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فرستاده شدند

هارون مجیدی
یک منبع آگاه در ریاست جمهوری به روزنامۀ ماندگار 
می گوید که اعضای کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی از 

طرف ریاست جمهوری مشخص شده است.
این منبع که نمی خواهد نامی از او برده شود، می افزاید 
اقدام ریاست اجرایی در  منتظر  که ریاست جمهوری 

این زمینه است.
اصالحات  کمیسیون  اعضای  این،  از  پیش  ماه  چهار 
انتخاباتی توسط فرمان رییس جمهور مشخص شدند؛ 
اما اختالف بر سر رییس این کمیسیون سبب شد که 

کار این نهاد تا زمان نا معلومی به تأخیر بیافتد. 
این منبع، نام چهره های مشخص شده از آدرس ریاست 

جمهوری را نمی گیرد.
از  پیش  نیست چهره هایی که  تا هنوز روشن  هم چنان 
اعضای  عنوان  به  غنی  رییس جمهور  فرمان  طی  این 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی معرفی شده بودند، باقی 

کمیسیون  این  در  تازه  چهره های  یا  و  ماند  خواهند 
معرفی می شوند.

تند  انتقادهای  کمیسیون،   این  کار  به  آغاز  در  تأخیر 
نماینده گان مجلس، آگاهان سیاسی و نهادهای ناظر بر 

انتخابات را بر انگیخته است. 
در تازه ترین مورد، شبکۀ جامعۀ مدنی برای انتخابات 

آوردن  از  ملی  دولت وحدت  رهبران  که  کرده  اعالم 
اصالحات در نظام انتخاباتی هراس دارند.

ریاست  ریاست جمهوری و  اعالم کرده که  نهاد  این 
اجرایی از آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی نگران 
هستند و می پندارند که اصالحات به سود یک طرف و 

زیان طرف دیگر، تمام خواهد شد.
پیش از این نیز نهادهای حمایت کنندۀ پروسۀ انتخابات 
عدم  صورت  در  که  بودند  داده  ُهشدار  افغانستان 
این  به  انتخاباتی، کمک های خود  نظام  در  اصالحات 

پروسه را قطع خواهند کرد.
ایجاد  سیاسی  توافق نامۀ  بندهای  مهمترین  از  یکی 
و  ساختارها  نظام،  در  اصالح  ملی،  وحدت  دولت 
بنیاد مواد این  افغانستان است که بر  انتخاباتی  قوانین 
اصالحات  این  به  ویژه یی  کمیسیون  باید  نامه  توافق 
بپردازد که با گذشت نزدیک به یک سال از عمر دولت 
خصوص  این  در  عملی  اقدام  هنوز  تا  ملی  وحدت 

صورت نگرفته است.
با تماس های پی هم نتوانستیم دیدگاه ریاست اجرایی 

را در زمینه به دست آوریم.
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متخصص کسی است که همۀ اشتباهات ممکن در رشته یی 
خاص را تجربه کرده باشد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

حملۀ تند عبداهلل بر مقام های حکومت پیشین:

سقوط حکومت را خواب ببینید

دست کم  کشور  جنوب شرق  در  پلنگ  عملیات  نتیجۀ  در 
140 طالب کشته و زخمی شده اند. در این عملیات که به  
رهبری قول اردوی 203 تندر در ولسوالی های والیت پکتیا 
راه اندازی شده است، ده ها میل سالح گروه های تروریستی 

نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. 
امنیتی در جنوب شرق کشور به روزنامۀ ماندگار  یک مقام 
لواری،  حکمزی،  قریه های  عملیات،  این  در  که  می گوید 
بازارلواری، سلیمان خیل، رباط، کوتل شپگی، پیرلکه و پیران 
کلِی ولسوالی های سمکنی و جانی خیل، از وجود گروه های 
تروریستی پاک سازی شده است....            ادامه صفحه 6

که  افغانستان  سابق  جمهوری  رییس  کرزی،   حامد 
بیشتر از یک دهه قدرت را در دست داشت، خود را 
به عنوان »عامل وحدت جامعه« نشان داده و جایگاه 
خود را تا حدی تحکیم کرده است که تنها جایگزین 

با ثبات برای دولت اشرف غنی دیده شود.
رییس  کرزی،  حامد  گاردین،  روزنامه  نوشته  به 
وحدت  عامل  را  خود  افغانستان  سابق  جمهوری 
کشورش می داند اما مانورهای اخیر وی علیه اشرف 
غنی که جایگزین وی شده است، از مساله دیگری 
حکایت دارد. در چند قدمی کاخ ریاست جمهوری 
افغانستان شما می توانید شاهد صف های طویل  در 
مردمی باشید که از بامداد برای گرفتن وقت مالقات 
حاضر شده اند. در میان آنها عالوه بر شخصیت های 

خارجی  سفیران  می توان  قبایل  رهبران  و  سیاسی 
برای  آنها  این حال  با  دید.  هم  را  کابینه  وزیران  و 
دیدن اشرف غنی، رییس جمهوری کنونی افغانستان 
نیامده اند بلکه می خواهند با حامد کرزی دیدار کنند.
کابل،  در  قدرت  ترک  از  پس  ماه   9 کرزی  حامد 
عرصه  در  چشمگیر  و  طوالنی  حضوری  همچنان 
سیاسی افغانستان دارد و بسیاری نفوذ و مداخالت 
سیاسی  ثبات  علیه  تهدیدی  را  وی  افزون  روز 

می دانند.
رییس جمهوری سابق افغانستان رفتار »دمدمی« خود 
طول  در  را  بین المللی اش  شرکای  از  برخی  که  را 
حدود یک دهه حکومت در افغانستان، دلخور کرده 
بود، محدود کرده است. وی خود را سیاستمداری 

اجتماعی و دوست داشتنی و عامل وحدت کشورش 
می داند.

با این حال بسیاری از مقام ها نیات واقعی وی را زیر 
سوال می برند. یکی از...               ادامه صفحه 6

دست  کم 140 طالب در عملیاِت » پلنگ« 

در جنوب شرق کشته  و زخمی شده اند

سرنوشت نامعلوم کمیسیون اصالحات انتخاباتی

ریاست جمهوری منتظر ریاست اجرایی است
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یک سال پیش در چنین روزهایی، افغانستان 
فضای پُرتنش و دلهره آوری را تجربه می کرد؛ 
فکر  و  می گذشتند  به سختی  که  روزهایی 
می شد به زودی کشور در گرداِب یک بحراِن 

غیرقابِل مهار غرق خواهد شد. 
در  تقلب  جنجال های  بحث  روزها،  آن 
پیروزی  به  کسی  چه  این که  و  بود  انتخابات 
دشواری  روزهای  افغانستان  رسید.  خواهد 
و رخوت  تعطیلی  نوعی  و  می کرد  سپری  را 
در  دل ها  می شد.  فضای جامعه حس  کِل  در 
رنگ پریده  چهره ها  بودند،  اضطراب  و  تپش 
خالی.  نیز  مردم  اکثِر  جیب های  و  نگران،  و 
امنیت به صورِت کم سابقه یی به مخاطره افتاده 

بود، گروگان گیری و آدم ربایی بیداد می کرد و 
قتل و سوءقصد به جاِن مردم به مسأله یی هر 

روزه تبدیل شده بود. 
امیـد  اما یک  در آن روزها در چنین فضایی 
به  امید  می کشید؛  سرک  دل ها  در  هرازگاهی 
مشخص  انتخابات  نتیجۀ  سرانجام  این که 
به  پاسخ گو  و  مسوول  دولتی  و  می شود 
همۀ  وجود  با  روزها  آن  در  می آید.  میان 
نتیجۀ  که  بودند  منتظر  مردم  مشکالت،  این 
انتخابات بتواند به خواست ها و مطالبات شان 
پاسخ دهد و به دردها و زخم های شان مرهم 
دولتی  دلهره ها،  آن  همۀ  از  پس  ولی  گذارد. 
به وجود آمد که حاال پس از گذشت ده ماه، 

خودش ناکامِی خود را جشن می گیرد. 
فضای  و  ملی  دولت وحدِت  رهبران  سخنان 
روزهای  همان  از  دیگر  بارِ  یک  جامعه،  کِل 

که  می شود  فکر  گرفته اند.  مایه  گذشته  ساِل 
همان  دیگر  بار  و  برگشته  عقب  به  تاریخ 
فضای سرد و یأس آور در شریان های جامعه 
محمد  تازۀ  سخنان  است.  افتاده  جریان  به 
دقیقًا  اجرایی  ریاست  دوم  معاون  محقق 
آقای  دارد.  حکایت  هوایی  و  حال  چنین  از 
موضوع  در  سهل انگاری  به  را  دولت  محقق 
باور  و  می داند  متهم  وردک  میدان  جلریز 
خنجر  مردم  به  عقب  از  دست هایی  که  دارد 
با  رسانه یی  گفت وگوی  یک  در  او  زده اند. 
اشاره به مشکالت دولت وحدت ملی چنین 
فراوانی  مشکالِت  حکومت  »در  می گوید: 
وجود دارد که همه امیدواریم حل شوند، چرا 

می آید  کشور  به  بحران  نشوند،  حل  اگر  که 
پیش بینی  را  آن  عواقب  نمی تواند  کسی  و 
گروه  پیشرفِت  نابسامانی ها،  هم اکنون  کند. 
داعش در کشور، بی تفاوتی رییس جمهور در 
برابر برخی مناطق که بر آن ها حمله صورت 
اگر  و  می شود  کشور  ویرانی  باعث  می گیرد، 
به همین منوال ادامه پیدا کند، آیندۀ خوبی در 

انتظار ما نخواهد بود.« 
می شود  گفته  که  آن چه  خالِف  سخنان  این 
هیچ مشکلی میان رهبران دولت وحدت ملی 
این  فاحِش  اختالفاِت  از  عماًل  ندارد،  وجود 
رهبران بر سِر مسایل کالِن کشور خبر می دهد. 
گفت وگوهای  حال،  همین  در  محقق  آقای 
بازی سیاسِی  به  و  ناکام می داند  نیز  را  صلح 
رییس جمهوری تشبیه می کند. او در این مورد 
چنین می گوید: »سرنوشت افغانستان در میدان 

و  بهاری  حمالت  اگر  می شود،  تعیین  جنگ 
تابستانِی طالبان و داعش دفع شود، سرنوشت 
تعیین می شود؛ اما اگر این اتفاق نیفتاد، اوضاع 
مذاکرات  شد.  خواهد  نابسامان  بسیار  کشور 
بیشتر  دیگران،  و  جمهور  رییس  برای  صلح 
برای  وسیله یی  نه  است  سیاسی  بازی  یک 

رسیدن به صلح.« 
وقتی آقای محقق می گوید که مذاکره با طالبان 
است،  سیاسی  بازی  جمهوری  رییس  برای 
دقیقًا از یک وضعیت غیرمتعادِل سیاسی خبر 
می دهد. رهبران دولت به گفت وگوهای صلح 
می توان  مردم چه گونه  از  آن گاه  ندارند،  باور 
به  گفت وگوها  نوع  این  به  که  داشت  انتظار 
عنوان روزنه هایی به سوی صلح و فردای بهتر 

نگاه کنند؟ 
سیاسی«  »بازی  این  می گویند  رهبران  وقتی 
است، دقیقًا به این معناست که عده یی در پی 

کسب امتیاز و فریِب مردم استند. 
باور  صلح  گفت وگوهای  به  محقق  آقای 
در  صلح  سرنوشت  که  است  معتقد  و  ندارد 
می شود.  تعیین  جنگ  میدان  در  افغانستان 
است؟...  باور  این  به  نیز  رییس جمهوری  آیا 
بدون شک خیر!... آقای غنی معتقد است که 
پاکستان می تواند در آوردن صلح نقش اساسی 
برای  مناسب  میدان جنگ جای  و  کند  بازی 

تأمین صلح نیست. 
می تواند  محقق  آقای  دیدگاه های  و  مواضع 
مشت نمونۀ خروار از یک وضعیِت دراماتیِک 
که  وضعیتی  باشد.  کشور  بر  حاکم  سیاسی 
وضعیِت  همان  پریشان اند؛  و  سردرگم  همه 
یک سال پیش در چنین روزهایی. امروز هم 
وقتی با مردم سخن می گویی، همه از یأس و 
ناامیدی می گویند. از تردیدهای خود در مورد 

ادامۀ موفقیت آمیِز کار دولت وحدت ملی. 
در همین حال، یک بارِ دیگر رکود اقتصادی 
در  گذشته  سال  به ساِن  می توان  را  سیاسی  و 
بازرگان، همه  تا  از مأمور دولت  جامعه دید. 
از وضع اقتصادِی خود شکایت دارند. از بلند 
توانایی  این که  از  و  می گویند  نرخ ها  رفتِن 
است.  شده  گرفته  آن ها  از  فروش  و  خرید 
همه روزه  ندارد.  تذکر  به  نیاز  که  هم  امنیت 
انتحاری گزارش می رسد. روزی  و  از جنگ 
نیست که کمتر از 50 نفر در افغانستان بر اثر 

چنین حوادثی کشته شوند. 
تنها  کشور،  وضعیت  به  نسبت  نگرانی ها 
برخی  نیست.  افغانستان  مردم  به  محدود 
روسیه  جمله  از  و  همسایه  کشورهای 
می رسند.  نظر  به  وضعیت  این  نگراِن  نیز 
در  روسیه  رییس جمهوری  پوتین  والدیمیر 
کنفرانس شانگهای به صراحِت لهجه گفت که 
در  و  شده اند  ناکام  افغانستان  در  امریکایی ها 
دارند  شدن  بیرون  قصد  کشور  این  از  حالی 
که مردم افغانستان نگراِن آینده و امنیِت خود 
حکومت  سران  وضعیتی،  چنین  در  استند. 
چه گونه  باز  و  دارند  گفتن  برای  حرفی  چه 
اطمینان می دهند که روزهای خوب  مردم  به 
انتظارشان است، در حالی که هیچ روزنۀ  در 
و  نمی خورد  چشم  به  بهتر  فردای  به  امیدی 
مردم  امیدهای  جاِن  به  موریانه  چون  نگرانی 

افتاده است؟ 
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احمـد عمران

افغانستان
 به نقطۀ صفر برمی گردد؟

 

در این روزها، تالش هایی در میاِن حلقاتی خاص جریان دارد تا 
دولت وحدت ملی را با ادارۀ موقت تعویض کنند. این نگرانی 
اخیراً به دلیِل این که وضعیِت کشور هر روز بیشتر از گذشته رو 

به وخامت می  گذارد، قوت گرفته است. 
کردِن  ساقط  پِی  در  که  کسانی  است  گفته  دیروز  عبداهلل  داکتر 
دولت وحدت ملی اند، بدانند که بدیِل این دولت، طالب و داعش 
است. همچنین بارها داکتر غنی نیز از دشمناِن دولت وحدِت ملی 

یاد کرده و بر بقای این دولت تأکید ورزیده است. 
 اما این که چرا دولت نمی تواند بر مشکالت و چالش ها فایق آید، 
هر  ملی،  دولت وحدت  رهبران  آن  به  پاسخ  در  که  سوالی ست 
کدام دیدگاه هاِی خود را دارند؛ دیدگاه هایی که زیاد از یک دیگر 

متفاوت نیستند. 
که  بود  گفته  ملی  وحدت  دولت  اجرایِی  رییس  عبداهلل  داکتر 
در  ریشه  همه  و  نیامده اند  به وجود  یک باره  فعلی،  مشکالت 
تفاوت  کمی  با  نیز  رییس جمهوری  اشرف غنی  دارند.  گذشته 
تغییر  به گذشته  نسبت  که وضعیت  است  معتقد  دیدگاه  این  از 
دولت  ایجاد  از  پس  ماه های  در  افغانستان  ولی  نکرده،  چندانی 
وحدت ملی، با گروه های بیشتری از مخالفاِن مسلح روبه رو شده 

است.
آدم ربایی های  انتحاری،  حمالت  ناامنی،  که  است  این  واقعیت 
سازمان یافته و جنگ های جبهه یی به صورِت بی پیشینه یی افزایش 
یافته اند. روزی نیست که افغانستان شاهد انتحار و انفجار نباشد. 
مناطِق  در  گسترده  درگیری های  از  رسانه ها  که  نیست  روزی 
مختلف خبر ندهند و روزی نیست که گفته نشود برخی شهرهای 

افغانستان در آستانۀ سقوط قرار دارند. 
به صورِت  کشور  در  نیز  فقر  و  بی کاری  نرخ  حال،  همین  در 
برابِر  در  روز  هر  خارجی  ارزهای  است.  رفته  بلند  کم سابقه یی 
در  دست کم  می پیمایند.  سیر صعودی  کشور  پوِل  واحد  افغانی 
یک ماه گذشته، دالر در برابر افغانی از 5۷ به ۶1 افغانی صعود 
کرده است. قیمِت مواد غذایی نیز که عمدتًا از خارج و با ارزهای 
است  مشکل  است.  رفته  باال  نیز  می شوند  کشور  وارد  خارجی 
بتوان درک کرد که کارمنداِن پایین رتبۀ دولت با حقوق های ناچیز 

چه گونه زنده گی می کنند! 
مشکالت مردم پس از ایجاد دولت وحدت ملی، بیشتر و بیشتر 
مطرح  نظام  آشیِل  پاشنۀ  عنوان  به  می تواند  مورد  این  و  شده 
باشد. ظاهِر قضایا این است که دولِت پیشین موفق تر از دولِت 
ریاست  زمان  در  که  می گویند  مردم  است.  می کرده  عمل  فعلی 
جمهوری آقای کرزی، سطِح ناامنی ها این قدر گسترده و فراگیر 
پیشین  دولِت  حداقل  و  نمی کرد  بیـداد  این قدر  بی کاری  نبود، 
توانسته بود نرخ ارزهای خارجی را در برابر افغانی در یک میزاِن 

مشخص ثابت نگه دارد. 
ظاهراً  که  دارد  مشکالتی  ملی  وحدت  دولت  صورت،  هر  به 
قرار نیست کسی به آن ها رسیده گی کند، از جمله: تطبیق نشدِن 
ملی ست،  وحدت  دولت  تشکیل  مبنای  که  سیاسی  توافق نامۀ 
انتخابات  نشدِن  برگزار  و  انتخاباتی  نهادهای  نشدِن  اصالح 
پارلمانی و نیز هنوز که هنوز است دولت وحدت ملی در معنا 
تطبیق نشده و همۀ امور به دسِت یک قومِ خاص می باشد. در 
عین حال، دولت وحدِت ملی متهم است که با طالبان رابطۀ نرم 

پیشه کرده و ده ها انتقاد دیگر که بر این دولت وارد می گردد. 
موجود  شرایط  در  که  است  این  واقعیت  این همه،  به رغم  اما 
دولِت  رهبران  بایستی  و  نداریم  دولت  همین  از  بهتر  گزینه یی 
وحدت ملی تالش کنند که با آوردِن اصالحاِت بنیادین، خألهای 
موجود را پُر کنند و با برگزاری یک لویه جرگۀ زودهنگام، فرصت 
را برای تعدیل قانوِن اساسی و تغییر نظام مساعد نمایند. این اقدام 
برابِر دولت وحدِت ملی سنگ اندازی  آنانی که در  راهِ  می تواند 

می کنند و برای ساقط کردِن آن برنامه می چینند را ببندد.
نسخۀ  یک  و  گذشته  به  بازگشت  موقت،  ادارۀ  تشکیل  مسلمًا 
اداره یی ضمن آن که هرگز نمی تواند گرهِ  خنده آور است. چنین 
کشور  اوضاِع  پیچیده گِی  بر  بگشاید،  را  افغانستان  مشکالِت 
می افزاید. ما باید به جای عقب گرد و تکرار اشتباه، حرکِت رو به 

جلو و اصالح طلبانه داشته باشیم.
دولت مرداِن فعلی باید بپذیرند که نتوانستند به وعده های شان عمل 
کنند و این انتقادی ست که همۀ مردم بر آنان دارند. سراِن دولت 
اصالحاِت  به  نیاز  و  باید وضعیِت شکنندۀ جامعه  ملی  وحدِت 
بنیادین را درک کنند و با بازنگری اشتباهات گذشته، گام هایی را 
بردارند که مردم را به تدریج نسبت به آیندۀ این دولت و حکومت 
ساقط  پی  در  که  کسانی  تالش های  آن،  غیر  در  سازد.  امیدوار 
کردِن این دولت اند، می تواند در میاِن مردم طرف دارانی پیدا کند و 
خدای ناکرده سبِب یک بدبختِی بزرگ برای مردم افغانستان شود.

دولت وحدت ملی نباید 
ساقط شود
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رییس جمهور غنی می گوید که بدون نظام بانک داری 
ممکن  افغانستان  در  اقتصادی  رشد  معتبر،  و  شفاف 

نیست.
آقای غنی روز دوشنبه هنگام معرفی رییس بانک مرکزی 
در کابل گفت که با نک داری سال های گذشتۀ افغانستان 
در  چشم گیر،  دستاوردهای  با  و  داشته  تکاملی  روند 

منطقه بی نظیر بوده است.
آقای غنی می گوید که بانک های افغانستان در کوتاه ترین 
زمان، قادر به انجام بزرگ ترین معامالت پولی در منطقه 

شده اند.
آقای غنی افزود که بانک داری عنصر اساسی پیشرفت 
کشور است و بحران کابل بانک، آسیبی جبران ناپذیر به 

بانک داری افغانستان زد.
به گفتۀ رییس جمهور غنی، بحران کابل بانک صفحه یی 
سیاه در بانک داری کشور است و به جای ارایۀ خدمات 
بانکی، پول شهروندان به غارت رفت. او می گوید که 

بحران کابل بانک در حال حل شدن است.
در همین حال خلیل صدیق، رییس جدید بانک مرکزی 
می گوید که نظام بانکی کشور مشکالت زیادی دارد و 
برای ایجاد نظامی شفاف و قانون مند، باید اقدامی عملی 

انجام شود.
آقای صدیق، ضعف مدیریت و عدم رعایت قانون را 

از دالیل وقوع بحران مالی در کابل بانک عنوان کرد.
احساس  با  و  شفاف  روندی  در  که  کرد  تعهد  او 
انجام خواهد داد.  برابر مردم، کارش را  مسؤولیت در 
آقای صدیق گفت که از تمامی نیروهای مسلکی برای 

بهبود سیستم بانکی کشور استفاده خواهد کرد.
بانک  تا کنون،  از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی 
سرپرست  توسط  کشور  پولی  نهاد  مهم ترین  مرکزی، 

اداره می شد.

بحران امنیتی در فاریاب

نیـروهای تـازه نفـس فرستـاده شـدنـد
پیشروی طالبان در والیت فاریاب انتقادهای جدی 
پارلمان  فاریاب در  نماینده گان  برانگیخته است.  را 
را  مردمی  نیروهای  از  تن   ۶0 طالبان  که  گفته اند 
تایید  را  رقم  این  داخله  وزارت  اما  اند.  بریده  سر 

نمی کند.
پیشروی طالبان در والیت فاریاب انتقادهای جدی 
پارلمان  فاریاب در  نماینده گان  برانگیخته است.  را 
گفته اند که طالبان ۶0 تن از نیروهای مردمی را سر 
تایید نمی  اما وزارت داخله این رقم را  اند.  بریده 

کند.
مقام های محلی والیت فاریاب در هفته جاری بارها 
هشدار دادند که صدها تن از جنگجویان طالبان بر 
هزار  و سه  کرده  این والیت حمله  المار  ولسوالی 
خانواده عماًل در محاصره این گروه قرار دارد. این 
مقام ها گفتند در صورتی که نیروهای کمکی اضافی 
به محل فرستاده نشوند، طالبان انتقام گیری خواهند 

کرد و این والیت شاهد یک فاجعه خواهد بود.
شیرین  و  المار  قیصار،  ولسوالی های  در  طالبان 
تگاب فاریاب حضور گسترده دارند و هر از گاهی 
حمالت تهاجمی را علیه نیروهای دولتی و پولیس 

ملی به راه می اندازند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز دوشنبه 
در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این سوال که 
۶0 تن از نیروهای مردمی در والیت فاریاب توسط 
در  که  »متاسفانه  اند، گفت:  بریده شده  طالبان سر 
جنگ فاریاب به مردم تلفات رسیده است. نمی توانم 
روی آمار مشخص گپ بزنم تا که آمار موثق به ما 
با  فاریاب  مردم  که  می کنم  تایید  را  این  اما  برسد. 
مشکل روبرو هستند و ما کوشش می کنیم که این 

مشکل رفع شود.«
از  تن   20 که  کرد  تایید  داخله  وزارت  سخنگوی 
سربازان مقاومت مردمی در فاریاب به دست طالبان 
اسیر شده اند ولی او گفت که ماموران پولیس در 

میان افراد اسیر شده نیستند.
باید  زودتر  هرچه  که  گفته اند  فاریاب  نماینده گان 

ناامن  ولسوالی های  در  پولیس  و  اردو  نیروهای 
ولسوالی ها  سقوط  از  و  شوند  جابجا  والیت 
جلوگیری کنند. صدیقی گفت که قباًل نیرو فرستاده 
از  فاریاب  ولسوالی های  تا  می شود  تالش  و  شده 
وجود شورشیان پاکسازی شوند: »از روز پنجشنبه 
نیروهای  بهترین  کرده ایم.  اعزام  نیرو  ما  این سو  به 
پولیس ملی به فاریاب فرستاده شده اند و در برابر 
در  که  می کنیم  ما تالش  می کنند.  مبارزه  تهدیدات 
حاضر  حال  در  بگیرد.  سهم  نیز  اردو  پولیس  کنار 
دو هلیکوپتر اردو نیز در فاریاب مصروف بمباران 

هستند.«
صورت  به  ویژه  نیروهای  گفت  صدیقی  آقای 
بی سابقه یی در فاریاب اعزام شده و وزارت داخله 
خاص  نیروهای  از  اندازه  این  به  والیتی  هیچ  در 
پولیس استفاده نکرده بود. نیروهای ویژه مجهزترین 
نیرو در پولیس است و این نیروها در پیچیده ترین 

عملیات ها شرکت می کنند.
در همین حال ریاست امنیت ملی با نشر اعالمیه یی 

گفته است که 34 تن از تروریستان در فاریاب به 
عملیات  نتیجه  در  طالبان  سران  از  تن  دو  شمول 

امنیتی کشته شده اند.
عملیات در ننگرهار

والیت  در  عملیات  دو  می گوید  داخله  وزارت 
نابودی  منظور  به  افغانستان  شرق  در  ننگرهار 
شده  اندازی  راه  نیز  داعش  و  طالبان  جنگجویان 

است.
صدیقی گفت: »شب گذشته در عملیات هوایی که 
زیادی  ما صورت گرفت، شمار  متحدین  از طرف 
ما  رفته اند.  ازبین  طالبان  و  داعش  تروریستان  از 
یکی حمله  داشتیم،  شب گذشته دو عملیات ویژه 
هوایی و دیگری حمله پولیس ملی افغانستان بود تا 
تروریستان نتوانند ابتکار عمل را در دست بگیرند.«

را  ننگرهار  در  داعش  فعالیت  افغانستان  حکومت 
جنگجوی  ده ها  اخیر  هفته  دو  در  و  گرفته  جدی 
در  گروه  این  سران  از  تن  دو  شمول  به  داعش 

ننگرهار کشته شده اند.

اشرف غنی:

کابل بانک آسیبی جبران ناپذیر 

به بانک داری افغانستان زد

روزنامۀ »ایست گاه« 
منتشر شد

داعش کشته  شدن 
رهبر افغانستاِن خود را تکذیب کرد

کمک 2 میلیون یورویی اتحادیۀ اروپا 
برای تقویت نقش زنان در افغانستان

گروه تروریستی داعش روز دوشنبه نواری صوتی منتشر کرد و مدعی شد که مربوط به 
رهبر این گروه در افغانستان است؛ ادعایی که گزارش ها مبنی بر اینکه این فرد در یکی از 

حمالت پهپادی آمریکا کشته شده است را نقض می کند.
این پیام صوتی از سوی حافظ سعید، رهبر گروه  به گزارش خبرگزاری رویترز، ظاهراً 
تروریستی داعش در افغانستان است که در یکی از وب سایت های این گروه دو روز پس 
از آن منتشر شده که امنیت ملی افغانستان گفته بود، وی در یکی از حمالت پهپادی امریکا 

کشته شده است.
هنوز نمی توان به طور مستقل صحت این نوار صورتی را تایید کرد.

امنیت ملی افغانستان پیشتر اعالم کرده بود، حافظ سعید که یک فرد پاکستانی است اواخر 
روز جمعه در منطقه »اچین« واقع در والیت ننگرهار کشته شده است.

حافظ سعید سال گذشته میالدی از طالبان جدا شده و با داعش بیعت کرد.
حمالت پهپادی امریکا تروریست های داعش را هدف گرفته  و ظرف یک هفته سه تن از 

فرماندهان داعش در این منطقه از جمله شهید اهلل شهید و گل زمان کشته شده اند.
در  طالبان  شبه نظامیان  راندن  بیرون  از  پس  گذشته  ماه  دو  در  داعش  تروریست های 
مناطق مختلف والیت ننگرهار که با مناطق بی قانون پاکستان هم مرز است، پیشروی های 

چشمگیری به دست آورده اند.
ماه گذشته میالدی پس از درگیری های شدید میان تروریست های داعش و شبه نظامیان 

طالبان، منطقه »اچین« به دست داعش افتاد.

روزنامۀ فرهنگی _ اجتماعی ایستگاه در کابل به نشرات 
آغاز کرد. 

»ایست گاه«، روزنامه یی ست مستقل که به دور از سیاست 
در  روزنامه خوانی  فرهنگ  ُگسترش  تالش  در  امنیت،  و 
کشور است و نیز می خواهد تا تصویری از یک افغانستان 

بدون جنگ و نابه سامانی را در اذهان مردم بپروراند.
جوان  خبرنگاران  از  شماری  سوی  از  که  روزنامه  این 
شهری،  موترهای  ایستگاه های  در  است،  شده  تأسیس 

به گونۀ رایگان به افراد با سواد توزیع می گردد.

اتحادیۀ اروپا اعالم کرده است که برای تقویت نقش زنان در فعالیت های اجتماعی به 
ویژه حوزه های مربوط به صلح، 2.1 میلیون یورو به دولت افغانستان کمک می کند.

بیانیه یی اعالم کرده که این مبلغ در  انتشار  با  افغانستان  نماینده گی اتحادیه اروپا در 
چارچوب »برنامه ملی عمل زنان« هزینه خواهد شد. این برنامه از 30 جون 2015 در 

افغانستان اجرایی شده است.
اجرای این برنامه بخشی از قعطنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل در مورد برجسته 

کردن نقش زنان در اجتماع به ویژه در حوزه صلح و امنیت است.
اتحادیه اروپا اعالم کرده که این اتحادیه از دولت افغانستان در راستای بهبود وضعیت 
و  صلح  روند  در  زنان  تا  می کند  تالش  منظور  همین  به  و  حمایت  زنان  حقوق 

فعالیت های محلی نقش فعال تری داشته باشند.
میلیون  این کمک 2.1  آمده است که  افغانستان  اتحادیه در  این  نماینده گی  بیانیه  در 
یورویی در راستای تقویت گفت وگو میان نهادهای جامعه مدنی و دولت، گسترش 
روابط میان جامعه مدنی و ادارات محلی و نهادهای محلی سنتی به ویژه شوراهای 

حل منازعات هزینه خواهد شد.
عنوان  به  عادی  زنان  و  مادران  نقش  از  می کند  تالش  که  کرده  اعالم  اروپا  اتحادیه 
و  میانجیگری  طریق  از  محلی  منازعات  حل  در  دگرگونی  برای  کلیدی  بازیگران 

گفت وگو حمایت کند.
فرانز مایکل میلبن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان گفت، تقویت حضور زنان 
در زندگی اجتماعی و سیاسی عنصر کلیدی برای تامین صلح در افغانستان است. او 
ابراز امیدواری کرده که با اجرای این برنامه، زنان بتوانند نقش فعال تری در سطوح 

تصمیم گیری به دست بیاروند.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1579   سه       شنبه               23سرطا   ن   /   تیر        y 1394  27 رمضا  ن  ا لمبا  رک     y 1436  14جو  ال  ی       2015 گزارش
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بخش هجدهـم
بخش دوم

عبدالحفیظ منصور
سربازان شوروی در فراج، 40 تن از اهالی را قتل عام کردند که از آن جمله 30 تن شان 
در یک پناهگاه کوهی جام شهادت نوشیدند و تنها یک دخترِک چندماهه از آن ورطه جان 
به سالمت برد. در غجی 32 تن اعم از زن و مرد و طفل و جوان تیرباران گردیدند و 
اجسادشان تا یک هفته بدون دفن باقی بود. در نولیچ از آن هم پا را فراتر گذاشتند و ریکارد 
قساوت و جنایت را شکستاندند. در آن جا موی سفیدان، زنان و اطفال را در یک خانه 
جمع نموده و آن خانه را به آتش کشیدند و از این مهلکه به جز پسربچۀ هفت ساله یی به نام 
»بازمحمد«، بقیه شهید شدند. در آبداوه نیز همین که قوای شوروی مورد حملۀ مجاهدین 
قرار گرفت، سربازان شوروی بدان جا یورش بردند و هر جنبنده یی که به چشم شان افتاد، 
از پا درآوردند و چیزی نمانده بود که راقم این سطور نیز به دستۀ شهدا بپیوندد. و در کل 

تعداد شهدای این حمله در سراسر پنجشیر به 150 تن می رسید.)3( 
از  منجهور،  در  محمدعظیم  قوماندان  و  رخه  در  عبدالواسع  قوماندان  درگیری  های 
جمله،  آن  از  گرفت.  صورت  عملیات  این  طول  در  که  است  عمده یی  زدوخوردهای 
رویارویی حیرت انگیِز مجاهدین با سربازان شوروی در کوه پیاوشت است که پس از ختم 
مرمی طرفین، مجاهدین قوای مهاجم را با پرتاب سنگ وادار به فرار نمودند. زدوخورد 
یک  در  فقط  که  داد  رخ  شتل  در  سعیدخان،  قوماندان صوفی محمد  گفتۀ  به  دیگر  مهم 

درگیری 150 عسکر شوروی به هالکت رسیدند و اجساد عده یی در منطقه باقی ماند.
اما جالب ترین صحنه وقتی به وقوع پیوست که نیروهای شوروی در »میدان شاهی« بازارک 
زیر آتش مجاهدین قرار گرفتند و توپخانۀ شوروی به جای مواضع مجاهدین، قبرستانی 
را که در نزدیک محل واقع است، هدف آتش باری قرار دادند و قرار گفتۀ مجاهدین، پس 
از گلوله باری شدید، یکی دو قبر را نیز شوروی ها شکافتند به گمان این که شاید مواضع 

زیرزمینی مجاهدین بوده باشد!
شوروی ها فکر می کردند که به سان حملۀ بهاری شان از بازارک به باال مجاهدین حضور 
دارند، لذا ساحات جنگ نیز در آن نواحی خواهد بود؛ ولی وقتی در رخه مورد حمالت 
شدید مجاهدین قرار گرفتند، طرح شان به هم ریخت و آن اندیشه یی که با خود داشتند، 
اشتباه از آب برآمد. بدین صورت، ثقل جنگ در »رخه« و »بازارک« متمرکز شد و آخرین 
دسته از قوای شوروی تا منطقۀ »شابه« پیش رفته و از همان جا به عقب نشینی وادار شدند.

عملیات باالی مرکز ولسوالی
شکست قاطع قوای روس و رژیم کابل در حملۀ دوم شان به پنجشیر، یک درجۀ دیگر 
ولسوالی  مرکز  اند  قادر  که  انداخت  فکر  بدین  را  ایشان  و  برد  باال  را  روحیۀ مجاهدین 
پنجشیر را که در آن قوای محدودی از رژیم کابل جابه جا بود، تصرف کنند و در صورت 
محروم  پنجشیر  در  پایگاهش  آخرین  داشتن  از  رژیم  مجاهدین،  به دست  آن  سقوط 
می گردید. وجود یک عده افسران دولتی در آن پایگاه که وعدۀ همکاری با مجاهدین را 

داده بودند، به امیدواری مجاهدین افزود.
پالن مجاهدین برای تصرف پایگاه رخه، شامل دو بخش بود:

الف: مجاهدین نخست محاصرۀ خود را تنگ تر نموده و یک جنگ فرسایشی را علیه قوای 
مستقر در »رخه« آغاز کردند که در اثر انداخت سالح های ثقیلۀ مجاهدین که گاه ناگاه اجرا 
می شد، تلفات و ضایعات بر قوای رژیم کابل وارد آمد، که بر بنیاد گزارش هایی که موثق 
گفته شده، از دهم تا شانزدهم عقرب 4۶8 تن از افراد داخلی و روس در همین پایگاه به 

هالکت رسیدند.)4(
محاصرۀ گارنیزیون »رخه« به وسیلۀ مجاهدین، سربازان شوروی را بدین نتیجه رساند که 
پایگاه رخه را تقویت کنند، در غیر آن به دست مجاهدین سقوط خواهد کرد. بنابراین به 
تاریخ 1۷ عقرب یک کاروان نظامی مرکب از 50 عرادۀ زرهی جهت تقویت قوای مستقر 
در رخه، عازم آنجا شد که از آن جمله طی یک درگیری در رخه، چار عراده موتر، طعمۀ 

حریق و 12 تن از افراد رژیم کابل به دست مجاهدین افتاد.
قوای مذکور همین که مدت یک شبانه روز را در رخه سپری نمود، اوضاع را وخیم دیده 
ناچار به عقب نشینی شد. در این عقب نشینی، مجاهدیِن مناطق تاواخ، آبدره، فراج و شتل 
حمالتی را باالی شان انجام دادند که در اثرآن، در مجموع 12 الری نظامی تخریب و سه 
عراده تانک از بین برده شد و حدود دوصد تن از سربازان شوروی جان خود را از دست 

دادند.)5(
ب: عملیات هجومی مجاهدین بعد از ظهر 23 عقرب باالی مرکز ولسوالی آغاز یافت. در 
این عملیات که چند ساعت به طول انجامید، دو عراده زره پوش و 13 عراده موتر رژیم 
کابل از بین رفت و حدود 50 تن از افراد دولتی کشته شدند، اما مجاهدین قادر به تصرف 
کلی پایگاه مذکور نگردیدند. تلفات مجاهدین در این عملیات شامل یک شهید و چند 

مجروح می شد.)۶(

کـارنامـۀ
مســعود

نویسنده: مهدی فرمانیان 
نقد  مکتب  به  توجه  با  وات  مونتگمری 
بر  زمانه  افکار  و  آرا  تأثیر  و  تاریخی 
برخی  اسالم،  پیامبر  وحیانی  برداشت های 
این  در  دانسته،  پیامبر  از  را  قرآن  مطالب 

زمینه می گوید: 
تاریخی،  تحلیل  یا  روش شناسی  قبول 
مسلمانان  روی  پیش  را  خطیری  سواالت 
نظریۀ  به  و  می گذارد...  قرآن  مقابل  در 
مرتبط  وحی  ماهیت  مورد  در  مسلمانان 
که  باشند  معتقد  مسلمانان  اگر  می شود... 
و  خداست  خالص  و  محض  سخن  قرآن 
با هیچ سخن بشری آمیخته نشده، در این 
چنین  به  مسلمانان  کردن  متقاعد  صورت 
اشتباهاتی ناممکن می شود. خود قرآن نظر 
تأیید  را  وحی  ماهیت  مورد  در  مسلمانان 
نمی کند؛ زیرا می گوید که این قرآن عربی 
است و عربی هم یک زبان بشری است... 

)همان، ص231(. 
اّما وی بر خالف مطالبی که در این کتاب 

اسالم  پیامبر  پیرامون  که  آثاری  در  آورده، 
نوشته، از وحی پیامبر اسالم با عنوان »تخیّل 
کتاب  در  وی  است.  گفته  سخن  خالق« 

محمد پیامبر و سیاست مدار می نویسد: 
... در بعضی اشخاص نیرویی است که آن 
را تخیِّل خاّلق می گویند... کارهای بزرگ 
بیان  و  است  کلیت  دارای  خالق  تخیّل 
احساسات و تمایالت تمام نسل به شمار 
می رود. البته همۀ آن ها تخیلی نیستند؛ زیرا 
با مسایل واقعی و حقیقی سروکار دارند... 
که ورای فهم و عقل بشر است. به عقیدۀ 
نگارنده، انبیا و رهبران دینی جزِو این دسته 
و  افکار  هستند.  خالق  تخیّل  صاحبان  از 
با  نزدیکی  که  می کنند  بیان  را  عقایدی 
بشری  کارهای  مرکزی ترین  و  عمیق ترین 
موجود  نیازمندی های  به  مربوط  و  دارد 
نشانۀ  است.  آینده  نسل های  و  آن ها 
او  افکار  که  است  این  پیغمبر  بزرگی یک 

مورد توجه مردمی واقع شود که مخاطب 
می آید؟...  کجا  از  افکار  این  هستند.  او 
خاّلق  تخیّل  افکار  این  گفت  بتوان  شاید 
قوم  از  که  است  کسی  زنده گانی  حاصل 
و  پیامبر  )محمد  است...  بزرگ تر  خود 

سیاست مدار، ص298(. 
که  وات  دیگر  دیدگاه های  و  نظرات  از 
تأثیر عمیقی بر نگرش وی بر فهم اسالم، 
بلکه فهم کلیّت دین نهاده، مسالۀ زبان دین 
است: آیا سخن گفتن دربارۀ مسایل دینی 
فیلسوفان  غالب  نمادین؟  یا  است  حقیقی 
معنای  واجد  را  دین  زبان  غرب،  معاصر 
معرفت بخشی موّجهی می دانند. دیدگاه های 
به  ناظر  سخنان  دین،  فیلسوفان  گوناگون 
بسیاری  می کنند.  نمادین  تفسیری  را  خدا 
از الهي دانان جدید معتقدند که وقتی خدا 
همۀ  می شود،  واقع  جمله  یک  موضوع 
این  می شود.  نمادین  نسبت ها  و  اوصاف 
اعتقاد از این طرز تلقی نشأت می گیرد که 
خدا متعالی یا »به کّلی دیگر« است )عقل و 

اعتقاد دینی، ص2۷4ـ2۷9(. 
در  مباحث  این  از  تأثیرپذیری  با  وات 
فضای غرب، به زبان نمادین به عنوان یکی 
از مسایل اساسی دینی عصر جدید توجه 

کرده، می نویسد: 
...یکی از مسایلی که علوم و تاریخ غربی 
پیش روی ما نهاده، قصور در فهم جایگاه 
که  آن طور  یا  مذهب  در  نماد  یا  اسطوره 
من می گویم، کوتاهی در فهم جایگاه زبان 
انسان  زبان  است...  مذهب...  در  تصویری 
می کند  توجه  اشیایی...  به  اّول  درجۀ  در 
در  اما  کند...  حس  را  آن ها  تواند  می  که 
با  واژه هایی  از  خدا.....  یا  دنیا...  توصیف 
جان  با  من  می کند...  استفاده  ثانوی  معنی 
به  اسطورۀ حلول خدا در  کتاب  هیک در 
کار بردن معنای اسطوره در معنای »عاری 
اسطوره  زیرا  نیستم...  هم نظر  حقیقت«  از 
حقیقِت  آن،  در  که  دارد  هم  مثبتی  معنای 

می شود...  توصیف  ثانوی  زبان  به  مذهب 
لذا به جای لفظ اسطوره، بهتر است از لفظ 
کنیم...  استفاده  تصویری...  زبان  یا  نمادین 
منظور ما از تصویر، ارایه یا بازنمود دو بعد 
این  گرچه  است،  بعدی  سه  شيء  یک  از 
تصویر، تمام ابعاد را بر ما معلوم نمی کند؛ با 
این حال می تواند بیان یک واقعیت به شمار 
آید... بنابراین، مالکی برای صدق و کذب 
اما مالک  نداریم...  ادیان  و  مذاهب  واقعی 
دیگری برای مقایسۀ ادیان و مذاهب داریم 
و آن ثمرات عینی یا میوۀ مذاهب و ادیان 
است... اگر کیفیت زنده گی یا حیات پیروان 
مسیحیت  یا  اسالم  مثل  عقیدتی  نظام  یک 
عمومًا خوب باشد، می توان گفت آن نظام 
)برخورد  است...«  عقیدتی کمابیش صادق 
آرای مسیحیان و مسلمانان، ص221ـ22۶(. 
علوم  نتایج  مطلق  پذیرش  با  ادامه  در  وی 
در  تاریخی  تحلیل  و روش شناسی  تجربی 
را  مابعدالطبیعه  اصطالح  مذهب،  حوزۀ 
اصطالحی می داند که رنگ خود را از دست 
داده و معتقد است که می توان آن را با معیار 
و ضابطۀ ثمرات شان سنجید و ارزیابی کرد؛ 
اما دیگر به این موضوع نپرداخته است که 
اگر مفهوم خدا ضابطۀ ثمربخشی خود را از 
دست داد، آیا باز سخن گفتن از مفهوم خدا 
و صفاتش جایی در زنده گی بشر دارد یا نه. 
نتایج  پذیرش  سبب  به  وات  مونتگمری 
علوم تجربی، نظریۀ داروین را می پذیرد و 
قایل است که خلقت عالم به دست خدا به 
شناختی  و  است  مربوط  علم  فوق  قلمرو 
کتب  آن چه  به  علم  راه  از  انسان  برای 
وحیانی می گویند، نیست. و قرآن و کتاب 
مقدس هم کتاب علمی نیستند و از واقعیت 
و  تصویری  زبان  بلکه  برنمی دارند،  پرده 

نمادین اند. وی در این زمینه می نویسد: 
بیانیۀ  یک  را  پیدایش  سفر   ... ...مسیحیان 
متفکران  بعدها  می کردند.  تلقی  علمی 
حکم  که  رسیدند  نتیجه  این  به  مسیحی 
فوق  قلمرو  به  به دست خدا  عالم  خلقت 
علم مربوط است... اما بسیاری از مسلمانان 
را  داروین  نظریۀ  تکامل  واقعیِت  هنوز 
نمی پذیرند... مؤمن به خدا اعم از مسلمان 
دنیوی  نگرش  به  است  ناگزیر  مسیحی  و 
یا  روش شناسی  حوزۀ  و  دهد  تن  غربی 
بشناسد...  رسمیت  به  را  تاریخی  تحلیل 
که  می کند  تأکید  سعید  ادوارد  وقتی 
این  و  فهمیده اند  بد  را  اسالم  مستشرقان، 
بدفهمی در زبان، فرهنگ و حال و هوای 
سیاسی شان ریشه دارد، یعنی عمدتًا محیط 
زنده گي شان در نگرش آن ها به اسالم تأثیر 
گذاشته است. این حرف صحیحی است... 
تاریخِی  اسلوب های  معیار  جا  هر  اما 
تصدیق  را  عینی  واقعیت  توانست  منطقی 
نماید، انسان باید آن واقعیت را قبول کند... 
حکایت  که  اسطوره...  بحث  همان  مثل 
برای  و  است  آن  نمونه های  از  آدم و حوا 
مبادی نژاد آدمی، توصیف علمی به شمار 
نمی آید... انسان امید آن را دارد تا مسلمانان 
هم چنین توصیفی از اشارۀ قرآن به ابراهیم 
یقین  زیرا  بپذیرند؛  را  مکه  در  اسماعیل  و 
داریم که ابراهیم به مّکه نرسیده... اما ارتباط 
ابراهیمی را  با سنّت  یا سنّت اسالم  اسالم 
در قالب یک تصویر نشان می دهد... )همان، 

ص22۶ـ230(. 

منبع: پایگاه دانشگاه ادیان و مذاهب 

موْنتُگمری وات؛ 
کشـیش پیـامبـرشنـاس
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در تاریخ جهان، هر دوره یی ویژه گی هایی داشته است. 
و  داشتند  قبیله یی  زنده گِی  آدمیان  تاریخ،  آغاز  در 
دوراِن افسانه ها بوده است. پس از پیدایش کشاورزی، 
سپس  است.  شده  آغاز  شهرنشینی  و  ده نشینی  دورۀ 
بزرگ  پادشاهی های  تشکیل  و  کشورگشایی ها  دوران 
امپراتوری  و  اسکندر  و  هخامنشیان  پادشاهِی  مانند 
بربری  اقوامِ  آن، دورۀ هجوم  از  بوده است. پس  روم 
است.  بوده  آن ها  تمدِن  ریختِن  فرو  و  کشورها  بدین 
رنسانس  به نام  که  است  تمدن  رستاخیِز  دورۀ  سپس 
دارای  مختلف  ملِل  دوره،  آن  تا  است.  شده  شناخته 
که  می گویند  بودند.  یک سان  پیکارِ  و  کار  وسایل 
با  ژرمنی  بربرهای  و  رومی  سربازان  جنگِی  وسایل 
و  نظم  و  انضباط  در  تنها  تفاوت  و  نداشته  فرقی  هم 
وظیفه شناسِی لژیون های رومی بوده که ضامن پیروزی 
مهاجمیِن  جنگِی  وسایل  هم چنین  است.  بوده  آن ها 
مغول و ملل متمدن، فرق زیادی با هم نداشته است. 
به  این طرف، ملل غربی کم کم  به  از دوران رنسانس 
پیشرفت های صنعتی و ساختن ابزار نوین نایل آمدند و 
پس از گذشت یکی دو قرن، ابزار کارِ آن ها به اندازه یی 
برابر  در  ایستاده گی  یارای  را  دیگر  ملل  که  کامل شد 
صنعتی،  پیشرفت  این  با  هم زمان  نبود.  آن ها  حملۀ 

تحول بزرگی در فرهنگ و زبان ملِل غرب پیدا شد؛ 
زیرا برای بیان معلومات تازه، ناگزیر به داشتن واژه های 
نیروی  دارای  اروپایی  زبان های  کم کم  و  بودند  نوینی 

بزرگی برای بیان مطالِب مختلف گردیدند.
 در اوایل قرن بیستم، ملل مشرق پی به عقب مانده گِی 
خود بردند و کوشیدند که این عقب مانده گی را جبران 
کنند. موانع زیادی سر راهِ این کوشش ها وجود داشت 
و یکی از آن ها، نداشتن زبانی بود که برای بیان مطالِب 
پذیرفتِن  در  را  چاره  ملل،  بعضی  باشد.  آماده  علمی 
دیدند،  مطلب  بیان  برای  خارجی  زبان های  از  یکی 
مانند هندوستان؛ ولی ملل دیگر به واسطۀ داشتن میراث 
بزرِگ فرهنگی نتوانستند این راه حل را بپذیرند که یک 

مثال آن، کشور ایران است.
مخصوص  ساختمان  علت  به  زبان ها،  بعضی  برای   
آن ها، جبران کمبود واژه های علمی، کاری بس دشوار 
که  ـ  سامی  زبان های  مانند  است،  نشدنی  شاید  و 

اشاره یی به ساختمان آن ها خواهیم کرد.
زبان های  در  واژه ها  شمار  که  کرد  خاطرنشان  باید 
زیاد  خیلی  علمی  رشته های  از  کدام  هر  در  خارجی، 
کردِن  پیدا  است.  میلیون  حدود  در  گاهی  و  است 
واژه هاِی برابِر آن ها کاری نیست که بشود بدون داشتن 
و  رسانید  انجام  به  را  آن  مطمین  علمِی  روش  یک 
نمی شود از روی تشابه و استعاره و تقریب و تخمین 
از  باید  این کار  به جایی رسید و  پُردامنه  کارِ  این  در 
روی اصول علمِی معینی انجام گیرد تا ضمن عمل، به 

بن بست برنخورد.
 برای این که بتوان در یک زبان به آسانی واژه هایی در 
امکان  باید  کرد،  پیدا  علمی  بی شمارِ  واژه های  برابر 
باشد.  زبان  آن  در  علمی یی  اصول  یک چنین  وجود 
می خواهیم نشان دهیم که چنین اصلی در زبان فارسی 
این جهت، زبان فارسی زبانی است  از  وجود دارد و 
توانا، در صورتی که بعضی زبان ها با این که از جهاِت 
دیگر سابقۀ درخشان ادبی دارند، ولی در مورد واژه های 
علمی ناتوان هستند. اکنون از دو نوع زبان که در اروپا و 
خاور نزدیک وجود دارد صحبت می کنیم که عبارت اند 
و   )Indo-European( هندواروپایی  زبان های  از: 
زبان های سامی)Semitic( ]= زبان های: عبری، عربی، 
اکدی، سریانی، آرامی و...[. زبان فارسی نیز از خانوادۀ 

زبان های هندواروپایی است.
در زبان های سامی، واژه ها بر اصل ریشه های سه حرفی 
یا چهارحرفی قرار دارند که به نام ثالثی و رباعی یاد 
تغییر  اساس  بر  مختلف  واژه های  اشتقاق  و  می شوند 
شکلی است که به این ریشه ها داده می شود و به نام 
ابواب خوانده می شود. پس شمار واژه هایی که ممکن 
است در این زبان ها وجود داشته باشد، نسبت مستقیم 
باید  پس  رباعی.  و  ثالثی  ریشه های  شمار  با  دارد 
بسنجیم که حداکثر شمار ریشه های ثالثی چه قدر است. 
ترکیبی  جبر  نام  به  ریاضی  روش  یک  کار  این   برای 
می بریم.  کار  به  را   )Algebre Combinatoire(
حداکثر تعداد ریشه های ثالثی مجرد، مساوی 19۶5۶ 
و  می شود  شش(  و  پنجاه  و  شش صد  و  )نوزده هزار 
از این تعداد ریشۀ ثالثی در این زبان  نمی تواند بیش 
وجود داشته باشد. دربارۀ ریشه های رباعی می دانیم که 
تعداد  درصد  پنج  حدود  در  و  است  کم  آن ها  تعداد 

حدود  در  آن ها  تعداد  یعنی  است،  ثالثی  ریشه های 
1000 است. چون ریشه های ثالثی یی نیز وجود دارند 
که به جای سه حرف فقط دو حرف دارند که یکی از 
« که حرف »د«  آن ها تکرار شده است؛ مانند فعل »َشدَّ
دوبار به کار رفته است. از این رو بر تعداد ریشه هایی 
و  می افزاییم  چندهزار  است،  شده  باال حساب  در  که 
جمعًا عدد بزرگ تِر بیست وپنج هزار ریشه را می پذیریم.
 چنان که گفته شد، در زبان های سامی از هر فعل ثالثی 
]کردن[  اضافه  یا  و  آن  شکل  تغییر  با  می توان  مجرد 
گرفت  اشتقاق  راه  از  دیگری  کلمه های  حرف،  چند 
َفّعَل،  مانند:  می باشد،  متداول  باب  ده  از  عبارت  که 
 ، ، اِفعالَّ اِفَعلَّ اِفتََعَل،  اِنَفَعَل،  تََفّعَل، تَفاَعَل،  اََفعَل،  فاَعَل، 
اِستَفَعَل... از هر کدام از افعال، اسامی مختلفی اشتقاق 
می یابد: اول، نام های مکان و زمان؛ دوم، نام ابزار؛ سوم، 
نام طرز و شیوه؛ چهارم، نام حرفه؛ پنجم، اسم مصدر؛ 
ششم، صفت )که ساختمان آن ده شکل متداول دارد(؛ 
هفتم، رنگ؛ هشتم، نسبت؛ نهم، اسم معنی. با در نظر 
گرفتن همۀ انواع اشتقاق کلمات، نتیجه گرفته می شود 
که از هر ریشه یی حداکثر هفتاد مشتق می توان به دست 
آورد. پس هرگاه تعداد ریشه ها را که از 25000 کمتر 
است در هفتاد ضرب کنیم)۷0 × 25000(، حداکثر عدۀ 
کلمه هایی که به دست می آید، یک میلیون و هفت صد 
گرفتن  فرا  در  اشکال  یک  است.  کلمه  هزار  پنجاه  و 
آن  به  یافتن  تسلط  برای  که  است  این  زبان،  نوع  این 
باید دست کم 25000 )بیست و پنج هزار( ریشه را از 
برداشت و این کار برای همه مقدور نیست، حتا برای 
اهل آن زبان، چه رسد به کسانی که با آن زبان بیگانه 
هستند. اکنون اگر تعداد کلمات الزم آن از دو میلیون 
عدد بگذرد، دیگر در ساختار این زبان راهی برای ادای 
یک معنی نوین وجود ندارد، مگر این که معنی تازه را با 
یک جمله ادا کنند. به این علت است که در فرهنگ های 
لغت از یک زبان اروپایی به زبان عربی می بینیم که عدۀ 
زیادی از کلمات به وسیلۀ یک جمله بیان شده است، 
 Confronation کلمۀ   مثاًل  کلمه!  یک  وسیلۀ  به  نه 
ترجمه  »روبه رویی«  به  می شود  را  آن  فارسی  در  که 
کرد، در فرهنگ های فرانسه یا انگلیسی به عربی، چنین 
المقابله  و  جاهًا  و  الشهود  »جعل  است:  شده  ترجمه 
بین اقولهم«! کلمۀ Permeabtlity   که می توان آن را 
در فارسی با کلمۀ »تراوایی« بیان کرد، در فرهنگ های 

عربی چنین ترجمه شده است: »امکان قابلیه الترشح«!
که چون  است  این  زبان ها،  نوع  این  در  دیگر  اشکال 
تعداد کلمات کمتر از تعداد معانی مورد لزوم است و 
باید تعداد زیادتر معانی میان تعداد کمتر کلمات تقسیم 
شود، پس به هر کلمه یی چند معنی تحمیل می شود، در 
صورتی که شرط اصلِی یک زبان علمی این است که 
هر کلمه یی فقط به یک معنی داللت بکند تا هیچ گونه 
ابهامی در فهمیدن مطلب علمی باقی نماند. به طوری 
از استادان دانشمند دانشگاه اظهار می کردند،  که یکی 
برابر  در  که  مجله های خارجی خوانده اند  از  یکی  در 
کلمات بی شمارِ علمی که در رشته های مختلف وجود 
دارد، اکادمی مصر که در تنگنای موانع ]یاد شده در[ باال 
واقع شده است، چنین نظر داده است که باید از به کار 
بردن قواعد زبان عربی در مورد کلمات علمی صرف 
نظر کرد و از قواعد زبان های هندواروپایی استفاده کرد. 

مثاًل در مورد کلمۀ Cephalopode  که به جانوران 
پای  و  که سر  »اختاپوس«  مانند  می شود  گفته  نرم تنی 
آن ها به هم متصل اند و در فارسی به آن ها »سرپاوران« 
گفته شده است، باالخره کلمۀ »رأس رجلی« را پیشنهاد 
کرده اند که این ترکیب به هیچ وجه عربی نیست. برای 
خود کلمۀ Mollusque که در فارسی »نرم تنان« گفته 
»حیوان  می رود:  کار  به  یک جمله  عربی  در  می شود، 

عادم الفقار«!
 قسمت دوم صحبت ما مربوط به ساختمان زبان های 
این  ببینیم چه گونه در  هندواروپایی است. می خواهیم 
زبان ها میشود تعداد بسیار زیادی واژۀ علمی را به آسانی 
ساخت. زبان های هندواروپایی دارای شمار کمی ریشه 
و  می باشند  عدد  پانصد(  و  )هزار   1500 حدود  در 
دارای تقریبًا 250 پیشوند )Prefixe( و در حدود ۶00 
به  با اضافه کردن آن ها  پسوند )Suffixe( هستند که 
از  مثاًل  دیگری ساخت.  واژه های  می توان  ریشه  اصل 
ریشۀ »رو« می توان واژه های »پیشرو« و »پیشرفت« را با 
پیشوند »پیش«، و واژه های »روند« و »روال« و »رفتار« 
و »روش« را با پسوندهای »اند« و »ال« و »ار« و »اش« 
ساخت. در این مثال، مالحظه می کنیم که ریشۀ »رو« 
»رف«.  دیگری  و  »رو«  یکی  است:  آمده  دو شکل  به 
صرف  ریشه ها  شکل  تغییر  این  از  این که  فرض  با 
بگیریم،   1500 همان  را  ریشه ها  تعداد  و  کنیم  نظر 
 250  = تعداد 3۷5000  پیشوند،   250 با  آن ها  ترکیب 
× 1500 )سیصد و هفتاد و پنج هزار( واژه را به دست 
می دهد. اینک هر کدام از واژه هایی که به این ترتیب 
با یک پسوند ترکیب  به دست آمده است را می توان 
»خود«  پیشوند  از  که  »خودگذشته«  واژۀ  از  مثاًل  کرد. 
واژۀ  می توان  است،  شده  درست  »گذشت«  ریشۀ  و 
دست  به  »گی«  پسوند  افزودن  با  را  »خودگذشته گی« 
آورد و واژۀ »پیش گفتار« را از پیشوند »پیش« و ریشۀ 
»گفت« و پسوند »ار« به دست آورد. هرگاه 3۷5000 
250پیشوند  با  ریشه   1500 ترکیب  از  که  را  واژه یی 
به دست آمده است با ۶00 پسوند ترکیب کنیم، تعداد 
واژه هایی که به دست می آید، می شود 225000000 = 
۶00 × 3۷5000 )دوصد و بیست و پنج میلیون(. باید 
با پسوندهای تنها به  واژه هایی را که از ترکیب ریشه 
نیز حساب کرد که می شود 900000 =  دست می آید 
که  واژه هایی  هزار(. پس جمع  )نه صد   1500 ×  ۶00
فقط از ترکیب ریشه ها با پیشوندها و پسوندها به دست 
می آید، می شود: 22۶2۷5000 = 900000 + 3۷5000 
میلیون  و شش  بیست  و  دوصد  225000000یعنی   +
محاسبه  این  در  واژه.  هزار  پنج  و  هفتاد  و  دوصد  و 
در  پسوندها  و  پیشوندها  با  را  ریشه ها  ترکیب  فقط 
نظر گرفتیم، آن هم فقط با یکی از تلفظ های هر ریشه. 
ولی ترکیب های دیگری نیز هست مثل ترکیب اسم با 
فعل )مانند: پیاده رو( و اسم با اسم )مانند: خردپیشه( و 
اسم با صفت )مانند: روشن دل( و فعل با فعل )مانند: 
گفت وگو( و ترکیب های بسیار دیگر که اگر همۀ آن ها 
را در زبان های هندواروپایی بخواهیم به شمار آوریم، 
باشند،  داشته  وجود  است  ممکن  که  واژه هایی  تعداد 
مرز معینی ندارد و نکتۀ قابل توجه این است که برای 
فهمیدن این میلیون ها واژه، فقط نیاز به فراگرفتن 1500 
پیشوند و پسوند داریم، در صورتی که  ریشه و 850 
دیدیم در یک زبان سامی برای فهمیدن دو میلیون واژه 
قواعد  و  برداشت  از  را  ریشه   25000 دست کم  باید 
در  و  فراگرفت  نیز  را  اشتقاق  و  افعال  پیچیدۀ صرف 

ذهن نگاه داشت.
اساِس توانایِی زبان های هندواروپایی در یافتن واژه های 
شد.  داده  شرح  که  است  همان  معانی،  بیان  و  علمی 
است  هندواروپایی  زبان های  از  یکی  نیز  فارسی  زبان 
پیشوندها و پسوندها  و دارای همان ریشه ها و همان 
است. تلفظ حروف در زبان های مختلِف هندواروپایی 
پیدا  روال  تفاوت ها طبق یک  این  ولی  است  متفاوت 
هندواروپایی  زباِن  در هر  که  توانایی هایی  است.  شده 
فرانسه  و  آلمانی  و  یونانی و التین  مانند  دارد،  وجود 
توانایی وجود  همان  فارسی هم  زبان  در  انگلیسی،  و 
دارد. روش علمی در این زبان ها مطالعه شده و آماده 
است و برای زبان فارسی به کار بردِن آن ها بسیار ساده 
است. برای برگزیدن یک واژۀ علمی در زبان فارسی، 
فقط باید واژه یی را که در یکی از شاخه های زبان های 
هندواروپایی وجود دارد، با شاخۀ فارسی مقایسه کنیم 

و با آن هماهنگ سازیم.
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ACKU سازی
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که  گوید  می  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس 
زمام داران حکومت پیشین به دنبال سقوط نظام کنونی 

می باشند.
داکتر عبداهلل که روز دوشنبه در گردهمایی در بدخشان 
سخن می گفت به شدت از عملکرد حکومت پیشین 
سقوط  خواِب  گروهی  که  داشت  بیان  و  کرد  انتقاد 

حکومت وحدت ملی را می بینند.
رییس اجرایی افزود: » شما هر چه می گویید بگویید؛ 
در مقابل شما گوش کر قرار ندارد و ما صدای شما 
را می شنویم ... در چهارده سال گوش  شنوا نبود؛ ما 
در همان حکومت بودیم، به یک خنده و فکاهی، یک 

مصیبت کالن ملت را جواب می دادند و می رفتند«.
رییس اجرایی افزود: » امروز همان افراد انتظار سقوط 
اما  می کنند؛  هم  تبلیغ  می کشند،  را  حکومت  همین 
خواب ببینند، آن کوردالنی که فرصت طالیی افغانستان 
را به یک دورۀ سیاه تبدیل کردند و امروز رنج ملت، 

میراث همان دوره است«.
او گفت که حکومت گذشته »خزانۀ خالی، حکومت 
سر تا پا فساد، سیاست های غلط و گمراه و گمراه کننده« 
به میراث گذاشته که به گفته او، امروز باعث رنج مردم 

افغانستان شده است.
»به  افزود:  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
قهرمان هایی که سینه خود را سپر کردند برای دفاع از 
ندارید  یاد  به  ارج گذاشته شدند؟ شما  مردم، چقدر 

را  شما  قهرمان های  که 
نسل کش خطاب کردند؟!«

در  که  گفت  عبداهلل  آقای 
به  گذشته  حکومت  زمان 
دفاع  مردم  از  کسانی که 
که  شد  گفته  می کردند، 
می کنید.«  نسل کشی  »شما 
به گفته او، باالخره تصمیم 
واحدهای  که  شد  گرفته 
و  شوند  تشکیل  ویژه 
دهند،  انجام  ویژه  عملیات 
اما سه فرمانده این واحدها 
به  بازجویی  برای  هم 

دادستانی معرفی شدند.
به  خطاب  عبداهلل  داکتر 
پیشین  حکومت  مقام های 
مردم  به  دیروز  »اگر  گفت: 

...؛  کنند  امروز رحم  نکردند،  افغانستان رحم  مظلوم 
از سقوط حکومت چه کسی بهره می برد...؛ آنهایی که 
خواب سقوط نظام را می بینند باید بدانند که بدیل آن 

داعش است«.
تازه گی  به  که  می شود  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
جمهور  رییس  کرزی  حامد  غربی،  دیپلمات های 
سیاسی  ثبات  برای  بزرگ  تهدیدی  را  کشور  پیشین 

افغانستان عنوان کردند.
دیپلمات های غربی به نشریه گاردین گفته اند که حامد 
کرزی ماه ها است در تالش است تا حکومت وحدت 
ملی به رهبری محمد اشرف غنی را سقوط دهند و 
آن  رأس  در  وی  که  گردد  تشکیل  موقت  حکومت 
مردم  به  ملت  بابای  حیث  به  را  خود  و  گرفته  قرار 

معرفی کند.
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دست  کم 140 طالب در عملیاِت...
بربنیاد گزارش این منبع، عملیاِت تصفیه یی هم چنان 
در ولسوالی های هشت گانۀ شرق والیت پکتیا ادامه 

دارد. 
این مقام امنیتی همچنان می گوید: »در این عملیات، 
یک قبضه راکت انداز، دومیل دهشکه، سه پایه هاوان، 
کالشینکوف،  میل  چهار  روسی،  پیکای  میل  چهار 
یک عراده موتر نوع سرا چه، یک عراده موتر سایکل، 
به  از مهمات مختلف النوع  مقدار  پایه مخابره و  دو 
دست نیروهای امنیتی افتیده و بیش تر از 100 حلقه 

ماین نیز کشف و خنثی شده است.«
این در حالی  است که پیش از این، یک مقام بلندپایۀ 
امنیتی در زون جنوب شرق به روزنامۀ ماندگار گفته 
چندین  جاری،  به تاریخ1394/04/12سال  که  بود 
در  پاکستان  پاره چنار  استقامت  از  مرتبه  سه  طیاره 
مربوطات ولسوالی های سمکنی و جانی خیل والیت 
پکتیا نشست کرده و به طالبان سالح ومهمات پایین 

کرده  است.
او همچنان گفته بود که به تاریخ 9 سرطان و در شب 
جمعه ساعت11:30چندبال طیاره یک مقدار محموله 
پرتاب  جانی خیل  ولسوالی  مربوطات  در  هوا  از  را 

کرده  است. 

یک رویداد ترافیکی در غزنی 29 زخمی برجا گذاشت

30 مخالف مسلح در فاریاب کشته شدند

کرزی در پی ساقط  کردن... 
تاکید می کند که حامد کرزی  دیپلمات های ارشد غربی 
چندین ماه تالش می کرد تا دولت غنی را تضعیف کند 
و نیت وی ساقط کردن دولت بود. به گفته این دیپلمات، 
جایگزین  موقت  دولت  آنگاه  می داد  رخ  اتفاق  این  اگر 
می شد و کرزی برای پر کردن خالء سیاسی و به عنوان 

پدر ملت پا جلو می گذاشت.
این منبع آگاه افزود: اشرف غنی که پیش از این رفتارهای 
کرزی را تا حدی تحمل می کرد، از نیات کرزی اطالع 
دارد اما از نبرد علنی که ممکن است خودش در آن پیروز 
نشود، اجتناب می کند. کرزی در این بازی سیاسی از هر 

شخص دیگری در اینجا جلوتر است.
یکی از مشاوران رییس جمهوری افغانستان نیز با تایید 
را  همه  کشور  این  در  کرزی  می گوید:  اظهارات  این 

می شناسد اما غنی خیر.
هیچ گونه  افغانستان  سابق  جمهوری  رییس  حال  این  با 
جوسازی را نمی پذیرد. ایمل فیضی، سخنگوی پیشین او 
می گوید: دیدار با رهبران قبایل و بزرگان سراسر کشور 
مساله جدیدی برای کرزی نیست. این رویه او طی 14 
سال گذشته بوده است. این فرهنگ سیاسی افغانستان و 
میان کرزی و  پیوند قوی  اوست.  »استایل« شخصی  نیز 
رهبران و بزرگان افغانستان از سراسر این کشور مساله یی 

نیست که طرفین نادیده بگیرند.
دیگر  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  غنی  اشرف  حال 
که  داشت  قندهار  به  ماه گذشته سفری  است. وی  بس 
مرکز قدرت کرزی و سکونتگاه، برادر ناتنی  حامد کرزی 
سفر  این  از  هدف  می شود.  محسوب  کرزی«  »شاه ولی 
گزارش  طبق  بود.  منطقه  نفوذ  با  افراد  حمایت  جلب 
رسانه های محلی، غنی در جمع اعضای یک گروه جامعه 
مدنی گفته بود: زین پس دیگر هیچ دولت موازی یی در 

قندهار نخواهد بود.
جنگ قدرت میان اشرف غنی و حامد کرزی ماه می و 
جاسوسی  آژانس های  میان  تفاهمی  یادداشت  که  زمانی 
افغانستان و پاکستان به امضا رسید، اوج گرفت. اگرچه 
اما  است،  اطالعاتی  همکاری  ارتقای  توافق  این  هدف 
قسم  »دشمن  مقابل  تسلیم  را  آن  افغان ها  از  بسیاری 
خورده« می دانند. این توافق بهانه یی به دست کرزی داد 
تا حمالت علیه غنی را که همنوا با افکار عمومی حرکت 
به  را  بسیاری وی  که  این شد  نتیجه  کند.  آغاز  می کند، 

چشم حافظ حاکمیت ملی افغانستان دیدند.
ارسال  به کرزی  را  پیام  این  غنی می خواهد  اشرف  اگر 
احتمال  کند،  نشینی  عقب  وظایفش  حوزه  از  که  کند 
پیروی کردن کرزی از وی بسیار اندک است. بسیاری از 
تحلیل گران و مشاوران تاکید دارند که وی جایگاه خود 
را به نحوی تحکیم کرده است که تنها جایگزین با ثبات 
برای دولتی محسوب می شود که تاکنون نتوانسته است 

خوب عمل کند.

در نتیجۀ واژگون شدن یک موتر مسافربری نوع 303 در والیت غزنی 29 تن، به 
شمول 2 کودک و یک زن، زخمی شدند.

این رویداد ساعت  پولیس غزنی گفت که  فرماندهی  امنیت  آمر  انصافی،  اسداهلل 
4 بامداد روز دوشنبه در منطقۀ روضۀ شهر غزنی اتفاق افتاده است. او دلیل این 
حادثه را ساخت یک دروازه در مسیر شاه راه کابل - قندهار می داند که با اصول 

ترافیکی برابر نیست.
آقای انصافی افزود که دستور توقف کار ساخت این دروازه و بازداشت مسووالن 

شرکت سازندۀ آن صادر شده است.
بر بنیاد گزارش ها، این موتر از کابل به سوی قندهار در حرکت بوده است.

از سوی دیگر بازمحمد همت، رییس شفاخانۀ والیتی غزنی می گوید که از این 
حادثه، 29 زخمی به شفاخانه منتقل شده که وضعیت صحی چهار تن شان وخیم 

است.
شاه راه کابل - قندهار از مسیرهایی با حوداث زیاد ترافیکی است. بر بنیاد گزارش ها، 
ساالنه صدها تن در رویدادهای ترافیکی در کشور جان می بازند. مسووالن، عامل 
بیشتر این رویدادها را خرابی جاده ها، نبود عالیم ترافیکی و عدم رعایت قوانین 

ترافیکی از سوی راننده ها می دانند.

ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید 30 مخالف مسلح در منطقه آستانه والیت 
فاریاب کشته شدند.

امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه یی گفته که دو نفر از سرگروه های طالبان به 
نام های عبداهلل و رحمت، همراه با 28 نفر از افرادشان در منطقه آستانه در ولسوالی 

شیرین تگاب کشته شدند.
در این خبرنامه آمده که این افراد سرگرم فعالیت های تخریبی و جمع آوری عشر 
و زکات از مردم منطقه بودند که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی کشته 

شدند.
این در حالی است که سید لقمان گهریک، ولسوال شیرین تگاب والیت فاریاب 
به بی بی سی گفت که در حال حاضر منطقه آستانه در کنترل مخالفان دولت است.

آمده  منطقه  این  به  فاریاب  مرکز والیت  میمنه  از شهر  که  نیروهایی  او می گوید 
بودند روز گذشته آستانه را ترک کردند و پس از آن پاسگاه های پلیس و مردمان 

محل که برای دفاع برپا شده بود نیز خالی شد.
آقای گهریک می گوید که در منطقه درگیری رخ نداده است.

به گفته او اگر این منطقه از دست مخالفان خارج نشود، امنیت سه ولسوالی شیرین 
تگاب، دولت آباد و خواجه سبزپوش با خطر روبرو خواهد شد.

آقای گهریک می گوید در منطقه آستانه حدود سی روستا وجود دارد.
بارز، سرپرست والیت فاریاب می گوید که منطقه آستانه به دست  اما عبدالستار 

مخالفان نیافتاده و درگیری در این منطقه به شدت جریان دارد.
به گفته آقای بارز تماس با نیروهای امنیتی در منطقه دشوار است و او نمی تواند 

آماری از تلفات ارائه کند.

نقیب اهلل فایق، نماینده فاریاب در مجلس نمایندگان نیز در صفحه رسمی فیسبوکش 
نوشته که منطقه آستانه به دست مخالفان افتاده است.

نیروهای  میان  والیت  این  المار  ولسوالی  در  شدید  درگیری های  از  همچنین  او 
امنیتی و مخالفان مسلح خبر داده است.

آقای فایق نوشته که ده ها نفر در این درگیری کشته و زخمی شده اند و باید هرچه 
سریع تر به آنها کمک های الزم برسد.

از یک هفته به این سو درگیری های پراکنده در نقاط مختلف والیت فاریاب جریان 
دارد.

حملۀ تند عبداهلل بر مقام های حکومت پیشین:

سقوط حکومت را خواب ببینید

ACKU
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ورزش
صعود افغانستان 

به جام جهانی 20 
آورۀ کریکت

تابستان  در  باید  یوونتوس  باشگاه  کرد  اعالم  منچستریونایتد  پیشین  سرمربی 
جاری هافبک فرانسوی اش را به فروش برساند.

الکس فرگوسن زمانی که پل پوگبا در سال 2009 به آکادمی جوانان منچستریونایتد 
رفت، هدایت یونایتدها را به دست داشت. پوگبا اما در سال 2012 یونایتد را 
ترک کرد زیرا بر این باور بود که باید در تیم نخست منچستریونایتد بیشتر به 

میدان می رفت.
پوگبا در یوونتوس چهره شد و اکنون تیم های بزرگی از اروپا به دنبال او هستند، 
به شکلی که یوونتوس پیشنهاد 80 میلیون پوندی بارسلونا برای خریدش را رد 
کرده است. فرگوسن در حالی که یکی از تماشاگران برگزاری تنیس ویمبلدون 

بود، به سران یوونتوس پیشنهاد کرد پوگبا را زودتر بفروشند.
فرگوسن در این زمینه گفت: اگر جای آنها بودم، پوگبا را می فروختم. درست 
است که او با قراردادی آزاد از منچستریونایتد رفت و نتوانستیم از فروش وی 
پولی دریافت کنیم اما اگر اکنون جای سران یوونتوس بودم، بدون هیچ شکی 

پوگبا را می فروختم.
فرگوسن در ادامه به تمجید از یوونتوس، تیم تحت هدایت ماسیمیلیانو آلگری 
پرداخت که در فصل گذشته قهرمانی در سری A و کوپا ایتالیا را کسب کرد اما 

در فینال لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه سه بر یک مغلوب بارسلونا شد.
پیرمرد اسکاتلندی در این مورد هم گفت: یووه تیم خوبی است. آنها چهار بار 
پیاپی است که در لیگ فوتبال ایتالیا عنوان قهرمانی را کسب می کنند و در فینال 
اروپا نیز کمی بدشانس بودند. آنها مغلوب ضدحمله های بارسلونا شدند اما بیش 

از آنها توپ را در اختیار داشتند.

ترک  برای  کاسیاس  ایکر  تصمیم  است  معتقد  بارسلونا  ملی پوش  هافبک 
باشگاهی که تمام دوران حرفه ای اش در آن بازی می کرده، دشوار بوده است.

ایکر کاسیاس، محصول آکادمی باشگاه رئال  مادرید که امید داشت روزی به 
به حضور  نهایت  پایان دهد، در  دوران حرفه یی خود در جمع کهکشانی ها 
25 ساله اش در این تیم خاتمه داد و با قراردادی دو ساله به پورتوی پرتغال 

پیوست.
کاسیاس  با  اسپانیا  ملی  تیم  در  سال   9 که  بارسلونا  هافبک  اینیستا،  آندرس 
همبازی بوده است و با یکدیگر دو بار فاتح جام ملت های اروپا شده اند و یک 
قهرمانی را نیز در جام جهانی تجربه کرده اند، به یکی از شبکه های تلویزیونی 
اسپانیا گفت: با ایکر صحبتی نکرده ام، اما می توانم حدس بزنم که جدایی او از 
رئال مادرید آسان نبوده است. ترک کردن باشگاهی که تمام دوران حرفه ای ات 
را در آن بوده ای دشوار است، از این رو باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
کاسیاس 34 ساله در طول 1۶ سالی که در تیم اصلی رئال بود، پنج بار فاتح 
اللیگا شد و سه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، دو قهرمانی در جام حذفی 
اسپانیا، چهار عنوان سوپرجام اسپانیا، دو عنوان سوپرجام اروپا، یک قهرمانی 

در جام باشگاه های جهان و یک جام بین قاره یی کسب کرد.

سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال بایرن مونیخ راجع به جدایی هافبک آلمانی پیشین 
تیمش برای ملحق شدن به شاگردان لوئیز فن خال در اولدترافورد اظهارنظر کرد.

جدایی باستین شواین اشتایگر از بایرن مونیخ پس از 1۷ سال حضور در این تیم، 
برای پیوستن به منچستریونایتد، اتفاقی بود که بسیاری از هواداران باواریایی ها را 
خشمگین کرد و به نظر آنها این اتفاق نتیجه بی کفایتی مدیران و اعضای کادر فنی 

تیم برای حفظ ستاره 30 ساله تیم شان بوده است.
پپ گواردیوال اما می گوید که او و مدیران بایرن در این قضیه چاره دیگری نداشته 
پایان  در  گواردیوال  کنند.  موافقت  انگلیس  به  انتقال شواینی  با  بوده اند  مجبور  و 
تلکام در مونشن گالدباخ )جایی که  کار تیمش در تورنمنت تدارکاتی سه جانبه 
عنوان سوم را کسب کرد(، با تأکید بر اینکه بایرن مونیخ را نباید مسوول جدایی 
شواین اشتایگر و قرارداد 12 میلیون پوندی او با شیاطین سرخ دانست، گفت: برای 
من افتخار بزرگی بود که باستین شواین اشتایگر را تمرین بدهم. ما قبل از شروع 
تمرینات پیش فصل با هم صحبت کردیم و من به او گفتم تصمیم گیری با خودت 

است.
گواردیوال ادامه داد: رفتن باستین به منچستریونایتد یک تصمیم کاماًل شخصی بود. 
او می خواست تجربه بازی در لیگ برتر را هم کسب کند. با این حال من واقعًا 

قدردان باستی هستم و از او تشکر می کنم.
شواین اشتایگر در فصل گذشته هم از نظر آمادگی جسمانی و هم از نظر فنی در 
پپ  هدایت  تحت  تیم  اصلی  ترکیب  مهره های  جزو  دلیل  همین  به  و  نبود  اوج 

گواردیوال محسوب نمی شد.

تیم قدرتمند اسکاتلند  با شکست  افغانستان  تیم ملی کریکت 
جواز حضور در رقابت های جام جهانی 20 آوره را به دست 

آورد.
های جام  رقابت  مقدماتی  مرحله  در  افغانستان  دیدار  سومین 
برگزار  اسکاتلند  ها  رقابت  میزبان  مقابل  در  آوره   20 جهانی 
با تفاوقت 3۷ دوش اسکاتلند را  شد که افغانستان موفق شد 

شکست دهد.
در این بازی، افغانستان پنج بازیکن خود را از دست داد و 210 
دوش را به عنوان هدف برای اسکاتلندی ها تعیین کرد. اما تیم 
حریف پس از دست دادن ده بازیکن توانستند که 1۷3دوش 

بدست بیاورد.
تیم ملی کریکت افغانستان پیش از این، تیم های امارات متحده 

عربی و هلند را شکست داده بود.
کریکت بازان افغانستان توانستند از مجموع سه بازی، با کسب 

۶ امتیاز صدر نشین گروه بی شد.
به  بازی خود  چهارمین  در  امروز  افغانستام  کریکت  ملی  تیم 

مصاف تیم کینیا می رود.
افغانستان در این گروه با تیم های عمان، امارات متحده  عربی، 

هلند، کانادا، اسکاتلند، نیپال و کینیا هم گروه است.
هند  میزبانی  به  میالدی   201۶ سال  در  آوره   20 جهانی  جام 
برگزار می شود و افغانستان در سه دوره  پیش از این رقابت ها 
در  ترتیب  به  که  میالدی  در سال های 2010، 2012 و 2014 
شده  برگزار  بنگالدیش  و  سریالنکا  اندیز،  ویست  کشورهای 

بود حضور داشته داشت.

فرگوسن:

 یـوونتوس بایـد پوگبـا را بـفروشـد

اینیستا:
 جدایی کاسیاس از رئال  

آسان نبوده است

واکنش گواردیوال به پیوستن شواین اشتایگر به منچستریونایتد:

شواین اشتایگر یک تصمیم 
کاماًل شخصی گرفت
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رییس جمهوری ترکیه در واکنش به سخنان عبداهلل گل که سیاست خارجی 
انقره را به باد انتقاد گرفته بود، گفت: من در دوران 4 سال خدمت سیاسی خود، 
از انجام هیچ کاری برای ملت خودم کوتاهی نکرده ام، اما قطعًا کسانی هستند که 
خیانت کرده اند، کسانی که ترسیده اند و کسانی که قربانی خودخواهی شده اند.

به نوشته روزنامه تودی زمان، سخنان رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری 
کنونی ترکیه در مراسم افطار و در پی سخنان عبداهلل گل مطرح شد، گل، رییس 
جمهوری سابق ترکیه سخنانی در راستای تحریم سیاست  خارجی ترکیه مطرح 
کرده بود و به نظر می رسد که بیشتر اظهارات اردوغان خطاب به وی بیان شد.
اردوغان گفت: در طول 40 سال کار سیاسی خودم، هیچ گاه از انجام وظیفه 
برای ملتم خسته نشدم و همواره در راستای انتظارات مردم عمل کردم و هیچ 
کاری انجام ندادم که اعتماد آنها به من از میان برود. با این وجود قطعًا کسانی 
هستند که خیانت کرده اند، کسانی که جاه طلبی آنها را فرا گرفته باشد، کسانی 
که ترسیده باشند کسانی که قربانی خود خواهی خود شده باشند و کسانی که 
نفس کم آورده باشند. ما آنها را به حال خود رها می کنیم و کار خودمان را 

انجام می دهیم.
عبداهلل گل رسمًا از دنیای سیاست کناره گرفته است و پس پایان دوره دوران 
سخنان  بازنگشت.  توسعه  و  عدالت  رده های حزب  به  جمهوری اش  ریاست 
اردوغان  که خود  بود چرا  گل  به  پیامی خطاب  که  می رسد  نظر  به  اردوغان 
آنکه  از  بود. پس  توسعه شده  و  عدالت  به حزب  بازگشت گل  مانع  شخصًا 
این  هدایت  سکان  همچنان  شد  انتخاب  جمهوری  رییس  عنوان  به  اردوغان 
حزب را در دست داشت و از کنگره حزب خواست احمد داوود اوغلو را به 
عنوان رهبر جدید انتخاب کند. اقدام اردوغان برای تعیین رهبر جدید حزب، 
پیش از ترک حزب عدالت و توسعه در واقع تالشی بود تا مانع روی کار آمدن 

عبداهلل گل به عنوان رییس حزب شود.
اردوغان در ادامه سخنان خود همچنین گفت: متحدان سیاسی کسانی نیستند 

اردوغان  منابع شخصی خود گردهم جمع شوند.  تامین  برای  یا  و  اتفاقی  که 
همچنین تاکید کرد که کسانی که به این کشور خدمت می کنند تا راهی برای 
تامین منافع خود پیدا کنند باید بدانند که رسیدن به منافع همانند گرد و خاک 
بر روی برگ است و عدم حضور آنها هم باعث نمی شود که توجه کسی جلب 
شود و کسی دیگر آنها را به یاد نیاورد. این سخنان نیز اشاره  آشکاری به عبداهلل 
گل است. عبداهلل گل گفته بود که احمد داوود اوغلو در دوران تصدی وزارت 
امور خارجه سیاست »مشکالت صفر« با همسایگان را در پیش گرفت اما عماًل 
به »همسایگان صفر« تبدیل شد و متحدان ترکیه یکی پس از دیگری از آنکارا 

دور شدند.

پس از انفجار موتر بمب گذاری شده مقابل کنسولگری رم در قاهره، نخست 
وزیر ایتالیا ضمن تحسین اقدامات رییس جمهوری مصر گفت: وی تنها رهبری 

است که می تواند مصر را نجات دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا همچنین متعهد 
شد، رم پس از حمله روز یکشنبه که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را به 

عهده گرفت، نخواهد ترسید.
در این حمله یک غیرنظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.

عبدالفتاح  می کنم  فکر  الجزیره گفت:  تلویزیونی  شبکه  با  مصاحبه یی  در  وی 

سیسی، رییس جمهوری مصر رهبر بسیار عالی و بزرگی است. صریحًا به شما 
بگویم در حال حاضر مصر تنها با رهبری سیسی نجات خواهد یافت.

رنتزی افزود: این طرز تفکر و موضع شخصی من است و به دوستی ام با سیسی 
افتخار کرده و از او در راستای صلح حمایت خواهم کرد چرا که مدیترانه بدون 

مصر قطعا مکانی بدون صلح خواهد بود.
با  گفت وگویی  در  انتحاری  حمله  این  از  پس  شنبه  روز  ایتالیا  وزیر  نخست 
سیسی گفت: این دو کشور در مبارزه علیه تروریسم و تعصب در کنار یکدیگر 

خواهند ایستاد.
آغاز  را  مصر  امنیتی  نیروهای  علیه  مبارزه  گرایان  افراط  که  پیش  سال  دو  از 
کرده اند، این حمله نخستین حمله به یکی از هیات های خارجی در این کشور 

است.
رنتزی در پاسخ به سواالت مربوط به دلیل احتمالی که ایتالیا هدف این حمله 
قرار گرفته گفت: من وارد بازی حدس و گمان نمی شوم. حمالتی از این قبیل 
برای هدف  را  لجستیکی  توانایی  و  باشند  داشته  تصادفی  جنبه های  می توانند 
گرفتن یک کشور غربی نمایش دهند. اما این مساله که ایتالیا باید با عزم و اراده 
قاطع به این حمالت واکنش نشان دهد، حتمی است. ما اجازه نمی دهیم که 

ترس در وجودمان رخنه کند.
وی در ادامه مصاحبه با شبکه تلویزیونی »الجزیره« گفت: برای مصر بسیار مهم 
است که آزادی رسانه ای را تضمین کند تا خبرنگاران بتوانند در امنیت فعالیت 

کنند.

حملۀ اردوغان بر عبداهلل گل:

کسانی خیانت کردند و قربانی خودخواهی شدند

نخست وزیر ایتالیا:

تنها سیسی می تواند مصر را نجات دهد

مشاور نخست وزیر پاکستان: 

داعش مشکلی 
بالقوه برای ماست

ملی  امنیت  و  خارجی  امور  در  پاکستان  وزیر  نخست  مشاور 
برای  بالقوه  مشکل  یک  را  داعش  تروریستی  گروه  گفت: 

کشورمان می دانیم.
سرتاج عزیز روز دوشنبه با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی 
اعالم کرد: برخی گزارش ها از افغانستان حاکی است که بعضی 
افراد درحال محلق شدن به گروه تروریستی داعش در آن کشور 
هستند و مقابله با این مساله نیازمند همکاری همه کشورها است.
وی تاکید کرد: داعش هنوز به مشکل جدی در پاکستان تبدیل 
داعش در  نشان دهنده حضور  که  کافی  مدارک  نشده است و 
پاکستان  نقاط  برخی  در  اگرچه  ندارد  وجود  باشد  کشور  این 
یک  این  اما  است  شده  دیده  داعش  از  پوسترهایی  یا  جزوات 

مشکل جدی نیست.
ملی  امنیت  و  خارجی  امور  در  پاکستان  وزیر  نخست  مشاور 
گفت: باید در هفته ها و ماه های آینده توجه بیشتری به این مساله 
داشته باشیم چون موضوع گسترش فعالیت داعش از خاورمیانه 

به منطقه جنوب آسیا باید خیلی بادقت رصد شود.
سرتاج عزیز همچنین با اشاره به سفر هفته گذشته محمد نواز 
شریف نخست وزیر پاکستان به روسیه برای شرکت در اجالس 
سران سازمان همکاری شانگهای، این سفر و دیدارهای وی با 
رییس  جینپینگ  شی  روسیه،  جمهوری  رییس  پوتین  والدیمیر 
جمهوری چین، اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان و نارندرا 

مودی نخست وزیر هند را بسیار مهم توصیف کرد.
با  شانگهای  همکاری  سازمان  موافقت  به  توجه  با  گفت:  وی 
عضویت کامل پاکستان و البته هند در این نهاد، روند مربوط به 
انجام این مهم در جریان است و بعد از تکمیل شدن این روند، 
شانگهای  همکاری  سازمان  اصلی  عضویت  به  رسمًا  پاکستان 

درخواهد آمد.
شانگهای  همکاری  سازمان  اعضای  اینکه  بیان  با  عزیز  سرتاج 
باید از روابط خوبی با یکدیگر برخوردار باشند گفت: پاکستان 
و هند که قرار است به زودی رسمًا به اعضای اصلی این سازمان 

محلق شوند، باید روابط خود را بهبود دهند.

سازمان ملل:
 بحران سوریه بزرگترین بحران 

جهان در 25 سال اخیر است

کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل با اعالم 
میلیون   4 از  بیش  به  سوری  آوارگان  تعداد  که  این 
تن افزایش یافته اعالم کرد: بحران سوریه بزرگترین 

بحران جهان در 25 سال اخیر است.
از  ماه  دو  از  پس  تنها  نیوز،  بوابه  گزارش خبری  به 
سه  مرز  به  سوری  پناهندگان  تعداد  که  این  اعالم 
میلیون تن رسیده، این رقم به چهار میلیون تن افزایش 

یافت.
اعالم  بیانیه ای  در  پناهندگان  امور  عالی  کمیساریای 
جدید  پناهندگان  به  مربوط  گزارش های  طبق  کرد 

اخیر  بیانیه های  نیز  و  رفته اند  ترکیه  به  که  سوری 
مقیم  سوری  پناهندگان  تعداد  درباره  ترکیه  مقامات 
این کشور مشخص شد تعداد کل این پناهندگان در 
 310 و  میلیون   4 مرز  از  سوریه  همسایه  کشورهای 

هزار تن گذشته است.
این کمیساریا پیش بینی کرد این تعداد تا پایان سال 
2015به 2۷ / 4 میلیون تن برسد. عالوه بر این دست 
کم ۶ / ۷ میلیون تن دیگر نیز در داخل سوریه آواره 
معیشتی  شرایط  در  آنان  از  زیادی  تعداد  و  شده اند 
سختی زندگی می کنند و در مناطقی هستند که کمک 

رسانی به آنها بسیار دشوار است.
عالی  کمیسیونر  گوتریش،  آنتونیو  راستا  همین  در 
سوری،  پناهندگان  گفت:  ملل  سازمان  پناهندگان 
بزرگترین مجموعه پناهندگان حاصل از یک درگیری 
در میان یک نسل را تشکیل می دهند. بحران سوریه 
و  بوده  جهان  بحران  بزرگترین  اخیر،  سال   25 در 
دارند؛  نیاز  جهانی  حمایت های  به  سوری  آوارگان 
چرا که در شرایط بسیار بدی هستند و هر روز فقیرتر 

می شوند.
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