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در ترکیب تازه خبری از استاد سیاف 
و  اطرافیانش نیست. استاد سیاف 
و اسماعیل خان از اعضای پیشین 
شورای عالی صلح بودند. اما آنها 
اکنون در جبهۀ مخالف دولت قرار 

دارند. استاد سیاف به پروسۀ 
صلح با طالبان بی باور است. پیشتر 
برخی از آگاهان گفته  بودند که در 

ترکیب شورای عالی صلح باید اعضای 
پیشین جبهۀ مقاومت که طرف اصلی 
طالبان هستند، قرار داشته باشند. 

اما حضور مهره های اصلی مقاومت در 
این شورا کمرنگ به نظر می رسد
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 این ذهِن ما است که ما را شاد یا ناشاد، بدبخت یا 
نیك بخت، و ثروتمند یا فقیر مي سازد.
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ترکیب جدید 
شورای عالی صلح اعالم شد

برای  بازار  به  را  آگاهان اقتصادی تزریق دالر  هرچند 
ثابت نگه داشتن ارزش افغانی به ضرر دولت عنوان 
می کنند؛ اما بانك مرکزی می گوید که این پول برای 
بلکه  شود  نمی  عرضه  دالر  ارزش  داشتن  نگه  ثابت 
برای جلوگیری از انفالسیون به بازار تزریق می شود 
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دشــواری هاِی 

خــط فارسی 

امالِی همزه

فعـالیت هـای سازنـدۀ انکـشافـی
برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات از آغاز کار بدینسو )۸۸٪( کشور را تحت پوشش قرار داده و تعهد کرده است که متام کشور را زیرسایه کار های انکشافی خود بیاورد.

این پروگرام مردمی به حیث یک نهاد اساسی باثبات ودموکراتیک اصالحات اجتامعی را مبیآن آورده است . همچنان تالش منوده است تاازطریق آماده منودن وسایل انکشافی معیشت بهمنظور 

دسرتسی به کنرتول منابع قریه ها ، مطابق به اصول مشارکت ، قریه ها را آباد مناید .

برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف  دهات ، برای استحکام حاکمیت محلی ، کاهش فقر وگرسنگی زمینه را فراهم میسازد وبا ایجاد شورا های انکشافی قریه برای روستا ها نوید ترقی 

وپیرشفت را به ارمغان میآورد.

باید یاد آورشد که برنامۀ همبستگی ملی ظرفیت وقابلیت اعضای مردانه وزنانۀ شورا های انکشافی قریه را بلند برده و به آنان توانایی می بخشد تا خواست ها ورضوریات انکشافی خویش را 

شناسایی منایند.

البته شورای انکشافی هرقریه ، به مثابه مرجع مطمنئ اتحاد، اتفاق ومشوره دهی بوده ووسیلۀ آبادی، ترقی وشگوفایی قریه رانیز فراهم میسازد.

به گونۀ مثال میتوان از ساحات مربوط والیت کندهارمثال آورد وبا یقین گفت که پدید آمدن اصل فوق درکندهار بخوبی احساس میشود . شورا های انکشافی اینجا به کمک مردم به بازسازی 

قریه آغاز منوده اند تا روستاییان با هم متحد شوند وبرای ترقی وشگوفایی قریه های شان یک تعداد پروژه های انکشافی را زیردست بگیرند .

طورمنونه میتوانیم قریه های خودزو، کاریزک،عبدالسالم ، میان کوه، ومیر بابا زیارت ولسوالی نیش والیت کندهاررا مثال دهیم.این قریه ها با هم متحد شدند ویک شورای انکشافی مشرتک را 

ایجاد منوده اند و شورای یادشده ، با درنظرداشت نیازهای اولیۀ مردم ، قریۀ مذکوررا ازآب آشامیدنی صحی  ورسک مستفید ساخته اند .

از طریق این شورا به تعداد سی حلقه چاه آب آشامیدنی حفر گردیده ومببه های دستی نیزباالی آن نصب شده است ، هم چنان یک رسک طوالنی احداث گردیده است که قریه های مربوطه را 

به ولسوالی شاه ولی کوت وصل مینامید. با احداث این رسک ، مشکالت عمدۀ ۳۲۴۱ خانواده مرفوع گردیده است که دراین زمینه ، رییس شورای خودزو چنین میگوید: 

» زمانیکه اینجا ازسوی برنامۀ همبستگی ملی شورای انکشافی ایجاد نگردیده بود ، قریۀ ما با مشکالت زیادی روبروبود. نخست اینکه در قریۀ ما آب صحی آشامیدنی وجود نداشت وزنان واطفال 

از مسافه خیلی دورآب میآوردند ، دیگراینکه قریۀ ما ازولسوالی به فاصلۀ دور موقعیت داشت ، رسک نداشتیم وزمانیکه کسی بیامر میشد ، وی را با قبول مشکالت زیاد به شفاخانه میرساندیم . 

مشکل دیگر ماعدم امنیت مناسب درمسیر رسک بود ، مگرخوشبختانه حاال قسمت اعظم مشکالت ما از طریق همین شورا رفع گردیده است . حاال ما در خانه های خود آب آشامیدنی صحی 

داریم ، رسک مناسب داریم  وبه سهولت درقریه های دیگر با استفاده ازموتررفت آمد میکنیم که تا حدودی مشکالت مردم ما وبویژه مشکل امنیتی ما نیز ازاین رهگذر برطرف گردیده است .

اتحاد واتفاق همین چهار قریۀ ولسوالی نیش والیت کندهارکه قبآل نام های شان را ذکرکردیم، با یکجا شدن آنان باهم  وتشکیل یک شورای مشرتک ، موجب شد تا متام مردم در فضای همزیستی 

، صلح وبرادری زندگی منایند . ضمنًا مردم این قریه ها فیصله کرده اند تا به معضلۀ بی امنی روستا های شان نقطۀ پایان بگذارند وبه یاری خداوند )ج( امنیت قریه های شانرا خود تامین منایند »

درواقع این سخن از اعامق دلهای مردم همین چهار قریه برخاسته است  که میگویند برنامۀ همبستگی ملی یک برنامۀ با برکت بوده ودرمیامنردم ودولت ، مناسبات مستحکم و فضای دوستی 

وبرادری را ایجاد مینامید .

برای همین ،مردم این شورای مشرتک را در قریه ، سیمبول وحدت ، اتفاق وبرادری میدانند وهیچ نوع کمک وهمکاری خود را از آن دریغ منی ورزند .
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 از دید جنرال کمپبل



ACKU
با گذشـت هـر روز، فضـای نااُمیدانه تـری برای 
انجـام اصالحـاِت انتخاباتـی بـه عنـوان یکی از 
توافق نامـۀ سیاسـی،  برگشـت ناپذیِر  اصل هـای 
در جامعـه حاکم می شـود. حاال مشـخص شـده 
کـه اراده یـی در سـران ارگ بـرای چنیـن امری 
وجـود نـدارد. رییس جمهـوری کـه متعهـد بـه 
برگـزاری  بـرای  انتخاباتـی  اصالحـات  انجـام 
انتخابـاِت سـالم و عادالنـه شـده بـود، حـاال با 
طفـره روی و قول هـای آن چنانی سـعی دارد که 
انتخابـات را دور بزنـد. همـۀ قرایـن و شـواهد 
دال بـر این انـد که هیچ انتخاباتی در سـال آینده 
برگـزار نخواهـد شـد. شـاید رییس جمهـوری 
بـه بهانـۀ وخامـِت اوضـاع امنیتـی و یا مسـایل 
دیگـر، نوعـی اقنـاع در سـطح رهبـرِی دولـت 
انتخاباتـی  اصالحـاِت  انجـام  عـدم  بـرای 
از  بهانه هـا  ایـن  ولـی  باشـد،  آورده  به وجـود 
هـر نـوع و شـکلی که باشـد، نمی توانـد قناعِت 
اکثریـِت جامعـه را که همـان رای دهنده گان اند، 

فراهم کنــد. 
رییـس جمهـور غنـی پـس از آن کـه توانسـت 
فرمان هـای تقنینـِی خود را در مـورد اصالحات 
بن بسـت  بـه  پارلمـان  مجـرای  از  انتخاباتـی 
بکشـاند، در یـک قـوِل دیگـر متعهـد شـد کـه 
در هنـگام تعطیلـی پارلمـان، بـا صـدور فرمـاِن 
از  را  اصالحـات  رونـد  دوبـاره  تقنینـی  تـازۀ 
سـر می گیـرد و کمیتـۀ جدیـدی بـرای گزینش 
مسـووالن نهادهـای انتخاباتی تشـکیل می دهد. 
امـا حـاال که چنـد روزی بیـش به آغـازِ دوبارۀ 
نیـز  ایـن وعـده  نمانـده،  باقـی  شـورای ملـی 
انتخاباتـی  اصالحـات  رونـد  و  نشـده  محقـق 

همچنـان در بی سرنوشـتی مانـده اسـت. 
از طـرف دیگـر، قصـر سـپیدار کـه داعیـه دارِ 
اصلـِی اصالحـات انتخاباتـی بـود نیـز در ایـن 
بـا وجـود  و  کـرده  اختیـار  روزهـا خاموشـی 
اصالحـات  بـرای  افغانسـتان  می دانـد  این کـه 
انتخاباتـی زمـان از دسـت می دهد، واکنشـی در 
برابـر اوضاع نـدارد. هیـچ معلوم نیسـت که در 
عقـِب درهـای بسـته، میـان رییـس جمهوری و 

رییـس اجرایی چه گذشـته اسـت کـه این گونه 
همـه وادار بـه سـکوت شـده اند.  

فرامـوش نکنیـم کـه بحـران فعلـی در کشـور، 
جـدِی  پی گیـری  عـدم  و  انفعـال  در  ریشـه 
توافق نامـۀ  انجـام  بـرای  حکومـت  رهبـران 
سیاسـی دارد. دولـت فعلـی بـه هیـچ صـورت 
نمی توانـد از توافق نامـۀ سیاسـی عبـور کنـد و 
مشـروعیِت خـود را از جـای دیگـری فراهـم 
سـازد. مشـروعیت دولـت فعلـی، ربـط وثیق و 
گسسـت ناپذیر بـه سـندی دارد که میـان رییس 
جمهـوری و رییـس اجرایـی بـه امضـا رسـیده 
اسـت و اگر قرار باشـد مفـاد این سـند اجرایی 
نشـود، بـدون شـک دولـِت فعلـی نیـز دیگـر 
مشـروعیتی بـرای خود سـراغ کـرده نمی تواند.    
حـاال رییـس جمهـوری شـاید دلـش بـه ایـن 
خـوش باشـد که بـه عنـوان رییِس هر سـه قوه 
همچنـان در قـدرت باقـی خواهد بـود و قانون 
اساسـی را مـالِک عمـل قـرار خواهـد داد. در 
حالـی کـه ایـن خودفریبی یی بیش نیسـت و در 
صـورت معطـل قـرار دادِن توافق نامۀ سیاسـی، 
دیگـر رییـس جمهـوری نیز مشـروعیِت قانونی 

داشـت.  نخواهد 
از جانـب دیگـر، جامعۀ جهانی بـر انتخابات در 
سـال آینـده تأکیـد دارد و بخشـی از کمک های 
خـود را منـوط بـه انجـام انتخابـات بـه طـورِ 
خـاص و اجـرای توافق نامـۀ سیاسـی بـه طـور 
عـام کـرده اسـت. گزارش هـای تأیید ناشـده یی 
وجـود دارنـد کـه رابطـۀ رییـس جمهـوری بـا 
سـفیر امریـکا بر سـِر همین مسـایل بـه تیره گی 
گراییده و این کشـور هشـدار داده اسـت که در 
صـورت عـدم پای بندی رهبـران دولت وحدت 
ملـی بـه تعهدات شـان در اجـرای اصالحـات 
گسـترده در افغانسـتان، حاضـر بـه ادامـۀ کمک 
و حمایـت از دولـِت فعلـی نخواهـد بـود. ایـن 
پیـش،  روز  همیـن چنـد  کـه  اسـت  درحالـی 
دولـت امریـکا متعهـد شـد کـه سـاالنه دو و 
نیـم میلیـارد دالـر در اختیـار نیروهـای امنیتـی 
افغانسـتان قـرار دهـد. اگـر دولـت افغانسـتان 

بدهـد،  دسـت  از  نیـز  را  بین المللـی  حمایـت 
بـدون تردیـد افغانسـتان در باتـالِق هرج ومرج 

و بی ثباتـی مهارناپذیـر سـقوط خواهـد کـرد.
آینـدۀ  بـه  نسـبت  افغانسـتان  در  بسـیاری ها   
مبهـم نگران انـد و می گوینـد اوضـاع به سـمِت 
نامعلومـی کـه در آن هیـچ روزنـۀ نجاتـی بـه 
چشـم نمی رسـد، به پیـش می رود. ایـن نگرانی 
از آن جـا ناشـی می شـود کـه رهبـران دولـت 
وحـدت ملـی، از آغـاز رسـیدن بـه قـدرت تـا 
بـه حـال، نسـبت بـه تعهـداِت خـود بی اعتنایی 
نادیـده  را  شـهروندان  مطالبـاِت  و  کـرده 
از مهم تریـن خواسـت های  انـد. یکـی  گرفتـه 
شـهروندان کشـور، انجام اصالحـات انتخاباتی 
اسـت که بارها نسـبت بـه آن هشـدارهایی داده 
شـد. امـا دولت مـردان و بـه ویـژه شـاخۀ ارگ، 
کمتـر بـه ایـن خواسـت اساسـِی مـردم توجـه 

نشـان داده انـد. 
آقـای غنی با ایجاد موانع بر سـر راهِ اصالحات، 
عمـاًل جلـو انتخاباِت بعـدِی پارلمانـی را گرفته 
اسـت. ایـن روزهـا اگـر بـا اعضـای مجلـس 
نماینـده گان صحبـت کنیــد، همـه یک صـدا از 
می گوینـد.  سـخن  انتخابـات  برگـزاری  عـدم 
مثـل ایـن اسـت کـه می داننـد در سـال آینـده 
انتظـار افغانسـتان نیسـت.  انتخاباتـی در  هیـچ 
ایـن شـایبه از کجـا بـه وجـود آمده اسـت؟ آیا 
کسـانی بـه اعضـای فعلـِی مجلـس گفته اند که 

نگـران انتخابـات بعـدی نباشـند؟ 
شـواهد و قرایـن حاکـی از چنین وضعی اسـت 
نانوشـته،  صـورِت  بـه  کـه  می دهـد  نشـان  و 
ارگ  و  پارلمـان  میـان  حـرف و حدیث هایـی 
انجـام شـده اسـت. امـا سـواِل مهـم و جـدی 
ایـن اسـت کـه: دولـت وحـدت ملـی بـا چـه 
ترفنـدی می خواهـد عـدم برگـزاری انتخابـات 
را توجیـه کنـد؟... بـه نظـر نمی رسـد کـه برای 
عـدم برگـزاری انتخابـات کـه رابطۀ مسـتقیم با 
انجـام اصالحـاِت انتخاباتی دارد، سـراِن دولت 

توجیهـی در اختیـار داشـته باشـند.  
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احمـــد عمران

سکوت در برابِر 

اصالحات انتخاباتی

 

با  ما  است.  بحرانی  زمینه ها  تمامی  در  افغانستان  وضع 
مواجه  امنیتی  و  اجتماعی  فرهنگی،   اقتصادی،  بحران 
هستیم. فقر، بیکاری، فساد، بی ثباتی و ... مردم افغانستان 
و  ریشه یابی  دنبال  به  بسیاری ها  می کند.  تهدید  را 
جست وجوی علت این بحران ها و مشکالت روزافزون 
ناهنجاری های  و  بدبختی ها  همۀ  عامل  عده یی  هستند. 
افغانستان را به کشورهای منطقه و جهان نسبت می دهند 
و در تالش برائت و کنار کشیدن خویش هستند و عده یی 
دیگر؛ بی اتفاقی، بی عدالتی و ظلم حاکم در درون کشور 
قلمداد  نابسامانی ها  سایر  و  ناامنی  اسباب  عنوان  به  را 

می کنند.
تأیید یک فرضیه و رد فرضیۀ دیگر  در این جا به دنبال 
بُعدی  این مسأله نمی توان یک  به  نیستیم. همه می دانند 
پرداخت و داوری نمود که مشکالِت ما تنها ریشۀ درونی 
و یا هم بیرونی دارند. دریافت های من نشان می دهد که 
نقش جامعۀ ما در خلق فضای موجود پُررنگ تر می باشد. 
خارجی  مداخالت  از  کشوری  هیچ  امروز،  جهان  در 
و  روسیه  امریکا،  حتا   – کشورها  همۀ  نیست.  مصؤن 
چین - مورد مداخله قرار می گیرند. به دلیل این که انسان 
و  می شود  به دور  معنوی  ارزش های  از  رفته رفته  مدرن، 
و  تمامیت خواهی  شرایطی،  چنین  در  که  است  طبیعی 
کشورها  همۀ  رو،  همین  از  می گردد.  بیشتر  افزون طلبی 
به دنبال سهم بیشتر در مراودات جهانی اند و این مسأله 

باعث تضاد و درگیری می شود. 
طبیعتًا در این درگیری ها و کشمکش ها ملت هایی پیروز 
می گردند که مجهز به دانش نویِن بشری بوده و از آگاهی 

عمیِق علمی برخوردارند.
استفادۀ  مورد  جامعه  یک  شهروندان  از  شماری  این که 
خویش  مردم  برضد  و  گرفته  قرار  بیرونی  کشورهای 
آگاهی  انساِن  هیچ  دارد.  ناآگاهی  در  ریشه  می جنگند، 
نمی تواند بر ضد منافع، ارزش ها و داشته  های فرهنگی - 

تاریخی خودش بایستد و آن را نابود سازد.
همۀ  می آید.  وجود  به  تربیه  و  تعلیم  مجرای  از  آگاهی 
پیشرفت  و  توسعه  مسیر  در  امروز  کشورهایی که 
آغاز  تربیه  و  تعلیم  نهاد  از  گرفته اند،  قرار  باورنکردنی 

نموده اند. 
سنگاپور،  از  جهان،  در  نمونه  کشورهای  پیشرفِت  سیر 
مالیزیا، کوریای جنوبی و جاپان گرفته تا افریقای جنوبی، 
برازیل و حتا هند نشان می دهد که سرمایه گذاری باالی 
سکتور آموزش و پرورش تا چه اندازه نتیجه بخش است.
 در افغانستان به نهاد تعلیم وتربیه به عنوان »کلک ششم« 
نگاه شده است. به همین دلیل، کمترین معاش و امکانات 
در  آنانی که  هم  و  شده  داده  اختصاص  آموزگاران  به 
امتحان کانکور کمترین نمره را به دست می آورند، راهی 

فاکولته های تربیۀ معلم و تعلیم و تربیه می شوند. 
اگر به معلمانی که از سواد و تجربۀ کافی در زمینۀ تدریس 
برخوردار هستند بی احترامی نشده باشد، ضعیف ترین ها 
راهی مکاتِب کشور شده و مصروف تدریس می گردند. 

بیشترین سرمایه گذاری در افغانستان روی سکتور امنیتی 
و بخش هایی می شود که هیچ دردی را درمان نمی تواند 
بکند. این وضعیت از نادانی ناشی نمی شود، بل عده یی 
عمداً تالش می ورزند وضعیت نظام آموزشی افغانستان 
به همین گونه پیش برود. چون نیت این نیست که کشور 
ترقی و  بحرانِی کنونی خارج شود و مسیِر  از وضعیت 
پیشرفت را بپیماید؛ ورنه چنین نگاهی به تعلیم و تربیه 

در کشور وجود نمی داشت. 
این سرزمین وجود  به  اگر کمترین صداقت و اخالص 
دارد، باید این رویکرد به نظام آموزشی افغانستان عوض 
شود. نهاد تعلیم و تربیه باید در صدرِ همۀ بخش ها قرار 
گیرد و بیشترین سرمایه در این عرصه به مصرف برسد. 

نهادی که »کلک ششم« 
محسوب می شود!
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بحران فعلی در کشور، ریشه 
در انفعال و عدم پی گیری جدِی 
رهبران حکومت برای انجام 
توافق نامۀ سیاسی دارد. دولت 
فعلی به هیچ صورت نمی تواند 
از توافق نامۀ سیاسی عبور کند و 
مشروعیِت خود را از جای دیگری 
فراهم سازد. مشروعیت دولت 
فعلی، ربط وثیق و گسست ناپذیر 
به سندی دارد که میان رییس 
جمهوری و رییس اجرایی به امضا 
رسیده است و اگر قرار باشد 
مفاد این سند اجرایی نشود، 
بدون شك دولِت فعلی نیز دیگر 
مشروعیتی برای خود سراغ کرده 
نمی تواند
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زمســتان کــم بــرف امســال، آرام آرام 
ــد  ــرون می ده ــرش را بی ــای آخ نفس ه
ــوی  ــفند ب ــاه حوت/اس ــروع م ــا ش و ب

می شــود. نزدیک تــر  نــوروز 
هــوای ایــن روزهــای شــهر شــبنم بهــار 
دارد و گیاهانــی کــه پیــش از ایــن در 
به خاطــر  می رویدنــد،  ســال  ابتــدای 
ــرون  ــر بی ــهر س ــوای ش ــدن ه ــرم ش گ
درختــان،  شــگوفه های  و  کرده انــد 
مرغــان کابــل را بــه آوازخوانــی دعــوت 

. می کننــد
نــوروز  نزدیک شــدن  بــا  همه ســال 
در  کابــل  شــهرداری  بهــار،  فصــل  و 
ــا شــماری از وزارت خانه هــا  هم ســویی ب
ســبز  کاروان  مســوول،  نهادهــای  و 
راه انــدازی  را  نهال شــانی  کمپایــن  و 
می کننــد کــه بــه گفتــۀ مســووالن در 
ــک  ــعار ی ــا ش ــز ب ــاد، امســال نی ــن نه ای
ــرای  ــرای خــودم و یــک نهــال ب نهــال ب
ــه  ــد ک ــع آوری کرده ان ــال جم ــم، نه وطن
در روزهــای آینــده در همــکاری بــا 
شــهروندان، وکالی گــذر و نهادهــای 
ــرای سرســبزی شــهر نهــال  خصوصــی ب

ــرد. ــد ک ــرس خواهن غ
نشــرات  رییــس  آرزو،  عبدالقــادر 
بــا  گفت وگــو  در  کابــل  شــهرداری 
روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: هماننــد 
ــا  ــم ت ــز در نظــر داری گذشــته، امســال نی
بیشــتر از یــک میلیــون اصلــه نهــال را در 

ــم. ــرس کنی ــل غ ــهر کاب ش
ایجــاد پارک هــای جدیــد در نواحــی 
دیگــر  برنامه هــای  از  کابــل  شــهر 
شــهرداری کابــل در ســال پیــش رو اســت 
کــه بــه گفتــۀ آقــای آرزو، آنــان در نظــر 
دارنــد تــا تپه هــای بنــد قرغــه را بــا 
غــرس  نهال هــای بیشــتر سرســبزتر از 

ــازند. ــته بس گذش
کابــل  شــهرداری  نشــرات  رییــس 
می گویــد کــه بــا آغــاز مــاه حــوت 
کمپایــن جمــع آوری نهــال را شــروع 
ــرس،  ــل غ ــیدن فص ــا رس ــد و ب کرده ان

می کننــد. آغــاز  را  نهال شــانی 
ــه  ــد ک ــان می کن ــر نش ــای آرزو خاط آق

ــل ایــن نهال هــا از طریــق  شــهرداری کاب
خصوصــی،  نهادهــای  گــذر،  وکالی 
نهادهــای دولتــی و مــردم بــا شــعار: 
یک نهــال  و  خــودم  بــرای  یک نهــال 
وطنــم؛ در ســطح شــهر غــرس خواهنــد 

ــرد.    ک
ــه در ســال های  ــی ک بســیاری از نهال های
یــا  و  شــهرداری  توســط  گذشــته 
شــده اند،  غــرس  کشــاورزی  وزارت 
و  شــهروندان  بی توجهــی  اثــر  بــه 
ــهرداری،  ــت ش ــردن درس ــیده گی نک رس
نشــرات  رییــس  امــا  خشــکیده اند؛ 
ــد  ــای جدی ــل از برنامه ه ــهرداری کاب ش
ــا  ــکیدن نهال ه ــری از خش ــرای جلوگی ب
»امســال  می گویــد:  داده  خبرهــا 
ــه  ــی ک ــاری نهال های ــا آب ی ــتیم ت خواس
شــانده می شــود را مــدرن و معیــاری 
ــق در  ــای عمی ــر چاه ه ــا حف ــازیم؛ ب س
ــره  ــتم قط ــه سیس ــهر، ب ــای ش گل دان ه

کرده ایــم«. آغــاز  را  ایــن کار 
ــل  ــهرداری کاب ــای آرزو: ش ــۀ آق ــه گفت ب
ایــن سیســتم را در ســرک پارلمــان و 
ســرک کمپنــی فعــال ســاخته کــه در 
ــا  ــز ب ــهر نی ــر ش ــای دیگ ــده بخش ه آین

ــد. ــد ش ــاده خواه ــتم آم ــن سیس ای
تغییــر اقلیــم از بحث هــای مطــرح در 
ــورها را  ــه کش ــت ک ــان اس ــطح جه س
ــازه،  ــی های ت ــا بررس ــا ب ــرده ت وادار ک
هم ســو بــا نتایــج آن برنامه ریزی هــای 
خــود را آمــاده ســازند و امــا این کــه 
ــه  ــش چ ــن بخ ــل در ای ــهرداری کاب ش
کارهــای را انجــام داده، آقــای آرزو در 
ــل از دوازده  ــد: کاب ــه می گوی ــن زمین ای
ســال پیــش تــا حــال تغییــرات عمــدۀ را 
شــاهد اســت، امســال شــاهد بودیــم کــه 
ــت  ــر نشس ــرف کمت ــهر ب ــراف ش در اط
ــی  ــرات اقلیم ــر تغیی ــود نمایان گ ــه خ ک
ــود  ــوان خ ــکان و ت ــد ام ــت و در ح اس
تــالش داریــم مطابــق بــا تغییــرات اقلیمی 
برنامه هــای ســر ســبزی خــود را بــه 

ــم. ــش ببری پی
کابل، صاحِب شهردار سرپرست

ــدت  ــت وح ــدن حکوم ــر کار آم ــا س ب

ــای  ــا و نهاده ــه وزارت خانه ه ــی، هم مل
ــه  ــی سرپرســت اعــالم شــدند ک حکومت
بــا گذشــت نزدیــک بــه دو ســال از عمــر 
ــتان  ــم سرپرس ــوز ه ــت، هن ــن حکوم ای
دوش  بــه  را  اداره هــا  ایــن  مدیریــت 

ــد. دارن
شــهرداری کابــل سرنوشــت متفــاوت 
نســبت بــه نهادهــا و ادارات دیگــر دارد؛ 
ــش،  ــس نواندی ــه یون ــد از آن ک چــون بع
ــخ اول  ــه تاری ــل ب ــین کاب ــهردار پیش ش
کناره گیــری  ِســَمت اش  از  جــدی 
ــد،  ــد واح ــد از او عبداالح ــه بع ــرد ک ک
ــه  معیــن فنــی و ســاختمانی ایــن نهــاد ب
ــه حیــث  اســاس فرمــان رییس جمهــور ب
سرپرســت شــهرداری کابــل تعییــن شــد.
از  بعــد  کابــل  سرپرســت شــهرداری 
ــَمت،  ــن ِس ــت در ای ــاه مأموری ــد م چن
بــاز نشســته شــد و بــار دیگــر شــهرداری 
ــن  ــرار گرفــت. ای ــل در بالتکلیفــی ق کاب
حالــت کارهــای ایــن نهــاد را بــا ُکنــدی 

ــود. ــاخته ب ــه رو س روب
عبدالقادر آرزو رییس نشــرات شــهرداری 
ــی  ــه تازه گ ــه ب ــد ک ــا می گوی ــل، ام کاب
ــرف غنی  ــد اش ــم محم ــاس حک ــر اس ب
انجنیــر محمــد اســلم اکرمــی بــه صفــت 
ــوب  ــل منص ــهرداری کاب ــت ش سرپرس

ــده اســت. ش
 آقــای آروز بــا اشــاره بــه صالحیت هــای 
ــتیم  ــدوار هس ــد: امی ــتان می گوی سرپرس
در  حکومــت  باالیــی  مقامــات  کــه 
قســمت تقــرری معینــان و شــهردار کابــل 
از جدیــت و دقــت الزم خــود را داشــته 
ــرژی،  ــا ان ــخص ب ــاهد ش ــا ش ــند ت باش
ــناس  ــناس و زیباش ــص، جامعه ش متخص
باشــیم تــا ســال پیــش رو ســال سرســبزی 

و آبادی هــا باشــد.
ــی های  ــه کرس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــان  ــاختمانی و همچن ــی و س ــت فن معین
معینــت خدمــات شــهری شــهرداری کابل 
باالتکلیف انــد و تــا هنــوز روشــن نیســت 
کــه چــه کســانی بــه ایــن ســمت ها 

ــد. ــد ش ــته خواهن گماش

روح اهلل بهزاد
گزارش  نخستین  افغانستان  آزادی  خانۀ  نهاد 
خود را تحت عنوان »فصل سیاه غب زمین در 

افغانستان« به نشر رساند.
این نهاد دیروز )یکشنبه/2 اسفند( در نشستی 
با حضور  را  خود  گزارش  نخستین  کابل  در 

شماری فعاالن مدنی به نشر سپرد.
از  کار فشرده  ماه  این گزارش در حدود سه 
و  فصل  سه  نهاددر  این  تحقیقاتی  تیم  سوی 

حدود صد صحفه تهیه شده است.
خانه آزادی افغانستان، با نشر گزارش تحقیقی 
طی  که  می گوید  زمین«  غصب  سیاه  »فصل 
بابت  از  دالر  میلیاردها  گذشته،  سال  چند 
سرازیر  زمین  مافیای  جیب  به  زمین  غصب 

شده است.
این نهاد به آمارهای مختلف در مورد غصب 
ملکیت های دولتی دست یافته است. براساس 
آمارهای ادارۀ عالی اراضی و کمیسیون خاص 
1297000جریب  تاکنون  افغانستان،  پارلمان 
زمین دولتی در 34 والیت کشور غصب شده 

است.
نهاد  مسووالن  از  مرتضوی  حسین  شاه 
گفت  نشست  این  در  افغانستان  آزادی  خانۀ 
موازی  میان،  این  مااز  گزارش  بنیاد  بر  که 
 15831 توسط  زمین  986334جریب 
توسط  زمین  جریب   262537 موازی  تن، 
جریب   30829 موازی  و  شهرک  مالکان355 
شده  غصب  دولتی  ارگان   139 توسط  زمین 

است.
18والیت  از  آزادی،  خانه  یافته های  براساس 
دولتی  زمین  1954245 جریب  کشور حدود 

غصب شده است.
ریاست جمهوری برخالف ادارۀ اراضی، آمار 
غصب زمین را حدود 4.5میلیون جریب گفته 

است.
زمین های  بیشترین  شدهکه  مدعی  نهاد  این 
بلخ،  هرات،  کابل،  والیت های  در  دولتی 
کندهار، ننگرهار، کندز، کاپیسا، بغالن، تخار، 
نیمروز، خوست، لوگر و غزنی غصب شده اند.
چند  طی  هم چنین،  کزارش  این  بنیاد  بر 
در  دولتی،  زمین های  کم ترین  گذشته،  سال 
پکتیکا،  دایکندی،  نورستان،  والیت های 
پنجشیر و غور به دلیل نبود زمین برای ساخت 
بودن آن  بلند منزل و کوهستانی  شهرک ها و 

غصب شده  است.
در این گزارش آمده است که از جمله 15831 
برخی  هستند،  متهم  زمین  غصب  به  که  تن 
محلی،  زورمندان  از  برخی  اقوام،  سران  از 
برخی  سران  جهادی،  فرماندهان  از  شماری 
متنفذان،  قریه ها،  بزرگان  سیاسی،  احزاب  از 
به  نامشروع  و  سیاه  پول های  سرمایه دارانیکه 
برخی  از شهرداری ها،  برخی  دارند،  دسترس 
از افسران اردو و پولیس، برخی از نماینده گان، 
برخی  والیتی،  شوراهای  اعضای  سناتوران، 
فرماندهان  کابینه،  پیشین  اعضای  والیان،  از 
و  استفاده جو  اراکین  از  تعدادی  پولیس، 
فرست طلب دولتی، بیشترین زمین های دولتی 

را طی چند سال گذشته، غصب کرده اند.
غضب  زمین های  از  که  افزوده  گزارش  این 
شده برای ساخت شرک های رهایشی، ایجاد 
ساحات  منزل ها،  بلند  مسکونی،  مجتمع های 
تیل ها،  تانک  خودسر،  سرپناه های  تجارتی، 
استفاده  زراعتی  زمین های  و  باغ ها  سرای ها، 

شده است.
بر اساس اسناد ارایه شده از سوی ادارۀ عالی 
اراضی به این نهاد تعداد شهرکهای قانونی و 
غیرقانونی در کشور به 355 شهرک می رسد. 
اساس  بر  که  خود  گزارش  در  اراضی  ادارۀ 
فرمان شماره 45 حتمد کرزی –رییس جمهور 
این  مالکان  است  آورده  شده،  تهیه  پیشین- 
شهرک ها موازی 262537 جریب زمین دولتی 
را که بیشتر اینه شهرک ها در والیت های کابل، 
مزار شریف، قندهار، غزنی، جالل آباد، پروان، 
هرات و برخی از شهرهای دیگر ساخته شده 

است.
تنها  کابل  شهرداری  گزارش ها  این  بنیاد  بر 
می داند  قانونی  کابل  شهر  در  را  شهرک   18
در حالی که در پایتخت بیش از 100 شهرک 
ایجاد شده و از نظر شهرداری این شهرک ها 

غیر قانونی می باشد.
هزاران  حتا  زورمندان  یافته ها  این  اساس  بر 
معارف  مساجد  به  مربوط  زمین  جریب 
را غضب  قبرستان ها  و  سینماها  کودکستان ها 
دورۀ  در  غضب  بیشترین  که  اند  کرده 

حامدکرزی صورت گرفته است.

نبود  یافته ها  دلیل غضب زمین بر اساس این 
حاکمیت قانون، عدم پیگیری دوسیه های افراد 
و  زورمندان  معافیت  زمین،  غضب  به  متهم 
زمینه سازی  زمین،  بهای  افزایش  غاضبان، 
انگاری  غضب زمین در حکومت، عدم جرم 
توانایی  عدم  افغانستان،  در  زمین  غضب 
از  پیگیزی  در  قضایی  و  عدلی  ارگان های 
میان  همآهنگی  عدم  همچنان  و  دوسیه ها 
از دالیل عمدۀ غضب زمین  اداره های دولتی 

است.
خانۀ  مسووالن  یافته های  دیگر  سوی  از 
آزادی پیامد های ناشی از غضب زمینرا نقض 
حقوق بشر و حقوق افراد عنوان کرده آورده 
است:غضب زمین در کشور پیامد های جبران 
برنامههای  تطبیق  عدم  جمله  از  ناپذیری 
ایجاد  زیست،  محیط  تخریب  انکشافی، 
آبدات  و  مکان ها  تخریب  و  قومی  منازعات 

تاریخی را به همراه داشته است.
پیامد های  از  دیگر  یافته ها،یکی  این  بنابر 
بوده  این  غضب زمین طی چند سال گذشته 
که بیش از 90درصد زمین های اهل هنود در 
غزنی،  ننگرهار،  خوست،  کابل،  والیت های 
هلمند و کندهار غصب شده است. در برخی 
اهل  هندوسوزان،  و  گاه  عبادت  والیت ها  از 
این  است.  شده  غصب  نیز  سیک ها  و  هنود 
از کشور  آنان  اکثریت  که  باعث شده  غصب 

مهاجر شوند.
که جدال  باعث شده  زمین  هم چنین، غصب 
مختلف  والیت های  در  اقوام  از  برخی  میان 
و  کشته  تن  ده ها  تاکنون  که  بگیرد  صورت 

زخمی شدند.
نهاد  مسووالن  از  یکی  مرتضوی  حسین  شاه 
خانۀ آزادی افغانستان در این برنامه گفت خانۀ 
آزادی افغانستان یک نهاد رسانه یی است که با 
مطالعات  تحقیقی  گزارش های  تهیۀ  رویکرد 
بژوهشی و آموزش ژورنالیزم تحقیقی در سال 

1393 آغاز به فعالیت کرد.
افغانستان  آزادی  خانۀ  افزود:  مرتضوی  آقای 
دولتی،  افزایش غضب زمین های  به  توجه  به 
افزایش  و  خودسر  شهرک های  افزایش 
را تحت  مافیای زمین نخستین گزارش خود 
افغانستان  در  زمین  غضب  سیاه  فصل  عنوان 

اختصاص داده است.
او بیان داشت: در این گزارش از اسناد معتبر 
عالی  ادارۀ  اراضی،  عالی  ادارۀ  مانند  دولتی 
مبارزه با فساد اداری، لوی سارنوالی، شهرداری 
خاص  کمیسیون  شهرسازی  وزارت  کابل، 
گزارش های  محل،  ارگان های  ادارۀ  پارلمان 
ادارۀ های  دیگر  و  جمهوری  ریاست  ویژۀ 

دولتی و خصوصی استفاده شده است.
او بیان داشت: غضب ملکیت های دولتی، عامه 
و شخصی در افغانستان سابقۀ زیادی دارد، اما 
سال  چهارده  طی  عامه  ملکیت های  بیشترین 
گذشته در سی و چهار والیت غضب شده اند.
رسانه یی  نهاد  یک  افغانستان،  خانه ی  آزادی 
است که با رویکرد تهیه گزارش های تحقیقی، 
ژورنالیزم  آموزش  و  پژوهشی  مطالعات 

تحقیقی فعالیت می کند.
آزادی  خانۀ  مسووالن  نشست  این  اخیر  در 
آن جایی  از  خواستد،  حکومت  از  افغانستان 
که اکثریت متهمان عضب زمین افراد زورمند 
نماینده  برخی  حکومتی  مقام های  هستند، 
از فرماندهان  پارلمان و سناتوران برخی  گان 
و  متنفذان  رهبران سیاسی و جهادی  پولیس، 
توانایی رسیده  اند محاکم عادی  قوم  بزرگان 
گی به اجرای عدالت را ندارند از این جهت 
ایجاب می کند تا با ایجاد محاکم خاص و با 
صالحیت به پرونده های افراد متهم به عضب 

زمین رسیده گی صورت گیرد.
آنان همچنان تأکید کردند: ریاست جمهوری 
ممنوع  را  زمین  غضب  به  متهم  افزاد  باید 
الخروج اعالم کرده و همچنان از گماشتن این 
افراد در پست های مهم دولتی جلوگیری کند.

فصل سیاه غضب زمین در افغانستان
هارون مجیدی بوی

                             نوروز...



ACKU

عبدالشهید ثاقب
سخن از ظهور دوبارۀ خوارج در قلمرو پهناور 
تا  نیجریه  از  تا عراق،  از سوریه  اسالم؛  جهان 
تکفیری یی  گروه های  است؛  افغانستان  و  لیبی 
که زیر نامِ طالب، داعش و بوکو حرام، امنیت 
در  و  کرده  مختل  را  اسالمی  جوامع  ثباِت  و 
قلمرو اسالم مسابقۀ کشتار، خشونت، توحش 

و ویران گری به راه انداخته اند.
از  گروهی  با  که  نشستی  در  پیش،  روز  چند 
ضرورِت  از  سخن  داشتم،  کشور  نخبه گاِن 
که  آمد  میان  به  دیگری  علِی  امام  حضور 
شجاعانه علیه این گروه ایستاده و با توسل به 
کرده و جامعۀ  نیم  دو  را  آن ها  قامِت  شمشیر، 
اسالمی را از لوث حضورِ آنان پاک سازی کند؛ 
بوده  تاریخی  انتباهِ  از یک  سخنی که برخاسته 
و اشارۀ مستقیم به مبارزات مسلحانۀ حضرت 
علی کرم اهلل وجهه، خلیفۀ چهارم مسلمانان، در 

برابر گروه خوارج دارد. 
پس  که  هنگامی  وجهه،  کرم اهلل  علی  حضرت 
را  خود  آن،  نتیجۀ  در  و  حکمیت  ماجرای  از 
مهم ترین  که  دید  مواجه  تکفیری یی  گروه  با 
تکفیر  قشرگرایی،  ساده لوحی،  ویژه گی شان 
گام های  با  بود،  مسلمانان  وحشیانۀ  کشتار  و 
از  را  آن ها رفت و همۀشان  به مصاِف  استوار 

تعداد  تیغ و شمشیر گذراند. گفته می شود  دم 
خوارجی که تنها در نبرد نهروان توسط خلیفۀ 
چهارم مسلمانان به قتل رسید، بیشتر از 1800 

نفر بود. 
علیه  علی وار  و  صادقانه  مسلحانه،  مبارزۀ 
گروه های  سایر  و  حرام  بوکو  طالبان،  داعش، 
نیازمندی های  از  یکی  نیز  امروزه  تکفیری، 
سیاسی یی  رهبراِن  به  ما  عصِر  است.  ما  عصِر 
نیاز دارد که تهدیدها و خطرهای افراطیت برای 
را  اسالمی  کشورهای  توسعۀ  و  ثبات  و  صلح 
جدی گرفته و منافع منطقه و جهاِن اسالم را بر 
پیوندهای خونی، قومی و فرقه یی ترجیح داده 

و به مصاِف آن ها بروند. 
گروه های  با  مبارزه  در  که  سیاسی یی  رهبران 
داده  نشان  دودلی  و  تذبذب  خود  از  تکفیری 
از  هم  گاهی  و  تساهل  و  رواداری  سِر  از  و 
ناراضی” خطاب  “برادران  را  سِر همدلی آن ها 
مأموریت  این  انجامِ  عهدۀ  از  نمی توانند  کنند، 
مبارزه  ناکامِ  تجربۀ  آیند.  بیرون  به درستی 
ائتالف سازی های  و  افغانستان  در  طالبان  علیه 
خاورمیانه  در  داعش  علیه  ترکیه  و  عربستان 
سیاسی  رهبران  است.  امر  این  بر  گواهی  نیز 
استثنای  )به  خاورمیانه  کشورهای  و  افغانستان 

مواجه  اخالقِی  شجاعت  سوریه(،  و  عراق 
با  و  نداشته  را  تکفیری  گروه های  با  نظامی 
وجود تظاهر به سنگرگیری و ائتالف سازی در 
و  سیاسی  قومی،  دالیل  به  قرن،  خوارج  برابر 
فرقه یی، اغلب با آن ها همدلی نشان داده و توأم 

با رواداری و تساهل برخورد می کنند. 
رهبران سیاسی افغانستان، طالبان را پشتون هایی 
این  هژمونِی  بازگشِت  برای  که  می دانند 
ترکیه  رهبران  و  می کنند،  مبارزه  قومی  گروه 
سنی  گروه های  را  داعش  قطر،  و  عربستان  و 
ایراِن شیعی  نفوذ  برای  تهدیدی  می خوانند که 
این،  بر  افزون  البته  هستند.  خاورمیانه  در 
دارد  جریان  نیز  دیگری  استخباراتِی  بازی های 
مستبِد  سران  و  افغانستان  رهبران  منافع  که 
گروه ها  این  گسترِش  و  رشد  با  را  خاورمیانه 
که  استخباراتی یی  بازی های  می زند؛  پیوند 
و...  موساد  ای و  توسط سی آی  است  ممکن 
مدیریت  شود. بنابراین، من  چشم انداز مبارزه 
رژیم های  این  حضور  با  را  قرن  خوارِج  علیه 
و  روشن  چندان  منطقه،  در  مستبد  و  فاسد 

امیدوارکننده نمی بینم.  
تنها روزنۀ امیدی که می توان به آن دل بست، 
ایستاده گی های جنبش های شیعِی جهان اسالم 
گروه هاست.  این  روزافزوِن  رشد  برابر  در 

انگیزۀ  اسالم،  جهان  شیعی  جنبش های 
ایستاده گی در برابر گروه های تکفیری را دارند. 
داعش و طالبان، گروهی اند که بر بنیاد دشمنی 
سیاهِ  کارنامه های  و  شده  ساخته  تشیع  اهِل  با 
حاکی  افغانستان،  و  سوریه  و  عراق  در  آن ها 
می باشد.  شیعیان  با  آن ها  خصومِت  عمق  از 
همه گان به یاد دارند که طالبان وقتی بر والیات 
شیعی  گروه های  یافتند،  سیطره  مرکز  و  شمال 
عام  قتل  بامیان  یکاولنِگ  و  مزارشریف  در  را 
کردند. و همچنان، امروزه داعش در سوریه و 
عراق عماًل مشغول شیعه ُکشی است.  بنابرین، 
شیعیان می دانند که رشد و نفوذ این گروه در 
آن ها  فیزیکِی  موجودیت  اسالمی،  کشورهای 
آن ها  برابر  در  باید  و  کرده  مواجه  خطر  با  را 

بایستند. 
نیاز  خود،  مشروعیت  برای  مبارزه یی  هر  اگر 
تاریخی  اسطوره های  سری  یک   به  توسل  به 
نیز  موهبت  این  از  شیعی  جنبش های  دارد، 
به  زمینه،  این  در  می توانند  آن ها  برخوردارند: 
خلیفۀ  وجهه،  کرم اهلل  علی  حضرت  مبارزات 
در  شیعیان،  اول  امام  و  تسنن  اهل  چهارم 
برابر خوارج استناد کرده و از این رهگذر، به 
برای  اما  دهند.  رنِگ حماسی  شان  ایستاده گی 

آن که این تقابل به خود رنگ فرقه یی نگیرد و به 
جنگ شیعه و سنی تعبیر نگردد، باید به دنبال 
متحدینی از میان اهل سنت نیز باشند. گروه های 
سنی یی که می توانند متحداِن جنبش های شیعی 
در امِر مبارزه با گروه های تکفیری باشند، شامل 
طیف گسترده یی از مدرنیست ها و تجددطلبان 
و سکوالرها و مهم تر از همه، پیروان فقه حنفی 

 اند. 
و  خوارج  با  مبارزه  طوالنِی  تاریخچۀ  حنفیت 
گروه های تکفیری را در کارنامۀ خود دارد. امام 
ابوحنیفه )رح( که محمد عابدالجابری از وی به 
نام “معتزلۀ شریعت” یاد می کند، یکی از کسانی 
علیه  ایمان،  از  لیبرالی  تعریف  ارایۀ  با  که  بود 
و  رواداری  فرهنگ  و  کرد  مبارزه  تکفیر  حربۀ 
تساهل را در قلمرو اسالم گسترش داد. او ایمان 
را به تصدیق قلبی و اقرار لسانی تعبیر نمود و 
میان ایمان و عمل تمایز گذاشته و گفت: “ایمان، 
زیادت و نقصان نمی پذیرد.” این در حالی است 
کافر  را  کبیره  گناه  مرتکِب  خوارج،  گروه  که 
مقابل،  در  می خواندند.  مهدورالدم  و  پنداشته 
از ابوحنیفه )رح( روایت است که فرموده: »ما 
و  نمی کنیم.«  تکفیر  را  قبله  اهِل  از  کسی  هیچ 
است:  آمده  او  اکبر”  “فقه  کتاب  در  همچنان 
ایمانش  و  تکفیر  گناهی،  سبب  به  را  »کسی 
نگاه های  همین  به خاطر  شاید  مکن.«  نفی  را 
ابوالحسن  که  بود  ابوحنیفه  امام  تساهل آمیِز 
اشعری، او و پیروانش را فرقۀ نهِم گروه مرجئه 
»فرقۀ  می نویسد:  اشعری،  ابوالحسن  می خواند. 
که  اوست  یاراِن  و  ابوحنیفه  مرجئه  از  نهم 
به  اعتراف  و  از شناخت خدا  عبارت  را  ایمان 
که  آن چه  همۀ  به  اقرار  و  پیامبر  و شناخت  او 
ابوالحسن  همچنان  می دانند.«  است،  آورده  او 
ابن  و عمر  »ابوحنیفه  که:  می کند  نقل  اشعری، 
]عثمان[  آمدند.  گرد  مکه  در  شمری،  عثمان 
گفت: “برای من از کسی بگو که می پندارد خدا 
گوشت خوک را حرام کرده است، اما نداند آیا 
منظور خدا همین خوک است یا نه؟” ابوحنیفه 
گفت: “مومن است.” عمر پرسید: “همچنین اگر 
بداند که خدا حج کعبه را فریضه دانسته است، 
اما نداند که منظور از کعبه، آیا همین کعبه است 
یا شاید کعبۀ دیگری در جای دیگر باشد، چه؟” 

ابوحنیفه پاسخ داد: “مومن است...”« 
افزون بر این، حنفیت یک مکتِب خردگراست و 
هیچ تناسبی با ایدیولوژی های تکفیری که ریشه 
در نص گرایی سلفیت دارند، ندارد. روایت است 
که شخصی نزد امام ابوحنیفه آمده و به وی این 
تا جدا  »فروشنده و خریدار  را خواند:  روایت 
یعنی  زنند.«  برهم  را  معامله  می توانند  نشده اند 
تا در مکانی هستند که عقد بیع در آن جا انجام 
گرفته، می توانند کاال را پس بگیرند. ابوحنیفه به 
اعتراض گفت: »حتا اگر در کشتی باشند؟ حتا 
اگر در زندان باشند؟ حتا اگر در سفر باشند؟« 
یعنی گاهی شرایطی پیش می آید که فروشنده و 
خریدار نمی توانند از همدیگر جدا شوند، و بر 
این اساس فتوا داد: »اگر بیع با همۀ شرایطش 
انجام شد، دیگر حق خیار )برهم زدن معامله( در 
کار نیست.« یعنی اگر شروط قانونی بیع کامل 
شد، چه شروط فروشنده و خریدار از یکدیگر 
جدا شوند و چه در آن مکان بمانند، نمی توانند 

از بیع خود برگردند. 
نافرمانی  می دهد،  نشان  مثال  این  که  را  آن چه 
بنیاد حکم عقل  بر  روایات  بعضی  برابر  در  او 
می باشد. در این نمونه دیده می شود که احناف 

به عقل اهمیِت بیشتری می دهند. 
و  نص گرایانه  تفسیرهای  و  تعبیرها  بنابراین،   
هیچ  دین،  از  تکفیری  گروه های  سخت گیرانۀ 
می تواند  حتا  و  نداشته  احناف  برای  جذابیتی 
اسباِب نفرت شان را نیز فراهم کند.این درست 
شده  دگردیسی هایی  دچار  حنفیت،  که  است 
گرفته  فاصله  خود  نخستیِن  رواداری  آن  از  و 
است، اما هنوز در امر مبارزه علیه افراط گرایی 
آن حساب  روی  متحد  یک  عنوان  به  می توان 

کرد.
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امام علی و امام ابوحنیفه؛ 
قهـرماناِن مبـارزه علیه تکفیـر

بخش چهارم و پایانی

حـــــقایقی

 دربارۀ بیماری اوتیسم

داکتر میترا حکیم  شوشتری
16( باید توقع خود را از کودک مبتال به اوتیسم تعدیل کنیم

پیشرفت  مانع  کنیم،  توجه  توانایی ها  به  فقط  و  بگیریم  نادیده  را  ناتوانی ها  اگر 
کودک می شویم، چون به مرور ضعف ها شدیدتر می شوند و حتا روی توانایی ها 

سایه می اندازند. 

17( دلیل قطعی اوتیسم معلوم نیست
عوامل مختلفی در بروز اوتیسم نقش دارند، اما مهم ترین علت آن توارث است. 
جهش های ژنتیکی در کنار بحث توارث ژن ها در بروز این اختالل دخیل است. 
آن هاست که  تعامل  و  نیست و ژن های مختلف  به یک ژن هم  مربوط  موضوع 
باعث بروز اوتیسم می شود. این بیماری هنوز مرموز است و ناشناخته های بسیاری 
در مورد آن وجود دارد. تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده و علل مختلفی 
برخی  یا حتا  والدین  یا سن  بارداری  دوران  در  تغذیه یی  برخی کمبود های  مثل 
بیماری های دوران نوزادی و... را در بروز آن دخیل می دانند که هیچ یک صددرصد 

مورد تأیید نیست.

18( اوتیسم پدیده یی ناشی از شهرنشینی است
این باور، هم درست است؛ هم نادرست. آمار نشان می د هد در مناطق صنعتی میزان 
شیوع اوتیسم بیشتر است. در بیماری های جدی روان پزشکی کناره گرفتن از شهر 
و ورود به روستا باعث می شود فرد زنده گی بهتری داشته باشد، چون زندگی در 
شهر به مهارت های بیشتری نیاز دارد. مکان سنجی، مدیریت زمان و جمعیت زیاد 
نیازهای سطحی  و  است  ساده تر  ارتباطات  روستا  در  اما  می کند،  را سخت  کار 
که  به هر حال کسانی  نکنیم  فراموش  اما  باعث می شود شدت عالیم کم شود. 
در شهر هستند، دسترسی بیشتری به خدمات دارند و تشخیص بیماری در آن ها 

ساده تر است.

19( کودک مبتال به اوتیسم می تواند وارد مکاتِب عادی شود
خیلی از کودکانی که اوتیسم خفیف دارند، به مکتب های عادی راه پیدا می کنند 
و اتفاقًا برای شان بهتر است؛ زیرا حضور آن ها در کنار کودکان دچار اوتیسم که 
در  شود.  آن ها  در  کلیشه یی  رفتارهای  بروز  باعث  می تواند  دارند،  شدید  عالیم 
مکاتب عادی، حضور یک معلِم رابط مخصوصًا برای کودک کم توان کمک کننده 
بپذیریم که  باید  اما متأسفانه  این کودکان حفظیات خوبی دارند  از  است. برخی 
ممکن است حتا به این کودکان قلدری شود یا مورد آزار جنسی یا تمسخر دیگران 
قرار بگیرند. به صالح کودک است که با کودکان طبیعی حشرونشر داشته باشد. 
این که درمانگر با او به تفریحگاه برود، بسیار خوب است زیرا تعمیم دادن از جمله 
مسایلی است که این کودکان در آن دچار مشکل هستند. چنین سرویسی پُرهزینه 
است و به همین دلیل به مادر آموزش داده می شود ارتباطات را در محیط های دیگر 
اصالح کند. مسلمًا باید به سالمت رواِن مادر هم توجه کرد و فرصت هایی را به 
وجود آورد تا بتواند برای خود زمانی داشته باشد. با این حال، برخی بر این باورند 
که نباید به اولیای مکاتب در مورد اوتیسم کودکان توضیح داد، چرا که برخی از 
ببیند، همۀ  معلمان دید منفی به مسایل روان پزشکی دارند و اگر کودکی آسیب 

تقصیرها را به گردن کودِک مبتال به اوتیسم می اندازند. 

20( اوتیسم هم درمان  دارویی دارد، هم درمان نگه دارنده
تعداد داروهای کیمیایی و حتا رژیم های غذایی یی که برای درمان به کار می رود، 
زیاد است. مکملB6، امگا3 و حتا رژیم های بدون گلوتن یا پرپروتیین گاهی برای 
این کودکان توصیه می شود اما هیچ یک تأثیر فوق العاده یی ندارند. اگر عالیم شدید 
باشد، مثاًل کودک خنده های بی مورد یا حرکت های کلیشه یی یا تشنج و رفتارهای 
خودآزار داشته باشد، داروهایی برای حذف و طبیعی شدِن رفتارِ او تجویز می شود 

که موثر هم است.

 منبع: هفته نامۀ سالمت
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داکتر محیی الدین مهـدی
بخش نخسـت

مقدمه
 یکـی دیگـر از دشـواری هاِی خـط و امـالی فارسـی، 
ایـن  در  اسـت.  همـزه  صامـِت  نوشـتِن  چگونگـی 
خصـوص، مشـکل از دو امـِر اصلـی نشـأت می کنـد: 
نخسـت اینکـه، مخـرج )یا واجـگاهِ( همـزه، و صوت 
همـزه در زبـان فارسـی وجـود نـدارد. بنابریـن، تمـام 
کلمـات دارای همـزه از زبان هـای دیگـرـ  مخصوصـًا 
از زبـان عربـیـ  وارد زبـان فارسـی شـده انـد. کاربرد 
همـزه بیـرون از ایـن کلماتـ  یعنـی وارد کردن آن در 
واژه ها و خط فارسـی ـ اسـاِس یکی از دشـواری هاِی 

خط فارسـی اسـت.  
دوم- فرق نگذاشـتن میان نشـانه ی همـزه )حرف»ء«( 
و صـوت همـزه، ریشـه ی دیگـر این دشواری هاسـت. 
طبیعـی اسـت وقتـی مخـرج یا صـوت همـزه در زبان 
فارسـی نیسـت، کاربـرد نشـانه ی همـزه در کلمـات 
فارسـی، نادرسـت بـوده و موجـب سـوء تفاهـم مـی 
گـردد. ایـن سـوء تفاهـم وقتـی افزونـی مـی یابـد که 
نشـانه ی »ء« )چیـزی شـبیه حـرف همـزه ی عربـی(، 
کـه در اصـل یـاِی کوچـک اسـت، بـه جمع نشـانه ها 
افـزوده مـی گردد. اصرار برخی از دسـتور نویسـان در 
بکارگیـری این نشـانه در جاهـاِی غیر از جـای اصلی 
آن، موجـب آشـفتگی در خـط و امـالی فارسـی مـی 
شـود. ایـن نشـانه-چنانکه در جاِی دیگـری گفته ایم- 

کلمـات  در  اضافـه  کسـره ی  بجـای 
مختـوم به هـای غیر ملفوظ بـه کار می 
رفـت. امـا نوشـتن »توانائــی« به جای 
»توانایـی«، کاربرد این نشـانه در محلی 

غیـر از محـل تولد آن اسـت.
ار آشـفتگیهاِی  برخـی  بـه هـر حـال، 
خـط عربـی در همیـن مـورد، نیـز بـه 
خـط فارسـی منتقـل گردیـده؛ و قطعـًا 
تـا  دارد.  وجـود  هـم  دیگـری  دالیـل 
مضحکـی  بسـیار  صورتهـای  جاییکـه 
از امـالی همـزه بـه وجود آمده اسـت. 
بـه تصویـر یکـی از اشـتهارات توجـه 

نماییـد:
امـا قبل از پـر داختن بهطرح دشـواری 
راه  ارائـه ِِی  و  همـزه،  امـالِی  هـاِی 
حـل بـه آنهـا؛ از آنجاییکـه هـر علمـی 
بـر  در  زبـان  آن  و  اسـت،  زبانـی  را 
گیرنـده ِی اصطالحاتـی اسـت که بدون 
شـناخت و تعریـف آنهـا، نمـی تـوان 
کـرد؛  درک  را  علـم  همـان  موضـوع 
ناگزیریـم ابتـدا توضیـع مختصـری در 
بـاره ی  هـر یـک از اصطالحـات زبـان 
شناسـی و »شـیوه ی نـگارش« بکاررفته 

در ایـن مقالـه داشـته باشـیم.
تعریفات  -I

خـط: خـط عبـارت از نشـانه هاِی قرار 
دادی بصـری اسـت کـه بـه وسـیله ی 
را  خـود  گفتـار  و  فکـر  بشـر  آنهـا 

صورتـی پایـدار مـی بخشـد. زمـان طوالنـی سـپری 
گردیـد تا بشـر قـادر گردیـد که بـرای انتقـال مقصود 
خـود بـه دیگران،  بجـای صوتهـای گفتار، اشـارتها و 
بعضـًا نشـانه ها، نشـانه هـاِی قـرار دادی وضـع کند .
یـک  نماینـده ی  نشـانه  هـر  وقتـی  الفبـا:  و  حـروف 
صـوت مشـخص باشـد، بـه آن نشـانه »حـرف«، و به 
تعـداد معینـی از نشـانه ها که معرف صوتهای تشـکیل 
دهنـده ی یک زبـان اسـت،»الفبا« می گوینـد. لفظ الفبا 
مأخـوذ از ترتیـب نشـانه هـای صوتی در خط سـامی 
اسـت کـه از آنجا بـه زبانهای دیگـر، از جملـه یونانی 
)الفـا، بیتـا...(، عربـی و سـایر خطـوط مأخـوذ از آن 

گردید. منتقـل 
هجـا: هجـا بـه یـک یـا چنـد صـوت گفتـه می شـود 
کـه با یـک حرکت نفـس تلفظ شـود. کلمه مـی تواند 
از یـک هجـا، یـا چنـد هجـا تشـکیل گـردد: آب، باد، 
مـا، من...)یـک هجایی(؛ آبـی، بادی، مایـی، منی،...)دو 

هجایـی(؛ آبگینـه، بادبزن،...)سـه هجایی(... .
حـروف گسسـته: بـه حروفـی گفته می شـود کـه اگر 
در هـر جایـی کلمـه قـرار بگیرنـد، بـه حـرف مـا بعد 

خود نمـی چسـپند: ا،د،ذ،ر،ز،ژ،و.
بقیـه ی  از 7 حـرف مذکـور،  پیوسـته: غیـر  حـروف 
حـروف الفبـای فارسـی – در هـر جایـی کلمـه کـه 
قـرار گیرنـد- بـه حـرف بعـدی مـی چسـپند؛ بـه این 

هـا حـروف پیوسـته مـی گوینـد.

فاصله فرعی و فاصله ِی اصلی:
2

لخـت: یـک حـرف گسسـته، یـا چنـد حـرف بهـم 

پیوسـته – در شـبکه ی تشـکیل کلمـه هـا- )در خـط 
فارسـی(»لخت« نامیـده مـی شـود. هـرگاه هـر یک از 
حـروف گسسـته، در اول یـا وسـط کلمـه قـرار گیرد، 
یـک فاصلـه ای فرعـی در میـان کلمهایجـاد مـی کنـد.
کلمـه ی»دارد«دارای چهار لخت و سـه فاصله ی فرعی 

. ست ا
از  هـا  کلمـه  نویسـی  قاعده هایِجـدا  عیـن حـال،  در 
یکدیگـر، ایجـاب رعایـت فاصلـه ای را مـی کنـد کـه 
فاصلـه ی اصلـی خوانده می شـود. بـه عبـاره ِی دیگر: 
را،  خـط  توالـی  در  مسـتقل  کلمـات  میـان  فاصلـه 
فاصلـه ای اصلـی مـی گوینـد. فواصل اصلـی و فرعی، 
باعـث ایجـاد لخـت هـا مـی شـود: جملـه ی »کار می 
کنـد« دارای چهـار لخت بـا یک فاصلـه ی فرعی و دو 

فاصلـه ی اصلـی اسـت.
در  حـروف  مختلـف  اشـکال  از  عبـارت  نـگاره: 
آخـر  )الـف  اسـت:ا  تحریـر  آنهـا حیـن  بکارگیـری 

کلمـه(،  آخـر  کلمـه(، ن)نـون  آخـر  کلمـه(،پ )پ 
ت)تـای آخـر کلمـه(، ن )نـون وسـط کلمـه(، غ )غین 

ث )ثـاء وسـط کلمـه(... . وسـط کلمـه(، 
حـروف و نشـانه: در حـال حاضـر، حـرف و نشـانه-
هـردو- از اجـزای خط و جزو عالیم دیداری شـمر ده 
می شـوند. حـروف درخـط افقی در زنجیـره ی مرتبط 
بـه هـم نوشـته مـی شـود؛ در حالیکـه نشـانه هـا در 
بـاال و پاییـن حروف قـرار مـی گیرند؛ الفبای فارسـی 
دارای 33 حـرف و 7 نشـانه اسـت. نشـانه هـا بـه دو 

دسـته تقسـیم می شـوند:
ّ-)بـه   ،-  ،)-ُ(  ،)-ِ(  ،)-َ( اختیـاری:  هـاِی  نشـانه 

. ) شـّد کن، سا ، ضمه ، ه کسر ، فتحه تیب، تر

یادداشـت 1: آوردن نویسـه ِی)ِی( در حـال اضافـت، 
بـرای کلماتـی کـه بـه واکـه ختـم مـی شـوند، الزامی 
اسـت: آلـوِی بخـارا، فضاِی تیـره، کشـتِی امریکایی.. .

نشـانه های الزامی: )̴ (، )˶(،)ء( ) بـه ترتیب:مد،تنوین، 
و نشـانه ِی همزه(.

یادداشـت2: آنچه را که دسـتور نویسـان »یـاِی کوتاه« 
بنابـه  نوشـتند،  )ء( مـی  بـه شـکل  مـی خواندنـد و 
تعریـف، حـرف )و در مـواردی کلمـه( بایـد خوانـده 
شـود نه نشـانه. بنـا برین در شـیوه ی رسـم الخطی که 
مـا توصیـه مـی کنیم، جایـی برای بـکار گیـری ندارد.
یادداشـت3: در الفبـای فارسـی حرف همـزه دارای دو 
نـگاره اسـت: )ئــ(، )ء(. در همانحـال همزه بـه عنوان 
»نشـانه« روی سـه حـرف »ا،و،ی« قـرار مـی گیـرد: أ، 

ؤ، ئ.
نویسـه: نویسـه بـه واحـد امالیـِی اطالق می شـود که 

متشـکل از حرف و نشـانه باشـد. ازینرو به دو دسته ِی 
دو جزیـی، و دو حرفی تقسـیم می شـود.

نویسـه هـاِی دو جزیی: نویسـه هاِی دو جزیی شـامل 
یـک حـرف )در نقش کرسـی یا گرافم(، و یک نشـانه 

است: آ، اِ، اُ... .
نویسـه هـاِی دو حرفـی: متشـکل از دو حرف اسـت: 

او، ایــ ، ای، ئـو، ئیـ ، ئ، ... .
یعنـی  بنیـادی،  صوتـی  واحدهـای  از  هریـک  واج: 
صـورت هـاِی کـه تقابـل آنهـا در ترکیبـات کلمـات، 
تبایـن لغـوی ومعنایـی ایجـاد می کنـد »واج« خوانـده 
می شـود. کلمـات تـار، کار، بـار، خـار، دار، فـار، مار، 
غـار، وار، شـار... . در دو صـوت آخر با هم مشـابه، و 

در صـوت اول مختلـف انـد. 
گرافـم یـا کرسـی: در زبـان شناسـی بـه هـر یـک از 
واحـد هاِی امالیـی )حـروف و نشـانه ها( گرافم گفته 
مـی شـود. امـا در دسـتور خط فارسـی، ایـن اصطالح 

جـاِی »کرسـی« یـا »پایـه« را گرفتـه اسـت.  کرسـی 
بـه حرفـی اطـالق مـی گردیدکـه در یـک موقیعـت 
خـاص بیانگـر صـوت اصلی خود نباشـد؛ بلکـه برای 
نمایانـدن صـوت دیگری بکار گرفته شـود. در نویسـه 

هـاِی اَ اِ اُ آ، حـرف الـف کرسـی یـا گرافم اسـت..
امـال: عبارتسـت از صـورت نوشـتارِی واژه هـاِی یک 
زبـان بـه کمـک حروف، نشـانه هـاِی خطـی و عالیم 
سـجاوندی. بـه عبـاره ی دیگر، امـال عبـارت از انتقال 
زبـان از مـاده ِی اولیه و اساسـِی آن )واجهـا(، به ماده ی 
ثانـوی در خـط کـه عبـارت باشـد از حـروف و دیگر 

نشـانه هـاِی تکمیلی.
خـط زمینـه: محـور افقـِی اسـت کـه حـروف الفبـا به 

نسـبت آن در سـه حالـت ذیـل قـرار مـی گیرنـد:
باالی خط زمینه: 1 د ذ ر ز ژ ه ط ظ  -

روی خط زمینه: ب ت ث پ ف ک گ  -
دو سـوی خط زمینه: ن ق ل س ش ص ح   -

م ی  غ  ع  چ  خ 
انـدام هـای گویایـی: در تولیـد گفتـار اعضـای ذیـل 
نقش دارند: شـش هـا، نـای )شـزن(، حنجره)چاکنای 
، و تـار آواهـا(، حلـق، اندامهای درون حفـره ی دهان) 
جـوف دهـن و زبـان(، حفـره ی بینی، دنـدان ها و لب 

. ها
دسـتگاه  در  واج  تولیـد  محـل  واجـگاه:  یـا  مخـرج 
گویایـی را گوینـد. چنانکـه گفتـه مـی شـود: حروف 

. ... حلقـی، حـروف دمشـی، حـروف خیشـومی، 
از  برآمـده  آواِی  هـرگاه  )فونیمیـک(:  واجـی  ارزش 
دسـتگاه گفتـار، بتوانـد تفـاوت معنایـی ایجـاد کنـد، 
گفتـه مـی شـود کـه واج تولیـد شـده ارزش واجی یا 

دارد. فونیمیـک 
 ]ʰ[ و هـا ]ˀ[ وقفـه ی چاکنایـی: صامـت هـای همـزه
 ]ˀ[ در چاکنـای تولیـد می شـوند: بـه طوریکه صـدای
بـا فشـرده شـدن تـار آواهـا بـه هـم و انسـداد کامـل 
چاکنـای و سـپس بـاز شـدن آنـی آن؛ و صـدای ]ʰ[ با 
بـاز بـودن چاکنـای، یعنی دور بودن تـار آواها از هم و 
ایجـاد سـایش به وسـیله ی جریـان هوا پدید مـی آید.
سـه نقطه ... : عالمت حذف و انصراف اسـت. نقطه ی 
چهـارم- بـه فاصله از سـه نقطه ی پیهم- وقتـی به کار 
مـی رود، کـه بـه آخر جمله رسـیده باشـیم؛ مثل مورد 

باال.
عالمـت عطف←بـه معنـای تغییـر صـورت از حالت 
واقـع در راسـت عالمـت )←(، بـه حالـت چپ آن.

دو خـط مایـل / /: بـرای تفکیـک واحـد هـای صوتی 
مشـخص )واج( از حـروف عـادی الفبـای التینـی بـه 

کار مـی رود.
دو قـالب ][: نشـانه ی آوا، بـرای تفکیـک از الفبـای 

. تین ال

II- رابطه ی خط و زبان
همزه در زبان و خط عربی:

همـزه صوتـی اسـت کـه بحالـت و قفـه ِی کوتاهی در 
گلـو تلفـظ می شـود. همـزه را »صامـت چاکنایی« می 
نامنـد کـه حـرف اول الفبای عربـی اسـت. در حالیکه 
حـروف متصـل هـر یـک دارای دو شـکل بـزرگ و 
کوچـک انـد)ج جــ ، م مــ ، ن نــ، ...(، 
همزه دارای سـه شـکل اسـت: ا ئـ ء. در 
الفبـای عربـی وقتـی شـکل »ا« متحـرک 
باشـد، همـزه گفتـه مـی شـود، و اگـر 

سـاکن باشـد آنـرا الـف گویند.

همزه در زبان و خط فارسی:
نکتـه ی در خـور توجه اینسـت کـه باید 
میـان صامـت همـزه در زبـان فارسـی، 
بـا حـرف همـزه در خـط فارسـی فـرق 
گذاشـت. در زبان فارسـی دری)فارسـی 
سـره(. مخـرج یـا واجـگاهِ همـزه وجود 
نـدارد. ولـی در زبـان رسـمی و درسـِی 
امـروز، بـه دلیـل وجـود کلمـات عربـی 
و اروپایـی در آن، هـم صامـت همـزه، 
از  دارد.  کاربـرد  همـزه  حـرف  هـم  و 
میـان صامـت هـاِی ویـژه ِی عربـی، تنها 
صامتـی کـه تلفـظ آن نیـز همـراه کلمـه 
هـای مأ خـوذ از زبـان عربـی وارد زبان 
همـزه  صامـت  اسـت،  شـده  فارسـی 
اسـت، و آنهـم در کلمـه هاِی کـه همزه 
در آنها سـاکن اسـت، ارزش واجی دارد: 

.)raˀs( مثـاًل در کلمـه ی رأس
دسـتور نویسـان سـنتی می پنداشـتند که 
واج اول کلماتـی کـه بـا حـرف»ا« آغـار 
مـی گردنـد، همـزه اسـت. بعـداً فهمیده 
شـد کـه صـوت همـزه در کلماتـی کـه 
بطـور  شـوند،  مـی  واکه ِی/a/آغـاز  بـا 
بسـیار خفیفقابـل ثبـت اسـت؛ امـا در زبـان فارسـی 
ارزش واجـی ایجـاد نمـی کنـد. کلمـه ی »ابـر« ، ولـو 
کـه بـه صـورت »ءابر«نوشـته و تلفـظ شـود، بازهـم 
معنـاِی آن تغییـر نمـی کنـد. بـه عبـاره ی دیگـر: قـول 
قدمـا کـه مـی گفتند»ابتـدا بـه سـاکن ممکن نیسـت«، 
از اینجـا ناشـی مـی گردید که آنـان الـف اول کلمات 
را نـه واکـه، بلکـه صامـت )بـه تعبیـر آنـان »سـاکن«( 
تصـور می کردنـد. از اینرو بـرای کلماتـی چون»این«، 
یـک همـزه ی متحـرک قبـل از الِف سـاکن، فرض می 
نمودنـد. امـا وقتـی واژه یی که بـه واکـه ی /ɑ/یعنی»ا« 
آغـار مـی گـردد، در ترکیب، در وسـط کلمـه قرار می 
بگیـرد، دیگـر آن صـدای خفیـف صامـت همـزه قابل 
سـمع و ثبـت نیسـت: سـیراب، دالرام ، رهـا ورد،... .
یادداشـت 1: صامـت همزه هیچـگاه، صامـت میانجی 
قـرار نمـی گیـرد؛ زیـرا غـرض از وارد شـدن صامت 
میانجـی در تالقـی واکـه ها، رفع ناخوشـایندی صوت 
اسـت؛ در حالیکـه صـوت همـزه خـود نـا آشـکار و 
ناخوشـایند مـی باشـد. بدیـن ترتیب نوشـتن امالهاِی 
چون دانائــی و دریائــی  و غیره ناپسند است؛چه،اوالً 
نشـانه ِی همـزه)ء(در ایـن کلمـات بـه حیـث صامـت 
میانجـی نیسـت؛ ثانیًا-چنانکـه گفتیـم- صـوت همـزه 
خوشـایند نیسـت. بنابریـن، باید نوشـته شـود دریایی، 

دانایی، شـنوایی... .
 /āi/یادداشـت2:  در ترکیبات مذکـور توالی دو واکه ی
مدنظر اسـت کـه تنافر صوتی نـدارد؛ ازینـرو در اصل 
ضـرورت بـه صامـت میانجـی ندارنـد. بلکـه ایـن دو 
bināi =واکـه در حالت توالـی تلفظ می شـود: بینایی
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امالِی همزه خــط فارسی 
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دولت افغانستان، ساختار جدید رهبری شورای عالی 
صلح افغانستان را اعالم کرد.

در صفحه رسمی فیسبوک دفتر ارتباطات محمد سرور 
دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، آمده است که 
سید احمد گیالنی به عنوان رییس شورای عالی صلح 
افغانستان و محمد کریم خلیلی به عنوان معاون ارشد 

او تعیین شده است.
و  است  ملی  محاذ  حزب  رهبر  گیالنی  احمد  سید 
معاون دوم حامد کرزی، رییس  محمد کریم خلیلی 

جمهور سابق بود.
کابل،  پیشین  والی  محمد  دین  حاجی  همچنان 
عطاءالرحمان سلیم، مولوی خبیر، حبیبه سرابی والی 
دیگر  معاونین  عنوان  به  خدام  آقای  و  بامیان  پیشین 
این شورا تعیین شده اند. آقای رفیقی به عنوان رییس 
دبیرخانه شورای عالی صلح و فاروق بشیر به عنوان 

معاون او تعیین شده است.
مهرماه سال 1389  در  افغانستان  عالی صلح  شورای 
شروع به کار کرد. این شورا دارای 68 عضو از جمله 
8 زن بود. رییس این شورا، برهان الدین ربانی رهبر 
حزب جمعیت اسالمی افغانستان بود. آقای ربانی در 
شهریور ماه سال 1390 در یک حمله انتحاری ترور 
ربانی پسرش سرپرست  او صالح الدین  از  شد. پس 

شورای عالی صلح شد. او اکنون در کابینه آقای غنی، 
وزیر امور خارجه است.

دوم  معاون  ارتباطات  دفتر  فیسبوک  صفحه  در 
شورای  که  شده  نوشته  افغانستان  جمهوری  ریاست 
برگزاری جلسه  از  با رهبری جدید پس  عالی صلح 
عمومی مشورتی صلح با حضور همه اعضای شورا 
با صدور  افغانستان،  تاثیرگذار  ملی  و شخصیت های 
فرمان ریاست جمهوری به زودی کار رسمی خود را 

آغاز خواهد کرد.
شورای  کار  آغاز  برای  مشورتی  و  مقدماتی  جلسه 
عالی صلح روز گذشته )یکشنبه 2 حوت( برگزار شده 

است.
همیشه  »ما  است  گفته  نشست  این  در  غنی  آقای 
طرفدار صلح با عزت برای کشور و مردم افغانستان 
امیدواریم که هیات رهبری جدید شورای  هستیم و 
عالی صلح با استفاده از تجربیات گذشته زمینه اجماع 
ملی و سیاسی را بر اساس نقشه راه صلح فراهم کند. »
همچنان آقای دانش گفته که پروسه صلح و هم چنین 
فعالیت های شورای عالی صلح در گذشته با ابهامات 
این  در  است  امیدوار  اما  بوده؛  مواجه  مشکالتی  و 
دوره جهت شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی، 
نقش  و  ها  فعالیت  مکانیزم  و  ها  اهداف، صالحیت 

شورا در مذاکرات صلح به صورت مدون تنظیم شود.
در ترکیب تازه خبری از استاد سیاف و  اطرافیانش 
نیست. استاد سیاف و اسماعیل خان از اعضای پیشین 
جبهۀ  در  اکنون  آنها  اما  بودند.  صلح  عالی  شورای 
مخالف دولت قرار دارند. استاد سیاف به پروسۀ صلح 

با طالبان بی باور است. 
ترکیب  در  که  بودند  گفته   آگاهان  از  برخی  پیشتر 
شورای عالی صلح باید اعضای پیشین جبهۀ مقاومت 
که طرف اصلی طالبان هستند، قرار داشته باشند. اما 
حضور مهره های اصلی مقاومت در این شورا کمرنگ 

به نظر می رسد
سید احمد گیالنی رییس جدید شورای عالی صلح

شرقی  والیت  در   1932 متولد  گیالنی  احمد  سید 
ننگرهار است و نسبتش به عبدالقادر گیالنی بنیانگذار 
در  گیالنی  آقای  خانواده  می رسد.  قادریه  طریقت 
افغانستان دارای نفوذ مذهبی و سیاسی قابل توجهی 
است و از ده ها سال پیش در این عرصه نقش بازی 

کرده است.
آقای گیالنی »پیر« طریقت صوفیه قادریه در افغانستان 
دانسته می شود و دارای نفوذ مذهبی است. او با توجه 
اشغال  سال های  در  خود  مذهبی  جایگاه  همین  به 
کشور از سوی ارتش شوروی، اقدام به تشکیل حزب 

محاذ ملی کرد و تا حال رهبری آن را به عهده دارد.
از  یکی  خورشیدی  شصت  دهه های  در  ملی  محاذ 
اعضای ائتالف هفتگانه مستقر در پیشاور بود، اما در 
به حاشیه  داخلی  در گرفتن جنگ های  با  هفتاد  دهه 
نقش چندانی در  اخیر هم  رانده شد و در سال های 

صحنه سیاسی نداشته است.
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حدود هزار خانواده
 در جنگ بغالن آواره شدند

احتمال قطع همکاری روسیه 
با امریکا در افغانستان

ادامه  دلیل  به  که  کرد  اعالم  بغالن  مقام های محلی والیت 
درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و نیروهای گروه طالبان، 

972 خانوار در این والیت آواره شده اند.
این  مهاجرین  امور  ریاست  کاکر،  نعیم  رابطه  همین  در 
والیت، به بی بی سی گفت که این افراد در شهر پلخمری، 
پناهنده شده اند.  نزدیکانشان  و  اقوام  به خانه  مرکز والیت 
او تاکید کرده است که بدین ترتیب هیج یک از افراد اکنون 

بدون سرپناه نیست.
مدعی شده  خانواده  هزار   9 از  بیشتر  تاکنون  که  افزود  او 
که از محل زندگی خود آواره شده اند و درخواست کمک 

کرده اند.
به گفته این مقام محلی اکنون ریاست امور مهاجرین، هالل 
احمر افغانستان و نهادهای بین المللی در حال بررسی هستند 

تا مشخص شود، شمار واقعی مهاجرین چه تعداد است.
لباس  و  غذائی  مواد  خانواده   182 به  تاکنون  که  گفت  او 
توزیع شده است. روز یکشنبه دوم حوت )اسفند( نیز قرار 

بود که به 177 خانواده مواد غذائی و لباس توزیع شود.
روز  تا  دارند  برنامه  کننده  کمک  نهادهای  که  افزود  او 
غذائی  مواد  و  لباس  خانواده   500 برای  آینده  چهارشنبه 

توزیع کنند.
درگیری در والیت بغالن میان نیروهای امنیتی و نیروهای 
گروه طالبان بیش از 20 روز است که ادامه دارد. به گفته 
مقام های دولتی گروه طالبان با انهدام یک پایه برق در این 
در  را  کابل  شهر  که  است  روز   20 از  بیشتر  برای  منطقه 

تاریکی فرو برده است.
طالبان گفته که قطع برق کار آنان نبوده است.

که  است  رسانده  نشر  به  گزارشی  تایمز  نیویارک 
براساس آن احتمال دارد روسیه روابط خود را با امریکا 

در خصوص افغانستان قطع کند.
درگزارش این روزنامه امریکایی آمده است که اکنون 
همکاری اش  است  ممکن  روسیه  که  می رسد  نظر  به 
واشنگتن  پشتیبانی  از  که  را  افغانستان  حکومت  با 

برخوردار است را قطع کند.
کار  در  روسیه  که  است  آورده  ادامه  در  روزنامه  این 
گفتگوهای  و  افغانستان  از  ناتو  نیروهای  بیرون شدن 

صلح با طالبان هیچگونه همکاری نمی تواند کند.
ضمیر کابلوف نمایندۀ ویژه رییس جمهور روسیه در 
»اگر صاف و پوست  افغانستان خاطرنشان کرد:  امور 
کنده بگویم، ما با شرکت در آن مسایلی که از سوی 
واشنگتن آغاز شده است، نمی خواهیم تا وقت  مان را 
ضایع کنیم. زیرا امریکایی ها همیشه بر منافع خودش 

تأکید می ورزد و منافع دیگران را نادیده می گیرد.«
درهمین حال، یک مقام افغان به نیویارک تایمز گفته 
مسکو  با  دوجانبه  روابط  برقراری  در  کابل  که  است 
برای  مسکو  تمایل  زیرا  است؛  شده  چالش  دچار 

همکاری با کابل رو به کاهش است.

رییس بانک مرکزی:

عامل نوسانات »افغانی« بی ثباتی است

شرط پیروزی نیروهای امنیتی افغانستان از دید جنرال کمپبل

اگــر  کــه  می گویــد  مرکــزی  بانــک  رییــس 
ــد،  ــم برس ــبی ه ــه نس ــه نتیج ــح ب ــرات صل مذاک
ــی  ــول افغان ــر پ ــده فشــار نوســانات ب در ســال آین
کمتــر خواهــد شــد. قیمــت یــک دالــر در بــازار روز 
یکشــنبۀ ســرای شــهزاده کابــل 69.40 افغانــی بــود.
ــول  ــر پ ــر در براب ــت دال ــن قیم ــد رفت ــی بلن   در پ
افغانــی در چنــد هفتــه اخیــر، خلیــل صدیــق رییــس 
بانــک مرکــزی می گویــد کــه بانــک مرکــزی 
بهتریــن سیاســت پولــی را در پیــش گرفتــه و عامــل 

ــن نوســانات نیســت. ای
آقــای صدیــق افــزود: "هــم اکنــون انفالســیون 
)پولــی بیــش از حــد نیــاز در بــازار( در بــازار صفــر 
اســت، بــه ایــن معنــی کــه بانــک مرکــزی بــه مقدار 

ــد". ــه می کن ــول عرض ــازار پ ــرورت در ب ض
او، کســر بیالنــس تجــارت، محــدود شــدن عرضــه 
ــی  ــازار، خــروج نیروهــای ایتــالف جهان ــر در ب دال
از افغانســتان، پاییــن آمــدن ســطح ســرمایه گــذاری 

خارجــی و فروکــش کــردن فعالیــت موسســات 
خلیــل صدیــق در مــورد نوســانات احتمالــی افغانــی 
ــده خورشــیدی گفــت:  ــر در ســال آین ــر دال در براب
ــی اگــر  ــا ممکــن اســت؛ ول ــق ن ــی مطل ــش بین "پی

ــبی  ــه نس ــح نتیج ــرات صل ــده مذاک ــال آین در س
ــایل  ــاالی مس ــت ب ــر حکوم ــا تدابی ــد و ی ــم ده ه
ــکاری مثمــر ثمــر  اقتصــادی، زراعتــی و کاهــش بی
واقــع شــود، فشــار نوســانات بــر پــول افغانــی کمتر 

ــد". خواهد ش
عوامــل  را  شــهروندان  مهاجــرت  و  خارجــی 
ــن  ــد رفت ــی و بلن ــول افغان ــانات در ارزش پ نوس

قیمــت دالــر خوانــد.
مرکــزی خاطرنشــان  بانــک  رییــس  همچنیــن، 
ســاخت: سیاســت هــای درســت اقتصــادی امریــکا 
ــرخ  ــه ن ــده ک ــبب ش ــالدی س ــته می ــال گذش در س
ــه  ــر از جمل ــای دیگ ــی ارزه ــر تمام ــر در براب دال
ــه اســت. ــاال رفت کشــورهای همســایه افغانســتان ب
خلیــل صدیــق در مــورد نوســانات احتمالــی افغانــی 
ــده خورشــیدی گفــت:  ــر در ســال آین ــر دال در براب
ــی اگــر  ــا ممکــن اســت؛ ول ــق ن ــی مطل ــش بین "پی
ــبی  ــه نس ــح نتیج ــرات صل ــده مذاک ــال آین در س
ــایل  ــاالی مس ــت ب ــر حکوم ــا تدابی ــد و ی ــم ده ه
ــکاری مثمــر ثمــر  اقتصــادی، زراعتــی و کاهــش بی
واقــع شــود، فشــار نوســانات بــر پــول افغانــی کمتر 

ــد". خواهد ش

ــرات  ــر مذاک ــه اگ ــت ک ــان داش ــق بی ــای صدی آق
ــذاران در  ــرمایه گ ــاد س ــد اعتم ــه ده ــح نتیج صل

ــد. ــد ش ــتر خواه ــور بیش کش
بــه گفتــه وی، وضعیــت عمومــی کشــور از جملــه 
ــاالی  ــر مســتقیم ب ــز تاث ــردم نی وضعیــت روحــی م

ــرخ اســعار دارد. ن
نوســانات پــول افغانــی نگرانــی هــای زیــاد مــردم را 

نیــز بــه بــار آورده اســت.
امــا، بانــک مرکــزی بــرای کنتــرل نوســانات از مــاه 
ــر  ــون دال ــوز 300 میلی ــا هن جــدی ســال جــاری ت
را بــه بــازار عرضــه کــرده اســت و قــرار اســت تــا 
اواخــر مــاه حــوت یــک مقــدار دالــر دیگــر را نیــز 

عرضــه کنــد.
هرچنــد آگاهــان اقتصــادی تزریــق دالــر را در بــازار 
بــرای ثابــت نگــه داشــتن ارزش افغانــی بــه ضــرر 
دولــت عنــوان مــی کننــد؛ امــا بانــک مرکــزی مــی 
ــتن  ــه داش ــت نگ ــرای ثاب ــول ب ــن پ ــه ای ــد ک گوی
ارزش دالــر عرضــه نمــی شــود بلکــه بــرای 
ــی  ــق م ــازار تزری ــه ب ــیون ب ــری از انفالس جلوگی

ــد. ــی کن ــوان م ــر عن ــر را موث ــن تدابی ــود و ای ش

ترکیب جدید 
شورای عالی صلح اعالم شد

فرمانده سابق نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان 
در مراسم تقدیرش در وزارت دفاع افغانستان اعالم 
عدم  افغان  امنیتی  نیروهای  موفقیت  شرط  که  کرد 

وابستگی سیاسی است.
جان کمپبل فرمانده سابق نیروهای آمریکایی و ناتو 

در افغانستان در مراسمی که وزارت دفاع افغانستان 
برگزار  وی  امنیتی  و  نظامی  کارنامه  از  تقدیر  برای 
زمانی  افغانستان  امنیتی  نیروهای  گفت:  بود،  کرده 
در برابر مخالفان این کشور موفق می شوند که بدون 

وابستگی سیاسی از کشورشان دفاع کنند.

در بیانیه  وزارت دفاع ملی افغانستان آمده است که در 
مراسم تقدیر از جان کمپبل، سرپرست وزارت دفاع، 
وزیر داخله، سرپرست ریاست امنیت ملی و مقام های 

مهم امنیتی افغانستان حضور داشتند.
در  تاکنون  میالدی   2002 سال  از  کمپبل  جان 
میالدی   2014 سال  از  و  نظامی  مختلف  بخش های 
تاکنون به عنوان فرمانده ناتو در افغانستان مشغول به 

فعالیت بوده است.
مأموریت  دیگر  روز  چند  تا  گزارش ها،  براساس 
رسمی کمپبل به پایان می رسد و به جای وی مایکل 
نیکلسون فرماندهی نیروهای ناتو را در افغانستان به 

عهده می گیرد..
عنوان  به  امریکا  رییس جمهور  توسط  نیکلسون 
آمریکا  سنای  مجلس  به  افغانستان،  در  ناتو  فرمانده 

معرفی شد که مورد تأیید قرار گرفته  است.
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رییس جمهور سوریه با اشاره به نقش اساسی حمایت های ایران و روسیه در 
موفقیت های اخیر ارتش تأکید کرد که اولویت و هدف اصلی درگیری های 
کنونی در حلب بستن مرزهای ترکیه به عنوان کانال ورود سالح و تروریست 

به سوریه است.
ال پاییس  اسپانیایی  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  سوریه  رییس جمهور  اسد  بشار 
تأکید کرد که دولت سوریه مانع رسیدن کمک ها یا مواد غذایی نمی شود و از 
زمان آغاز بحران اجازه ورود این کاالها به هر منطقه یی از جمله مناطق تحت 

سلطۀ گروه تروریستی داعش را متوقف نکرده است.
نیازمند جلوگیری  او در این گفت وگو تأکید کرد که توقف عملیات نظامی 
و  بوده  خود  مواضع  تقویت  برای  آتش بس  این  از  تروریست ها  استفادۀ  از 
باید کشورهای دیگر به  ویژه ترکیه نیز در این مدت از ارسال تروریست ها و 

تسلیحات بیشتر یا هر نوع حمایت لوژستیکی از آن ها خودداری کنند.
برای  به عنوان وسیله یی  نمی تواند  از سالح  استفاده  تأکید کرد که  اسد  بشار 
تغییر نظام یا تأسیس دموکراسی به کار گرفته شود، دموکراسی حقیقی مانند 

مبنایی است که باید جامعه براساس آن شکل  گیرد.

گفت:  عربستان  به  خطاب  هشدارآمیز  پیامی  در  سوریه  پارلمان  رییس 
سربازان تان را برای مداخلۀ زمینی به سوریه نفرستید، چرا که آن ها با تابوت 

بازخواهند گشت.
جهاد اللحام، رییس پارلمان سوریه در مصاحبه با روزنامۀ لبنانی صدی البلد 
انتخابات ریاست جمهوری در زمان  گفت که نظام سوریه خواهان برگزاری 
قانونی آن شد، اما مخالفان سوری و کسانی که بر خودشان نام »انقالبی« را 
گذاشته اند، در این روند دموکراتیک مانع تراشی کردند، چرا که از محبوبیت 

بشار اسد، رییس جمهوری سوریه آگاه بودند.
اللحام گفت، شهروندان سوری رأی خود را در داخل و خارج کشور به بشار 
اسد دادند، اما مخالفان بر سر راه این مسیر دموکراتیک در خارج کشور مانع 
تراشی کردند و برای جلوگیری از روند رأی گیری برای بسته شدن کمیته ها و 

سفارت خانه ها تالش کردند.
او تأکید کرد که تروریسم در سوریه و عراق به نحو گسترده یی با حمایت قطر 

و ترکیه گسترش یافته است.
به  بنا  سوریه  و  روسیه  ایتالف  که  کرد  تأکید  همچنان  سوری  مقام  این 
درخواست سوریه برای کمک به مقابله با گروه های تروریستی و حمایت از 

کشور مقابل ورود به گرداب آشوب تشکیل شد.
گفت:  عربستان  به  خطاب  هشدارآمیز  پیامی  در  سوریه  پارلمان  رییس 
سربازان تان را برای مداخله زمینی به سوریه نفرستید، چرا که آن ها با تابوت 

بازخواهند گشت و پیامدهای خطرناکی بر تمام عربستان خواهد گذاشت.

جب بوش نامزد جمهوری خواه انتخابات امریکا از ادامۀ رقابت ها در انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور انصراف داد.

روسای  بوش،  دبلیو  جورج  برادر  و  پدر  بوش  جورج  فرزند  بوش،  جب 
مبارزات  در  ادامۀ حضور  از  تصمیم گرفت  امریکا شنبه شب  جمهوریپیشین 

انتخاباتی کناره گیری کند.
پس از آن که بوش 63ساله نتایج ضعیف دیگری را در انتخابات رقم زد، با ایراد 
اشاره  جمهوری خواه  در حزب  ترامپ  دونالد  رقیبش،  پیروزی  به  سخنانی،  

کرده از توقف مبارزات انتخاباتی اش خبر داد.
را  آرا  درصد  تنها سه  آیوا،  رأی گیری  در حوزه های  فلوریدا  سابق  فرماندار 
به دست آورد و به مقام ششم رسید. در نیوهمشایر، 11 درصد از آرای موافق 
را کسب کرده و در مقام چهارم قرار گرفت. در ایالت کارولینای جنوبی نیز، 

بار دیگر مقام چهارم را از آن خود کرد.

نیروهای آژانس امنیت دریایی پاکستان 88 ماهی گیر و 16 قایق هندی 
بازداشت  را به دلیل وارد شدن به محدودۀ پاکستان در دریای عرب 

کردند.
ماهیگیر   88 که  کردند  اعالم  پاکستان  دریایی  امنیت  آژانس  مقامات 
هندی سوار بر 16 قایق به دلیل نقض حریم پاکستان در دریای عرب 

بازداشت شده اند.
نیروهای دریایی پاکستان در حالی 88 تبعۀ هندی را بازداشت کرده اند 

که آن ها در حال ماهی گیری در محدوده پاکستان بودند.
افراد  گفت:  خصوص  این  در  کراچی  محلی  پولیس  رییس  شیرباز، 
پاکستان  اسکلۀ  پولیس  تحویل  بیشتر  تحقیق  برای  شده  بازداشت 

شده اند.
او افزود: پولیس شکایتی علیه افراد بازداشت شده براساس قوانین این 

کشور ثبت کرده است.
این مقام پولیس کراچی اظهار داشت: متهمان روز سه شنبه در دادگاه 
احضار خواهند شد و احتمال زندانی شدن آن ها در زندان »الندهی« 

در کراچی وجود دارد.
تعدادی از ماهی گیران هندی و پاکستانی در حال حاضر نیز به این دلیل 

در زندان های دو کشور بسر می برند.

سرخپوشان  باشگاه  به  افغانستان  ملیپوش  بازیکن  اکبری  انور  محمد 
هرات پیوست.

پیشین  بازیکن  و  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  اکبری عضو  انور  محمد 
تیم های اردو و عقابان هندوکش طی قرار دادی یک ساله راهی تیم پُر 

مهره سرخ پوشان هرات شد.
این بازیکن ملی پوش قرار است در فصل جدید رقابت های لیگ برتر 

فوتسال هرات، این تیم را همراهی کند.
گفته شده است که از اکبری در رقابت های فوتبال استفاده نخواهد شد.
مسووالن باشگاه سرخ پوشان از دادن معلومات در خصوص مبلغ قرار 

داد این بازیکن ملی پوش خود داری کردند.

در ادامۀ بازی های انتخاباتی کرکت آسیا، تیم ملی کشور ناوقِت روز 
گذشته مقابل عمان به برتری رسید.

ملی پوشان افغانستان که در دومین دیدار خود با تیم ملی کرکت عمان 
روبه رو شد، توانستند این تیم را با چهار امتیاز شکست دهند.

ابتدا بازی را ملی پوشان عمان آغاز کردند، آنان با از  در این دیدار، 
دست دادن چهار بازیکن خود در 20 دوره 163 دوش را برای کشور 

مان هدف تعیین کردند.
متحدۀ عربی واگذار  امارات  برابر  را  بازی  این  از  پیش  افغانستان که 
کرده بود، در صدد آن بود تا شکست روز گذشته را جبران کرده تا 

بازی های قهرمانی آسیایی صعود کند.
با از دست دادن هفت بازیکن خود توانست 168  تیم کرکت کشور 

دوش را انجام دهد.
در این دیدار نور علی زدران به تنهای خود توانست که 63 امتیاز برای 
انتخاب  نیز  بازیکن میدان  بهترین  به عنوان  بیاورد و  به دست  تیم ملی 

شد.
به  رقابت ها  این  در  بازی خود  در آخرین  افغانستان  ملی کرکت  تیم 
مصاف تیم هانگ کانگ می رود تا جواز حضور به بازی های آسیای را 

به دست بیاورد.
باخت  برد و یک  با دو  اگر هانگ کانگ را شکست دهد،  افغانستان 

راهی بازی های قهرمانی آسیا می شود.
آغاز رقابت های لیگ برتر فوتسال هرات با پیروزی مدعیان

تیم های  پیروزی  با  فوتسال هرات  برتر  لیگ  رقابت های  فصل جدید 
صرافان، سرخ پوشان و تساوی تیم استقالل آغاز شد.

در اولین دیدار هفتۀ نخست رقابت ها تیم فوتسال اتحادیۀ صرافان به 
بر 2  با حساب 3  مصاف آمو رفت که در دیداری سخت و نزدیک 
موفق به شکست حریف اش شد. در دیگر دیدار نیز تیم سرخ پوشان با 
ترکیبی از متفاوت و جدید به مصاف تیم دوستی که در نهایت موفق 

شد با حساب 6 بر 3 حریفش را شکست داد.
در سومین دیدار هم تیم های استقالل و میالد به مصاف هم رفتند که 

این دیدار در پایان با تساوی پُرُگل 6 بر 6 به کار خود پایان داد.
این رقابت امروز با دیدار تیم های رازی–میوند و شهید بلخی با جوانان 

پی گیری خواهد شد.

بشار اسد:
با متجاوزان مقابله می کنیم

هشدار رییس پارلمان سوریه به عربستان

کناره گیری جب بوش از ادامۀ رقابت
 در انتخابات ریاست جمهوری امریکا

بازداشت ۸۸ ماهی گیر هندی توسط 
نیروی دریایی پاکستان

ملی پوش افغانستان
 به سرخ پوشان هرات پیوست

پیروزی تیم ملی
 کرکت افغانستان مقابل عمان

عزیزاهلل آریافر

به بهانه روز زبان مادری
امروز)دیروز( از جانب سازمان ملل متحد به عنوان روز 

زبان مادری نامگذاری شده است.
این روز مبارک و مهم را برای همه تبریک می گویم.

زبان حامل و محمل فرهنگ و تمدن و اصلی ترین عامل سازنده هو   ّیت 
و شناسنامه افراد و گروه های انسانی است. 

تا  بنائن الزم است  نیست.  زبان، هیچ توسعه یی ممکن  بدون توسعه 
فربه سازی  بر  افغانستان  زبانی در  فربه سازی مخالفت های  به جای 
واژگانی، معنایی، مفهومی و دستوری همه زبان های مروج در کشور 
کار شود؛ سازمان های کارآمدی در این زمینه مؤظف شوند و این زبان 

ها در یک تعامل سازنده به توسعه یکدیگر کمک کنند.
نمادها،  با  نیز  زبان  و  است؛  ارتباطی  موجود  یک  انسان  بنده  نظر  از 
و  ارتباطات  عنوان روح  به  پیام رسانی خود  قدرت  معانی و  مفاهیم، 
تعامالت زبانی درون فردی، میان فردی، درون گروهی و میان گروهی 

مطرح می شود. 
ارتباط و تعامل  اما در گام نخست،  باشد؛  انسان می تواند هر چیزی 

زبانی پیچیده است که انسان را، انسان کرده است.
یی  رسانه  ارتباطات  یا  کالمی  ارتباطات  تنها  بنده  منظور  یادداشت: 
نیست؛ چون زبان انواع گوناگون دارد و ارتباطات نیز تمام ابعاد زندگی 

انسان را در بر می گیرد.

امراهلل صالح

کردهایم  تهیه  ویدیو  ما  ناامن  مناطق  دهقان های  »برای 
کنند.  استفاده  زراعتی  جدید  روش های  از  چگونه  که 
ویدیوها را در یوتیوب اپلود کرده ایم، به این ترتیب تمام 

افغانستان را زیر پوشش دادیم »
از ارشادات وزیر زراعت در چهارمین نشست ملی زراعت.

تاپ  لپ  بهتراند،  ما  به  نسبت  ناامن  مناطق  دهقان های  یعنی  تبصره: 
دارند، انترنت دارند، انترنت کلپ دارند و در این فصل بین هم ویدیو 

کانفرانس نیز می کنند.
ای وای وطن وای.

وکیل پساکوهی

فردوسی گفته بود:
بسی رنج بردم در این سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی
من مانند فردوسی بزرگ، برای زبان فارسی نه رنجی برده ام و نه هم 
گنجی را از کف داده ام؛ اما قدر رنج گذشته گان را می دانم و به داشتن 

زبان فارسی که گنجینۀ از معرفت و دانش است، افتخار می کنم.
من فارسی/دری زبان هستم. تنها چیزی که از پدر و مادر برایم رسیده 
است، همین زبان است. در حمل چنین بار و کوله باری، من هیچ نقش 
نداشته ام، خداوند خواسته که من در دامن مادر مسلمان و در خانوادۀ 

فارسی زبان چشم به هستی باز کنم.
الهی است و هیچ کسی نمی تواند آن  پس زبان و هویت زبانی، هدیۀ 

را نفی کند.
روز جهانی زبان مادری گرامی باد!

Mujib Mehrdad

روز جهانی زبان مادری
به قول هایدگر زبان خانه هستی است و آنچه بیرون از 
زبان قرار دارد در واقع نیستی است. در کنار آن که زبان 
همه هستی را به بر کشیده است و چیزی بیرون از آن نمانده است زبان 
در معنای خاصتر به هستی های کوچکتر تاریخی-فرهنگی تقسیم می 
شود. در این معنا زبان خانه هستی تاریخی و فرهنگی یک قوم می شود 
و در همین معنا است که زبان با هویت گره می خورد و این هستی های 
کوچک برای تشخص خویش با سیاست زبانی گره می خورند و زبان 
وارد عینیت مناسبات سیاسی-اجتماعی می شود. در منطقه ما گرایش 
های مفرط زبانی از زمان آغاز شکل گیری دولت- ملت ها مطرح شد. 
گرایش به زبان با گرایش به دولت-ملت و استقالل طلبی سیاسی به 
هم آمیخت. به خاطر برخوردهای نابرابر با زبان ها در آوان شکل گیری 
هویت ملی بر اساس جغرافیای سیاسی، پروسه دولت-ملت سازی در 
منطقه ما پروسه نا کامل بوده است. این ناکاملی تا هنوز در بعد مناسبات 
به  ها  زبان  اینکه  میدهد. مخلص کالم  آزار  را  ما  افغانستان  در  زبانی 
را  امکانات شان  به روی هم  باید  پیوندی سازنده  صورت طبیعی در 
بکشایند. سیاسی سازی مناسبات میان زبان ها فقط به انزجار و بیزاری 
زبان ها از هم می انجامد. زبان ها باید در کنار هم در رابطه ای چند 
سویه و برابر باهم به مبادالت محصوالت خود بپردازند و در گنجینه 
هایشان را به روی هم بکشایند. این گونه است که زبان ها در پیوندی 
دیالکیتیک همدیگر را پربارتر می کنند. نگاه حقوقی محض به زبان ها 
آن هم از منظری تمامیت خواهانه در بستر ناسیونالیسم، زبان ها را در 
منطقه ما به جان هم انداخته است. زمان آن است که زبان ها با یکدیگر 
پیوندی زیبایی شناسانه و زبان شناسانه برقرار کنند و فرهنگستان های 
زبان های ما به موازات هم امکانات زبانی ما را بیشتر کنند و زبان های 

ما را برای جذب دانش معاصر یاری رسانند. تا باد چنین بادا

فیـسبـوک نـــامــه
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

)بی. آلمان  فدرال  مهاجرت  اداره  ارقام  و  آمار 
ماه جنوری  تنها در  ام. اف( نشان می دهد که  ای. 
امسال 47.2 درصد درخواست کننده گان این کشور 
شرایط  واجد  شان،  پرونده های  بررسی  جریان  در 

پناهنده گی شناخته شده اند.
از  پناهجو   52103 امسال  گذشته  ماه  یک  در  تنها 
کشورهای مختلف در 16 ایالت آلمان درخواست 
کشوری   10 میان  از  سوریه  اند.  کرده  پناهنده گی 
اند، در جایگاه اول و  که یکی پی هم قرار گرفته 
صربستان در فرجام این فهرست جا دارد. در سی 
 27306 مجموعی،  رقم  از  جاری،  سال  اول  روز 
از  تن  و 4949  عراق  از  تن  از سوریه، 6636  تن 
رسمی  گونه  به  مدارک  و  اسناد  ارائه  با  افغانستان 

خواهان پناهنده گی در آلمان شده اند.
از میان 52103 متقاضی پناهنده گی در ماه گذشته 
امسال در این کشور، 64 درصد آنان واجد شرایط 
گذشته  سال  تمام  در  شده اند.  شناخته  پناهنده گی 
سوریایی  کنندگان  درخواست  مجموع  از  میالدی 
96 درصد آنان نتیجه مثبت و 4 درصد رد گردیدند. 
اما در ماه جنوری امسال تنها کم تر از یک درصد 

اتباع این کشور پاسخ منفی دریافته اند.
پذیرفته شده گان  رقم  وله،  دویچه  گزارش  به 
متقاضیان عراقی در آلمان 88.6 درصد و رد شدگان 
آن 11.4 درصد در سال قبل بود. آمار ماه جنوری 
در برابر اتباع این کشور تغییر 0.6 درصد به جهت 

منفی را نشان می دهد.
در حال حاضر پناهجویان افغانستان درکشور های 
آوارگان،  باالی  با رقم  میان سه کشور  اروپایی در 
در رده سوم پس از سوریه و عراق قرار گرفته اند. 
در سال گذشته میالدی افغانستان در جایگاه چهارم 

قرار داشت.
تنها در یک ماه نخست سال جاری 4949 پناهجوی 
درخواست  آلمان  در  رسمی  گونه  به  افغانستان 
پناهنده گی ارائه کرده اند. پرونده 699 تن در نقاط 
آمار  است.  قرار گرفته  ازیابی  مورد  آلمان  مختلف 
نشان  فدرال  مهاجرت  اداره  ماه جنوری  نشر شده 
و  مثبت  تن جواب  میان 330  این  از  که  دهد  می 

369 تن دیگر آنان با نتیجه منفی روبرو شده اند.
رقم مجموعی متقاضیان پناهجویی ازافغانستان، در 
ماه جنوری امسال نسبت به همین ماه در سال 2015 
میالدی نزدیک به 5 برابر افزایش را نشان می دهد. 
در ماه دسمبر سال پیش رقم متقاضیان پناهجویی از 
افغانستان 4204 تن بوده که در ماه بعد از آن، این 

رقم 17 درصد باال رفته است.
در تمام سال 2015 میالدی 31.902 تبعه افغانستان 
در  مربوط  ادارات  به  پناهنده گی  درخواست  برای 
آلمان مراجعه نموده که از این میان 5.966 پرونده 
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  سال  درهمان  آنان  ای 
با پاسخ مثبت  آنان  این رقم، 47.6 درصد  از میان 

روبرو شدند.
با این همه در سال گذشته بنابر آمار رسمی منتشر 
کشورهای  از  پناهجو  میلیون  یک  از  بیش  شده 
این  تعداد  اینکه چه  اند.  آلمان شده  وارد  مختلف 
معلوم  هنوز  پذیرفته می شوند  این جامعه  در  افراد 
با  پناهجویان  پرونده  بررسی  روند  چون  نیست؛ 
افرادی  ساله  همه  و  بوده  همراه  به  خاص  شرایط 
که تقاضای پناهنده گی شان رد می گردد، به کشور 

های شان دوباره فرستاده می شوند.
افغانستان  پناهجویان  روی  به  را  مرزش  مقدونیه 

بست
در یک خبر دیگر، کشور مقدونیه مرزش را به روی 
مهاجران تازه وارد از افغانستان مسدود کرد. از این 

اجازه  عراقی  و  سوریایی  پناهجویان  فقط  بعد  به 
عبور از مقدونیه به سوی غرب اروپا را دارند.

عبوری  کشور  اولین  بالکان  مسیر  در  که  مقدونیه، 
پناهجویان به سوی غرب اروپا است، روز یکشنبه 
روی  به  یونان  با  را  مرزش   )2016 فبروری   21(
فرانسه  خبرگزاری  بست.  افغانستان  پناهجویان 
گزارش داده است که پناهجویان افغان اجازه نیافته 
اند برای ادامه سفرشان از یونان وارد خاک مقدونیه 

شوند.
یونان  پولیس  مقامات  از  نقل  به  خبرگزاری  این 
روز  صبح  کشور  این  پولیس  که  است  نوشته 
یکشنبه از جانب مقدونیه با خبر شدند که مهاجران 
را  مقدونیه  خاک  از  عبور  اجازه  دیگر  افغانستان 

ندارند.
مقدونیه دلیل بستن مرزش به روی مهاجران افغان 
را مسدود شدن مرز صربستان با این کشور به روی 
پناهجویان افغان عنوان کرده است. به گفته مقامات 
عبور  اجازه  افغان  مهاجران  به  صربستان  مقدونیه 

نمی دهد.
گزارش ها می رسانند که مهاجران سوریایی و عراقی 
به  از مقدونیه عبور کرده و  هنوز هم اجازه دارند 

سفرشان ادامه بدهند.
که  است  شده  گزارش  ادمونی  مرزی  منطقه  از 
نزدیک به 4000 مهاجر منتظر عبور از مرز و وارد 

شدن به مقدونیه هستند.
سوریایی،  مهاجران  تنها   2015 سال  نوامبر  ماه  از 
عراقی و افغان اجازه عبور از مسیر بالکان و رفتن 
اسکاندیناوی  و  اروپای غربی  به سوی کشورهای 

را داشتند.

پاکستان،  پناهجویان  برای  قباًل  محدودیتی  چنین 
بود.  شده  ایجاد  آسیا  جنوب  کشورهای  و  ایران 
در  پاکستان  و  ایران  پناهجویان  از  زیادی  شمار 
منطقه مرزی میان یونان و مقدونیه هنوز هم منتظر 

هستند.
این پناهجویان در اعتراض به این تصمیم مقدونیه 
به  دست  بارها  تاکنون  بالکان  حوزه  کشورهای  و 
لب  حتی  و  کرده  غذایی  اعتصاب  زده،  تظاهرات 

های شان را دوخته اند.
سازمان های حقوق بشری و امدادرسان نسبت به 
بالکان  مسیر  از  عبور  اجازه  که  پناهجویانی  وضع 
نگرانی  ابراز  بارها  تاکنون  شود  نمی  داده  آنان  به 

کرده اند.
افغانستان پس از سوریه بیشترین شمار پناهجویان 
بیشتر  دارد.  اروپا  سوی  به  مهاجرت  موج  در  را 
شمار  نشدن  پذیرفته  از  اخیرا  اروپایی  کشورهای 
تالش  در  و  داده  خبر  افغان  پناهجویان  از  زیادی 
تفاهم با دولت افغانستان و سهولت در بازگرداندن 

آنان به کشورشان هستند.
بحران مهاجرت پس از جنگ دوم جهانی بزرگترین 
پدیده  این  شود.  می  محسوب  اروپا  قاره  بحران 
عضو  کشورهای  میان  همبستگی  کاهش  باعث 
حوزه  در  مرزی  کنترول  برقراری  و  اروپا  اتحادیه 
»شینگن« و حتی ایجاد دیوارهای مرزی میان برخی 

از کشورهای اروپایی شده است.
هزار   250 حدود  جمعًا  میالدی   2015 سال  در 
مهاجر افغان به اروپا آمده اند، که از این جمع تقریبًا 
پناهنده گی  درخواست  آلمان  در  افغان  هزار   150

کرده اند.

درسال 2015 

درخواست پناهنده گی نیمی از افغانستانی ها رد شده است

روز جهانی زبان مادری و انتقاد 

از سیاست های فرهنگی دولت

21 فبروری یا دوم حوت/اسفند روز جهانی زبان مادری است. 
از  افغانستان،  این روز در  از  اشتراک کننده گان در مراسم تجلیل 
حکومت خواهان توجه به زبان  اقلیت ها در کشور شدند. از این 
روز در حالی تجلیل می شود که بر بنیاد گزارش ها حکومت کمتر 
موارد  برخی  در  حتا  و  کرده  کشور  اقلیت های  زبان  به  توجهی 

میزان این توجه به صفر تقرب می کند.
فعاالن مدنی بلخ در مراسم تجلیل از این روز می گویند که دولت 
تمام  آموزش  در  و  داشته  احترام  به حق طبیعی شهروندان  باید 

کودکان به زبان های مادری شان تالش کند.
دانشگاه،  استاد  احساس  صالح محمد  وطن دار،  گزارش سالم  به 
دولت را به جلوگیری از رشد زبان های محلی و اقلیت ها محکوم 
می کند و می گوید، دولت برای رشد زبان  اقلیت های کشور هیچ 

تالشی نکرده است.
کشور  در  دیگر  زبان های  با  نباید  که  می گوید  احساس  آقای 
برخورد اهانت آمیز صورت گیرد بلکه دولت باید بکوشد که این 
آیینۀ  در  را  خودشان  شهروندان  فرد  فرد  و  کرده  رشد  زبان ها 

دولت ببینند.
نسرین احمدی، یکی دیگر از استادان دانشگاه استفاده از واژه های 
می داند  زبان  رشد  برای  مانعی  را  افغانستان  زبان های  در  بیگانه 
و  است  کشور  یک  هویت  و  فرهنگ  بیانگر  زبان  می گوید،  و 
واژه های بیگانه سبب واردکردن خدشه بر بدنۀ هویت و فرهنگ 

کشور اند.
این فعاالن مدنی دولت را متهم می کنند که حتا به صورت نمادین 
نیز به این روز توجهی ندارد و از آن تجلیل نمی کند. صالح محمد 
با اشاره به تقویم  خلیق، رییس اطالعات و فرهنگ والیت بلخ 
تنها  دولتی  نهادهای  که  می گوید  باره  این  در  حکومت  رسمی 
مکلف به تجلیل از روزهایی اند که در تقویم درج شده باشد و 

»روز جهانی زبان مادری در تقویم رسمی دولت درج نیست« .
ایرینا بوکووا، مدیر کل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل 
متحد به این مناسبت در پیامی گفته است که هدف از تأکید بر 
اهمیت زبان های مادری در نیل به آموزش با کیفیت و حفظ تنوع 
زبانی، پیش بردن دستور کار جدید سال 2030 برای توسعه پایدار 
است. او می گوید که برابر با هدف چهارم برنامه توسعه پایدار 
با کیفیت  سازمان ملل، دستور کار سال 2030 بر روی آموزش 
و یادگیری تمام عمر برای همه گان متمرکز است تا همه مردان 
و زنان را قادر سازد مهارت ها، دانش و ارزش هایی را به دست 
ممکن  می کنند،  آرزو  که  به هر چه  را  آن ها  که رسیدن  بیاورند 

سازد تا بتوانند در جامعه خود مشارکت کامل داشته باشند.
پیدایش این روز و این عنوان جهانی به حرکت های دانشجویان 
دانشگاه های کشور بنگله دیش در سال 1952 باز می گردد. تعداد 
زیادی از دانشجویان بنگالی در اعتراض به تحمیل زبان اردو به 
زمان  آن  که  بنگله دیش  در  دیوانی  و  اداری  زبان رسمی،  عنوان 
پاکستان شرقی نامیده می شد، توسط دولت پاکستان در محوطۀ 

دانشگاه »داکا« توسط مأموران دولت پاکستان سرکوب شدند.
شدند.  بسته  رگبار  به  پاکستانی  ماموران  توسط  دانشجویان  این 
دانشجویان تنها یک خواست داشتند و آن این بود که بتوانند به 

زبان مادری سرزمین شان بخوانند، بنویسند و حرف بزنند.
پس از جدایی بنگله دیش از پاکستان در سال 1971 مراسم »روز 
ملی زبان مادری« همه ساله در همان 21 فبروری در بنگله دیش 
برگزار می شود. در 17 نوامبر سال 1999 سازمان آموزشی، علمی 
و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(، پیشنهاد رسمی کشور بنگله دیش 
مادری«  زبان  جهانی  »روز  عنوان  به  را  روز  این  انتخاب  برای 
مثبت  رأی  آن  به  نیز  سازمان  این  کشور عضو  و 188  پذیرفت 

دادند.
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که عبارت اند از بی 700 پایه، کشک 700عدد، داس کاله 700 عدد، آب پاش 700عدد، رمبه 700 عدد، تخم بادرنگ 140 کیلو 
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سطل پالستیکی 100 لیتره با نصب فلتر 700 عدد،مطابق مشخصات درج اسناد بوده در داوطلبی اشتراک نموده و آفرای سربسته 
خویش را مطابق شرطنامه به زبان دری طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان از تایخ نشر اعالن الی 21 روز ارایه 
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