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دارد  تالش  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  فرمانده 
سیاستمداران واشنگتن را قانع کند که جنگ علیه طالبان و 
داعش در افغانستان تا پیروزی فاصله بسیار دارد و نیروهای 
امریکایی سال های دیگری باید در این کشور حضور داشته 

باشند.
کمبل،  جان  جنرال  راشاتودی،  خبرگزاری  گزارش  به 
فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان که از سال 2014 
ما  باره گفت:  این  بر عهده دارد در  را  نیروها  این  رهبری 
نباید این مساله را بپوشانیم. من معتقدم که برای سال های 

آتی باید به حضور خود در افغانستان ادامه دهیم.
نیروی  فرمانده  عنوان  به  سمتش  از  زودی  به  که  کمبل 
بر  عالوه  می شود،  بازنشسته  افغانستان  در  امریکایی 
مسلح  کمیته سرویس های  به  اخیر خود خطاب  سخنرانی 
داده  هشدار  مصاحبه هایش  در  بارها  نماینده گان  مجلس 
است »خروج نیروهای امریکایی از افغانستان کل ماموریت 
و  می دهد  قرار  خطر  معرض  در  را  کشور  این  در  امریکا 
به طالبان اجازه می دهد تا زمان خروج ما صبر کند و بعد 

دست به عملیات بزند«. باراک اوباما، رییس  جمهور امریکا 
پیش از این برنامه داشت تا تقریبًا تمامی نیروهای امریکایی 
را تا پایان دوره خود در جنوری 2017 از این کشور خارج 
کند اما کاخ سفید اخیراً تنها از کاهش نیروها از 9800 به 

5500 تن سخن می گوید.
بود:  گفته  نیز  کنگره  به  خطاب  اظهاراتش  طی  کمبل 
افغانستان در یک نقطه بازگشت پذیر قرار دارد و به سطحی 
از امنیت و ثبات نرسیده که کاهش...        ادامه صفحه 6
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قانون بزرگ این است: با کسی که خیلی بیش از تو و یا 
خیلی کمتر از تو دارد، دربارة پول سخن مگو!
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

رابطه جنسی  به ظن  غور  در والیت  مرد  و  زن  یک   
توسط طالبان تیرباران شدند.

مقام ها در غور گفته اند که این افراد توسط طالبان متهم 
شناخته شدند و روز پیش بر اثر تیرباران در یک دادگاه 

صحرایی زن کشته و مرد زخمی شده است.
به  تماسی  در  غور  والی  سخنگوی  خطیبی،  عبدالحی 
خبرگزاری جمهور بیان کرد که این رویداد در روستایی 
بنام »زانو« در ولسوالی دولینه این والیت رخ داده است.
به بیان او، طالبان این افراد را در یک دادگاه صحرایی و 

با حضور مردم تیرباران کرده اند.
زیر  زانو  روستای  می گوید:  غور  والی  سخنگوی 
حاکمیت گروه طالبان در ولسوالی دولینه قرار داشته و 

دولت در آن مناطق نفوذ ندارد.
دولینه از جمله ولسوالی هایی است که همواره حضور 
طالبان در آن گزارش شده و روستای زانو هم بصورت 

کامل زیر حاکمیت آنان قرار دارد.

هارون مجیدی

وجود اختالفات گسترده میان رییس جمهوری 
و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی سبب 
بن  به  ملی  کالن  پروسه های  که  است  شده 

بست بخورد.
هستند  معتقد  آگاهان  و  کشور  شهروندان 
وجود اختالفات شدید میان رهبران حکومت 
وحدت ملی سبب شده تا  با گذشت نزدیک 
به دو سال از عمر این حکومت، وزارت دفاع، 
ریاست عمومی امنیت ملی و شمار زیادی از 

والیات توسط سرپرستان اداره شود.
سبب  اختالفات  این  که  می گویند  شهروندان 

ُکندی خدمت رسانی نیز شده است.
جمهوری  ریاست  سخنگوی  معاون  اما، 
اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  که  می گوید 
و  صلح  و  جنگ  کالن  پالیسی های  مورد  در 
چگونگی پیش برد امور مملکتی دیدگاه مشابه 

دارند. 
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 سید ظفر هاشمی...                

تیرباران یک مرد و زن 
در غور

شرط طالبان برای اتصال برق:
عملیات دندغوری را متوقف کنید کشور بیکار

 و پنجاه هزار بست خالی

جنرال کمبل:

 باید سال ها در افغانستان بمانیم
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نگاه انتقادی 
به غرب

از چشم انداز 
فرانسه و 

آلمان

از رکاب زنی 
تا نامزدی 

جایزه صلح 
نوبل

در برگ ها

کسری نامه ِی 
پیامبر را 

پاره نكرده!

اختالفات رهبران حکومت پروسه های کالن ملی را به بن بست کشانده است
معاون سخنگوی رییس جمهوری:

 غنی و عبداهلل دیدگاه مشابه دارند
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طالبان در والیت بغالن اعالم کردند که در صورت توقف عملیات 
نظامی حکومت افغانستان در منطقه دندغوری این والیت، اجازه 

وصل خطوط انتقال برق ازبکستان به کابل را می دهند.
بغالن  والیت  در  طالبان  با  مذاکره کننده گان  پژواک،  گزارش  به 
اعالم کردند: طالبان در مورد ترمیم دکل های تخریب شده برق و 

اتصال مجدد این نیرو به کابل شرط گذاشته اند.
دیگر  بار  ازبکستان  برق  اینکه جریان  برای  داشتند:  اظهار  آن ها 
تا  افغانستان می خواهند  به کابل برقرار شود طالبان از حکومت 
در  بغالن  والیت  دندغوری  منطقه  در  را  خود  نظامی  عملیات 

شمال این کشور متوقف کنند.
بیش از 10 روز است که برخی مناطق شهر کابل به علت تخریب 

دکل های انتقال برق توسط طالبان در خاموشی به سر می برند.
این در حالی است که به دلیل درگیری نیروهای امنیتی و طالبان 
افغانستان در مسیر انتقال برق...                     ادامه صفحه 6
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نگران اند.  کندز در شماِل کشور  شهروندان 
گروه های  دیگر  بارِ  یک  که  نگران اند 
شهرشان  به  جنایت پیشه  و  تمامیت خواه 
بیرون  مردم  روزگارِ  از  دمار  و  کنند  حمله 
زمینۀ  توطیه گران  باز  که  نگران اند  کنند. 

برگشِت دوبارۀ طالبان را فراهم سازند! 
شهروندان  از  شماری  یک شنبه،  روز 
را  نگرانی ها  این  گردهمایی  یک  در  کندز 
که  گفتند  به صراحت  آن ها  کردند؛  مطرح 
گرفتِن  آتش  شاهد  دیگر  بارِ  نمی خواهند 
خانه  و کاشانۀ شان باشند. آن ها از ظلمی که 
در زمان غلبۀ گروه طالبان بر این شهر روا 

داشته شده بود، حکایت ها می کردند. 
دنبال  به  که  کندز  والی  حال،  همین  در 
سمت  این  به  دوباره  شهر،  این  تسخیر 
گماشته شد نیز به شدت نگران و سراسیمه 
به نظر می رسید و نگرانی های شهروندان را 
موجه دانست. او از دولِت مرکزی خواست 
را  هراس افکن  گروه های  علیه  عملیات  که 
حاال  همین  کندز،  والی  گفتۀ  به  کند.  آغاز 
طالبان در دو کیلومتری این شهر بیرق های 
که  می کنند  تهدید  و  برافراشته اند  را  خود 
کندز خواهند شد. چرا  وارد شهر  به زودی 
با وجود همۀ امکانات و ظرفیت ها، عملیات 

پاک سازی در کندز صورت نمی گیرد؟ 
وقتی در ماه میزان سال روان، گروه طالبان 
موفق به تسخیِر این شهِر استراتژیک در شمال 
کشور شد، همه از یک توطیه در سقوط این 
شهر  پس گیری  از  بعد  گفتند.  سخن  شهر 
کندز، روزها عملیاِت پاک سازی شهر ادامه 
ریاست جمهوری  آن هم  از  پس  و  کرد  پیدا 
هیأتی را به هدف بررسی وضعیت کندز و 
اما  فرستاد.  شهر  این  به  آن  سقوط  عوامل 
از  بیش  می شود  گفته  که  هیأت  گزارش 
هاله یی  در  همچنان  است،  صفحه  دوصد 
را  آن  جزییاِت  کسی  و  دارد  قرار  ابهام  از 
نمی داند. از این گزارش یک نسخۀ کوچک 

ُکِل مسایل  به  منتشر شده که گفته می شود 
با  چنین  کندز  گزارش  چرا  نمی پردازد. 
ریاست جمهوری  ارگ  از سوی  بی اعتنایی 
استقبال شد؟ آیا در پِس جنگ های کندز و 
در مجموع شمال کشور، برنامه های دیگری 

وجود دارد؟ 
سوال های زیادی در این خصوص بی پاسخ 
مانده اند و ریاست جمهوری نیز ُمهر سکوت 
بزرگ  شاملوی  گفتۀ  به  است.  زده  لب  بر 
در  را  فجیعی  مرگی  جوجۀ  »مرغ سکوت، 
انسان های  مرِگ  نشسته«؛  بیضه  به  آشیان 
مظلوم و از همه جا بی خبر که قربانی توطیه 
و دسیسۀ سیاست مداران می شوند. در عین 
حال، گزارش ها از والیت بغالن نیز چندان 
هم  والیت  این  در  نیستند.  دلخوش کننده 
طالبان  گروه  و  امنیتی  نیروهای  میان  جنگ 
به کندی  که  می شود  گفته  ولی  دارد،  ادامه 
که  است  ماه  یک  به  نزدیک  می رود.  پیش 
افغانستان و از جمله کابل به  برخی مناطق 
می برند.  سر  به  تاریکی  در  برق  قطِع  دلیل 
طالبان پایه های برق در بغالن را هدف قرار 
که  می شود  گفته  و  اند  کرده  منهدم  و  داده 
اند.  کرده  ماین گذاری  هم  را  آن ها  اطراِف 
خوِب  امکانات  داشتن  وجود  با  دولت 
در  هراس افکن  تعداد  یک  پِس  از  جنگی، 
مقام های  است.  نتوانسته  شده  بیرون  بغالن 
وزارت دفاع، دلیِل ُکندی عملیات را توجه 
ولی  می کنند  عنوان  غیرنظامیان  زنده گی  به 
به  عملیات  که  نمی تواند  شده  دلیل  این 
برده  پیش  دیگری  تاکتیک های  و  شیوه ها 

نشود.
 حیثیت و اعتبارِ دولت وحدت ملی در گروه 
وحدت  دولت  اگر  عملیات هاست.  همین 
ملی نتواند که از پِس تامین امنیت شهروندان 
به خوبی بیرون شود، باید فاتحۀ مشروعیِت 
خود را بخواند. فراموش نمی کنیم که رهبران 
فعلی با چه ساز و دهلی در زمان پیکارهای 

انتخاباتی دم از تأمین امنیت سراسری، بهبود 
وضعیت کشور و گسترش حاکمیت دولتی 
یک سال ونیم  از  پس  حاال  ولی  می زدند، 
رهبران،  وعده های  که  می شود  معلوم 
در  این که  در  است.  نبوده  بیش  شعارهایی 
عقِب این ناامنی ها، دست های بزرگی در کار 

است، هیچ تردیدی وجود ندارد.
و  کرده اند  آغاز  را  دشواری  سال  طالبان   
به جهانیان خود را نشان دهند.  می خواهند 
که  برمی آید  چنین  قراین  از  متأسفانه  اما 
به سامان  نیز چندان  از داخل  نظام  وضعیت 
از درون  نیست و همکاری های گسترده یی 
نظام با شبه نظامیاِن مخالف صورت می گیرد. 
اعتبارِ  دولت وحدت ملی دیگر آن وجه و 
دیگر  ندارد.  را  نخست  هفته های  و  روزها 
اعتماد  کمتر کسی به حرف و قوِل رهبران 
از  خانواده ها  و  جوانان  فرار  می دهد.  نشان 
به  مردم  بی باوری  دالیِل  از  یکی   کشور، 
حکومت و وعده های آن است. اگر وضعیت 
به همین صورت پیش برود، به زودی شاهد 

روزهای واقعًا تلخ و دشوار خواهیم بود. 
به  افغانستان  که  است  این  مثل  روزها  این 
سال های آغاز دهۀ هفتاد و کمی پیش از آن 
برگشته است. همان روحیۀ یأس و ناامیدی 
مردم  چهره های  در  می توان  را  سال ها  آن 
دید. من وقتی در میان مردم هستم و یا از 
استفاده  رفت وآمد  برای  شهری  موترهای 
می کنم، به یاد آن سال ها می افتم. سال هایی 
که آیندۀ خود را گم کرده بود. سال هایی که 
کرد.این  فکر  برای روزهای خوب  نمی شد 
روزها نیز افغانستان به چنان حال و هوایی 
دچار شده است. فضای یأس و ناامیدی همه 
و  سپیدار  قصرهای  است.  کرده  مشوش  را 
ارگ به آرامی مشغول کارهای روزمرۀ خود 
اند، ولی در شهرهای کشور آرامش و امنیت 

وجود ندارد. 

2 www.mandegardaily.com

احمــد عمران

وضعیت غیرقابل 
تحمل شده

 

بیکاره گی  بیکاری و  از هر طرف خبر  در روزگاری که 
است، خبرهایی از خالی بودن بیش از  پنجاه هزار بست 
در ادارت دولتی به نشر می رسد. پنجاه هزار بست خالی 
در جامعه یی که از بیکاری رنج می برد، بخش کالنی را 
صاحب کار می کند و به همان پیمانه در بهتر شدن ارایه 
است  کشوری  افغانستان  می شود.  تمام  موثر  خدمات، 
از  دقیقی  آمار  هرچند  است.  گره خورده  بیکاری  با  که 
دست  در  کشور  کار  شرایط  واجد  افراد  بیکاری  میزان 
نیست؛ ولی در آمارهای نه چندان دقیق هم به نظر میرسد 
زیرا  می برند.  رانج  بیکاری  از  افغانستان  مردم  بیشتر  که 
دولت  جانب  از  زایی  اشتغال  برای  زیرساخت هایی  نه 
دیگر  فرصت های  هم  نه  و  است  نشده  انداخته  کار  به 
اند.  شده  فراهم  خصوصی  نهادهای  جانب  از  کاری 
بعضی  نظامی و  نیروهای  نسبی  با خروج  در عین حال 
توقف  یا  و  کاهش  و  بین المللی  بزرگ  موسسات  از 
فعالیت های تعداد باقیمانده و نیز ورشکست شدن حجم 
عظیم از کارخانه جات در والیات، به نظر می رسد حجم 
ملی  وحدت  دولت  طی  کننده  نگران  میزان  به  بیکاری 
اضافه  روز  هر  بیکاران جامعه  میزان  به  و  یافته  افزایش 
می شود. این وضعیت زمانی نگران کننده تر می شود که 
جوانان فارغ التحصیل بدون داشتن چشم انداز روشن از 
آینده شغلی، به صفوف بیکاران می پیوندند و یا مجبور 
می شوند در جستجوی کار و زندگی بهتر، کشور را به 
از  نمایند.  ترک  نامعلومی  و  خطرناک  سرنوشت  سمت 
طرف دیگر، دولت وحدت ملی با چالش ها و مشکالت 
متعدد درونی و بیرونی دست به گریبان هست و به نظر 
نمی رسد که توانایی حل معضل بیکاری را داشته باشد. 
فراهم  زا،  اشتغال  برنامه های  نمودن  اجرایی  و  تدوین 
رکل  در  و  آفرین  کار  افراد  فعالیت  زمینه های  نمودن 
برنامه  با  مقتدر،  دولت  نیازمند  بیکاری،  پدیدۀ  با  مقابله 
داشتن  از  حاضر  حال  در  ما  جامعه  که  می باشد  کارا  و 
چنین نعمتی محروم است. اما در چنین شرایطی شنیدن 
دولتی،  ادارات  در  بست  هزار  پنجاه  بودن  خالی  خبر 
شوک کننده است زیرا با بکار گیری پنحاه هزار بست در 
واقع پنجاه هزار خانواده اعاشه می شوند و مشکل شان 
قسمًا رفع می شود. اما وقتی پای فساد سبب خالی ماندن 
هزاران بست شده است، نشان از یک بحران فراگیر دیگر 
دارد و خوب است که دولت وحدت ملی اکنون به رفع 
این معضل بپردازد. دولت وظیفه دارد تا در قدم اول باید 
پنحاه هزار نفر در این بست های خالی جابه جا ساخته 
شوند و این، اقدام هزاران بیکار را صاحب کار می کند. 
نیز  دولتی  نهادهای  کردن  کوچک  روی  صحبت  اکنون 
مطرح است که بدون  بیکاری بیشتری را فراهم می سازد 
و مشکلی دیگری را بر دامن مشکالت می افزاید. اگرچه 
بزرگ تر کردن ساختار دولت با استخدام های بی رویه و 
همچنین گسترده تر ساختن سایر سازمان ها، نه تنها راه حل 
بیکاری نیست بلکه باعث ضعیف تر کردن ظرفیت های 
مکلفیت هایی  به  توجه  با  دولت  اما  است،  جامعه  رشد 
به  دست  یک باره  نباید  دارد،  آفرینی  کار  عرصه  در  که 
بزند. دولتی که  ادارات دولتی  اختصار و مختصر کردن 
از همه وجوهات و مصارف مردم مالیه وضع می کند با 
آفرینی هزینه  کار  و  زایی  اشتغال  را در جهت های  آن 
کند. باید دولت مسوول با روی دست گرفتن برنامه های 
کارآفرین و اشتغال زا و امیدبخش معضل بیکاری را مورد 
توجه قرار دهد. همچنان پیشنهاد ما این است که دولت 
آنانی که سبب خالی ماندن بیش از پنجاه هزار بست در 
نهادهای دولتی شده اند، را باید مجازات کند و به جای 

آنان افراد صادق به وطن و مردم را بگمارذ.

کشور بیکار
 و پنجاه هزار بست خالی

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1719  سه    شنبه        20 د  لو  /    بهمن      y   1394  29  ربیع الثانی   y 1437   9 فبروری    2016



ACKU

3 www.mandegardaily.com2016    9 فبروری   y 1437   29  ربیع الثانی  y   1394      سه    شنبه        20 د  لو  /    بهمن  y 1719     شما  رة y        سا  ل    هفتم گزارش
رییس تنظیف شهرداری کابل:

ظرفیت ما جواب گوی نفوس کابل نیست

این  برای  این که  از  سپاس  با  غوری!  *آقای 
گفت وگو فرصت می گذارید، شماری از شهروندان 
از افزایش روز افزون کثافت در سطح شهر کابل 

دارند، آیا این را می پذیرید؟
اما فعاًل مشکل  ما دو-سه ماه پیش مشکل داشتیم، 
تنظیفی به سطح شهر کابل نداریم در هر نقطه یی از 
شهر اگر تجمع کثافات شده باشد، من از شهروندان 
تلفون 0797999977  به شماره  تا  خواهش می کنم 
تماس بگیرند، آدرس بدهند ما توانایی آن را داریم 

تا کثافات را انتقال دهیم.
زباله ها در شهر کابل مانند دریایی است که هیچ گاه 
توقف نمی کند، در هر بیست و چهار ساعت بیش از 
پنج هزار تُن کثافت تولید می شود و ما ناگذیر هستیم 
کابل  پنجم شهر  ناحیۀ  در  تنها  باشیم؛  تا جواب گو 
مشکالت بیشتری داشتیم که یادداشت گرفته ام و در 
قسمت رفع مشکالت اقدام خواهد شد، همچنان در 

چند قسمت ناحیۀ هفده نیز مشکالتی داریم که برای 
رفع آن تالش جریان دارد.

شکایت  شهروندان  از  بعضی  این،  کنار  *در 
به  یا  کثافات  نواحی  از  بسیاری  در  که  داشتند 
اهالی ساحه  هم  یا  و  کارمندان شهرداری  وسیلۀ 
آتش زده می شود، در این زمینه ریاست شما چه 

اقداماتی داشته است؟
اگر بدانم کارگری از ریاست تنظیف شهرداری کابل 
زباله ها را آتش زده، همان لحظه برکنارش می کنم، 
این استحضاریه از همه کارمندان گرفته شده، این که 
شهروندان دست به این کار می زنند، عمل شخصی، 
خالف قانون، محیط زیست، عرف و عادات انسانی 
است، از همه شهروندان خواهش می کنم تا زباله ها 

را آتش نزنند.
شما  ریاست  که  می شد  گفته  این  از  *پیش 
مشکالتی در قرارداد تیل داشت که این کار سبب 
این  رفع  برای  بود،  شده  کارتان  روند  در  ُکندی 

مشکل چه اقداماتی صورت گرفته است؟
دنیا  شهرهای  همه  در  شهری  تخنیکی  مشکالت 
این زمینه مشکالتی  معمول است. ما هم مدتی در 
داشتیم که رفع شده و ریاست ما نگرانی یی در زمینه 

سوخت وسایط ندارد.
سطح  از  کثافات  مقدار  چه  به  روزه  *همه 

جمع آوری و به کجا انتقال داده می شود؟
دارد.  معیار  جهان  همۀ  در  شهری  زباله های  تولید 
سر  به  امریکایی  کشورهای  در  که  شهروندانی 
می برند، روزانه هر نفر یک کیلوگرام تولید دارد، در 
اروپا پنج صد گرام برای یک نفر است، در کشورهای 
ما  که  تا هفت صد گرام است  پنج صد  میان  آسیایی 
هم پنج صد زبالۀ اصلی برای هر نفر و پنج صد گرام 
هم ِگل و خاک روبه را در نظر گرفته ایم؛ اما تا هنوز 
روشن  ما  برای  کابل  شهر  اصلی  جمعیت  شمار 
نیست و با استانداردهای موجود نمی توانیم برخورد 
کثافت  تُن  هزار  چهار  تا  نیم  و  سه  بین  اما  کنیم، 

انتقاالت داریم.

این انتقاالت را به فاصلۀ چهل و پنج کیلومتری کابل 
می بریم و در آن جا نیز عملیات ثقیل انجام می شود 
و  پروسس  آن  پالستیک  شوند،  جابه جا  کثافات  تا 
شیرآبۀ آن به چاهی که آماده کرده ایم، انتقال می یابد 
تا در ذخایر گازی جابه جا شود و زمانی که امکانات 

پیدا کردیم، آن را به انرژی برق تبدیل می کنیم.
*ریاست تنظیف شهرداری کابل به چه مشکالتی 
نهاد،  این  رییس  عنوان  به  شما  و  است  روبه رو 
کرده اید،  مطرح  مسووالن  به  را  خود  مشکالت 

چقدر به آن رسیده گی شده است؟
با توجه به جمعیت انبوهی که در کابل سرازیر شده، 
قرار  اگر  است،  پایین  بی نهایت  ما  ماشینری  کیفیت 
به شهروندان جواب گو  استانداردها  به  باشد مطابق 
شهر  ناحیۀ  سه  به  تنها  ما  فعلی  وضعیت  باشیم، 
ناحیه  دو  و  بیست  دارای  کابل  اما  می کند،  کفایت 
ظرقیت  هم  نواحی  این  به  خدمات رسانی  است، 

ماشینری و هم نیروی انسانی نیاز دارد.
ما پیشنهادات خود را همواره مطرح کرده ایم و در 
پیوند به تشکیالت نیز طرح خود را ارایه داشته ایم، 
اما تا هنوز جواب مثبتی مبنی بر باال رفتن ظرفیت 
به  مطابق  ما  نداریم،  انسانی  ظرفیت  و  ماشینری 
چند  نزدیک  روزهای  در  رییس جمهور  هدایت 
ناحیه را به بخش خصوصی واگذار می کنیم که روی 

پروسۀ تدارکاتی آن نیز کار جریان دارد.
بخش  به  کثافات  انتقال  تجربۀ  این  از  *پیش 
سهولت های  چه  این کار  داشته اید،  را  خصوصی 

را به بار می آورد؟
تا حال ناحیۀ یازدهم شهر کابل به بخش خصوصی 
واگذار شده که نسبت به ریاست تنظیف شهرداری 
کابل بهتر کار می کنند و ما از کارشان راضی هستیم.
خصوصی  بخش  به  ما  که  را  ناحیه یی  هر  طبیعتًا 
در  را  تنظیف  ریاست  ظرفیت های  کنیم،  واگذار 

نواحی دیگر استفاده می کنیم.
از  تنظیف  ریاست  کارمندان  از  زیادی  *بخش 
کنار  در  دارند،  شکایت  حقوق شان  بودن  اندک 
این که شما چقدر کارمند دارید اگر بگویید که در 

این زمینه چه کارهای انجام داده اید؟
تنظیف  ریاست  کارمندان  و  کارگران  حقوق 
نافذۀ کشور است  قوانین  به  مطابق  کابل  شهرداری 
معاش  افغانی  هزار  شش  ماهیانه  ما  کارگران  که 
می گیرند و مأمورین ما بین نُه تا دوازده هزار افغانی، 
دست  به  کارگران  که  را  حقوقی  فعلی  شرایط  در 
می آورند، اندک است که با آن امرار زنده گی کرده 
نمی توانند. در این زمینه تالش های زیادی کرده ایم 
زمینه  این  در  دولت  باالیی  مسووالن  آدرس  از  تا 

توجهی صورت گیرد.
جدیدتان  برنامه های  از  گفت وگو  این  اخیر  *در 

برای سال آینده و پیام تان به شهروندان بگویید.
شهروندان باید با زباله ها برخورد خوب کنند و این 
زباله ها را به دسترس اطفال قرار ندهند تا آنان زباله 
به کوچه بیندازد و همچنان از آن ها می خواهم تا از 

طرف شب زباله های خود را در محالت بگذارند.
 برای سال پیش رو با چندین شرکت شدید مذاکره 

داریم تا پروسۀ باز تولید را فعال سازیم.
*بسیار زیاد تشکر از این که برای این گفت و گو 

فرصت گذاشته و معلومات دادید.
از شما هم تشکر.

رحمت اهلل بیگانه
و  رسانه ها  امروز،  جهان  برجسته گی های  از  یکی 
اسناد  شواهد،  زمان،  و  عصر  این  در  تکنالوژی ست. 
کنند.  تثبیت  را  ملکیت  می توانند  به آسانی  مدارک  و 
این عصر،  در  امکانات،  و  این همه سهولت   با وجود 
تردستانی هم سراغ می گردد که دست به جعل زده و 
با هویِت کاذب زنده گی می کنند؛ آثار دیگران را ماِل 
خود حساب کرده و با پُررویی تمام، اثِر دیگران را به 

نامِ خود نشر می کنند. 
به تازه گی، در یکی از سایت های انترنتی متوجه فلمی 
همکارانم،  یا  و  من  را  آن  تصاویِر  اکثریِت  که  شدم 
حدود  بودیم.  کرده  تهیه  مستند  فلمی  ساختن  برای 
هفتاد درصِد این مستنِد نشر شده که در مورد رادیو 
تلویزیون معارف تهیه شده است، از مواد آرشیِف ما 
استفاده گردیده، بدون این که نام و یادی از ما در آن 
جعلی:  مستند  این  مهم  موارد  باشد.  گرفته  صورت 
قهرمان این داستان جعلی، انجینیر برق صفی اهلل حیر 
است. این آقا در ماه جدی سال 1385 بدون سلسله 
رقابت آزاد، به ریاست رادیو تلویزیون معارف مقرر 
از  حکایت  شده  ساخته  مستند  این  درحالی که  شده، 

سال های 1381- 1384 دارد. 
شامل  که  معارف  تلویزیوِن  رادیو  بازسازی  قرارداد 
نشراتی  و  تولیدی  وسایل  نصب  و  تعمیر  بازسازی 
پیشنهاد  و  ابتکار  اثر  به  بود،  تلویزیونی  و  رادیویی 
محمدیونس  محترم  زمان  در  بیگانه(  )رحمت اهلل  من 
آن  در  و  گرفت  معارف، صورت  وقت  وزیر  قانونی 
و  )تعلیمی  معارف  تلویزیون  رادیو  رییس  من  زمان، 
تربیتی( بودم. موسسۀ یونسکو بعد از قرارداد اول که 
صورت  قانونی  یونس  محمد  توسط   1381 سال  در 
گرفت، متعهد گردید که این رادیو و تلویزیوِن تعلیمی 
تا زمانی که  ارتقای ظرفیت  تخنیکی و  را در عرصۀ 
و  باشد، حمایت  داشته  موافقه  آن  با  معارف  وزارت 

پشتیبانی کند. 
حرِف دیگر این که رادیو تلویزیون معارف، قبل از سال 
این  و  بوده  فرهنگ  تشکیالت وزارت  مربوط   1381
ریاست مهم، با چند برنامۀ محدود در جمع نشرات 
رادیو تلویزیون دولتی، فعالیت داشته است. در زماِن 
عقد قرارداد 2.5 میلیون دالری بین وزارت معارف و 
موسسۀ یونسکو با حضورداشِت وزیر محترم معارف، 
وزیر خارجۀ ایتالیا و رییس موسسۀ یونسکو، انجینیر 
صفی اهلل حیر به صفت مأمور و برقی رادیو تلویزیون 
تعلیمی کار می کرد. او هیچ گونه موثریت و نقشی در 

ریاست تلویزیون تعلیمی معارف نداشت. 
به هر صورت، حاال من بعضی از تصاویر و فعالیت های 
آن زماِن خود را شریک می سازم و شما خود قضاوت 
کنید که انجینیر با پُررویی، تمام دستاوردهای گذشته 
محترم  موسسۀ  و  معارف  وزارت  مقاماِت  نزد  را 

یونسکو به خود منسوب ساخته است.
معارف،  محترم  وزارت  مسووِل  مقامات  امیدوارم   
این  سارنوالی،  محترم  ادارۀ  و  فرهنگ  و  اطالعات 

موضوع را که مسأله یی حقوقی ست، تعقیب کنند.

دزداِن 
چــــــراغ

 به دست

گفت وگو کننده: هارون مجیدی

اشاره: سال های درازی است که شهر کابل 
در فقدان ویژه گی های شهری به سر می برد؛ 
جاده های  غیرمعیاری،  ساختمان های  وجود 
خامه، نبود کاناالزیسیون برای دفع فاضالب 
و وجود  زباله ها و انبار فراوان کثافات، چهرة 
و  افغانستان در قرن بیست  پایتخت  اصلی 

یک است.
در  هفته ها  شاید  و  روزها  زباله هایی که 
بوی  می مانند،  باقی  زباله دانی ها  اطراف 
و  می دهد  آزار  را  رهگذری  هر  آن  متعفن 

چهرة شهر را نیز بد نمودتر می سازد.
زیست  محیط  کارشناسان  دیگر،  سوی  از 
کثافات  توده های  که  باوراند  این  به 
مناظر  باعث  تنها  کوچه ها  و  سرک ها  روی 
بلکه  نمی گردد؛  متعفن  بوی  و  ناخوش آیند 
مشکالت جدی صحی را نیز برای باشنده گان 

نیز ایجاد می کند.
می گویند  کابل  شهرداری  در  مسووالن  اما 
که امکانات کنونی آنان جواب گوی نیازمندی 
حالی  در  نیست؛  کابل  باشنده  میلیون   ۵
مهاجران  مراجعۀ  دلیل  به  شهر  نفوس  که 
و  کار  برای جست وجوی  که  دیگر  والیات  از 
محیط امن تر به پایتخت می آیند، هر روز در 

حال افزایش است.
حاضر  حال  در  حکومتی،  مسؤوالن  گفته  به 
طور  به  کابل  خانه های  درصد   60 از  بیش 
حجم  بر  امر  این  و  شده  ساخته  غیرقانونی 

مشکالت موجود افزوده است.
از  شهروندان  از  شماری  حال،  عین  در 
روزنامۀ  به  شهر  سطح  در  کثافات  افزایش 
این  ما  که  بودند  آورده  شکایت  ماندگار 
حبیبی  احمد  نثار  با  را  و پرسش ها  شکایت 
در  کابل  شهرداری  تنظیف  رییس  غوری، 
اینک  را  آن  حاصل  که  گذاشته ایم  میان 

می خوانید:
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از  این مطلب، شاید برای عده ای تازه گی نداشته باشد؛ 
آنان می خواهم این را به عنوان تکرارِ احسن بپذیرند.

نامه ِی  وقتی  که:  بودیم  خوانده  درسی  کتاب هاِی  در 
حضرت رسول با آغاز این عبارت:  “مِن محمد رسول 
پرویز  خسرو  به  ترجمان  را  هرمز”  بن  بروبز  الی  اهلل 
این  “گفت  و  جابرخاست  از  خشم  به  کسری  خواند، 
کیست که نام خویش پیش از من نبشته است؟ و بفرمود 
که آن نامه را بدریدند و آن رسول را خوار داشتند”. اما 
که  دید  باید  ابتدا  نشان می دهد.  را  این  واقعیت خالِف 
آن نامه که حضرت پیامبر به خسرو فرستاد کدام است. 
 - طبری  تاریخ  قدیم  )ترجمه ِی  طبری  تاریخنامه ِی  در 
معروف به تاریخ بلعمی( این صورت آورده شده است:

  بِْسم اهلل الرحمن الرحیم. مِن محمد رسول اهلل الی بروبز 
بن هرمز. اما بعد فانی احمد إلیک اهلل الإله اال هوالحی 
الَْقیُّوم الذی أرسلنی بالحق بشیراً و نذیرا الی قوم غلبهم 
الشقا و سلب عقولهم و من یهدی اهلل فال مضّل له، و من 
یضلله فال هادی له، ان اهلل بصیر بالعباد، لیس کمثله شیًء 
و هو السمیع البصیر، اما بعد فاسلم تسلم او ایذن بحرب 

من اهلل ورسوله و لم یعجز ها. سپس ادامه می دهد:
توسط  نامه  کردِن  پاره  خبر  چون  السالم  علیه  “پیغامبر 
کسری و اهانت او نسبت به خود را بشنید، گفت: ملک 
خویش درید”]تاریخنامه ِی طبری، مجلد دوم، ص825[. 
این نامه و سخنان پیوست به آن، در کتاب نهایۀ األرب 
است]کولسنیکف؛  آمده  نیز  والعرب  الفرس  اخبار  فی 
ص52[  اما در خودِ تاریخ طبری، نامه ِی حضرت رسول 

به خسرو پرویز این گونه آمده است: 
 مِن محمد رسول اهلل الی کسری عظیم فارس، سالم علی 
اله  ان ال  باهلل و رسوله، و شهد  الهدی، و آمن  اتبع  من 
اال اهلل وحده ال شریک له، و ان محمداً عبده و رسوله، 
و ادعوک بدعایۀ اهلل، فانی انا رسول اهلل الی الناس کافه، 
فاسلم  الکافرین  علی  القول  یحق  و  حیّا  کان  من  لینذر 
ج3  علیک]طبری؛  المجوس  اثم  فان  ابیت  فان  تسلم، 

ص1142[.
 در سال 19٦3م، در مجموعه ِی شخصِی” هانری فرعون” 
متن  حاوِی  کهنه اي  پوست  لبنان،  خارجه ِی  أمور  وزیر 
پرویز  یعنی  به خسرو دوم  نامه ِی حضرت محمد)ص( 
حمیداهلل)  محمد  به نام  هندی  دانشمند  شد.  یافت 
متولد1908م(، مقاله ای درباره ِی این نامه نگاشت، نامه را 
به خط امروزی عربی درآورد، و عکس اصل سند را نیز 
در آن مقاله جای داد ]آ.ای.کولسنیکف؛ ایران در آستانه ِی 

یورش تازیان، صص 51 و52[.
الوثایق  نامه ِی مذکور را در کتاب “مجموعۀ  وی سپس 
السیاسیۀ للعهد النبوی والخالفۀ الراشدۀ” به چاپ رسانید. 
به قول آ. ای. کولسنیکف “دو یا سه نسخه ِی اصلی از 
این نوشته ها، به زمان ما رسیده” که نامه ِی اخیرالذکر از 
آن جمله است؛ کهنگِی سند، و تعلق آن به نیمه ِی نخست 
قرن هفتم میالدی یعنی صدر اسالم به اثبات رسیده. این 

سند، عینًا همان چیزی است که از طبری نقل کردیم.
و  بلعمی  که  روایاتی  روسی،  مؤلف  ادعای  علی رغم 
مولف کتاب “نهایۀ االرب فی اخبار الفرس والعرب” نقل 
کرده اند، کمترین نزدیکی را با لفظ و محتواِی سند اخیر 

نشان می دهد.
متن  دو  این  میان  لفظی  اشتراک  می شود،  دیده  چنان که 
سالم  تا  بیار  )اسالم  تسلم”  “فاسلم  جمله ِی  در  فقط 

بمانی( است. 
متنی که بلعمی نقل کرده، حاوِی پاره هایي از آیات قرآن 
است: “اهلل ال اله إاَِلّ  هوالحّی الَْقیُّوم “]بقره255[، “بشیراً 

و نذیراً”]سبا28[، 
و  شیًء  کمثله  “لیس  بالعباد”]غافر44[،  بصیر  اهلل  “ان 
و  اهلل  من  “بحرب  و  البصیر”]شوری11[،  السمیع  هو 
متْن  این  شد،  گفته  آن چه  بر  عالوه  رسوله”]بقره279[. 
ندارد؛  را  پیامبر)ص(  احادیث  بی تکلفیّی  و  ساد گی 
آیات  میان  است؛  معلوم  آن  بودن  متصنع  و  برساختگی 

ردیف شده در این متن، هیچ بافت ادبی - معنایی دیده 
نمی شود. محمد حمیداهلل در باره یِ سبک نامه هاِی پیامبر 
می نویسد: “گمان می کنم که سبک انشا و آیین نگارش 
بسیار ساده و روان و سهل  آن روزگار،  زبان عربی در 
و ممتنع و به دور از اطناب و تکلف بوده است”]وثائق؛ 

مقدمه ِی چاپ اول، ص3٦[
نامه  هدِف  در  جز  ـ  گفتم  چنان که  ـ  نیز  معنی  نظر  از 
طبری  روایت  با  همانندی  بمانی(،  سالم  تا  بیار  )اسالم 
روایت  که  نیست  ممکن  لحاظ  این  از  نمی شود.  دیده 
بلعمی و نهایۀاالرب را تحریر دوم نامه ِی پیامبر به خسرو 
نامه ها  از  از جعل برخی  بدانیم. محمد حمیداهلل،  پرویز 
که  نامه یی  از  هرچند  او  می دهد؛  خبر  مورخین  توسط 
بلعمی روایت کرده نام نمی برد )چون روایت بلعمی جزو 
را  نجاشی  به  پیامبر  دوم  نامه ِی  ولی  نیست(،  او  منابع 

جعلی می داند]همان مأخذ، ص37[. 
آسان ترین راهِ دستیابی به حقیقت، برسنجیدن این نامه با 
دیگر نامه هاِی پیامبر است که به پادشاهان و سران سایر 

ممالک، عشایر و قبایل فرستاده است. 
حضرت پیامبر در همین سال هفتم هجرت، به تصریح 
معینی  از آن جمله: “در روز  نامه نوشت؛  ده ها  واقدی، 
و  آمدند  بیرون  مدینه  از  حضرت  سفیران  از  نفر  شش 
ایشان  از  یک  هر  و  بود  هفتم  سال  محرم  ماه  در  این 
می شد، صحبت  فرستاده  ایشان  پیش  که  قومی  زبان  به 
می کرد”]طبقات؛ جلد1، ص243[. اما آن شش تن این ها 

حبشه؛  شاه  نجاشی  نزد  ضمری،  امیه  بن  عمرو  بودند: 
دحیۀ بن خلیفۀ کلبی، نزد قیصر روم؛ عبداهلل بن حذاقۀ 
سهمی، نزد کسری شاه فارس؛ حاطب بن ابوبلتعۀ لحمی، 
نزد حارث  اسدی،  وهب  بن  مصر؛ شجاع  مقوقس  نزد 
غسانی؛ سلیط بن عمرو عامری؛ نزد هوده بن علی حنفی 
أمیر یمامه]به تفاریق از طبقات، ج1، صص244تا247[. و 

اما آن پنج نامه ِی دیگر:
اهلل  “بِْسم  به هرقل:  نامه ِی حضرت رسول  ترجمه ِی   .1
بزرگ  هرقل،  به  خدا  پیمبر  محمد  از  الرحیم.  الرحمن 
روم. درود بر آن که پیرو هدایت باشد، اما بعد: اسالم بیار 
که به سالمت مانی و پاداش ترا دو بار دهند و اگر روی 

بگردانی گناه کشتکاران به گردن تو است”.
بن حارث  منذر  به  رسول  نامه ِی حضرت  ترجمه ِی   .2
بدان  و  شود  هدایت  پیرو  آن که  بر  “درود  دمشق:  امیر 
إیمان آورد؛ من ترا دعوت می کنم که به خدای یگانه ِی 

بی شریک ایمان بیاری تا ملک برایت بماند”.
3. نامه ِی حضرت رسول به منذر بن ساوی عبدی فرماندار 
خسرو بر بحرین: “بِْسم اهلل الرحمن الرحیم. از محمد، پیمبر 
خدا به منذر بن ساوی، درود بر تو. من ستایش خدای 
یگانه می کنم. اما بعد، نامه ی تو و فرستادگانت رسیدند، 
هر که نماز ما کند و ذبیحه ی ما بخورد و رو به قبله ی ما 

کند، مسلمان 
است و حقوق و تکالیف مسلمانان دارد و هر که دریغ 

ورزد باید جزیه دهد”. 
الرحمن  “بِْسم اهلل  نجاشی:  به  پیامبر  نامه ِی  ترجمه ِی   ،4
پادشاه  اصحم  نجاشی  به  خدا  پیمبر  محمد  از  الرحیم. 
حبشه. درود بر تو. من درود خدای ملک قدوس سالم 
عیسی  که  می دهم  شهادت  و  می گویم  مهیمن  مؤمن 
پسر مریم روح خدا و کلمه ِی اوست که او را به مریم 
دوشیزه ِی پاکیزه ِی عفیف القا کرد و عیسی را بار گرفت 
و خدا عیسی را از روح و دمِ خود آفرید چنان که آدم 
یگانه ِی  به خدای  ترا  آفرید. من  خود  از روح و دمِ  را 
بی شریک و اطاعت وی دعوت می کنم که پیرو من شوی 
پیمبر  بیاری که من  ایمان  و به خدایی که مرا فرستاده، 
خدایم، من ترا با سپاهت به سوی خدا می خوانم و ابالغ 
کردم و اندرز دادم، اندرز مرا بپذیر و درود بر آن که پیرو 

هدایت باشد”. 
اسکندریه:  پادشاه  مقوقس  به  پیامبر  نامه ِی  ترجمه ِی   .5
بِْسم اهلل الرحمن الرحیم.از محمد بنده و رسول خدا به 
از هدایت  که  بر هر کس  قبطیان، سالم  بزرگ  مقوقس 
پیروی کند. اما بعد من ترا به دعوت اسالم فرا می خوانم. 
مسلمان شو تا به سالمت باشی و خداوند پاداشت را دو 
بر عهده ِی  قبطی ها هم  نپذیری گناه  اگر  چندان دهد و 

تو خواهد بود.
“ای أهل کتاب به سوی کلمه یی فرا آیید که میان ما و 

شما یکسان است که پرستش نکنیم جز خدا را و چیزی 
را شریک او نگیریم و بعضی از ما بعضی را ارباب نگیرد 
به غیر خدا، و اگر روی برگردانند بگویید گواهی دهید 
که ما مسلمانیم”]طبقات، بخش دوم، جلد اول، ص24٦[.

چنان که دیده می شود، نامه ِی پیامبر به خسرو - به روایت 
به  او  نامه های  سایر  با   - االرب  نهایۀ  مولف  و  بلعمی 
شاهان و سران قبایل، همخوانی ندارد؛ به عباره ِی دیگر، 
این تحریر نه “نقل به لفظ” است و نه “نقل به معنی”. 
و  نامه ها  این  میان  معنایی  و  لفظی  همسانِی  درحالي که 
نامه یِ  آن حضرت به خسرو - به روایت طبری - کاماًل 

برمالست.
شده،  تازه کشف   ِ نامه ی  این  این که،  در  حال،  این  با   
همانی باشد که حضرت رسول به خسرو پرویز فرستاده 
بود، این شایبه پیش می آید که پس آن نامه ِی پاره شده و 
ازهم دریده چه بود؟! آیا می توان تصور کرد که همزمان 
و  برداشتند  آن  از  به خسرو، رونوشتی  نامه  فرستادن  با 
آن را مزین و ممهور به مهر نبوت کردند، و این که هم 
اکنون در دست ماست، همان رونوشت اصل نامه است؟ 
این فرضیه را نیز رد نمی کنیم؛ زیرا طبری از ابن اسحق 

نقل می کند: 
نام  که  بود  یافته  مکتوبی  مصری  حبیب  بن  “یزید 

فرستاده گان پیمبر]شش تن که ذکرشان رفت[ و سخنانی 
که هنگام  فرستادن رسوالن با یاران خویش گفت در آن 
ثبت شده بود؛ و مکتوب را با یکی از معتمدان شهر خویش 
ابن شهاب زهری ]پاورقی- متوفی میان سال هاِی  پیش 
123- 125؛ ریحانۀاألدب، ج2 ص399[ فرستاد که آن را 
تأیید کرد. در مکتوب آمده بود که پیمبر صبحگاهی به 
یاران خویش گفت: مرا به همه کسان فرستاده اند، شما 
رسالت مرا بگزارید و مانند حواریان عیسی بن مریم با 
من اختالف مکنید...”]طبری؛ جلد3، صص133- 132[.
)پاورقِی: دکتر حمیداهلل - در همین مورد - “مکتوب” را 
که ما به آن معناِی مفرد قایلیم، “کتاب” می گوید: کتاب 
124هجری  گذشته  در  ُزهری  روزگار  به  هم  دیگری 
موجود و شایع بوده است و یزید بن ابی حبیب مصری... 
. مقدمه ِی چاپ اول، ص31. دکتر حمیداهلل از مجموعه ِی 
سوم  قرن  هندی  مهاجر  دیبلی  جعفر  ابو  توسط  مولف 
می گوید:   واقدی  از  نقل  به  می برد؛ همچنان  نام  هجری 
از ابن سیرین- متوفی110هـ ق-  نقل است که می گفته 
رسایل  کتاب  می گرفتم،  خود  برای  کتابی  اگر  است 
پیامبر بود.  پاورقِی همان مأخذ. البته همان طوری که او 
عباسی  و  اموی  عصر  کارهاِی  این ها  دارد،  تصریح  نیز 
نامه هاِی حضرت  از  آرشیفی  وجود  به  داللت  و  است، 
رونوشت برداری  زمان،  همان  در  پس  نمی کند(.  رسول 
از کارهاِی روزمره مرسوم بوده است؛ اگر به همین قرار 
ـ چنان که گفتم ـ رونوشتی از نامه ِی پیامبر برداشته شده 
باشد، بعید نیست. اما این سخن را هیچ کس نگفته است؛ 
تحریر  را  بلعمی  روایت  همان  برخی ها  گفتیم،  چنان که 
دوم نامه به خسرو می دانند. محمد حمیداهلل، مدعی است 
خسرو  به  که  است  همانی  شده،  کشف  تازه  نامه ِی  که 
فرستاده شده بود؛ او در مقدمه ِی چاپ سوم کتاب خود، 
آورده است:  نوشته،  پاریس  که در سال 1387هـ ق در 
تا کنون در  “مهمترین حادثه که در فاصله ِی چاپ دوم 
موضوع بحث ما صورت گرفته است، دستیابی به اصل 
نامه ِی پیامبر به کسری )خسرو پرویز( است که هم اکنون 
در گنجینه ِی کتاب هاِی ویژه نگهداری می شود، و آن را 
کرده اند  کشف  المنجد  صالح الدین  دکتر  فاضل  استاد 
وثائق  پاورقی-  می گردد”]  باز  ایشان  به  فضیلت  این  و 
نامه هاِی حضرت ختمی مرتبت و خلفاِی راشدین؛ تألیف 
دکتر محمد حمیداهلل، ترجمه و تحشیه از:  دکتر محمود 
کسي  هیچ  حال  تا  13٦5ش[.  تهران  دامغانی،  مهدوی 
که  نگفته  او  هم  و  است.  نگرفته  ایراد  او  قوِل  این  بر 

سرنوشت آن نامه ِی “پاره پاره شده”چه می شود؟!
اتهامی  خسرو،  توسط  پیامبر  نامه ِی  کردن  پاره  ظاهراً 
است که مورخین متعصب عرب در دوره ِی اموی وارد 
تاریخ کرده اند. مورخین بعدی - که اکثراً عجم تبار اند   
نشان  نادم  را  اتهام، خسرو  این  توجیه  برای  کوشیده اند 
دهند: “خسرو پوستی را که نامه در آن بود، خواست و 
درید و آتش خواست و آن را سوزانید ولی پشیمان شد 
گوید  و  دهم؛  هدیه  او  به  هدیه یی  باید  ناچار  گفت:  و 
آن  و  پیچیدند  و  آوردند  دیبایی  حریر  پارچه  او  برای 
بغداد؛ خطیب  تاریخ  پاورقی-  کرد”]  هدیه  پیامبر  به  را 
ج1ص 132، به نقل از وثائق، ص111[. یعقوبی از ارسال 
دو  الِی  در  که  می دهد  خبر  پیامبر  به  از خسرو  نامه ای 
آن  بر  مقداري مشک  و  بود،  نهاده شده  پارچه ِی حریر 
از  نقل  به  ص83؛  ج2  یعقوبی  بودند]پاورقی-  ریخته 
اند  مورخین  جعل  این ها  که  است  واضح  منبع[.  همان 

و أصالتی ندارند.
به  بیشتر  می کند،  نقل  مغازی  از  بلعمی  که  را  آن چه 
َقصد اهانت پادشاه فارس؛ و در عین حال، ابله، مغرور 
ادامه ِی  اوست)در  دادِن  نشان  بی خبر  همه چیز  از  و 
أیدون  “و  آمده(:  خسرو  به  پیامبر  نامه ِی  جعلی  تحریر 
خواندم اندر مغازی]پاورقِی - تالیف محمدبن اسحق بن 
یسارمطلبی مدنی، مشهور به ابن اسحق، مصاحب منصور 
عباسی، متوفی میان سال هاِی 144تا153هـ ق[ که کسری 
چون کار پیغامبر علیه السالم قوی شد، دو رسول بیرون 
کرد از مهتران عجم و نزد پیغامبر علیه السالم فرستاد، و 
نامه کرد به باذان که ملِک بود به یمن از دست کسری؛ و 
این رسوالِن کسری یکی را نام بابویه بود و یکی را نام 
خرخسره؛ و اندر آن نامه ِی باذان نبشت که باید که چون 
این نامه بخوانی کس فرستی به زمیِن یثِرب سوی آن مرد 
که آن جا دعوی پیغامبری می کند، نام او محمد، و بفرمایی 
تا او را به آهن ببندند و سوی من آرند. و سوی محمد 
علیه السالم نامه نوشت و رسوالن بیرون کرد، و رسوالن 

را بفرمود که نخست...                      ادامه صفحه 5

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1719  سه    شنبه        20 د  لو  /    بهمن      y   1394  29  ربیع الثانی   y 1437   9 فبروری    42016 www.mandegardaily.com

کسری نامه ِی پیامبر را پاره نکرده!
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عبدالبشیر فكرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل
بخش دوم

سخن بر سِر بی غرضی  و برخی ارزش های جاافتاده 
بزرگترین  که  بودم  خوانده  کتابی  در  است.  غرب  در 
اسپینوزا رقم  باروخ  نظریۀ اخالقی را در فلسفۀ غرب 
ایمانوئل  را  اخالقی  معقوِل  کار  راه  ترین  موجه  و  زد 
کانت عرضه داشت. روی سخِن ما در این مقام متوجه 
است.  کانت  ایمانوئل  آلمان،  دایرۀالمعارفی  فیلسوف 
کانت را که اخالق گراترین فیلسوف تاریخ غرب می 
نیز  فیلسوفان معاصر غرب  بزرگترین  از  خوانند، یکی 
اندیشه و ارزش  هست. کانت توانست سقف شکستۀ 
اثر شک افروزی های هیوم فرو ریخته  هایی را که در 
شباهت  او  کار  منظر،  این  از  و  برافرازد  دوباره  بود، 

بسیاری به رنه دکارت دارد . 
که  ست  دایرۀالمعارفی  فیلسوف  کانت  تقدیر،  هر  به 
در تمام ساحات فلسفه، از جمله اخالق، دیدگاه های 
رهگشایی دارد. او در باب اخالق، به اخالِق بدوِن نظر 
معتقد است. او که اخالق را از مقولۀ تکلیف وجدانی 
می داند، معتقد است که هر نوع چشم داشت از عمل 
او،  دیدِ   از  می-زند.  صدمه  را  اخالقی  فعل  اخالقی، 
عملی اخالقی ست که صرف بر مقتضای وجدان انجام 
با  کانت  نباشد...  چشم  پیش  در  آن  از  غایتی  و  گیرد 
خودبسنده بودن و کلیت امر اخالقی، به اخالق بدون 
غایت معتقد است که آن را می توان اوج تعالی اخالقی 

در نظر آورد.
بیشتر  غرب،  در  اخالقی  های  ارزش  این که،  خالصه 
عادت واره و کارکردگرایانه است. انسان غربی چنان که 
با زنده گی ماشین واره و بی روح عادت گرفته است، 
با ارزش های اخالقی نیز پیوندی عادت واره دارد. او 
بیش از آن که به رفتارهای اخالقی به دلیل اخالقی بودن 
آن ها عمل کند، به سبب عادتی بودن آن ها بدان پای بند 
است. محیط و اجتماع در غرب چنانست که پرورش 
در آن باعث می شود تا برخی ارزش های اخالقی  چون 
غیبت   تجسس،  عدم  وظیفه-شناسی،  گویی،  راست 
نکردن و...، به صورت عمل طبیعی درآیند و به شکل 

عادت واره و پیوسته انجام گیرند. 
از جانبی دیگر، روش و کلیت زنده گی در غرب چنان 
ارزش های اخالقی،  از  طّراحی شده است که تخلف 
انسان  ناگوار و پشت خم کنی در پی دارد.  پیامدهای 
غربی می داند و کاماًل برایش قابل پیش بینی ست که 
هرگاه از مرز این ارزش ها   مثاًل قانون مداری- سر باز 
زند و عدول کند، جریمه های سنگیِن مالی در پی دارد. 
بنابراین، پای بندی او به قانون بیشتر مصلحت اندیشانه 
است و او به ارزش های اخالقی به دلیل سودمندی آن 
پای بند است. او آراسته-بودنش را با چنین ارزش هایی 
به سود خود می بیند و نگاه پراگماتیستی به زنده گی، 
پای بندی او را مؤجه می سازد. در کشورهای غربی، از 
آن جمله فرانسه، که سودمحوری همگام با فردگرایی بر 
زنده گی آن ها سیطره یافته ست، سودمند بودِن اخالق 
را در عمل می توان یکی از بزرگترین انگیزه های پای 
بندی به آن حساب کرد. چنین پای بندی یی به اخالق، 
هر چند از یک جهت ستودنی ست، اما با اخالق آرمانی 
کانت   که نشان از ارتفاعات اخالق دارد - فرسنگ ها 

فاصله دارد.
تکنولوژی و متافزیک

این مسأله  انسان فرانسه یی اسیر منطق ماشین است و 

اوج بیپناهی و اسیرشدهگیهای او را نمایش میدهد. او 
هر روز باید در  زماِن معین به وظیفه برسد و دوباره 
صورِت  به  بود،  پیموده  مترو  با  بامداد  که  را  مسیری 
معکوس بپیماید. خستهگی و از هوشرفتهگی در سیمای 
شماری از آن ها به وضوح دیده میشود. وقتی از محل 
در  را  تکرار  و  کار  از  بیزاری  برمیگردد،  خانه  به  کار 
جبیِن او میتوان دید. در این میان، برخی دیگر ـ که غالبًا 
نسل جوان اند ـ  با موبایل و انترنت وقت میگذرانند 
و حتا در  مترو، در حالتی ایستاده نیز دامن آن را رها 
نمیدارند. گوشی ها در گوش و نگاهها محِو  موبایل 
و انترنت است. آنان نمیدانند در کجایند و در پیرامون 
کاذبی که ساختهاند  دنیای  در  آن ها  میگذرد؛  شان چه 
از  که  سرابیست  این  و  میکنند  بختی  خوش  احساِس 

تشنهگی آبش تصور کردهاند. 
این جا ماشین و تکنالوژی بخش بزرگی از زندهگی را 
شکل میدهد که اصاًل نمیتوان از کنار آن بیخیال عبور 
کرد. فناوری در همهجا حضور دارد؛ در خانه، در راه، 
در جاده، در زمین، در فضا، در محل کار، در تفریحگاه  
و حتا در ذهن و اعتقاد. فناوری، هم دنیای درون انسان 
را تسخیر کرده است و هم بر محیط بیرونی او سیطره 
یافته است و سوگمندانه این که، انسان فرانسه یی عمومًا 

به این نکته متوجه نیست.
فیثاغورث گفته بود زمین دارای یک نوع صدا است   
که ما آن را نمیشنویم؛ زیرا ما همواره در زمین بودهایم 
و این صدا همواره گوشهای ما را نواخته است. هرگاه 
گردد؛  قطع  است،  داشته  وجود  همواره  که  صدایی 
صدا،  نبود  در  و  برد  خواهیم  پی  آن  وجود  به  آنگاه 
حضور صدا درکپذیر میگردد. آری! انسان متمدنی که 
دیوار  چهار  در  و  است  شده  بزرگ  ماشین  صدای  با 
دستساختههای خودش زیسته است، نمی تواند چیزهای 
فراتر از آن را بفهمد و آن سوتر از حصارهای ماحولش 
را بنگرد. او نمیداند که در اسارت مخلوق خودش گیر 
مانده است و تکنولوژی، قلمروهای وجودی او را فتح 

کرده است.
و  است،  »شدن«   انسان  میگفتند:  اگزیستانسیالیستها 
خودش  را  ماهیتش  میتواند  او  بیپایان.  صیرورت« 
بیافریند و در این سازوکار، اراده و آگاهی همراه اویند. 
آری، انسان میتواند ماهیتش را خودش بیافریند، چنان که 
درست  ماشین  خودش  از  است  توانسته  غربی  انسان 
کند و تکنولوژی به دست دهد. او خودش را همان ابزار 
پلگمالون،  و چون  میکند  احساس  دستساختۀ خودش 
است  است که خودش ساخته  عاشق مجسمه یی شده 
الینه  ابزار  در    - سارتر  از  شریعتی  نقِل  به  بنا   - او   .
عدم حضور  همان  خود،  از  تهیوارهگی  و  است  شده 
او را نمودار کرده است. دستساختههای او همه جا را 
نیز قلمرو  انسان فرانسه یی  تصرف کردهاند، حتا قلِب 
فتحشدۀ ماشین و تکنولوژی است و جایی برای خدا 
در آن یافت نمیشود. تکنولوژی خادم او نیست، بلکه 
حاکم اوست و راهش را از دستان او به قلِب او باز کرده 
است. او اکنون در دستان بیرحم، بیعاطفه، مکانیکی و 
دّوار ماشین قرار گرفته است و گریزگاهی برای رهایی 

نیز نمییابد.
بی خود«   »انساِن  حقیقی  معنای  میتوان  این جا  در 
در  هایدگر  شکایتآلودِ  آواهای  و  دریافت  را  شریعتی 
باب فرار خدایان و مرگ متافزیک و قحطی و معنوی و 
روزمرهگی و فقدان اصالت انسانی را فهم کرد. انسان 

تکساحتی هربرت مارکوزه و جامعۀ تکساحتی غرب را 
بیعاطفهگیها و  از دریچۀ قلب آن نگریست و  می توان 
بیآبوتابیهای مدرنیته را   که نیچه بر آن میشورید -  به 
درستی پی برد. در این جا کمبودِ اوپانیشادها محسوس 
بیاسطوره یی  جهان  ُهمر،  اسطورههای  نبودِ  و  است 
آفریده است که همه چیز عینی و بیروح و مرده به نظر 
آگاهی  ایمان  که  بود  گفته  درست  کییرکیگارد  میآید.  
عینی نیست، بلکه نوعی خطرکردن است. اگر ایمان از 
سنِخ آگاهی عینی می بود، دیگر شورمندیاش را از دست 
میداد و جوهر آیینۀ ایمان فرو میریحت؛ این دیگر ایمان 

نبود، بلکه آگاهی فاقد شورمندی، و استداللی بود .
اساطیر نوعی روایتاند که آگاهی انسان در متِن آن زاده 
میشود و با مرِگ آن میمیرد. انسان با اساطیر روایتش را 
از مسیر، معنا و حرکت زندهگی بروز میدهد و جهان 
اساطیری   که امروز از آن گاهی به خرافه نام میبرند -  با 
همۀ بیدستمایهگیها و محرومیتها، سرشار از شورمندی 
اوپانیشادها و ُهمر و  بود. آواهای هستیبخش وداها و 
سرودههای  و  )مانی(  نقاش  پیامبر  نقاشیهای  هزیود، 
پیوندهای عاطفی مادری و پدری  جادویی زرتشت و 
که در چین تا سرحد خدایی باال گرفته بود، در عصر اتم 
و انترنت حضور ندارد و نیروهای جادویی فراطبیعی، 
وارونای بینام و نشان و تاریخ و ازلی و ابدی و بیهمتا 
از صحنههای زندهگی کوچیده است. همه چیز عینی، 
در  نامتناهی  و  است  محدود  و  تفسیرشده  محسوس، 
تفسیرهای  گنجد.  نمی  امروز  انسان  متناهیپسنِد  ذهن 
تکیه زده و  انسان  بر صدر ذهن و زندهگی  مکانیکی 
قدرتمند  رقیِب  تبعید  فرمان  و  میراند  فرمان  جسورانه 
از  پیش  نیز سالها  را  متافیزیک و کلنگری  دیروزیاش، 

امروز صادر و اجرا کرده است. 
دینی  اندیشۀ  »بازسازی  خودش  وزین  اثر  در  اقبال 
به  معنویت  با  میخواست  است: شرق  گفته  اسالم«  در 
واقعیت برسد و از درون به بیرون حرکت کند، اما نهایتًا 
به جایی نرسید و به جای تغییر جهان، خودش را تغییر 
داد و روش او در کشف واقعیت ها ناکام ماند.  اما غرب 
برای رسیدن به واقعیت، از بیرون، از خودِ واقعیت آغاز 
یافت.  دست  چشمگیری  و  ملموس  نتایج  به  و  کرد 
تاریخ  جغرافیایی  تفسیر  باِب  در  دورانت  ویل  سخن 
بسیار زیباست. او میگفت: شکوه و جالل مناظر و معابد 
هند چنان بود که انسان هندی را به پرستش مظاهر و 
مناظر طبیعی کشاند و مناظر و مظاهر طبیعتی تا ساحِت 
خدایی ارتقا یافتند؛ اما طبیعت مناظر طبیعی در غرب 
چنان است که انسان غربی را نه در پِی پرستش 
آن، بلکه به دنبال تسخیر طبیعت حرکت داد و او نیز 

طبیعت را رام دستان پرتواِن خودش ساخت . 
قرآن کریم ]نبأ: ٦؛ زخرف: 10؛ طه: 53[ از پرورشگاه 
آیۀ  در  و  میراند  سخن  زمین  بودِن  گهواره  و  بودن 
زمین  بودن  ذلول  و  بودن  رام  از  ملک،  پانزدهم سورۀ 
برای انسان حرف میزند و رامشدهگی زمین را نعمتی 
الهی برای انسان توصیف میکند. آری؛ انسان در مراحل 
میان  به  مدرن  ابزارهای  و  وسایل  هنوز  که  کودکیاش 
تصّور  مهربانی  مادرِ  همچون  را  زمین  بود،  نیامده 
به نمو  او  مییابد و در دامان  میکرد که در آن پرورش 
انسان  پرورندۀ  زمین  زمان،  این  در  میرسد.  رویش  و 
بود و انسان باید در گهوارۀ زمین میآرامید تا به مرحلۀ 
بلوغ فکری و عقلی خودش گام بگذارد. وقتی انسان به 
ابزارسازی  استعداد  یافت و  ارتقا  بلوغ خودش  مرحلۀ 
او بالفعل شد و در صورِت تکنولوژی و اتم و انترنت 
و راکت و ماهواره و ستالیت و کمپیوتر و ...، نمودار 
گردید، زمین در دستان ابزارساز انسان، رام و مومگونه 
قرار گرفت و انسان میزان بهرهاندوزیاش را از طبیعت 
رامشدهگی  همین  برد.  باال  وصفی  غیرقابل  به صورت 
است که انسان میتواند بر شانههای زمین راه برود و با 
استعداد پارهشدنی]طارق: : 12[ که زمین دارد و انسان 
توانایی  از گذشته  بیش  دستساختهاش  ابزارهای  با  نیز 
شگافتن و پاره کردن زمین را یافته است. انسان از این 
طریق توانسته است معادن  بسیاری را استخراج کند و 
محصوالت بیشتری به دست آورد،. او توانسته است با 
مکانیزه کردن زراعت، دست به کشاورزی بهتری بزند 
و طبیعت را دستاندوزِ خودش قرار دهد. اما مسلمانان 
لذا، کمتر  اند و  این نکته های قرآن کمتر نگریسته  به 
به  را  استعداد تسخیرگری شان  اند  توانسته  از دیگران 

نمایش بگذارند. 

مراجعه شود به: اتین ژیلسون: نقد تفکر فلسفی 
غرب،  ۱۷5

  سید حسن اخالق: ۱۳۸6 از موالنا تا نیچه، 
ص۱۲۲، چاپ اول )ایران: قم- سلوک جوان(

  محمد محمد رضایی و دیگران: ۱۳۸۸، 
جستارهایی در کالم جدید، ص۱۴۲، چاپ دوم 

)ایران: تهران- سمت(
  ویل دورانت: ۱۳۹۱، لذات فلسفه، ص۲۴6، چاپ 

بیست و سوم )ایران: تهران- شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی(

به غرب انتقادی  نگاه 
انداز فرانسه و آلمان از چشم 

کسری نامه ِی پیامبر...
 به مدینه شوید و این مرد را سوی من خوانید تا من سخن وی بشنوم، 
اگر بیاید با او باز گردید، واگر نیاید از او بگذرید، به یمن شوید و این 
نامه به باذان دهید تا کس فرستد و او را ببندد و به نزد من فرستند. و 
این حدیث به آخر عمر کسری بود... “] پاورقی- تاریخنامه ِی طبری؛ 

مجلد دوم، صص 82٦- 825؛ تصحیح و تحشیه: محمد روشن[. 
مگر ممکن است شاه ایران نداند که در سال٦28م، سال هفتم هجرت، 
ممکن نیست که “باذان کس فرستد و او ]محمد[ را ببندد و به نزد من 
]خسرو[ فرستد”؟ تا این زمان، محمد)ص( چندین جنگ را موفقانه 
را  او  که  است  منظمی  نسبتًا  ارتش  دارای  او  و  گذاشته،  سر  پشت 
بر  حدیبیه(  صلح  به  )موسوم  را  خود  نظر  مورد  صلح  ساخته  قادر 
قریش تحمیل نماید. او در آستانه ی فتح مکه است که ضمن آن وی 
این عده  را )که گردهمایی  نفری  توانست رهبری یک سپاه ده هزار 
در جزیرۀ العرب تا آن زمان بی سابقه بود( خود به عهده داشته باشد؛ 
محمد تنها و بدون یاور نبود که کساِن محدودی او را در زنجیر نزد 
خسرو ببرند. آیا ممکن است شاه ایران از این تحوالت بی خبر بوده 

باشد؟
  می دانیم که بعد از قتل نعمان بن منذر، قبایل عرب متحدانه در برابر 
خسرو ایستادند، و در محلي بنام چشمه ِی ذی قار، شکست سختی 
ولی  نبود،  مسلمانان  با  جنگ  این  آن که  با  کردند.  وارد  پارسیان  بر 
همان ابن اسحق )مورخ  دوره ِی اموی( چنین تصویری از آن ترسیم 
می کند: “اندران ساعت که این حرب می کردند، جبریل علیه السالم 
پیش پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نشسته بود و حدیث حرب ایشان 
همی کرد که عرب به حرب اندر به نام تو شمشیر همی زنند و نام 
تو به عالمت کرده اند، و خدای عّزوجّل عرب را بر عجم نصرت داد. 
و از مدینه تا ذی قار بسیار منزل بود، جبریل علیه السالم پِر خویش 
دراز کرد از مدینه تا ذی قار و همه حجاب ها دور کرد، چنان که هیچ 
حجاب نمانْد تا پیغامبر علیه السالم آن حربگاه بدید و در هر دو صف 
ایشان نگاه همی کرد، و یاران همه نشسته بودند. چون عجم شکسته 
شدند، پیغامبر علیه السالم گفت: اهلل اکبر اهلل اکبر هذا اول یوم انتصف 
العرب من العجم و باسمی نصر. گفت: این اول روز بود که عرب از 
عجم داد بستدند و به نام من ایشان نصرت یافتند که عالمت خویش 
 .]824  -823 دوم، صص  مجلد  بلعمی،  ]پاورقی-  کردند”؟  من  نام 
آیا می توان باور کرد که هیجان و احساسات و ِعرق قومی عرب که 
از روی  تا  از نظر خسرو دور مانده،  تبارز نموده بود،  این زمان  در 

خیره سری و غرور دیوانه وار چنین حکمی صادر کرده باشد؟
  مورخین عرب دوره ِی اموی در مورد خسرو دوم همان کردند که 

مورخین یونان درباره ِی خشایارشا.
و  فنیقی ها  بگذرد،  اروپا  به  آسیا  از  می خواست  وقتی  خشایارشا 

مصریان دو پل قایقی شناور بر تنگه ِی هـلسپونت
) داردنل( مستقر کردند.” اما همین که قایق ها را به هم متصل کردند، 
توفان شدیدی برخاست و ریسمان ها را گسست و پل را با خود برد.
خشایارشا با شنیدن این خبر سخت برآشفت و دستور داد 300 تازیانه 
زنجیر در آب هایش  ِغل و  بکوبند و دو رشته  بر ]آب[ هـلسپونت 
گداخته  آهن  با  تا  فرستاد  را  عده ای  که  شنیده ام  همچنین  بیندازند. 
بر هـلسپونت داغ بزنند. به هر حال، به افراد خود دستور داد هنگام 
از غرور دیوانه وار یک بربر  تازیانه زدن بر آب، این کلمات سرشارِ 
را بگویند: ای امواج تلخ، سرور ما تو را تنبیه می کند، زیرا بی آن که به 
تو بدی کرده باشد، به او بدی کردی. شاه خشایارشا، چه بخواهی یا 
نخواهی، از تو عبور خواهد کرد؛ باشد تا زین پس هیچ کس برایت 
قربانی نکند، چون تو جز آبی آشفته و شور نیستی. او بدین گونه دریا 
را تنبیه کرد و دستور داد همۀ مهندسان سرپرست پل سازی را گردن 

بزنند”. ]پاورقی - هرودوت؛ تواریخ، ج2، صص773- 772[
برای  غیرمنصفانه،  به طور  اموی  دوره ِی  مورخین  همین گونه،  آری،   
بیش از هزار و سه صد سال، شاهنشاه ساسانیـ  آشنا با آیین جهانداری 
را ـ متهم به “آداب ناشناسی” - یعنی پاره کردن نامه ِی پیامبر اکرم - 

نموده، مورد نفرین و مالمت قرار داده اند.
منابع:

راشدین؛  خلفاِی  و  مرتبت  ختمی  حضرت  نامه هاِی  وثائق  ۱ـ 
محمود  دکتر  از:  تحشیه  و  ترجمه  حمیداهلل؛  محمد  دکتر  تألیف: 
چاپ  مستضعفان،  به  متعلق  بنیاد  نشر  و  چاپ  دامغانی،  مهدوی 

اول، تهران۱۳65ش.
ترجمه:  هالیکارناسی؛  هرودوت  هرودوت)۲جلد(؛  تاریخ  ۲ـ 

مرتضی ثاقب فر؛ انتشارات اساطیر، چاپ اول ۱۳۷۹ش.
ق(  ۱6۸هـ  واقدی)۲۳٠-  کاتب  سعد  بن  محمد  طبقات؛  ۳ـ 
دامغانی،  مهدوی  محمود  دکتر  ترجمه:  ۸جلدی(؛  جلد۱)دوره ِی 

انتشارات فرهنگ و اندیشه، تهران۱۳۷۴ش.
۴ـ تاریخ طبری؛ تألیف: محمد بن جریر طبری؛ ترجمه: ابوالقاسم 

پاینده، انتشارات اساطیر، چاپ هشتم۱۳۹٠ش.
بلعمی مجلد دوم)  به  5ـ تاریخنامه ِی طبری؛ گردانیده ِی منسوب 
انتشارات  دوره ِی پنج جلدی(؛ تصحیح و تحشیه: محمد روشن، 
پنجم،  چاپ  سروش،  ایران-  اسالمی  جمهوری  سیماِی  و  صدا 

تهران۱۳۹۲ش.
6ـ ایران در آستانه ِی یورش تازیان؛ آ. ای. کولسنیکف؛ ترجمه: 

محمد رفیق یحیایی؛ انتشارات آگاه، تهران ۲5۳۴ شاهنشاهی.
محمد  میرزا  تألیف: عالمه  ۸ جلدی(؛  دوره ِی  ریحانۀ االدب)  ۷ـ 
 ۱۳6۹ تهران  سوم،  خیام، چاپ  انتشارات  مدرس)تبریزی(؛  علی 

ش.
۸ـ تصاویر از انترنت. 
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که  می گوید  افغانستان  خواهان  جمهوری  حزب 
اظهارات نورستانی مبنی بر قانونی بودن کار اعضای 
کنونی کمیسیون ها و اعالم تقویم انتخاباتی از سوی 
وی، پذیرفتنی نیست و حکومت باید هر چه زودتر 

اصالحات انتخاباتی را نهایی و عملی کند.
عادله بهرام رییس حزب جمهوری خواهان افغانستان 
گفت:  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  دوشنبه  روز 
»مسوولین کمیسیون انتخاباتی جفای بزرگی در برابر 
و  شده اند  مرتکب  گذشته  انتخابات  در  مردم  امانت 
حکومت  از  ما  بنابراین  نیستند؛  اعتماد  مورد  دیگر 
می خواهیم که اصالحات انتخاباتی را هر چه زودتر و 

به موقع نهایی سازد«.
انتخاباتی مطابق  با آن که حکومت می گوید: در نظام 
ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  سیاسی  تفاهمنامۀ 
اصالحات به میان آورد، ولی احمد یوسف نورستانی 

قوانین  تعدیل  فرامین  رد  از  پس  کمیسیون  رییس 
اقدامات  است،  گفته  مجلس  سوی  از  انتخاباتی 
برکناری اعضای کمیسیون غیر  حکومت در راستای 

قانونی است.
نورستانی ضمن اعالم تاریخ انتخابات پارلمانی در 24 
تمامی  این کمیسیون  تاکید ورزید:  میزان 1395،  ماه 

آمادگی های الزم را روی دست گرفته است.
رهبری  بورد  عضو  صالحی  اسداهلل  حال،  همین  در 
دیگر   « کرد:  نشان  خاطر  خواهان  جمهوری  حزب 
گیرد  سیاسی صورت  بازی  مردم  سرنوشت  با  نباید 
و حکومت باید مطابق اصول و پیشنهادات کمیسیون 
اصالح نظام انتخاباتی، اصالحات اساسی را در نظام 

انتخاباتی به میان بیاورد«.
صالحی افزود: حزبش خواستار اعاده حقوق احزاب 
باید در  انتخابات است و حکومت  سیاسی در روند 

برگزاری انتخابات سالم، آزاد، عادالنه، شفاف و عاری 
از هرگونه جعل و فریب کاری مسوولیت خویش را با 

صداقت و تعهد انجام دهد.
خانم بهرام رییس حزب جمهوری خواهان در مورد 
روند صلح نیز گفت: » ما می خواهیم مذاکرات صلح 
با شفافیت و با در نظرداشت دیدگاه احزاب سیاسی، 

جامعه مدنی و مردم باشد؛ نه اینکه معامله نمایند«.
او موقف حزب اش را در رابطه به اظهارات انوارالحق 
احدی رییس جبهه افغانستان نوین مبنی بر انتخابات 
انتخابات  برگزاری   « کرد:  اعالم  چنین  زودهنگام 
زودهنگام از خواست های شخصی افراد و گروه های 
است که در پی تضعیف نظام اند و تضعیف نظام به 

سود هیچ فرد کشور نیست«.
به گفته رییس این حزب، افغانستان آزمایشگاه نیست 
با  خود  شخصی  سلیقه  مبنای  بر  گروهی  هر  که 

سرنوشت مردم بازی کند.
اعضای بورد رهبری این حزب بر تقویت نظام کنونی 

کشور نیز تاکید کردند.
حزب جمهوری خواهان افغانستان در سال 1378 به 

رهبری صبغت اهلل سنجر تأسیس شد.
پیش در یک حادثه مشکوک  آقای سنجر چند سال 
اتوبوس  یک  با  وی  حامل  موتر  شد.  ترور  کابل  در 
نظامی تصادف کرد و سنجر و دختر خردسالش در 

جا کشته شدند.
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باید سال ها در...
 حمایت و پشتیبانی ما بر آن تاثیر نگذارد. می توان گفت 
سال 201٦ از نظر امنیتی در قیاس با سال 2015 نه تنها بهتر 

نبوده بلکه به نحوی بدتر هم بوده است.
برخی ادعا می کنند شورشیان طالبان بیش از 30 درصد این 
فرمانده  اما  دارند  خود  کنترل  تحت  را  کوهستانی  کشور 
نیروهای امریکایی در افغانستان تاکید می کند که این گروه 
افراط گرا تنها کنترل 2 درصد مناطق را در دست دارد و به 

چهار درصد مناطق دیگر نفوذ کرده است.
با  رقابت  تأثیر  تحت  طالبان  فعالیت های  می گوید،  کمبل 
رقبای خود از جمله داعش و القاعده قرار گرفته است. با 
این حال حوزه فعالیت و نفوذ این گروه همچنان مشخص 

نیست.
مسوول  را  گروهی  ناتو،  از  متشکل  بین المللی  نیروهای 

کمبل  کرده اند.  افغانستان  ارتش  سازماندهی  و  آموزش 
می گوید، سال گذشته عملکرد این گروه نامتوازن بود اما 
غیر قابل پیش بینی نبود و وی این فرآیند را به ساخت یک 

هواپیما در حال پرواز تشبیه کرده است.
نیروهای  از  هوایی  پشتیبانی  گفت،  می توان  میان  این  در 
زمینی به پاشنه آشیل نیروهای ضدطالبان تبدیل شده است. 
به  را  هلی کوپتر   150 از  بیش  امریکا  اخیر  سال های  طی 
نیروهای افغانستان اختصاص داده بود. در حالی که اکنون 
هندی  هلی کوپتری  سه  به  محلی  هوایی  نیروهای  تعداد 

محدود شده است.
مسائلی  از  یکی  می گوید:  مسأله  این  توضیح  در  کمبل 
پشتیبانی  می کنند،  درخواست  روز  هر  افغان  نیروهای  که 
نیروی  تجهیز  و  افغان  خلبانان  آموزش  اما  است  هوایی 
هوایی این کشور همان طور که همه ما می دانیم سال ها و 
سال ها زمان می برد. ما باید متوجه باشیم که اگر اکنون یک 

نفر را برای آموزش به عضویت بگیریم طی دو یا سه سال 
آینده به یک خلبان تبدیل نخواهد شد.

به  محلی  نیروهای  می دهد:  ادامه  پنتاگون  ارشد  مقام  این 
این  دارند.  نیاز  لجستیکی  و  اطالعاتی  هوایی،  پشتیبانی 
نیروها طی سه تا پنج سال آینده به آمادگی الزم نمی رسند 
و نیروهای امریکایی برای مدت طوالنی تری باید در این 

کشور بمانند.
در همین حال علی اکبر قاسمی، یکی از فرماندهان سابق 
ارتش افغانستان و نماینده فعلی مجلس این کشور در این 
باره گفت: امریکا متعهد شده طی 15 سال ارتشی کارآمد 
در افغانستان ایجاد کند، چرا ما باید باور کنیم که به صورت 

ناگهانی آنها اکنون می توانند تمام این کار را انجام دهند؟
خارجی  قدرت های  تمامی  می دهد:  ادامه  سیاستمدار  این 
در افغانستان دستورالعمل خود را دنبال کرده و هیچ کدام 

به دنبال منافع افغانستان نیستند.

هر  از  بیشتر  روزها  این  پاسپورت  متقاضیان  صف های 
جوانانی  متقاضیان  بیشتر  است.  شده  طویل تر  زمانی 
آمده اند  کابل  به  افغانستان  مختلف  والیات  از  که  اند 
بهتر«  »آینده  برای  و  بگیرند  پاسپورت  می خواهند  و 

کشورشان را ترک کنند.
سال  ده  در  او  است.  کابل  باشنده  ساله   38 احمد،  گل 
درامد  و  می کرد  کار  ساختمانی  یک شرکت  در  گذشته 
خوبی داشت. یک سال پیش کار این شرکت متوقف شد 

و گل احمد به جمع بیکاران پیوست.
بیکاری تاثیرات بسیار بدی بر اقتصاد خانواده او گذاشت 
برای  را  کشورش  گرفت  تصمیم  احمد  گل  که  این  تا 
رسیدن به کشورهای دیگر ترک کند. او که حاال در پیش 
روی اداره پاسپورت انتظار می کشد، می گوید: »شما فکر 
می کنید مردم به چه دلیل از این وطن می روند. به خاطر 
به  از شوق؟ معلوم است که همه  یا  مشکالت می روند 

خاطر مشکالت زیادی که دارند می روند.«
کشیده  که  سرگردانی هایی  از  پاسپورت  متقاضی  این 
نیست.  هم  برق  و  نیست  نوبت  »این جا  دارد:  شکایت 
زور  کسی  و  می گیرد  پاسپورت  دارد  زور  که  هرکسی 

ندارد این جا ایستاده است تا وقتی که نوبتش برسد.«
کوچه  به  را  خود  شب  سه  ساعت  متقاضیان  بیشتر 
را در کوچه سرد  برخی ها شب  پاسپورت می رسانند و 
و تاریک کارته سه کابل در پیشروی ریاست پاسپورت 
رویای  بگیرند.  نوبت  دیگران  از  زودتر  تا  می گذرانند 
»رفتن به خارج« سبب شده تا جوانان حدود دو ماه در 

کابل سرگردان شوند.
رییس اداره پاسپورت می گوید این اداره روزانه ظرفیت 

کابل  که  روزها  این  اما  دارد  را  پاسپورت  توزیع 4000 
بی برق است، توزیع پاسپورت نیز کندتر شده و بعضی 

روزها اداره پاسپورت به متقاضیان جواب رد می دهد.
وله  دویچه  به  پاسپورت  اداره  رییس  صبور  عمر  سید 
نباشد  برق  وقتی  داریم.  ضرورت  برق  به  »ما  گفت: 
دستگاه های ما خاموش می شوند و ما نمی توانیم به مردم 

پاسپورت توزیع کنیم.«
در صف  روزهاست  که  پاسپورت  متقاضی  یک  صمیم 
ایستاده است با انتقاد از حکومت می گوید: »ریاستی که 
روزانه  باشد.  داشته  باید  جنراتور  دارد،  عاید  قدر  این 
یک  چرا  می شود  مصرف  برق  برای  افغانی  میلیون  پنج 
جنراتور برای این ریاست نمی خرند تا کار هزاران نفری 

که این جا منتظر اند اجرا شود؟«
پشیمانی از تحصیل

وجود  با  که  اند  ایستاده  جوانانی  پاسپورت  صف  در 
گرفته اند.  وطن  ترک  به  تصمیم  دانشگاه ها  از  فراغت 
صمیم 29 ساله که از والیت فراه برای گرفتن پاسپورت 
سال   12 او  است.  جوانان  این  از  یکی  آمده،  کابل  به 
مکتب خوانده و چهار سال در رشته مدیریت تحصیل 

کرده است اما پس از فراغت نتوانسته کاری پیدا کند.
صمیم پس از سرگردانی های زیاد تصمیم گرفته است تا 
افغانستان را ترک کند: »این وطن، وطنی نیست که کس 
کار  او  به  می کند، کسی  کار  اگر کسی  کند.  کار  آن  در 
نمی دهد. این وطن اصاًل به نیروی کار ضرورت ندارد. 
بسیار زیاد پشت کار گشتم، بی اندازه، اما کاری پیدا نشد.«

این جوان افغان می گوید از سال ها زحمتی که در مکتب 
است  پشیمان  کرده  دانشگاه  در  که  تحصیلی  و  کشیده 

زیرا با ترک افغانستان، درسی که او خوانده هیچ دردی 
را دوا نمی کند.

این در حالی است که هزاران پست دولتی خالی است 
وجود  حکومت  تیم  دو  بین  که  اختالفاتی  دلیل  به  و 
نیز  و تحصیلکرده ها  است  متوقف  استخدام  روند  دارد، 

سرگردان.
»از غرق شدن باکی نداریم«

آلمان  در  تنها  افغان  هزار  میالدی 150  در سال گذشته 
تقاضای پناهندگی داده اند، اما مقام های آلمانی گفته اند 
که همه این مهاجران شانس ماندن در آلمان را ندارند و 

بسیاری آن ها باید به کشور خود برگردند.
رسانه های داخلی افغانستان هر هفته خبرهایی از تصمیم 
یا  و  مهاجرین  دادن  برگشت  برای  اروپایی  کشورهای 
یونان  و  ترکیه  بین  آب های  در  پناهجویان  شدن  غرق 
تصمیم  در  تغییری  رویدادها  این  نشر  اما  می کنند  نشر 
به  کنند،  ترک  را  کشورشان  می خواهند  که  افغان هایی 

وجود نیاورده است.
براساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، 250 
ترک  را  کشورشان  میالدی  گذشته  سال  در  افغان  هزار 
تشویق  شده اند.  مهاجر  اروپایی  کشورهای  به  و  کرده 
رد  مهاجران  اخراج  خبرهای  و  افغانستان  در  ماندن  به 
هزاران  روزه  همه  و  نداشته  افغان ها  مهاجرت  بر  شده 
کشورشان  و  آورند  دست  به  پاسپورت  تا  منتظرند  تن 

را ترک کنند.
حبیب اهلل 33 ساله، باشنده والیت لوگر، می گوید ده سال 
به عنوان مامور وزارت داخله وظیفه انجام داده است ولی 
اخیرا کارش را از دست داده است. او گفت: »ما ترسی 
از غرق شدن نداریم. ما از این خاک بیزار شده ایم. هیچ 
امیدی به آینده نیست و از این حکومت کاری بر نمی آید. 

ناامنی و بیکاری به اوج خود رسیده است.«

حزب جمهوری خواهان افغانستان: 

مسووالن کمیسیون های انتخاباتی فاقد اعتبار اند
سنگین در آستانه 

سقوط دوباره

غنی و عبداهلل دیدگاه...
معاون سخنگوی رییس جمهور دیروز )دوشنبه 19 بهمن( 
در نشست خبری گفت: حکومت وحدت ملی و ترکیبی که 
در افغانستان تجربه می شود، پدیدۀ تازه در افغانستان است 
و جای شک نیست هر فردی که در هر سطحی سلیقه های 

خاص خود را می داشته باشد.
در  سلیقه ها  این  رییس جمهور،  معاون سخنگوی  گفتۀ  به 
اداره  مورد چگونگی پیش برد امور، در کار و فعالیت یک 
و هم چنان در مورد گماشتن افراد در سمت های مختلف 

می باشد.
آقای هاشمی می افزاید: خوشبختانه رییس جمهور و رییس 
اجرایی در مورد پالیسی های کالن جنگ و صلح و چگونگی 

پیش برد امور مملکتی دیدگاه مشابه دارند.
حکومت  رهبر  دو  هر  اگر  می کند:  تأکید  هاشمی  آقای 
وحدت ملی دیدگاه مشابه نمی داشتند و یا تضادهای شدید 
میان شان وجود می داشت، امروز ما شاهد حکومت وحدت 

ملی نمی بودیم.
بر بنیاد توافق نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی، هر دو رهبر 
در تمامی امور حکومتی از سهم پنجاه پنجاه برخوردار اند.

بخش های  بیشتر  که  کردند  اعالم  ارتش  محلی  فرماندهان 
سری  یک  طالبان  شورشیان  و  است  کرده  سقوط  سنگین 
آغاز  هلمند  از  منطقه  این  در  را  دیگر  مرگبار  حمالت 

کرده اند.
تصرف  آستانه  در  دیگر  بار  طالبان  بی.بی.سی،  گزارش  به 
بخش سنگین در والیت هلمند است؛ منطقه مهمی که پیش 
بیش  نیروهای خارجی  این و در زمان حضور گسترده  از 
از 100 سرباز انگلیسی جان خود را در آن از دست دادند.

اگر چه نیروهای افغان با عملیات ارتش و پولیس توانستند 
طالبان را در ماه دسامبر وادار به عقب نشینی از این بخش 
حمالت  گروه  این  نیروهای  اخیر  روزهای  در  اما  کنند 

جدیدی را آغاز کرده اند.
بیشتر  که  کردند  اعالم  افغانستان  ارتش  محلی  فرماندهان 
کنترل  دولت  و  است  کرده  سقوط  منطقه  این  قسمت های 

تنها چند مایل در اطراف شهر سنگین را در اختیار دارد.
اگرچه مقامات اعالم کردند که هنوز این منطقه در امنیت 
از فرماندهان ارتش اعالم کرد: سه  اما یکی  به سر می برد 
پایگاه نظامی حمله کرد که در  روز گذشته طالبان به یک 
این حادثه هشت سرباز جان خود را از دست دادند. آنها 
توانستند به یک خودروی زرهی، تمام اسلحه های موجود 

در پایگاه و دیگر مهمات دست یابند.
وی ادامه داد: اگر حمایت الزم انجام نگیرد، دو پایگاه نظامی 
دیگر نیز با خطر یورش نیروهای طالبان مواجه هستند. این 

دو پایگاه نیز همان سرنوشت را خواهند داشت.
انتظار  افغانستان،  در  طالبان  نیروهای  حمالت  وجود  با 
در  طالبان  با  را  مستقیمی  مذاکرات  کشور  این  که  می رود 

پایان این ماه برگزار کند.
اخیرا  و  است  طالبان  فعالیت  اصلی  مامن  هلمند  والیت 
دیده  آن  مختلف  بخش های  در  زیادی  فعالیت های 
جنوب  در  واقع  والیت  این  در  سنگین  شهر  است.  شده 
افغانستان اخیرا صحنه نبرد میان نیروهای دولتی افغانستان 

و شبه نظامیان طالبان بوده است.

صف هایی که طویل تر می شود

عملیات دندغوری را...
 ترکمنستان، والیت فاریاب نیز در خاموشی فرو رفته است.
اندرابی فرمانده نیروهای امنیتی فاریاب گفت:  در جریان 
قطع  فاریاب  به  ترکمنستان  برق  انتقال  خط  درگیری  این 
و  فاریاب  مرکز  میمنه  شهر  برق  آن،  نتیجه  در  که  شد 
تگاب، خواجه سبز پوش  ولسوالی های دولت آباد، شیرین 

و پشتونکوت قطع شده است.
برخی از مسؤوالن اداره برق فاریاب گفته اند که حدود 70 
برق  از  دیگر،  ولسوالی   8 و  میمنه  شهر  در  خانواده  هزار 

ترکمنستان استفاده می کنند.
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رییس جمهور ترکیه از سفر اخیر یک مقام امریکایی به شهر کوبانی انتقاد کرد 
و از واشنگتن خواست میان ترکیه و کردها یک طرف را انتخاب کند.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در یکی از شدیدترین اظهارات 
خود از سفر یکی از مقامات ارشد امریکا به شهر کوبانی که در تسلط حزب 
اتحاد دموکراتیک کردها قرار دارد، انتقاد کرد و از واشنگتن خواست که میان 
ترکیه یا تروریست ها در کوبانی یک طرف را به عنوان متحد خود انتخاب کند.
اردوغان به شدت از سفر برت مک گورک، نمایندۀ ویژه اوباما در ایتالف ضد 
داعش به شهر کوبانی انتقاد کرد. این سفر همزمان با  مذاکرات صلح در ژنو 
انجام شد و رییس جمهور ترکیه اعالم کرد که امریکا باید میان حزب اتحاد 

دموکراتیک کردها و ترکیه یک طرف را انتخاب کند.
دلیل  به  را  حزب  این  تا  کرده  درخواست  اروپا  اتحادیه  و  امریکا  از  ترکیه 
ارتباطش با حزب کارگران کردستان در بین سازمان های تروریستی قرار دهند.
آیا  گفت:  خبرنگاران  به  خود  التین  امریکای  تور  از  بازگشت  درجریان  او 
شما پ.ک.ک را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسید؟ بنابر این چرا 
حزب اتحاد دموکراتیک کردها را نیز به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی 

نمی کنید؟
اتحاد  حزب  مقامات  با  امریکایی  مقام  یک  دیدار  اولین  مک گورک  سفر 

دموکراتیک کردها و بیان گر رابطۀ نزدیک میان دو طرف بود.
رییس جمهور ترکیه با ابراز نگرانی ترکیه از کشف برخی تسلیحات امریکایی 
و اروپایی از کردها گفت: ما تسلیحات پیشرفته روسی، امریکایی و اروپایی 
را در جریان عملیات های جنوب شرق ترکیه از شبکه های پ.ک.ک کشف 

کردیم.

پیمان  سازمان  و  غرب  کرد:  اعالم  روسیه  خارجۀ  وزارت  ارشد  مقام  یک 
آتالنتیک شمالی )ناتو( تالش می کنند با تهدید جلوه دادن روسیه برای سوید، 

استکهلم را مجاب به عضویت در این پیمان نظامی غربی کنند.
خبرگزاری روسی اسپوتنیک دیروز )دوشنبه( گزارش داد: »الکسی مشکوف 
Alexei Meshkov« معاون وزیر خارجۀ روسیه معتقد است غرب تالش 
کار  سوید  علیه  هسته یی  حمله  یک  روی  بر  روسیه  این که  اعالم  با  می کند 

می کند، استکهلم را به پیوستن به ناتو مجاب کند.
»ینس استولتنبرگ« دبیر ُکل ناتو به تازه گی گزارشی منتشر کرده که بر اساس 
علیه  هسته یی  شبیه سازی  یک حمله  ظاهراً   ،)1391(  2013 سال  روسیه  آن 
سوید با فرض این که این کشور یکی از اعضای ناتو است، طراحی کرده بود.
و  تحریف  اظهاراتی  چنین  این که  بر  تاکید  با  روسیه  خارجه  وزیر  معاون 
جهت دهی اطالعات است، گفت: بحث های بسیار داغی هم اکنون در سوید 
جریان دارد، مبنی بر این که بی طرفی این کشور کنار گذاشته شود و برخی 

نیروها تالش می کنند این کشور را وارد ناتو کنند.
مشکوف افزود: یکی از این موارد »هراس آور« اظهاراتی است که در گزارش 

ناتو دربارۀ رزمایش های هسته یی منتسب به روسیه مطرح می شود.
درمیان  هراسی«  »روسیه  افزایش  و  ایجاد  برای  دلیل تالش ها  تنها  او گفت: 
)ناتو(  متحدان  در جمع  این کشور  وارد کردن  افکار عمومی جامعه سوید، 

است.
ابریل 1949 در واشنگتن  ناتو که  سازمان پیمان آتالنتیک شمالی موسوم به 

دی.سی با هدف دفاع جمعی پایه گذاری شد و هم اکنون 28 عضو دارد.
بنابر مادۀ پنج این پیمان، اگر هر یک از کشورهای عضو هدف حمله یی قرار 
مقابله  آن  با  و  شد  خواهد  تلقی  عضو  کشورهای  تمامی  علیه  حمله  گیرد، 

خواهند کرد.
طرح گسترش ناتو به نزدیک مرزهای روسیه در پی الحاق شبه جزیرۀ کریمه 
به روسیه در سال 2014میالدی و طرح سپر موشکی امریکا در لهستان در سال 

2008، تنش بین ناتو و مسکو را شدت بخشیده است.

مرتضی برالس
افغانستان همیشه مشکالت زیادی از جنبه های گوناگون، سد راه  در 
کسانی می شود که می خواهند پیشرفت کنند. اما با تمام این معضالت 
در افغانستان، کسانی هستند که خود را به پیش می کشند و به مقصد 
می رسانند. سنت های دست وپاگیر، موجب بروز بسیاری از مشکالت 
و  دختران  اما،  را  زمینه  این  در  مشکل  و  دغدغه  بیشترین  می شود. 
را  خانه  از  رفتن  بیرون  حق  که  دخترانی  دارند.  افغانستان  خانم های 
ندارند و برای انجام کارهای خود هم طبق سنت های این جامعه باید 

از مرد َمحرم خود اجازه بگیرند.
توانسته اند  افغانستان  دختران  و  زنان  حدودی  تا  سال ها  این  در  اما 
استقالل نسبی خود را کسب کنند و به صورت مستقل به انجام امورات 
تبدیل  واقعیت  به  را  خود  ذهنی  خیال پردازی های  و  بپردازند  خود 
کنند. این جسارت ها ابتدا در عرصه ی سیاسی در اولین لوی جرگه در 
حکومت جدید، از سوی ماللی جویا، نماینده والیت فراه در آن جرگه، 
آغاز شد. سیما سمر، که حاال رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر است 
نیز در سال های جنگ و بعد از آن جسارت هایی را از خود نشان داد 
تأثیرگذار بود. و همین طور زنان و دختران  و در عرصه های مختلف 
زیادی در عرصه های مختلف، کارهای درخوری انجام دادند که خود 

سبب بروز چهرۀ جدیدی از »زِن افغانستانی« بود.
زنان افغانستان، در بسیاری از موارد توانسته اند افتخارات بسا بزرگی 
را برای افغانستان کسب کنند و برای رشد این کشور در هر زمینه یی 
»تیم  است.  شده  بلند  تیم  یک  سروصدای  هم  روزها  این  کنند.  کار 
نماینده گان  از  زیادی  تعداد  از سوی  افغانستان«  بایسکل رانی دختران 
معرفی  نوبل«  »صلح  جایزۀ  در  نامزدی  برای  ایتالیا،  کشور  پارلمان 
که  به گونه یی ست  نوبل،  جایزه های  نامزدهای  انتخاب  روند  شده اند. 
به  مربوط  اطالعات  تمامی  و  نمی کنند  مطلع  جریان  این  از  را  کسی 
نامزدان این جایزه به صورت کاماًل ِسری پیش کمیتۀ گزینش می ماند. 
این اطالعات حتا پس از اعالم شدن نتایج هم در نزد کمیته می ماند و 

این کمیته باید تا 50 سال این اطالعات را فاش نکند.
گفته می شود همه ساله کمیتۀ گزینش در اسلو، پایتخت نارِوی، حدود 
200 نامزد برای دریافت این جایزه را، به عنوان نامزدان احتمالی در نظر 
می گیرد و در نهایت پس از تکمیل شدن پروسۀ انتخاب، نامزدان اصلی 

را معرفی می کند.
بر  بامیان  در  اولین بار  برای  که  دختری ست  )حسینی(  نارین  زهرا 
بایسکل ران  دختران  تیم  مسوول  نیز  حاال  و  شد  سوار  بایسکل اش 
بامیان )کلپ بایسکل رانی صلصال-شهمامه( است. گفته می شود که او 
نیز در این میان است و همراه با هم تیمی هایش برای نامزدی جایزه 
صلح نوبل، آماده گی می گیرد. از او می پرسم که آیا فقط تیم دختران 
بایسکل ران کابل نامزد این جایزه هستند یا دختران بامیانی هم در این 
پروسه سهیم اند؟ زهرا در جواب گفت: »دختران بایسکل ران بامیان هم 
عضویت فدراسیون بایسکل رانان افغانستان را دارند و چون نوشته اند 

دختران بایسکل ران افغانستان، پس سهم دارند.«
زمینه  این  در  که  مشکالتی  با  شدنش  روبه رو  مورد  در  نارین،  زهرا 
این زمینه مشکالت  بامیانی در  افتاده است، می گوید: »دختران  اتفاق 
زیادی را متقبل شدند، اما همیشه در این زمینه نادیده گرفته شدند، هم 
از طرف مسوولین و هم از طرف مردم. به همین جهت، آموزش های 
حرفه یی در این زمینه برای دختران بامیانی مساعد نبوده است. هم چنان 
تهدیدات امنیتی برای دختران و عنعنات ناپسند جامعۀ افغانستان هم 

مانع بسیاری از فعالیت های دختران می شود.«
با این وجود دختران افغانستان در سال های اخیر توانسته اند با شرکت 
در رشته های مختلف ورزشی و در قالب تیم های ملی، افتخارات زیادی 
مسابقات  در  شرکت  با  دختران  این  کنند.  کسب  افغانستان  برای  را 
منطقه یی و جهانی افتخارات خوبی را برای افغانستان کسب کرده اند 
و به نوعی منادی صلح در افغانستان هستند و صلح پذیری را گسترش 

داده اند.

اردوغان:

امریکا باید بین ترکیه و کردها 
یکی را انتخاب کند

مسکو:

هدف غرب از »روسیه هراسی« 
عضویت سوید در ناتو است

از رکاب زنی تا نامزدی 
جایزه صلح نوبل

عبدالبشیر فکرد

بیماری حسادت
حسادت بیماری بزرگ، و حسودان بیماران دشوار عالجیاند 
فراگرفتهاند. حسدورزی  را  زمین  و  زمان  ما  در سرزمین  که 
افزون بر آنکه در مناسباِت میان انسانها رخنه بهوجود میآورد، نشانۀ ناموزونی 
ذهنی، بی تعادلی روانی و درگیرِی درونی شخص حسدورز نیز هست. شماری 
چنان به حسدورزی وفادارند که بی هیچ چشم داشت و منفعتی از آن دست بر 
نمی دارند و با این کار، بیش از دیگران بر خویشتن آسیب می زنند. حسادت، 
از  شبِح فروخفته یی است که در هر چهره یی ممکن است خودآرایی کند و 

داوری های دینی تا قضاوت های اخالقی و علمی را هیجان زده سازد.
به  اسالم  در  و  می آید  حساب  به  اخالقی  رذیلت های  از  یکی  که  حسادت 
کج روی های  و  کج اندیشی  به  تحاسدوا[،  ]وال  است  شده  نهی  آن  از  شّدت 
دین  لباس  در  را  خودش  گاهی  حسدورزی  می یابد.  پایان  مالحظه یی  قابل 
می آراید و دین ابزاری برای بروز و پوشش آن قرار می گیرد. حسادت به منزلۀ 
یکی از رذیلت های اخالقی، اخالق را نیز بی گزند نمی گذارد و انسان حسود، 
به  از شخصیت خویش  نازیبایی  و  با حسدورزی های وقیحانه، چهرۀ زشت 

نمایش می گذارد که نفرت آور و گریزاننده است.
حسادت خزندۀ هزارپایی است که انسان حسود را از درون می مکد و راهش 
را آرام آرام به سمت قلب و ایمان او باز می کند. حسدورزی سبب می شود تا 
انسانی سربلندی خودش را در سرافگنده گی دیگران سراغ بگیرد و خویشتن 
را در رویارویی با »دیگری« تعریف کند. انسان حسود گاهی بی آن که بداند، 
برای خودش دشمن خیالی درست می کند، با واکنش پردازی در برابِر آن، با 
خویشتن به نبرد برمی خیزد. او عجوزه یی است که -به تعبیر مولوی- برای 
پوشیدن نازیبایی های صورِت خویش، آیینه را می شکند و نبرد با خودش را 
به بیرون می پراگند. او از رویارویی با خویشتن هراسان است و نزاع اش را با 
خویشتن، به نزاع خویش با »دیگری« وارونه می کند. او خودش را می فریبد و 

به تسلی دروغین در خویشتن فرومیرود.
»و من شّر حاسد إذا حسد«

زبیر هجران

مرد از جایش بلند می شود، به آسمان خیره نگاه می کند و به 
خانۀ کاه گلی و به دستمالی که آن سو افتاده و زنی خاطراتش 

را در آن سوزن دوزی کرده است.
به زمین  به آسمان خیره می شود، حسرت می خورد  بلند می شود،  از جایش 
که چقدر خوب رویان را در خود فرو برده و چه آدم های را در آغوش گرفته 

است.
را  چشمانش  می کند،  بیرون  گلو  از  را  دستانش  و  جایش  از  می شود  بلند 
به  تنها  و  نبیند  را  جهان  لحظه  چند  برای  تا  می گذارد  آن سو  حلقه هایش  از 

زخم های نجیبش نگاه کند.
پا ندارد، می بیند  با آن که  با آن که دستانش را بریده اند، راه می رود  می نویسد 
هرچند چشمانش را از حدقه هایش بیرون کشیده اند و نفس می کشد با آن که 

خودکشی اش کرده اند.
بلند می شود از جایش و می میرد بلند می شود از جایش و می میرد، بلند می شود 
برسند و زنده گی  اوج  به  بدمد و کلمات  تازه  نفس  به کلمات  تا  و می میرد 
یابند. می میرد تا زخم هایش به جاودانه گی برسند، می میرد تا با کلماتی که از 

دست هایش فرومی ریزد زنده گی کنند.
می میرد تا....

ماریا رههین

بگذارید محبت عمل کند تا دیوار مهربانی را بنا کنیم .
دیر  که  آن های  به  تا  کنید  ردیف  محبت  با  را  لبخندهای تان 
گاهی ست نگرانی و دلهره لبخند را از یادشان برده است، نثار 

کنیم .
وطنداران، شهروندان، دوستان، آشنایان، عزیزان !

جبر  در  که  است  عزیزانی  به  رسیده گی  برای  جهانی  پروسۀ  مهربانی  دیوار 
روزگار نشاط زنده گی را نچشیده اند ، دستی لطفی بسوی شان دراز نشده و 

لبخندی را شاهد نبوده اند .
من خودم را سعادت مند می دانم تا پیشنهاد کنم بیاید این دیوار را در افغانستان 
بعد از بنای آن در کشورهای ایران، چین، هند و اخیراً کشور ترکیه برای بار 

اول در بلخ بنا کنیم و با شعار این که:
نیازداری بردار، نداری بگذار 

با  تا  استم  پیام های  انتظار  بگذاریم.  بنیان  بی خلل  دیواری  با  را  محبت  بنای 
همیاری و همدلی به این پروسۀ جهانی انسان ساز بپیوندیم .

عبدالحفیظ منصور
 

در آمدی بر قدرت ملی افغانستان
است.  شده  آراسته  چاپ  زیور  به  جاری  سال  در  اثر  این 
از  شماری  در  که  است  عظیمی  عظیم  محمد  او  نویسندۀ 
دانشگاه ها مصروف تدریس می باشد. نویسنده در این کتاب، به مسالۀ مهم و 

اساسی »قدرت ملی افغانستان« پرداخته است.
آقای عظیمی در این اثر به تعریف قدرت، انواع قدرت، ابزارهای قدرت ملی و 

دیدگاه های صاحب نظران جهان در این مورد، به بحث نشسته است.
نویسنده در این اثر جالب، مفید و خواندنی اش به صورت اکادمیک جایگاه 
افغانستان را در میان کشورهای جهان به ویژه کشورهای آسیایی از منظرهای 

مختلف نشاندهی کرده است.
بین المللی  روابط  مسوولین  خارجه،  وزارت  کارمندان  برای  اثر  این  مطالعۀ 
افغانستان و نماینده گان مردم در شورای ملی سخت مفید می باشد. این کتاب 
از رهگذر موضوع و شیوۀ پژوهش در افغانستان بی سابقه می باشد. کتاب از 

سوی دانشگاه »افعانستان« به طبع رسیده است.
برای نویسندۀ گرامی، سالمت و موفقیت هر چه بیشتر می خواهم.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

مسووالن وزارت کار و امور اجتماعی می گویند که 
دست کم 51 هزار بست خالی در حکومت وجود 
بست ها  این  که  شده  سبب  ظرفیت  نبود  اما  دارد، 

پُر نشوند. 
که  هستند  مدعی  همچنان  وزارت  این  مسووالن 
کمبود ناظران کمیسیون اصالحات اداری و کندی 
عواملی  از  کار،  واجد شرایط  افراد  استخدام  روند 
اند که سبب خالی ماندن هزاران پست دولتی شده 

است.
واصل نور مهمند معین این وزارت دیروز به رادیو 
آزادی گفت که کمبود پرسونل کمیسیون اصالحات 
اداری سبب شده تا پنجاه و یک هزار پست دولتی 

در ادارات مختلف خالی بماند.
افراد متعدد  آقای مهمند می گوید که کاندید بودن 
برای یک پست دولتی، روند استخدام افراد واجد 
ساخته  مواجه  کندی  با  را  کشور  در  کار  شرایط 

است:
و  کرده  نشر  اداری  اصالحات  که  را  احصایه   «
و  دارد  هم  اجتماعی  امور  کار  وزارت  را  راپوری 
همین  در  جمعًا  است،  خبر  هم  وزارت ها  دیگر 
و  است  خالی  پست  هزار   51 دولتی  پست های 
یکی از عواملی که زود پروسه استخدام این ها زود 
طی مراحل نمی شود، کمبود پرسونل ناظرین خود 
اصالحات اداری است که برای یک بست چندین 

اصالحات  باید  است  وقت گیر  است،  کاندید  نفر 
اداری ناظرین خود را زیاد بکنند.«

موضوع خالی بودن هزاران پست دولتی در ادارات 
مختلف در حالی مطرح می شود که معضل بیکاری 
از راه های  با استفاده  و فرار جوانان تحصیل کرده 
قاچاقی به کشورهای اروپایی و جان باختن شماری 
زیاد از آنان در این مسیرها با گذشت هر روز در 

کشور داغتر می شود.
اجتماعی  امور  کار  وزارت  معلومات  اساس  بر 
افغانستان، از مجموع 14 میلیون تن از افراد واجد 
غیر  مختلف  دالیل  بنابر  تن  میلیون   7 کار  شرایط 
 39 فعال  نیروی  میلیون   7 مجموع  از  و  اند  فعال 

درصد بیکار و یا کم کار اند.
اتحادیۀ  رییس  قادری  معروف  که  درحالیست  این 
باید  افغانستان می گوید که حکومت  ملی کارگران 
در خصوص خالی ماندن هزاران پست خالی دولتی 

در ادارات برای ملت پاسخ دهد:
» به تعداد 51 هزار پست دولتی خالی است، پس 
فرار  به  پا  این ها  و  نمی کنند  مقرر  را  جوانان  چرا 
گذاشتند، ما تحصیل کرده ها داریم، کسانی اند که 
ماستری دارند، لسانس آوردند هم از داخل کشور 

و هم از خارج کشور، اینها سرگردان میگردند. »
این درحالیست که ذبیح اهلل ساویز رییس دبیرخانۀ 
که  می گوید  افغانستان  اداری  اصالحات  کمیسیون 

در قبال خالی ماندن پست های دولتی تنها این اداره 
مسوول نیست و آنان پرسونل کافی نیز دارند.

او گفت » در مجموع 51 هزار بست نی بلکه 32 
هزار بست است که تعداد زیاد آن معلمین است، 
یک تعداد بست های است که در شهرداری ها است 
که تابع ریفورم اصالحات نیست و اخیراً مصوبه یی 
که از طرف کابینه و تعدیل قانون کارکنان خدمات 
ملکی بود این صالحیت استخدام را برای وزارت 
نظارتی  نماینده  یک  صرف  کمیسیون  و  دادند  ها 
در آنجا می فرستد. این معلومات دقیق نیست ودوم 
که  است  دروالیاتی  بست ها  این  زیاد  تعداد  اینکه 
امنیتی آن به گونه یی نیست که کارمندان  وضعیت 

بروند. »
با اینهمه، سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی 
 ، پراگنده گی  درکل  کنونی  درنظامی  که  می گوید 
و  دارد  وجود  شایسته ساالری  وعدم  بی برنامه گی 
واگذار  غیرمسلکی  افراد  به  امور  بیشترصالحیت 

شده است.
وی می گوید تا زمانیکه روند استخدام افراد واجد 
شرایط کار در شفافیت کامل و براساس شایسته گی 
انجام نشود مشکالت موجود به یک بحران عمیق 

درکشور مبدل خواهد شد.

در دو حمله انتحاری در والیت های بلخ و پکتیکا 
شدند.  کشته  غیرنظامی  پنج  و  سرباز  سه  دستکم 
افغانستان  جمهوری  ریاست  محافظ  یک  همچنین 
در خانه یی در والیت ننگرهار به قتل رسیده است.

که  گفت  بلخ  والی  سخنگوی  فرهاد،  احمد  منیر 
انتحاری موتر  کننده  صبح روز دوشنبه یک حمله 
حامل پرسونل اردوی ملی را در ولسوالی دهدادی 

این والیت هدف قرار داد.

ملی  اردوی  سرباز  سه  حمله  این  در  که  گفت  او 
زخمی  ملی  اردوی  نیروهای  عضو   18 و  کشته 

شدند.
شده ها  کشته  که  اند  افزوده  بلخ  والیت  مقام های 
 209 اردوی  قول  به  مربوط  حمله  این  زخمیان  و 
شاهین هستند و هیچ فرد ملکی در این حمله آسیب 

ندیده است.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان با فرستادن 

ایمیلی به رسانه ها مسوولیت این حمله را به عهده 
گرفت. گروه طالبان در یک سال اخیر حمالت خود 
کشور  سراسر  در  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  بر 

شدت بخشیده است.
بلخ برخالف والیت های همجوارش از امنیت نسبتًا 
گاهی  از  هر  هرچند  است  بوده  برخودار  بهتری 

شاهد حمالت این گونه بوده است.
همچنین روز دو شنبه یک حمله انتحاری در والیت 
نثار احمد عبدالرحیم زی،  پکتیکا صورت گرفت. 
رییس تحقیقات جنایی پولیس این والیت گفت که 
در این حمله پنج غیرنظامی کشته و شش تن دیگر 

زخمی شدند.
مقام های  گفته  به  دیگر،  امنیتی  حادثه  یک  در 
محلی در والیت ننگرهار یک عضو گارد ریاست 
جمهوری توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده 

است.
گفت  ننگرهار  والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطااهلل 
قرار  شلیک  خانه اش هدف  داخل  در  مرد  این  که 
گرفت و کشته شد. او افزود که مادر این فرد زخمی 
پولیس  »تحقیقات  گفت:  خوگیانی  است.  گردیده 
جریان دارد تا مشخص شود که چه کسی در عقب 

این حمله قرار دارد.«

5۱ هزار بست خالی و نبود ظرفیت در استخدام

هشت تن در دو حمله جداگانۀ انتحاری کشته شدند

ترکیه:
 راهی جز پذیرش 
پناهجویان نداریم

دیگری  گزینه ای  آنکارا  کرد  تاکید  ترکیه  وزیر  نخست  معاون 
نداشته است  پناهجوی سوری و عراقی  میلیون  جز پذیرش 3 
و نمی تواند درهای کشور را مقابل مردمی که کمک می خواهند 

ببندد.
به گزارش ورلد بولتن، نومان کورتولموش، معاون نخست وزیر 
به  را  غرب  همچنین  خود  تلویزیونی  گفت وگوی  طی  ترکیه 

انفعال در برابر بحران پناهجویان متهم کرد.
کورتولموش در این باره ادامه داد: ما سه میلیون پناهجوی سوری 
افراد هیچ جای دیگری  این  اما  تاکنون پذیرفته ایم  و عراقی را 
برای رفتن ندارند. راه جایگزین این است که زیر بمباران بمیرند 
و ترکیه مانند سایر کشورهای غربی تنها شاهد این حادثه باشد.

وی با بیان این مساله که ترکیه نمی تواند به قربانیان جنگ »نه« 
بگوید، خاطر نشان کرد: ما چنین گزینه ای نداریم چرا که در این 

صورت ما تمامی آنها را به کشتن می دهیم.
هزارکشته   250 از  بیش  تاکنون  سوریه  ساله   5 داخلی  جنگ 
میلیون   2  /  5 از  بیش  پذیرش  با  ترکیه  است.  گذاشته  برجای 

پناهجو بزرگترین میزبان پناهجویان سوری و عراقی است.

ترامپ: 
مسلمانان مرا دوست دارند!

بیان  با  امریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  خواه  جمهوری  نامزد 
اظهاراتی مبنی بر اینکه »دست کم 20 دوست مسلمان دارد« درصدد 

دفاع از خود در برابر اتهاماتی چون گسترش اسالم هراسی برآمد.
خواهان  جمهوری  نامزد  ترامپ،  دونالد  تلگراف،  روزنامه  نوشته  به 
همواره تکرار می کند که »با وجود سیاست های تحریک آمیز مسلمانان 
دوستش دارند« اما وی تاکنون نتوانسته حتی یکی از این دوستداران 

مسلمانش را نام ببرد.
ترامپ حتی در پاسخ اصرارهای خبرنگار تلگراف برای مطرح کردن 
اسامی حامیانش به این گفته بسنده کرد که »من می توانم نام 20 نفر را 

برای شما بیاورم«.
ترامپ خودش را نامزدی صریح و ضد نهادگرایی می داند.

پس از تیراندازی سن برناردینوی کالیفرنیا که طی آن 14 تن به دست 
پناهجویان  بحران  به  واکنش  در  ترامپ  شدند،  کشته  داعش  حامیان 

خواهان توقف موقتی ورود مسلمانان به امریکا شد.
این اظهارات ترامپ باعث ناراحتی شرکای تجاری وی در کشورهای 

عربی شد.
دوستان  اسامی  درباره  تلگراف  سوال  نیز  ترامپ  پسر  میان  این  در 
که  کرد  بسنده  این  به  تنها  و  دهد  پاسخ  نتوانست  را  پدرش  مسلمان 

»پدرم توافقات تجاری متعددی در خاورمیانه داشته است«.
ترامپ طی اظهاراتی دیگری مهاجمان مکزیکی را هم »متجاوز« خوانده 

بود و سخنان توهین آمیزی هم درباره زنان داشته است.
روز  مصاحبه  در  وی  ترامپ،  هنرنمایی های  از  دیگری  پرده  در 
در  و  پرداخته  شکنجه  شیوه  بودن  درست  به  تلگراف  با  گذشته اش 

توضیح فقط گفت یک روز خواهید دید.
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