک م
روان شــناختی  حالت هــای  از  پاره یــی 
ــع،  ــد، مناف ــر آرزو، امی ــده نظی ــرد پژوهن ف
ــد  ــز رهزنانی ان توقعــات، انتظــارات و ... نی

ــه  ــه شــناخِت بی طرفان پژوهــش ک و 
ــد.  روی  ــش می برن ــه چال ــه  را ب واقع بینان
ایــن حســاب، شــناخِت عوامــل خطاهــای 
ــق  ــرد محق ــه ف ــت ک ــازم آنس ــری م فک
ــر  ــا تفک ــد. ب ــادی باش ــۀ انتق دارای اندیش
در  وقــوع  عوامــل  می تــوان  انتقــادی 
از  ســپس  و  کــرد  نشــان دهی  را  خطــا 
لغزیــدن در ورطــۀ چنــان عواملــی احتــراز 
ــه  ــی ب ــه البیرون ــود. از همین جاســت ک نم
حساســیت ایــن مســاله مشــعر اســت و بــا 
دارد، مســاله ها  کــه  نقادانه یــی  نگــرش 
ــر آن  ــه ب ــد و ن ــره رد می کن ــه یک س را ن
ــا را در  ــه آن ه ــد؛ بلک ــت می زن ــر صح ُمه
ــِن  ــه پاره مت ــذارد . ب ــون می گ ــک آزم مح

ــد: ــر بنگری زی
ــیم،  ــدوزی باش ــدد دانش ان ــرگاه در ص ه
بایــد ذهــن خــود را از همــه عواملــی 
کــه مــا را بــه لغــزش می افگنــد و از 
می کنــد  کــور  را  مــا  کــه  ســنت هایی 
و خواهش هایــی کــه مــا را می فریبــد، 
ــدای  ــادا حقیقــت را ف ــا مب ــم ت ــه دور کن ب

انگیزه هــای شــخصی خــود ســازیم. 
بیرونــی بــه شــیوه یی کــه امــروزه در 
ــای علمــی مطمــح نظــر اســت،  پژوهش ه
همــان  در  را  علمــی اش  کار  شــیوه های 
ــن  ــه ع ــار الباقی ــاب خود)اآلث ــۀ کت مقدم
در  او  می دهــد.  توضیــح  قرون الخالیــۀ( 
ــر  ــه ب ــر نویســنده گانی ک ــاب، ب ــن کت همی
ــا  ــد وی داده هــای دیگــران اعتمــاد می ورزن
گزارش هــای دیگــران را بــدون تحلیــل 
و نقــادی می پذیرنــد، خــرده می گیــرد. 
ــه  ــت ک ــی اس ــن ظرافت ــه چنی ــا ب ــا اعتن ب
ــن،  ــنت، دی ــه  در س ــور مطالع ــه منظ وی ب
ــپار  ــًا رهس ــدو عم ــۀ هن ــوم و جامع عل
ــی  ــا زنده گ ــا هندی ه ــردد و ب ــد می گ هن
می کنــد، کتاب های شــان را می خوانــد و 
ــد.   ــر می کن ــادل نظ ــان تب ــا دانشمندان ش ب
ــه  ــه او ب ــد ک ــان می ده ــرد نش ــن رویک ای
اجتماعــی،  پدیده هــای  عینــی  مطالعــۀ 
اســت؛  قایــل  اندیشــه ها  و  ســنت ها 

ــایع  ــدان ش ــه در روزگار او چن ــوردی ک م
و شناخته شــده نبــود.

پــس از رنســانس، ایــن شــیوه  توســط 
کســانی چــون بیکــن و رنــه دکارت در 
پیــش گرفتــه شــد و ســرانجام نتایــج 
ــال  ــان به دنب ــرای اروپایی خرســندکننده یی ب
داشــت. فرانســیس بیکــن هماننــد البیرونی 
ــی  ــذار روش های ــا بنیادگ ــود، ام ــم نب عال
ــود کــه علــوم را به صــورت کلــی مــورد  ب
بحــث قــرار مــی داد. از دیــدِ  او، شــیوه های  
پیشــینیان  توســط  شــده  به کارگرفتــه 
ــوده و اگــر چنان کــه نتیجه یــی  نادرســت ب
نیــز از آن به دســت آمــده باشــد، بــر ســبیل 
اتفــاق بــوده اســت.  روش بیکــن عبــارت 
ــت  ــور طبیع ــه  در ام ــاهده  و تجرب از مش
ــد و  ــواد به دســت می آی ــا آن م ــه ب ــود ک ب
اســتقراء ، کــه بــا آن مــواد به دســت آمــده 
ــرد .  ــرار می گی ــی ق ــی عقان ــورد ارزیاب م
ایــن کار در برهه یــی از زمــان صــورت 
می گرفــت کــه »تئــوری و فرضیه هایــی 
ــه  ــاد ب ــل از می ــارم قب ــرن چه ــه در ق ک
ــید،  ــارف می رس ــعور متع ــزو ش ــر ج نظ
اغلــب بــدون این کــه آزمایــش شــده 
باشــند تــا بــه قــرون پانزدهــم و شــانزدهم، 
ــود  ــوز ســیطرۀ خــود را حفــظ کــرده ب هن
«.  ایــن روش تأثیــر ژرفــی بــر دانشــمندان 
تجربــِی پســین، از جملــه گالیلــه گذاشــت. 
جهــان  فهــم  منطــق  می خواســت  او 
ــرح  ــا ط ــن رو، ب ــد و از ای ــوض کن را ع
ــیوه های  ــد ش ــق بای ــه منط ــرض ک ــن ف ای
تحقیــق علمی)تجربــی( را فراهــم آورد، 
ــه از آن  ــاد ک ــدی را نه ــق جدی ــان منط بنی
بــه »ارگانــون جدیــد « نــام بــرده می شــود. 
ــوز ارســطو و منطــق  در عصــر بیکــن، هن
ــاده  ــدار فرونیفت ــه ی اقت ــطویی از اریک ارس
بــود و از ایــن بابــت، بیکــن ابتــدا بایســتی 
فهــم  در  را  ارســطو  منطــق  ناکارآیــی 
ــی داد  ــان م ــتی نش ــان به درس ــت جه واقعی
ــلک  ــه ِس ــدش را  ب ــق جدی ــپس منط و س
کار،  ایــن  بــرای  می کشــید.  تحریــری 
ــه نقــد گرفــت  بیکــن قیــاس صــوری را ب
و چــه بســا ســیطرۀ ارســطو را عامــل 
اصلــی عقب مانده گــی ســده های میانــه 
ــس، ضــرورِت منطــق  می انگاشــت. از آن پ
ــد می توانســت درک شــود کــه شــد،  جدی
و بیکــن منطــق جدیــدی را کــه روش 
تحقیــق در علــوم مختلفــه را مشــخص 
ــد او  ــون جدی ــاد. ارگان ــا نه ــرد، بن می ک
دارای دو جنبــۀ ایجابــی و ســلبی بــود. 
جنبــۀ ایجابــی آن همــان چیــزی بــود کــه 
گفتیم)تعییــن روش هــای تحقیــق در علــوم 

ــر  ــا، ناظــر ب ــۀ ســلبی آن ام ــه(. جنب مختلف
نشــان دادِن عواملــی بــود کــه باعــث وقــوع 
ــع شــناخت  در خطــا می شــود. بیکــن موان
حقیقــت را همــان اوهــام چارگانــۀ جنــس، 
کــه  می دانــد  تیاتــر  و  ســوق  کهــف، 
بایســتی از آن هــا احتــراز کــرد کــه بــه نــام 
ــود. از  ــاد می ش ــز ی ــه نی ــای چهارگان بت ه
ــۀ  ــن هم ــف موذی تری ــام که ــر او اوه نظ

ــد: ــر بنگری ــِن زی ــارۀ مت ــه پ آن هاســت. ب
ــام( و  ــاب بت ها)اوه ــه در ب ــه آن چ این ک
ــوم شــد  ــاد و معل ــات آن مذکــور افت متعلق
ــا یــک تصمیــم قطعــی همــۀ  الزم اســت ب
آن هــا را رد کــرد و بــه کنــار نهــاد و عقــل 

ــاک و آزاد نمــود.  ــًا پ را کام
ــیوۀ  ــان ش ــه هم ــن، دکارت ب ــس از بیک پ
ــرد.  ــی ک ــتیزه جویانه راه پیمای ــادی و س نق
دکارت کــه از او بــه عنــوان فیلســوفی 
میانجــی از رنســانس بــه قــرون جدیــد نــام 
بــرده می شــود، از شــک آغــاز کــرد تــا بــه 
مبنــای معرفــت یقینــی دســت یابــد. او تمام 
شناســه هایش را در میــزان شــک متودیــک 
خویــش نهــاد و در هــر یــک تأمــل و تأنــی 
ــا،  ــک معن ــه ی ــه ب ــک دکارت ک ــرد. ش ک
ــتین )-۳۵۴ ــن ، آگوس ــک مونتای ــۀ ش ادام
غزالــی)۴۵۰-۴۹۰  ابوحامــد  و  ۴۳۰م( 
بــا  اســت  مصــادف  کــه  خورشــیدی 
در  می شــود،  م(شــناخته   ۱۱۱۱  ۱۰۵۸-
ــای  ــوال و یافته ه ــودن اق ــدم اول یقینی ب ق
ــرد.  ــه می ک ــش مواج ــا چال ــینیان را ب پیش
ایــن رویکــرد التزامــًا بــدان معنــا بــود کــه 
گویــی دیگــران داده هــای مشــبوهی را 
ــش از  ــن رو، پی ــپرده اند و از ای ــا س ــه م ب
حکــم بــر صحــت و ســقم آن هــا، بایســتی 
توقــف و تأمــل بــه خــرچ داد و ایــن، 
ــا  ــه دکارت ب ــود ک ــورانه یی ب ــف جس موق
تکیــه بــر اصــل برابــری عقــل به آن دســت 
می یازیــد. روی ایــن بیــان، در مواجهــه بــا 
ــل را  ــینان، اص ــای پیش ــوال و رهیافت ه اق
بــر توقــف بایــد گذاشــت. توضیــح این کــه، 
ــه  ــد ن آن چــه را کــه دیگــران طــرح کرده ان
و  نهــاد  کنــار  ســاده گی  بــه  می تــوان 
نه هــم می تــوان عجوالنــه تأییــد کــرد. 
داده هــای  شــتاب زدۀ  تأییــد  چنان کــه 
ــی نادرســت اســت،  پیشــین به لحــاظ علم
ــواهد  ــه ش ــی ک ــز مادام ــی آن نی رد و نف
نباشــد،  کافــی بــرای رد آن در دســت 
نادرســت اســت.  ایــن شــیوه دقیقــًا همــان 
ــش  ــق خوی ــی در تحقی ــه بیرون ــت ک اس
پیرامــون هنــد در نظــر داشــته و در مقدمــۀ 
ــرج  ــه به خ ــًا توج ــدان صراحت ــش ب کتاب

ــت. داده اس

)Empiricism(تجربه گرایی
ــد،  ــوف باش ــه فیلس ــش از آن ک ــی بی بیرون
در  تجربه گراســت.موصوف  دانشــمندی 
دارد،  ابن ســینا  بــا  کــه  گفت وگویــی 
فراتــر  کــه  می دهــد  نشــان  به درســتی 
ــخن  ــا س ــش از آن ه ــه در پی ــی ک از علوم
دست رســی  نیــز  فلســفه  بــه  گفتیــم، 
ــی دارد و پرســش های او در مســائل  نیکوی
ــای  ــان از ژرف ــان نش ــفی آن زم ــج فلس رای
ــون  ــا چ ــاب دارد، ام ــن ب ــۀ او در ای مطالع
بیرونــی، مســحور و مشــعوفِ  شــگفتی های 
ــود، باالطبــع فلســفۀ مــورد نظــر  طبیعــت ب
متافزیکــی و  از مباحــث  بیــش  نیــز  او 
ــی  ــانه و اضاف ــه طبیعت شناس ــری، وج نظ
ــه  ــود، او ب ــن وج ــا ای ــت. ب ــود گرف به خ
چونــان  و-  نیســت  بی توجــه  فلســفه 
فرانســیس بیکن- تمامــی شــناخت را در 
محــدودۀ تجربــه و اســتقراء و مشــاهده 
ــه  ــه مشــاهده، تجرب محــدود نمی بیند.امــا ب
و اســتقراء اهمیــت زایدالوصفــی قایــل 
اســت. بیرونــی بــه تجربــه در دو بُعــِد 
تجربــۀ حســی و تجربــۀ علمــی توجــه دارد 
ــض  ــفِی مح ــی و فلس ــث انتزاع و از مباح

کنــاره می جویــد. 
 

البیرونی:  ابوریحان 

تجربه گرایی  از 

انتقادیتا  تفکر 
پس از رنسانس، این شیوه  توسط کسانی 

چون بیکن و رنه دکارت در پیش گرفته شد و 
سرانجام نتایج خرسندکننده یی برای اروپاییان 

به دنبال داشت. فرانسیس بیکن همانند البیرونی 
عالم نبود، اما بنیادگذار روش هایی بود که 

علوم را به صورت کلی مورد بحث قرار می داد. 
از دیدِ  او، شیوه های  به کارگرفته شده توسط 

پیشینیان نادرست بوده و اگر چنان که نتیجه یی 
نیز از آن به دست آمده باشد، بر سبیل اتفاق 

بوده است.  روش بیکن عبارت از مشاهده  و 
تجربه  در امور طبیعت بود که با آن مواد به دست 

می آید و استقراء ، که با آن مواد به دست آمده 
مورد ارزیابی عقانی قرار می گیرد . این کار در 
برهه یی از زمان صورت می گرفت که »تئوری و 
فرضیه هایی که در قرن چهارم قبل از میاد به 
نظر جزو شعور متعارف می رسید، اغلب بدون 

این که آزمایش شده باشند

پوهنمل عبدالبشیر فکرت
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ــا،  ــام در پکتی ــردم ع ــی و م ــورای والیت ــای ش اعض
ــه  ــزرگ ک ــه هنوزهــم، کار پروژه هــای ب ــد ک می گوین
ــده داده  ــی وع ــت وحــدت مل ــس حکوم توســط ریی

ــن والیــت آغــاز نشــده اســت. ــود، در ای شــده ب
ــه  ــد ک ــاد از حکومــت مرکــزی می گوین ــا انتق ــان ب آن
در ایــن والیــت، از ســبب زودآمــدن زمســتان مــدت 
کاری کــم می باشــد و بایــد کارهــای پروژه هــای 

ــود. ــاز ش ــال آغ ــروع س ــازنده گی از ش س
ــا در  ــی پکتی ــورای والیت ــو ش ــل، عض ــاز کروخی ممت
ــژواک گفــت کــه رییــس جمهــور  ــه پ ــن مــورد، ب ای
ــز پروژه هــای  ــه گردی ــی در ســفر آخــری خــود ب غن
ســرک گردیــز- زرمــت، پــارک صنعتــی، تعمیــر 
فرماندهــی امنیــه و شــهرک ماموریــن را افتتــاح 
ــا گذشــت چهارمــاه تاهنــوز کار عملــی  نمــود؛ امــا ب

ــت. ــده اس ــاز نش ــده آغ ــای یادش پروژه ه
ــس  ــی ریی ــای میان ته ــه وعده ه ــت ک ــل گف کروخی
حکومــت وحــدت ملــی، اعتمــاد مــردم بــاالی ادارات 
حکومتــی را کــم می کنــد و الزم اســت کــه کار 
ــاز  ــب آغ ــت مناس ــا مدیری ــده ب ــای وعده ش پروژه ه

شــود.
بــه گفتــۀ او، در هــوای ســرد، کارهــای بازســازی بــه 

ــود. ــام نمی ش ــی انج خوب
جملــه  از  کــه  کــرد  تصریــح  کروخیــل  آقــای 
پروژه هــای وعده شــدۀ آقــای غنــی، تنهــا بــرق 
ــان  ــیم بندی ش ــا کار تقس ــده؛ ام ــل ش ــی وص واردات

ســاکت مانــده اســت.
ــوع  ــچ ن ــا هی ــتان در پکتی ــرف زمس ــت: »از ط او گف
پــروژه و کارهــای تعمیــری انجــام نمی شــود، دولــت 
بایــد دیگــر بــه ملــت خــود وعده هــای دروغ ندهــد، 
زمانی کــه کار یــک پــروژه تاخیــر می افتــد، ادارۀ 
ــکار مشــکل  ــور آش ــه به ط ــف اســت ک ــی مکل والیت
ــان  ــراه  ش ــت هم ــا مل ــد ت ــت بگوی ــه مل ــروژه را ب پ

ــد.« همــکاری کن

ــز،  ــی گردی ــال مدن ــر، فع ــارت گل تاثی ــان، زی هم چن
ــرک  ــار س ــور، اعم ــران کش ــی و وزی ــه وال ــه ک گفت
حلقه یــی گردیــز، مهمانخانــۀ مقــام والیــت، ۴۰ 
مکتــب ریاســت معــارف، بازســازی باالحصــار، اعمار 
اکادمی هــا و میــدان کرکیــت بــه ســطح زون از ســوی 
ــی  ــوالی روحان ــودن ولس ــال نم ــورد، فع ــت ب کرکی
بابــا و ســاختن ســرک و اعمــار دو ســردخانۀ بــزرگ  
دیگــر را تعهــد کــرده بودنــد، امــا تــا هنــوز کارهــای 

ــت. ــده اس ــاز نش ــا آغ ــن پروژه ه ــی ای عمل
ــز  ــوالی گردی ــترپان دو ولس ــه ماس ــزود: »ب ــر اف تاثی
پولیــس، فعال کــردن  کار نشــده اســت، تشــکیل 
حوزه هــای امنیتــی، امتیــازدادن واقعــی درجــۀ اول بــه 
پکتیــا و کارهــای دیگــر، تــا هنــوز روی کاغــذ باقــی 

ــت.« ــده اس مان
اجمــل مســعودزی، باشــندۀ گردیــز نیــز گفــت 
ــتان و  ــا در زمس ــان پروژه ه ــن و پ ــد دیزای ــه بای ک

کارهــای عملــی آن در ســال نــو آغــاز شــود، تــا کار 
ــود. ــام ش ــن انج ــت معی ــه وق ب

ــرده  ــاد ک ــز انتق ــو نی ــد مچلغ ــاالی بن ــعودزی ب مس
ــدۀ  ــال، وع ــه س ــرکت مســوول، در س ــه ش ــت ک گف
ســاختن بنــد مذکــور را داده بــود؛ امــا بــه گفتــۀ او، تــا 
هنــوز ده درصــد کارهــای بنــد یادشــده انجــام نشــده 

اســت.
او گفــت: »رییــس جمهــور، والــی و وزیــران کشــور، 
وعده هــای بیشــتر کردنــد، امــا تــا هنــوز هیــچ کاری 
آغــاز نشــده اســت، در مناطــق امــن نیــز کار شــورع 
نشــده اســت، دو مــا بعــد زمســتان می آیــد، بــاز هیــچ 

ــود.« ــام نمی ش کار انج
باشــنده گان دیگــر ایــن والیــت نیــز اظهــارات مشــابه 
ــه  ــد ب ــت بای ــه حکوم ــد ک ــد کردن ــتند و تاکی داش

ــد. ــاز نمای ــا را آغ ــرعت کار پروژه ه س
امــا شــمیم خــان کتــوازی والــی پکتیــا، ســبب تاخیــر 
در کار پروژه هــا را مشــکات امنیتــی و تخنیکــی، 
و  وزارتخانه هــا  در  پروژه هــا  تعویق انداختــن  بــه 
کمیســیون ملــی تــدارکات خوانــد و گفــت کــه تاش 

ــد. ــاز نماین ــا را آغ ــه زودی کار پروژه ه ــد ب می کنن
ســرک  کار  آینــده  هفتــۀ  »در  افــزود:  کتــوازی 
احمدخیل-آریــوب ځاځــى بــه شــکل عملــی شــروع 
خواهــد شــد، ســرک اســفالت شــده می باشــد، 
بودجــۀ آن قبــول شــده و کمپنــی نیــز معلــوم اســت، 
در ده روز آینــده پــروژۀ ســرک حلقــوی څمکنــى ــــ 
ــد  ــپرده خواه ــان س ــه اع ــز، ب ــل و گردی ــی خی جان
شــد و تــاش مــا ایــن اســت کــه در ده روز آینــده، 
ــم.« ــروع کنی ــی را ش ــت کار عمل ــرک زرم ــاالی س ب
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــه ریی ــت ک ــن در حالی اس ای
ملــی در ســفر اخیــرش بــه گردیــز، در پکتیــکا گفتــه 
بــود کــه در گذشــته بــه پکتیا کار نشــده اســت و تعهد 
کــرد کــه بــه ایــن والیــت، توجــه همه جانبــه خواهــد 
کــرد و آن را بــه زون اقتصــادی مبــدل خواهــد نمــود.
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شورای والیتى پکتیا :

پـروژهـای افتتـاح شـده 
تـوسط غنـی عملـی نشـده انـد 

داود مکارم
ــاس  ــه  اس ــاچ ب ــوالی غورم ــی از ولس ــای امنیت نیروه
دســتور محمــد اشــرف غنــی، رییــس حکومــت 

وحــدت ملــی عقــب نشــینی کرده انــد. 
برخــی از اعضــای شــورای والیتــی و نماینــده گان 
مــردم فاریــاب در مجلــس بــا نگرانــی از ســقوط 
برخــی از ولســوالی ها ایــن والیــت بــه دســت طالبــان، 
ــان  ــاس فرم ــه اس ــش ب ــای ارت ــه نیروه ــد ک می گوین
رییــس حکومــت وحــدت ملــی از برخــی ولســوالی ها 

کرده انــد.  عقب نشــینی  شــهرها  به طــرف 
ــس   ــاب در مجل ــردم فاری ــدۀ م ــر، نماین ــه کارگ رنگین
نماینــده گان کــه در فاریــاب حضــور داشــت، در 
گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار  بــا نگرانــی از 
و ضعیــت برخــی ســاحات و ولســوالی ها گفــت: 
ــوالی  ــوار ولس ــل در ج ــتراتژیک  قرم ق ــوالی اس ولس
اندخــوی به دســت طالبــان ســقوط کــرده اســت. 
بانــو کارگــر، خواســتار حمایــت و توجــه جــدی 
ــزود  ــد و اف ــورد ش ــن م ــی در ای ــد امنیت ــات ارش مقام
کــه شــب و روز گذشــته جنــگ در ولســوالی قرم قــل 
ــای  ــان داشــت، دو پســتۀ نیروه ــاب جری ــت فاری والی
امنیتــی در منطقــۀ یوســف میرزا توســط  گروهــای  
تروریســتی، آتــش زده شــد و در نتیجــه ولســوالی 
قرم قــل به دســت گروه هــای دهشــت افگن ســقوط 

ــرد. ک
 نماینــدۀ مــردم فاریــاب تصریــح کــرد: بارهــا مقامــات 
ــت  ــان وضعی ــاع را در جری ــه و دف ــور داخل وزارت ام
ــه  ــی را ک ــاب و مناطق ــت فاری ــن والی ــی و ناام جنگ
امــکان ســقوط داشــت، گذاشــتیم و از آن هــا خواســتیم 
کــه  نیروهــای در حــال جنــگ را حمایــت  و از ســقوط  
ــه  ــل ب ــا، مقامــات  در کاب ــد. ام ــری کنن مناطــق جلوگی
ــه  ــل ب ــوالی قرم ق ــرد و ولس ــه  نک ــا توج ــدار م هش

دســت گــروه طالبــان ســقوط کــرد.
ــدت  ــی به ش ــات امنیت ــرد مقام ــر از عمل ک ــو کارگ بان
انتقــاد کــرده و دلیــل ســقوط مناطــق را در ایــن والیت، 
ــه  ــی و عــدم توجــه و رســیده گی مســووالن ب بی کفایت
ایــن والیــت عنــوان کــرده تصریــح کــرد کــه نیروهــای 
ــگ  ــی در لســوالی خواجه ســبزپوش در جن ــش وقت ارت
ــی  ــزی حت ــت مرک ــد، حکوم ــهید دادن ــان ش ــا طالب ب

ــه خانواده های شــان  ــال اجســاد شــهدا ب ــه انتق ــدام ب اق
ــد و  ــن کردن ــه دف ــان منطق ــهدا را در هم ــرد و ش نک
ــتن و  ــل نداش ــه دلی ــق ب ــن مناط ــیاری از ای ــال بس ح
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــات ب ــزات و امکان ــیدن تجهی نرس

ــد. ــقوط می کنن س
شــورای  عضــوی  ســعیدی  محمدنــادر  هم چنــان، 
و  واگــذاری  تاییــد  ضمــن  فاریــاب،  والیتــی 
ــاچ  ــوالی غورم ــش از ولس ــای ارت ــینی نیروه عقب نش
غورمــاچ،  ولســوالی  از  دولتــی  نیروهــای  گفــت: 
ــی  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــتور ریی ــاس دس براس
ــرده  ــروز به طــرف ولســوالی قیصــار عقب نشــینی ک دی
و پیامــد ایــن عقب نشــینی، تضعیــف روحیــه نیروهــای 

ــد.  ــد ش ــی خواه ــی و امنیت ــزش مردم خی
بــه گفتــۀ او، اعضــای شــورای والیتــی فاریــاب بارهــا 
ــای  ــه ناامنی ه ــه ب ــتند ک ــزی خواس ــت مرک از حکوم
والیــت فاریــاب و مناطقی کــه در معــرض خطــر 
ســقوط قــرار دارنــد، توجــه جــدی کنــد، امــا صــدای 
مــا را کســی نمی شــنود و تمامــی مناطــق والیــت 

ــد.  ــد می کن ــقوط تهدی ــر س ــاب را خط فاری
ــر  ــدۀ دیگ ــم نماین ــی محمدهاش ــم، حاج ــویی ه از س
ــقوط و  ــی س ــت اصل ــس، عل ــاب در مجل ــردم فاری م
عقب نشــینی  نیروهــای امنیتــی را عــدم هماهنگــی 
و انســجام در میــان نیروهــای امنیتــی می دانــد و از 
مقامــات حکومتــی می خواهــد کــه بــرای ایجــاد 

ــان  ــری واحــد را می انســجام و هماهنگــی بیشــتر رهب
نیروهــای امنیتــی در جنــگ بــا دشــمن ایجــاد کننــد و 
اجــازه ندهنــد کــه تجربــۀ تلــخ و جبران ناپذیــر« کنــدز 
ــود.  ــرار ش ــاب تک ــر در فاری ــار دیگ ــی« یک ب وغزن

ایــن درحالی ســت کــه نقیــب اهلل فایــق، والــی فاریــاب 
از واگــذاری ولســوالی غورمــاچ بــه ادارۀ محلــی 
ــق  ــق تواف ــرداده و اظهــار داشــت کــه طب بادغیــس خب
ــا ظــرف دو روز  ــرار اســت ت ــزی ق ــا حکومــت مرک ب
ــه  ــا هم ــاچ ب ــتقر درغورم ــای مس ــام  نیروه ــر تم دیگ
ــال داده  ــاب انتق ــر فاری ــاط دیگ ــه نق ــان ب تجهیزات ش
ــور  ــمال کش ــی در ش ــووالن نظام ــد. مس ــد ش خواه
تصریــح  و  تاییــد  را  فاریــاب  والــی  گفته هــای 
ــول  ــای ق ــده نیروه ــاعت آین ــا ۲۴ س ــه ت ــد ک کرده ان
ــاچ را  ــوالی غورم ــت ولس ــن امنی ــاهین تامی اردوی ش
دوبــاره بــه قــول اردو۲۰۷ ظفــر در زون غــرب کشــور 
ــول اردوی شــاهین  ــرد و نیروهــای ق واگذارخواهــد ک
از ولســوالی بیــرون می شــود. غورمــاچ از لحــاظ اداری  
مربــوط بــه جغرافیــای والیــت بادغیــس اســت و یکــی 
از مناطــق پرتلفــات بــرای نیروهــای امنیتــی محســوب 
از  نمونه یــی  چینایی هــا  کمــپ  همیــن  و  می شــد 
ــام  ــا تم ــه ب ــود ک ــاچ  ب ــی در غورم ــت دولت حاکمی
ــن  ــاد و ای ــان افت ــت طالب ــزات به دس ــنل و تجهی پرس
ــی تحــت  ــرارگاه اردوی مل ــا ق ــد ت ــث ش ــداد باع روی
ــرد.  ــرار بگی ــدی ق ــت ب ــاچ در وضعی ــرۀ غورم محاص
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نیروهای هوایی تجهیزات...
ــوای  ــه، ق ــن برنام ــی، در ای ــای یفتل ــه آق ک
هوایــی کشــور را یکــی از صنــوف اساســی 
اردوی ملــی دانســته و گفتــه اســت کــه 
ــای  ــا فعالیت ه ــتان ب ــی افغانس ــوای هوای ق
شــبانه روزی قــادر بــه دفــاع از حریــم 
امکانــات در  بــا تمــام  بــوده و  هوایــی 
زمینــی  قوت هــای  از  نبــرد  میدان هــای 

می کنــد.  حمایــت 
قــوای  کــه  می افزایــد  یفتلــی  آقــای 
ــت  ــاف اس ــال انکش ــور در ح ــی کش هوای
ــد  ــی مانن ــات خوب ــتفاده از امکان ــا اس و ب
ــلکی از  ــونل مس ــف، پرس ــای مختل طیاره ه
عملیــات محاربــوی اکمــاالت و دفــاع از 
ــد. ــت می کن ــی حمای ــی و زمین ــم هوای حری
در ایــن برنامــه اراکیــن نظامــی ابــراز داشــتند 
کــه هرچنــد قــوای هوایــی کشــور در حــال 
رشــد و انکشــاف اســت، امــا به خاطــر 
ــر  ــش موث ــر نق ــان کم ت ــزات ابتدایی ش تجهی

ــگ دارد. ــرد جن در ب
بــا آن هــم، آنــان گفتنــد کــه نیــروی هوایــی 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــد ت ــاش می کن ــور ت کش
تهدیــدات  دفــع  دست داشتۀ شــان  منابــع 
حمایــت  و  ناامــن  مناطــق  در  امنیتــی 
ــته  ــگ را داش ــای جن ــوی در میدان ه محارب

ــد. باش
نیــروی هوایــی افغانســتان در ســال ۱۹۲۴ در 
زمــان شــاه امــان اهلل خــان تاســیس شــد. در 
ــاه  ــت ظاهرش ــۀ ۱۹۷۰ در دوران حکوم ده

نوســازی شــده و توســعه یافــت.
قــوای هوایــی کشــور در دهــۀ ۱۹۶۰ حــدود 
ــبک  ــای س ــامل جنگنده ه ــرد ش ۱۰۰ هواگ
بمب افگــن  میــگ-۱۵،  صــوت  مــادون 
زیــادی  تعــداد  و  ایلیوشــین-۲۸  ســبک 

چرخ بــال در اختیــار داشــت.
ــدت  ــای طوالنی م ــت جنگ ه ــا گذش ــا ب ام
و  داخلــی  جنگ هــای  در  به خصــوص 
ــور از  ــی کش ــروی هوای ــان نی ــور طالب ظه
ــود  ــه کمب ــال حاضــر ب ــت و در ح ــن رف بی

جنگنده هــای هوایــی مواجــه اســت.

نماینده گان و اعضای شورای والیتى فاریاب:

نیـروهای امنیتی به اساس فرمان غنی عقب نشینی کـردند

ACKU
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ورزش
هادی صادقی

»هزاره هم کافی می خورد؟«
ــی حمــداهلل  ــات ریاســت جمهــوری قبل در دور دوم انتخاب
محــب ســکرتر اشــرف غنــی و کریــم متیــن والــی ســابق 
ــود.  ــزاب ب ــا اح ــاط ب ــوول ارتب ــی مس ــرف غن ــکان اش ــی از نزدی غزن
ــک روز  ــم. ی ــی کار می کردی ــرف غن ــن اش ــم کمپای ــا تی ــا ب ــت م آن وق
ــۀ  ــن در خان ــم متی ــب و کری ــداهلل مح ــا حم ــی کاری ب ــرای هماهنگ ب
اشــرف غنــی کــه در آن زمــان به عنــوان دفتــر کمپایــن اســتفاده می شــد، 
ــی  ــد از احوال پرس ــدم بع ــر ش ــی وارد دفت ــتیم. وقت ــات داش ــرار ماق ق
کریــم متیــن گفــت: »صادقــی صاحــب چــای میــل داری یــا کافــی؟«، مــن 
گفتــم کافــی لطفــا. متیــن گویــا از روی شــوخی ولــی بــا طعنــه گفــت، 
ــر  ــرف ت ــه آن ط ــب ک ــداهلل مح ــورد؟« حم ــی می خ ــم کاف ــزاره ه »ه
پشــت میــز نشســته بــود بلنــد بلنــد خندیــد. مــن در جوابــش بــا خنــده 
ــی  ــاال کاف ــه ح ــت ک ــب اس ــی جال ــورد ول ــی می خ ــزاره کاف ــم »ه گفت
ــاور  ــب مش ــداهلل مح ــاال حم ــود.« ح ــدا می ش ــم پی ــی ه ــۀ کوچ در خان
امنیــت ملــی شــد و زمزمــه وزیرداخلــه شــدن کریــم متیــن نیــز به گــوش 
می رســد. از ایــن رویــداد هرچنــد به ظاهــر شــوخی، تنهــا تصویــری  کــه 
ــا نســبت  ــه این ه ــود ک ــن ب ــت ای ــن شــکل گرف ــن م ــن دو در ذه از ای
ــه را  ــن طعن ــت ای ــتند. آن وق ــن هس ــن و بدبی ــدر کم بی ــران چق ــه دیگ ب
ــوش  ــتم و فرام ــن فروکاس ــتاد کمپای ــد س ــک کارمن ــوخی ی ــد ش در ح
ــب  ــض و قل ــا روزی نب ــن ذهنیت ه ــه ای ــز فکــر نکــردم ک ــردم وهرگ ک
ــدارم کــه ذهنیــت  نظــام را در دســت می گیــرد. اکنــون هیــچ تردیــدی ن
خودخواهانــه، نژادپرســتانه و بدبینانــۀ کریــم متیــن و حمــداهلل محــب از 
یــک آبشــخور اســت و آن اشــرف غنــی می باشــد. اشــرف غنــی خــود 
ــه  ــط ب ــی اســت و فق ــی و تعصــب قوم ــا ذهــن انباشــته از برتری جوی ب
ــس  ــرش از ح ــه و دفت ــای خان ــال ها در فض ــه س ــش ک ــان نزدیک اطرافی
کینــه و نفــرت قومــی خــوب ســیراب شــده اند، اعتمــاد می کنــد. او یــک 
نژادپرســت واقعــی اســت و اولویــت زنده کــردن حکومــت عبدالرحمــن 

را در کلــه اش می پرورانــد. 
ــان  ــت اطرافی ــه ذهنی ــتم ک ــری نوش ــه خاط ــط ب ــاال را فق ــت ب * حکای

ــم. ــی را ببنی ــرف غن ــک اش نزدی

روح اهلل یوسف زاده

ــاند،  ــر نمی رس ــوادٔه خــود خی ــه خان ــه ب آن کســی ک
ــا  ــران »دروغ ی ــای دیگ ــه خانواده ه ــانی اش ب خیررس

ــاکاری محــض« اســت. ری
ــِق بغل دســتش نمی شــود،  ــد دســتگیِر رفی ــه در روزِ ب آن کســی ک
دســتگیری اش از وطــن داراِن شــمالی و جنوبــی »ســوداگری و 

ــت. ــض« اس ــارالتان بازی مح ش
آن کارفرمایــی کــه بــه کارگــر و کارمنــد ادارٔه خــود ترحــم 
نمــی ورزد، رحــم و شــفقت اش بــه کراچــی وان و تکســی واِن کنــارِ 

ــت. ــض« اس ــی مح ــان »خودنمای خیاب
ــک  ــاراِن نزدی ــتان و ی ــٔه دوس ــه حلق ــه ب ــی یی ک ــر سیاس آن رهب
مــردم،  توده هــای  بــه  وفــاداری اش  اعــام  نباشــد،  وفــادار 

اســت. »تبلیغــات و عوام فریبــی محــض« 
ــوام و ســاکنیِن  ــا اق ــاع و شــهروندان و ی ــه اتب ــه ب ــی ک آن حکومت
و  دلســوزی  نمی ســوزاند،  دل  سیاســی اش  مرزهــای  داخــل 
ــی اش  ــای سیاس ــروِن مرزه ــاکناِن بی ــوام و س ــه اق رواداری اش ب

ــت. ــض« اس ــِت مح ــب و جهال »تعص
ــت و  ــون صداق ــه: آزم ــور این ک ــاورم، منظ ــه درد نی ــرتان را ب س
ــه  ــود و ب ــاز می ش ــواده آغ ــِک خان ــتٔه کوچ ــت کاری از هس درس
ــرون از  ــِی بی ــی ــــ سیاس ــِر اجتماع ــای بزرگ ت ــا و گروه ه الیه ه
آن راه می یابــد. یادمــان باشــد کــه هیــچ حالــِت معکوســی وجــود 
ــه،  ــا، فســاد، فتن ــی، ری ــت معکــوس همــان دروغگوی ــدارد؛ حال ن

ــت اســت تعصــب و جهال

استاد آرزو عزیزی

حق رأی زنان در ژاپن 
در ســـال ۱۹۱۹، در ژاپـــن، ایشـــیواکا فوســـایه 
ـــان را  ـــق رأی زن ـــدار ح ـــن طرف ـــتین انجم نخس
ـــیاری را  ـــای بس ـــن گردهمایی ه ـــن انجم ـــرد. ای ـــیس ک تأس
ـــارکت  ـــت مش ـــه اهمی ـــبت ب ـــان را نس ـــی داد و زن ـــب م ترتی
ـــزب  ـــی از دو ح ـــال ۱۹۲۰ یک ـــرد. در س ـــی آگاه می ک سیاس
ــرد. در  ــتیبانی کـ ــان پشـ ــق رأی زنـ ــن، از حـ ــی ژاپـ اصلـ
ســـال ۱۹۲۴ ارتـــش ژاپـــن تمـــام جنبش هـــای اجتماعـــی 
ــال  ــرد. در سـ ــرکوب کـ ــتی را سـ ــاالری و فمنیسـ مردم سـ
۱۹۴۵ نیروهـــای متفقیـــن، ژاپـــن را شکســـت دادنـــد. در 
ـــداری  ـــه طرف ـــن ب ـــری در ژاپ ـــرات سراس ـــال ۱۹۴۷ تظاه س
ـــال  ـــرانجام در س ـــد. س ـــازمان دهی ش ـــان س ـــق رأی زن از ح
ــر  ــق رأی برابـ ــن حـ ــد ژاپـ ــی جدیـ ــون اساسـ ۱۹۴۸، قانـ

ـــناخت. ـــمیت ش ـــه رس ـــان را ب زن

ورزشکاران افغانستان در بازی های 
المپیک آسیایی شکست خوردند

ورزشگاه و مرکز آموزشی کرکت 
بانوان در هرات ساخته می شود

فیـسبـوک نـــامــه

در نهمیـن روز از هجدهمیـن دورۀ رقابت هـای المپیـک آسـیایی کـه در 
اندونیزیـا جریـان دارد، ورزشـکاران کشـور در رشـته های مختلـف بـا 
حریفـان خـود مبـارزه کردند؛ اما نتوانسـتند هیـچ مدالی را کسـب کنند.
ورزشـکاران افغانسـتان دیـروز در دو رشـتۀ کاراتـه و جوجیتسـو بـه 
مصـاف حریفـان خود رفتند، اما نتوانسـتند بـر حریفان خـود غلبه کنند. 
از آغـاز برگـزاری مسـابقه های آسـیایی تا اکنـون تیم های افغانسـتان در 

۱۳ رشـته بـا حریفـان خـود رقابـت کرده اند.
دررقابت هـای ایـن دوره تنهـا خالـد هوتـک در وزن ۶۵ کیلوگـرام و 
در رشـتۀ »وشـو« توانسـت مـدال برنـز بگیرد. ورزشـکاران سـه رشـته( 
راگبـی، جـودو و کـورش) نیز قـرار اسـت در روزهای آینـده به مصاف 

حریفـان خـود بروند.
 ۷۷ و   ۸۵ وزن  ورزشـکاران  مهـردل  عبدالحمیـد  و  اندیشـمند  جـواد 
کیلوگرام رشـتۀ جوجیتسـو دیروز در برابر حریفان عربسـتانی و اماراتی 

خـود مغلـوب شـده و از گردونـۀ رقابت هـا حـذف شـدند.
لطیفـه عزیـزی وزرشـکار رشـتۀ کاراتـه ابتـدا در برابر حریـف ایرانی و 
سـپس در برابـر حریـف اندونیزیایـی خـود مغلـوب شـد و حضرت گل 
عثمانـی دیگـر وزرشـکار ایـن رشـته ابتـدا در برابـر حریـف خـود از 
تیمـور شـرقی پیـروز شـد؛ امـا در برابـر حریف سـریانکایی خـود تن 

داد. به شکسـت 
مصطفـی رضایـی، منیب  الرحمان و شـفیقه مـاه گل از دیگر ورزشـکاران 

رشـتۀ کاراتـه بودنـد کـه در برابر حریفـان خود مغلوب شـدند.
تاکنـون  نیـز  ورزشـی  رشـته های  دیگـر  در  افغانسـتان  ورزشـکاران 

شـوند. مـدال  صاحـب  نتوانسـته اند 
قابل یادآوری اسـت که افغانسـتان با ۸۰ ورزشـکار در ۱۶ رشـتۀ مختلف 
در هجدمیـن دورۀ بازی هـای المپیـک آسـیایی شـرکت کرده اسـت. در 
ایـن رقابت هـا که ۴۵ کشـور شـرکت دارند، چیـن از نظر تعـداد مدال ها 

مقام اول را دارد.
قـرار اسـت اختتامیـۀ ایـن رقابت هـا در روز دوم مـاه سـپتامبر برگـزار 

  . د شو

مقام هــای محلــی هــرات می گوینــد کــه ورزشــگاه معیــاری 
ــت  ــن والی ــوان در ای ــرای بان ــز آموزشــی کرکــت ب کرکــت و مرک

ســاخته می شــود.
ــا  ــدار ب ــرات در دی ــت ه ــام والی ــاون مق ــوری، مع ــن ن محی الدی
ــد  ــور، تاکی ــورد کش ــت ب ــی کرک ــس عموم ــعل، ریی ــف اهلل مش لط
کــرد کــه اداره هــای همــکار مکلف انــد تــا زمیــن  الزم را در اختیــار 

ــد. ــرار دهن ــورد ق کرکــت ب
او هــم چنیــن از رییــس عمومــی کرکــت بــود کشــور خواســت تــا 

نمایندگــی مســتقل ایــن نهــاد در والیــت هــرات تاســیس شــود.
ــورد  ــت ب ــی کرک ــس عموم ــعل، ریی ــف اهلل مش ــان، لط ــن می در ای
اطمینــان داده اســت کــه در تــاش رشــد کرکــت در حــوزه غــرب 

کشــور هســتند.
وی افــزود کــه بــه زودی دوره هــای آموزشــی، مربی گــری و بــازی 

کرکــت در هــرات برگــزار می شــود.
ــون شــماری  ــی مطــرح می شــود کــه هــم اکن ــن گفته هــا در حال ای
ــتند.  ــت هس ــازی کرک ــروف ب ــرات مص ــوان در ه ــان و بان از آقای
پیشــتر کرکــت بــازان هــرات مقــام نخســت والیت هــای زون 

ــد. ــه دســت آوردن ــرب را ب غ

دو فرد و دو پاداش متفاوت
)از ماست که برماست(

ـــر  ـــتر از ه ـــب را بیش ـــداهلل مح ـــاب حم ـــه جن ـــن صادقان م
ـــتر  ـــرا بیش ـــز م ـــم و وی نی ـــدن می شناس ـــر در لن ـــس دیگ ک

از هـــر کـــس دیگـــر در لنـــدن می شناســـد. 
ـــف  ـــل مختل ـــن در محاف ـــه یخ ـــن ب ـــال ها یخ ـــا س ـــون م چ
سیاســـی مقابـــل شـــدیم و از شـــخصیت ها و هویت هـــای 
ــه  ــر کـ ــاوت کم تـ ــک تفـ ــا یـ ــم! بـ ــاع کردیـ ــود دفـ خـ
ایشـــان ۱۹ ســـال مي شـــود در لنـــدن زنده گـــی مي کنـــد 

ـــال. ـــن ۱۷ س و م
ـــه در  ـــادی البت ـــال ۲۰۰۱ می ـــده در در س ـــارزۀ بن ـــاز مب آغ
لنـــدن اســـت. آغـــاز مبـــارزه حمـــد اهلل در ســـال ۲۰۰۷ 
م از طریـــق »اتحادیـــۀ محصلیـــن افغـــان« در برتانیـــا 
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اســـت.
حمـــداهلل داراي تعهـــد سیاســـي بی نظیـــر بـــراي اشـــرف 
ـــم  ـــن ه ـــت و م ـــی اس ـــا ادب و زحمت کش ـــر ب ـــي و پس غن
متعهـــد به خاطـــر هویتـــم و آرمان هایـــم هســـتم و باقـــی 

ـــد. ـــم مان خواه
حمـــداهلل یـــک افغان-ملت خـــواه به معنـــی  واقعـــی کلمـــه 
اســـت. وی یکـــی از سرســـخت ترین افغان-ملتي هـــای 
ـــان خواه  ـــک خراس ـــم ی ـــن ه ـــده ام. م ـــون دی ـــا اکن ـــت ت اس

ـــتم. ـــه هس ـــی کلم ـــی واقع ـــه معن ـــواه ب و عدالت خ
ـــل  تخصـــص حمـــداهلل کمپیوترســـاینس و از دانشـــگاه برونای
ـــخ و  ـــی، تاری ـــوم سیاس ـــده عل ـــص بن ـــت و تخص ـــدن اس لن

ـــدن. ـــتون لن ـــگاه کینگس ـــی از دانش ـــط بین الملل رواب
ـــادی  ـــال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ می ـــي در س ـــر غن ـــداهلل کمپاین حم
در لنـــدن بـــود و مـــن کمپاینـــر داکتـــر عبـــداهلل در ســـال 

۲۰۰۹ در لنـــدن بـــودم.
پـــول ماســـتری و دکتـــرای حمـــد اهلل از طریـــق اشـــرف 
ـــده را  ـــتری بن ـــول ماس ـــد. پ ـــه ش ـــدزی پرداخت ـــی احم غن
ــدم و  ــردم و روز درس می خوانـ ــب کار مي کـ ــودم شـ خـ
خـــودم پرداختـــم! پـــول دکترایـــم را نداشـــتم و به همیـــن 
خاطـــر در ســـال ۲۰۱۴ درس هایـــم را توقـــف دادم و 

مصـــروف کار شـــدم.
پـــاداش حمـــداهلل ســـفیر افغانســـتان در امریـــکا شـــد. پـــاداش 
ـــپیدار و ... در  ـــر س ـــرف قص ـــه از ط ـــب و توطئ ـــده تخری بن
ـــر]  و از  ـــن قص ـــد ای ـــخصیت های ارش ـــی از ش راس [برخ
ـــاق رخ داد  ـــن اتف ـــه ای ـــگزارم ک ـــت سپاس ـــد بي نهای خداون
ـــه  ـــم و ب ـــده را آموخت ـــیار ارزن ـــای بس ـــی ام چیزه در زنده گ

ـــت آوردم. دس
ـــۀ  ـــی و  وظیف ـــت مل ـــاور امنی ـــون مش ـــداهلل اکن ـــۀ حم وظیف
بنـــده موفق تریـــن تمرین دهنـــده در ۲۶ کشـــور جهـــان و 

ـــت. ـــۀ آزاد اس ـــارت پیش تج
حـــاال شـــما چه کســـی را مقصـــر مي دانیـــد؟ آقـــای 
ـــخصیت ُکش،  ـــران ش ـــا رهب ـــداهلل را و ی ـــی و حم ـــرف غن اش

عـــوام فریـــب و بی برنامـــۀ خـــود مـــا را؟
پیشنهاد و تجربه:

جوانـــان گرامـــی! شـــما بایـــد خـــود تـــان، خـــود تـــان 
ـــص و  ـــرژی، تخص ـــران از ان ـــه دیگ ـــد ک ـــوید و نگذاری ش
توانایی هـــای تـــان اســـتفادۀ شـــخصی و کوبایـــی کننـــد 
و پســـران خـــود را در وزارت خانه هـــا و ســـفارتخانه ها 

مقـــرر کننـــد...

عبدالعلی فایق
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دفتـــر هماهنگـــی امـــور بشـــری ســـازمان ملـــل متحـــد 
)اوچـــا( بـــا نشـــر اعامی یـــی گفتـــه اســـت کـــه 
ـــون  ـــی، اکن ـــهر غزن ـــان  از ش ـــقوط طالب ـــس از س پ
ـــد و  ـــی رون ـــازار م ـــهر و ب ـــه ش ـــه« ب ـــردم »آزادان م

ــد. ــتد می کننـ ــه روزه داد وسـ همـ
ــه  ــت کـ ــده اسـ ــن آمـ ــه هم چنیـ ــن اعامیـ در ایـ
ــه در  ــازی، مجـــدد مارکیت هایـــی کـ ــد بازسـ رونـ
ـــب  ـــهر تخری ـــن ش ـــه ای ـــان ب ـــروه طالب ـــۀ گ ـــر حمل اث
ـــی  ـــبکه های تیلفون ـــده و ش ـــاز ش ـــد، آغ ـــده بودن ش
ــتان ها و ادارات  ــده؛ بیمارسـ ــال گردیـ ــاره فعـ دوبـ
دولتـــی فعال انـــد و جریـــان آب و بـــرق در شـــهر 

به حالـــت معمـــول برگشـــته اســـت.
در اعامیـــۀ اوچـــا آمـــده اســـت کـــه مـــواد 
منفجرناشـــده یی کـــه در مســـیر شـــاهراه کابـــل - 
ـــده  ـــازی ش ـــز پاکس ـــود، نی ـــده ب ـــازی ش ـــی جاس غزن
اســـت و »بـــر اســـاس گزارش هـــا« جاده هـــا بـــه 

روی ترافیـــک بـــاز اســـت.
ـــه  ـــه اســـت ک ـــن گفت ـــه هم چنی ـــن اعامی ـــا در ای اوچ
ملـــل متحـــد بـــا ســـایر شـــرکای کـــه کمک هـــای 
بشـــری را بـــه نیازمنـــدان فراهـــم می کننـــد، بیـــش 
ـــان  ـــۀ طالب ـــۀ حمل ـــه در نتیج ـــر را ک ـــزار نف از ۲۱ه
ـــت  ـــه هش ـــان ب ـــای ش ـــی از خانه ه ـــهر غزن ـــه ش ب
منطقـــه در نزدیکـــی ایـــن شـــهر بی جـــا شـــده اند، 
ـــری  ـــای بش ـــه کمک ه ـــه ب ـــت ک ـــخیص داده اس تش

ـــد. نیازمندان
ـــده  ـــل متح ـــه مل ـــت ک ـــده اس ـــا آم ـــۀ اوچ در اعامی

همـــراه بـــا ســـایر شـــرکا تـــا حـــال بـــه حـــدود 
ـــر  ـــی متاث ـــر غزن ـــگ اخی ـــه از جن ـــر ک ـــزار نف ۱۱ه

شـــده اند، کمـــک فراهـــم کـــرده اســـت.
ـــت ۲۰۱۸ از  ـــم آگس ـــخ ده ـــه تاری ـــه ب ـــۀ ک در حمل
ـــورت  ـــی ص ـــهر غزن ـــر ش ـــان ب ـــروه طالب ـــوی گ س
گرفـــت و چهـــار روز ادامـــه داشـــت، صدها تـــن 
ـــدند و  ـــی ش ـــته و زخم ـــان کش ـــر نظامی ـــمول غی به ش
ـــمی  ـــکل قس ـــا به ش ـــی ی ـــر حکومت ـــماری از دفات ش
آســـیب دیـــد و یـــا هـــم کامـــًا تخریـــب شـــد. 
عـــاوه بـــر آن، ســـکتور خصوصـــی نیـــز در ایـــن 
حملـــه متضـــرر شـــد. امـــا پـــس از عقب نشـــینی 
ـــزی  ـــت مرک ـــهر، حکوم ـــن  ش ـــان از ای ـــروه طالب گ
ـــازی  ـــرای بازس ـــول ب ـــون پ ـــه ۲۰ میلی ـــرد ک ـــام ک اع
ـــن  ـــت در همی ـــده اس ـــخیص داده ش ـــهر تش ـــن  ش ای
حـــال . وزارت دفـــاع ملـــی خبـــر داده اســـت 
کـــه در نتیجـــه حمـــات هوایـــی نیـــروی دفاعـــی 
کشـــور در ولســـوالی قره بـــاغ والیـــت غزنـــی ۲۵ 
ـــی  ـــر زخم ـــن دیگ ـــته و ۹ ت ـــب کش ـــت طال تروریس

ـــت. ـــده اس ش
وزارت دفـــاع بـــا نشـــر خبرنامه یـــی دیـــروز 
دوشـــنبه)۵ شـــنبله( گفتـــه اســـت کـــه در نتیجـــه 
حمـــات هوایـــی ۲۵ تروریســـت کشـــته و ۹ 

تروریســـت دیگـــر زخمـــی شـــده اند.
ــن  ــه ایـ ــه در نیتجـ ــت کـ ــده اسـ ــه آمـ در خبرنامـ
ـــایکل  ـــر س ـــراده موت ـــر و ۷ ع ـــراد موت ـــات ۳ ع حم
گـــروه تروریســـتی طالبـــان از بیـــن رفتـــه اســـت.

ــتی  ــروه تروریسـ ــه گـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
ـــترده  ـــورت گس ـــه ص ـــو ب ـــدی بدینس ـــان از چن طالب
ـــد  ـــور دارن ـــی حض ـــت غزن ـــف والی ـــاط مختل در نق
ـــتی  ـــات تروریس ـــه حم ـــت ب ـــی دس ـــر از گاه و ه
ـــروه  ـــن گ ـــل ای ـــد، طوریکـــه حـــدود ۱۰ روز قب میزنن
تروریســـتی بـــر شـــهر غزنـــی حملـــه تهاجمـــی 

ـــدند و  ـــر ش ـــی درگی ـــای امنیت ـــا نیروی ه ـــد و ب کردن
ـــه  ـــه در نیتج ـــت ک ـــری ۴ روز را دربرگرف ـــن درگی ای
ـــت  ـــا گذاش ـــر ج ـــاد ب ـــی زی ـــی و جان ـــارات مال خس
و در حـــال حاضـــر نیـــز تروریســـتان ایـــن گـــروه 

ـــد. ـــت دارن ـــی فعالی ـــترده در غزن ـــه گس ـــه گون ب

برنامه ریــزی  از  رســانه های دولتــی کوریــای  شــمالی 
ــار  ــور در کن ــن کش ــه ای ــی ب ــه نظام ــرای حمل ــکا ب امری

ــر داد. ــن« خب ــرات دروغی »مذاک

روزنامــۀ »رودوســینگ ســینمون« متعلــق بــه حــزب حاکــم 
ــکا  ــه امری ــت ک ــزارش داده اس ــمالی گ ــای  ش در کوری
ــا  ــد و ام ــث می کن ــح بح ــن از صل ــای دورغی ــا لبخنده ب

ــمالی  ــای  ش ــر کوری ــی ب ــه نظام ــرای حمل ــا ب آماده گی ه
می گیــرد. را 

ایــن روزنامــه افــزوده اســت امریکایی هــا اقداماتــی 
ــد  ــام می دهن ــه انج ــاک را در منطق ــوز وخطرن ــیار مرم بس

ــت. ــده اس ــمالی ش ــای ش ــی کوری ــث نگران ــه باع ک
ــام  ــی انج ــکا در پ ــت امری ــده اس ــه آم ــن روزنام در ای
ــد  ــی را انجــام می ده حمــات رزمایشی اســت و  تمرینات

ــد. ــد می کن ــاری را تهدی ــرات ج ــه مذاک ک
ایــن خبــر پــس از آن منتشــر شــد کــه بــه فرمــان دونالــد 
ــک  ــفر مای ــۀ س ــکا برنام ــور امری ــس جمه ــپ ریی ترام
ــای شــمالی  ــه کوری ــن کشــور ب ــر خارجــۀ ای ــو وزی پمپئ

ــد. ــا گردی ملغ
کوریــای شــمالی برایــن عقیــده اســت کــه واشــنگتن بــه 

ــره  ــردن شــبه جزی ــل نداشــتن دســتاورد در غیراتمی ک دلی
ــه  ــی ب ــۀ نظام ــزی حمل ــی طرح ری ــمالی در پ ــای ش کوری

ایــن کوریــا اســت. 
ــمالی  ــای ش ــر کوری ــکا ب ــزی امری ــا برنامه ری ــن کوری ای
ــه  ــده  و گفت ــکا خوان ــۀ امری ــار دوگان ــانه یی از رفت را نش
ــت  ــن نیس ــا ممک ــو یک ج ــد و گفت وگ ــه تهدی ــت ک اس
ــنگین  ــازات س ــزاوار مج ــد س ــن می کنن ــانی که چنی و کس

هســتند.
ایــن در حالی اســت کــه رهبــر کوریــای شــمالی و رییــس 
ــدار و  ــنگاپور دی ــش در س ــدی پی ــکا چن ــور امری جمه
ــی  ــو به خوب ــن گفت وگ ــرآ ای ــه ظاه ــد ک ــو کردن گفت وگ

پایــان یافتــه بــود.

ــر  ــک حاض ــای کاتولی ــر کلیس ــیس، رهب ــاپ فرانس پ
نشــده دربــاره ادعاهــای یــک دیپلمــات ســابق واتیــکان 
ــد. ــار نظــر کن ــری او شــده، اظه ــان کناره گی ــه خواه ک

ــو،  ــا ویگان ــو ماری ــقف کارل ــی اس ــل از بی بی س ــه نق ب
ــا اتهامــات  پــاپ را متهــم بــه پنهــان کاری در ارتبــاط ب
مربــوط بــه آزار جنســی علیــه یــک کاردینــال امریکایــی 

کرده اســت.
ــد،  ــفر ایرلن ــه روم از س ــاپ ب ــت پ ــرواز بازگش در پ
خبرنــگاران از او دربــاره ایــن اتهامــات ســوال کردنــد. 
او گفــت کــه در واکنــش بــه نامــه ۱۱ صفحه یــی 
ــد آورد. ــان نخواه ــر زب ــی ب ــو کلمه ی ــقف ویگان اس

ــه  ــن نام ــاره ای ــگاری کــه درب ــاپ فرانســیس از خبرن پ
ــه  ــاره ب ــه را دوب ــه نام ــت ک ــرد خواس ــوال ک از او س
دقــت بخوانــد و خــود قضــاوت کنــد: »مــن یــک کلمــه 
هــم دربــاره آن نخواهــم گفــت. فکــر می کنــم کــه ایــن 

ســند خــود گویاســت.«
اســقف ویگانــو در نامــه خــود مدعــی شــده اســت کــه 
پــاپ از حــدود پنــج ســال پیــش از ادعاهــای مربــوط 
ــناس  ــت، سرش ــی از کاردینال هاس ــی یک ــه آزار جنس ب
ــر  ــه، خب ــتعفای او را پذیرفت ــرا اس ــه اخی ــی ک امریکای

داشــته اســت.
ــه  ــال ۲۰۱۳ ب ــه در س ــت ک ــته اس ــو نوش ــای ویگان آق
ــودور  ــال تئ ــه کاردین ــاع داده ک ــیس اط ــاپ فرانس پ

ــای رده  ــترده آزار طلبه ه ــات گس ــا اتهام ــک ب مک کری
ــت. ــرو اس ــا روب ــیش های کلیس ــن و کش پایی

ــخ ۲۳  ــاپ از تاری ــو، پ ــا ویگان ــو ماری ــته کارل ــه نوش ب
ژوئــن ســال ۲۰۱۳ مطلــع بــوده کــه »مک کریــک یــک 
ــردی  ــه او م ــی اســت، می دانســت ک ــر زنجیره ی نابودگ
ــرای او  ــرا، ب ــخ ماج ــان تل ــا پای ــا ت ــت، ام ــد اس فاس

ــرد.« الپوشــانی ک
بــرای  بایــد سرمشــقی خــوب  فرانســیس  »پــاپ 
روی  بــر  کــه  باشــد  اســقف هایی  و  کاردینال هــا 
آزارهــای مک کریــک ســرپوش گذاشــتند، و همــراه بــا 

همــه آن هــا کناره گیــری کنــد.«
ــات  ــرای اثب ــی ب ــند و مدرک ــچ س ــو هی ــقف ویگان اس
ــاپ  ــا پ ــال ۲۰۱۳ ب ــه س ــاره مکالم ــود درب ــای خ ادع

ــت. ــداده اس ــه ن ارائ
ــوان  ــه عن ــا ۲۰۱۶ ب ــال ۲۰۱۱ ت ــو از س ــای ویگان آق
ــت. ــرده اس ــت ک ــنگتن خدم ــکان در واش ــفیر واتی س
ــی  ــال ۲۰۰۶ گزارش ــه در س ــد ک ــن می گوی او همچنی
ــر در واتیــکان ارســال کــرده کــه  ــرای مقام هــای باالت ب
ــه  ــک ب ــودور مک کری ــودن تئ ــون ب ــاره مظن در آن درب
ــی در  ــه مذهب ــک مدرس ــاالن در ی آزار جنســی بزرگس

نیوجرســی هشــدار داده اســت.
ــاه  ــال دارد م ــون ۸۸ س ــه اکن ــک ک ــودور مک کری تئ

ــرد. ــتعفا ک ــود اس ــام خ ــادی از مق ــته می گذش

در   کلیسا ر     جنسی     آزا و       اذیت   

سازمان ملل متحد:

وضعیت شهر غزنی به حالت عادی برگشته است

امریکا  در  تالش حمله نظامی به کوریای شمالی
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