
عتیـق اهلل امرخیـل آگاه نظامـی می گویـد: در بخـش نظامـی اسـتراتیژی بـرای پنـج 
سـال و ده سـال طـرح می شـود، ولـی مـن تاکنـون نشـنیده ام کـه پالن جنـگ برای 

پنـج یـا ده سـال طرح شـود.
امرخیـل می افزایـد: بـرای هرجنـگ و بـرای هـر عملیـات و نهایتـاً بـرای دو یـا سـه 
عملیـات پـالن طـرح می شـود، امـا برای پنج سـال پـالن جنگی طـرح نمی شـود، زیرا 

ممکـن اسـت کـه جنـگ پنج سـال ادامـه پیـدا نکند.
بـه گفتـه ایـن آگاه نظامـی: پـالن بـرای نیازهـای اردوی ملـی طـرح می شـود کـه چه 
وسـایل نیاز دارند و باید کدام سـالح را اسـتفاده کنند و کدام سـالح را اسـتفاده 

نکننـد، امـا بـرای جنـگ پنج یـا ده سـال پالن طرح نمی شـود

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1764  سه    شنبه     31  حمل /      فر  و  رد  ین        y    1395  11 رجب  المرجب  y 1437   19ا پر  یل   2016

هرگاه تماِم بالها و سختي هاي بشر را در یك جا جمع و در میاِن مردم 
تقسیم کننـد، بدبخت تریِن  مردم چون سهِم خویش را ببیند، از سهم 

نخستیِن خود راضي شده، لب از شکایت مي بندد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

حکـومت در خصـوص جنـگ 
و صلح موضـع می گیرد

 11 که  است  این  بیانگر  یونیسف  و  یوناما  گزارش 
تن  اند، 15  باخته  جان  این سال  در  معارف  کارمند 
و  اند  شده  ربوده  دیگر  تن   49 و  برداشته  زخم 
نسبت به سال 2014 یك اندازه افزایش را نشان 

می دهد.
به  میالدی   2015 سال  در  که  می افزاید  گزارش 
 139 و  شده  مسدود  مکتب   369 ناامنی ها  دلیل 
هزار شاگرد از تعلیم بازمانده اند و جلو رفتن 600 

معلم به مکتب گرفته شده است

مرکز ابتکار در کسب و کار اداره حمایه سرمایه گذاری 
افغانسـتان آیسـا بـه گونـة رسـمی از سـوی مقام های 
یافـت.  گشـایش  خصوصـی  سـکتور  و  اداره  ایـن 
برنامه هـا و  ایـن مرکـز، معرفـی  از گشـایش  هـدف 
پشـتیبانی از ایده هـای ابتـکاری بـرای سـرمایه گذاری 
در سـکتورهای مختلـف اسـت. ایـن مرکز بـا پرورش 
آنهـا  موفـق  ابتـکاری  برنامه هـای  خـاق،  ایده هـای 
را پـس از ثبـت جهـت سـرمایه گذاری های تـازه در 
قـرار  بلقـوه  گـذاران  سـرمایه  و  متشـبثین  دسـترس 

می دهـد. 
براسـاس خبرنامـة ادارة آیسـا، محمـد قربـان حقجـو 

رییـس عمومـی ادارة آیسـا در نشسـتی کـه بـه همین 
منظـور راه انـدازی شـده بود به رسـانه ها گفـت: » این 
مرکـز از یـک سـو بـا پشـتیبانی و پـرورش ایده هـای 
خـاق، ابتـکارات آنهـا را بـه سـرمایه گـذاران معرفی 
می کنـد و از جانبـی هـم سـرمایه گـذاران را تشـویق 
می کنـد، تـا در زمینـة اختراعـات موفـق که افغانسـتان 
می توانـد بـازار خوبی برای آن باشـد، سـرمایه گذاری 

نمایند«.
 بـه گفتـة رییـس اداره آیسـا، مرکز ابتکار در کسـب و 
کار اداره آیسـا متعهـد اسـت، تـا این رونـد را به گونة 
اساسـی مدیریت نمـوده و در جذب ابتـکارات خاق 
و طـرح هـای تجـاری بـا عاقمنـدان همـکاری همـه 

جانبـه کند.
 آقـای حقجـو همچنـان افـزود که بـا نظرداشـت بازار 
کار کشـور کـه همـه سـاله نزدیـک بـه 400 هـزار تن 
وارد آن مـی شـود، نیـاز اسـت تـا بـا اسـتفاده از طرح 
هـا و ابتـکارات تـازه زمینة اشـتغال زایی نیز در کشـور 

فراهم شـود. 
او در ایـن زمینـه می گویـد: »ایـن مرکـز از یـک سـو 
بـا تولیـدات  توانمنـدی رقابـت تولیـدات کشـور را 

همسـایه بلنـد مـی بـرد و از سـوی هم بـا اسـتفاده از 
ایـده هـای خـاق در تولیـد، کاال هـای تـازه در بازار 
تولیـدات  میـزان  نهایـت  عرضـه مـی گـردد کـه در 
داخلـی بلنـد رفته و نرخ بیـکاری نیـز، کاهش خواهد 
یافـت«. آقـای حقجـو از سـکتور خصوصی خواسـت 

تـا اداره آیسـا را در ایـن راسـتا همـکاری نمایـد.
روابـط  رییـس  حافظـی  آذرخـش  هـم،  سـویی  از   
بین الملـل اتـاق تجـارت و صنایع با حمایـت از ابتکار 
اداره حمایـه سـرمایه گـذاری افغانسـتان در گشـایش 
ایـن مرکـز گفـت کـه تـا اکنـون جـای چنیـن مرکزی 
در فعالیت هـای اقتصـادی کشـور خالـی بـوده اسـت. 
بـه گفتـة او دولـت بایـد زمینـه را فراهـم سـازد تـا 
سـرمایه گذاران بـا اسـتفاده از منابـع مالـی و مبتکـران 
کشـور در سـکتور هـای مختلـف، سـرمایه گـذاری 
کننـد. او بـا امیـدواری از ایجـاد ایـن مرکز گفـت: »تا 
اکنـون یـک رهنمـای معیـاری در ایـن راسـتا وجـود 
نداشـته اسـت و مرکـز ابتـکار در کسـب و کار مـی 
توانـد گزینـه مناسـبی بـرای آغـاز فعالیـت هـای این 

چنینـی باشـد«. 
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مـعادلة بــی نتیجـة 
پاکسـتان و صـلح

نشســت های  بــودِن  بی نتیجــه  کــه  حــاال 
ــرای شــرکِت طالبــان در  چهارجانبــه و امیــد ب
ــده،  ــن ش ــًا روش ــح تقریب ــای صل گفت وگوه
چهره هــای  برخــی  و  افغانســتان  دولــت 
بــه همکاری هــای  امیــد  سیاســِی جهــان، 
ــح در  ــن صل ــرای تأمی ــتان ب ــة« پاکس »صادقان

بســته اند.  افغانســتان 
ــی  ــه زمان ــت ک ــه اس ــتان گفت ــت افغانس دول
کــه  کنـــد  بــاور  پاکســتان  بــه  می توانــد 
صداقــِت ایــن کشــور را در گفت وگوهــای 
صلــح و کشــاندن طالبــان بــه پــای میــز 
زلمــی  حــال،  همیــن  در  ببینــد.  مذاکــره 
خلیــل زاد ســفیر پیشــین امریــکا در افغانســـتان 
ــک گفت وگــوی رســانه یی  ــز در ی و عــراق نی

صلــح  کــه  کــرده  تأکیــد 
در افغانســتان منــوط بــه 
ــِم پاکســتان اســت و  تصمی
اگــر ایــن کشــور بخواهــد، 
ــتان از  ــد در افغانس می توان
ادامــة جنــگ جلوگیــری 

ــد.  کن
ــاِن  ــی از کارشناس ــا برخ ام
سیاســی،  مســایل 
ســلطة  بــه  نســبت 
بی چون وچــرای پاکســتان 
بــر طالبــان مطمیــن نیســتند 

و می گوینــد کــه بــا تقســیم 
دســته های  و  گروه هــا  بــه  طالبــان  شــدِن 
مختلــف، پاکســتان نفــوذ گســـتردة ســابِق خود 
را بــر ایــن جریــان از دســت داده اســت. ایــن 
ــان  ــاال طالب ــه ح ــد ک ــاور دارن ــان ب کارشناس
یــک گــروه واحـــد و منســجم نیســتند کــه از 
یــک رهبــرِی واحــد پیــروی کننــد و بــه همین 
دلیــل، پاکســتان در وضعیــت ابهــام آمیــزی در 
برابــِر ایــن گروه هــا قــرار گرفتــه اســت. 

ــرات در  ــا تغیی ــه ب ــد ک ــخنان هرچن ــن س  ای
ــام  ــس از اع ــان پ ــکیاتی طالب ــاختار تش س
ــی  ــیِن آن، منطق ــر پیش ــر رهب ــا عم ــرگ م م
بــه نظــر می رســد؛ ولــی بــا توجــه بــه 
گذشــته های  از  پاکســتان  سیاســت های 
ــتان،  ــا افغانس ــه ب ــال در رابط ــه ح ــا ب دور ت
ــی  ــه تنهای ــان ب ــاور کــرد کــه طالب ــوان ب نمی ت
تصمیــم بــه تحریــم گفت وگوهــای صلــح 

گرفتــه باشـــند. 
ــای  ــه گروه ه ــه ب ــدازه ک ــر ان ــه ه ــان ب طالب
ریــز و درشــِت مختلــف تقســیم شــوند، 
ــِت  ــک کلی ــوان ی ــه عن ــتان ب ــرای پاکس ــاز ب ب
ــیطرة  ــد س ــه می توان واحــد مطــرح هســتند ک
ــتان از  ــد. پاکس ــظ کن ــا حف ــر آن ه ــود را ب خ
ــِش  ــان نق ــه در ایجــاد گــروه طالب ــی ک آن جای
اساســی داشــته، بــه خوبــی بــا زیــر و بم هــای 
ــوِت آن را  ــاط ضـــعف و ق آن آشناســت و نق

می دانــد. 
طالبــان،  ســران  رابطــة  دیگــر،  طــرف  از 
ــته  ــاف داش ــود اخت ــاِن خ ــه می ــم ک هرقدره
ــف شــده  ــی تعری ــا پاکســتان رابطه ی باشــند، ب
و اســتراتژیک اســت و هرگــز آن هــا خــود را 

ــد.  ــروم نمی کنن ــتان مح ــای پاکس از حمایت ه
ــد و گاه  ــد کننـ ــر را نق ــاید یک دیگ ــا ش آن ه
تلویحــًا بــه اســتخبارات پاکســتان ربــط دهنــد؛ 
ــه  ــا را ب ــواره آن ه ــان هم ــع کان ش ــی مناف ول
ــث  ــد و باع ــل می کن ــتان تبدی ــداِن پاکس متح

رفــع اختافــات و کدورت هــا می شــود.
ــی از  ــه یک ــود ک ــش ب ــد روز پی ــن چن  همی
ــر  ــور رهب ــد منص ــر محم ــا اخت ــدان م منتق
فعلــِی طالبــان کــه از اعضای برجســتة شــورای 
کویتــه بــود، پــس از چندیــن مــاه قطــع رابطــه 
ــاره از آن  ــری آن، دوب ــروه و رهب ــن گ ــا ای ب
ــگاه  ــرد و جای ــتیبانی ک ــت و پش ــام حمای اع
ــه دســت آورد.  ــارِ دیگــر ب پیشــیِن خــود را ب
ــا  ــود ت ــازی پاکســتان ب ــِن ب ــن نشــانة روش ای
ــر محمــد  ــا اخت ــاِن م ــارِ دیگــر مخالف ــک ب ی
ــگ  ــث جن ــه بح ــی ک ــور را در روزهای منص

ــه دورِ او  ــه، ب ــاال گرفت ــدت ب ــه ش ــح ب و صل
ــد.  جمــع کن

گــروه طالبــان پــس از اعــام مــرگ مــا عمــر، 
ناگهــان در سراشــیِب اضمحــال و فروپاشــی 
قــرار گرفــت، ولــی دســت هایی از بیــروِن 
ایــن گــروه، دوبــاره بــه آن سروســامان بخشــید 
ــور  ــوِب کش ــمال و جن ــای ش و وارد جنگ ه

کــرد. 
آرایــش تــازة نیروهــا و نفــراِت طالبــان بــدون 
همــکاری اســتخباراِت پاکســتان نمی توانســت 
کــه  چیزی ســت  ایــن  و  گیــرد  صــورت 
به شــکلی در ســخنان زلمــی خلیــل زاد بازتــاب 
یافتــه اســت. امــا مســالة مهــم در دوامِ ســیطرة 
ــان  ــای طالب ــا گروه ه ــروه و ی ــر گ ــتان ب پاکس
ایــن  از  اســتفاده  هــم  یــا  و 
ــوان ابزارهــای  ــه عن گروه هــا ب
کشــور  آن  سیاســِی  منافــع 
نیســت؛ چــرا کــه ایــن مســأله 
چنــان وضاحــت یافتــه کــه 
دیگــر نیــاز بــه ادلــه و شــواهد 
آن گونــه کــه در برخــی مواقــع 
ــخن  ــتان از آن س ــران پاکس س

نــدارد.  می گوینــد، 
طالبــان،  و  پاکســتان  رابطــة 
و  شــده  شــناخته  رابطه یــی 
ــور  ــن کش ــت و ای ــه اس دیرین
به ســاده گی نمی توانــد دســت 
ــردارد، مگــر این کــه  ــِت ایــن گــروه ب از حمای
بدیــل و یــا هــم راه حــِل دیگــری بــرای 
ــد.  ــه باش ــود یافت ــاِت خ ــته ها و مطالب خواسـ
مســالة مهــم بــرای مــا بــه عنــوان یــک طــرف 
ــح و  ــه صل ــت ب ــرد دول ــث رویک ــه، بح قضی

ــت.  ــتان اس پاکس
ــت  صلــح از مســیر پاکســتان طــوری کــه دول
ــه  ــد، نتیج ــری می کن ــی گی ــتان آن را پ افغانس
بخــش نبــوده و انتظــار نمــی رود کــه در آینــده 
ــهروندان  ــه ش ــی ک ــد. وقت ــر برس ــه ثم ــم ب ه
آمــاج  روزه  همــه  افغانســتان  بی گنــاه 
شــدیدترین حمــاِت گروه هــای طالبــان قــرار 
ــا کســانی کــه  ــا طــرح صلــح ب ــد، حت می گیرن
ــل  ــر قاب ــد، غی ــن ان ــن حــوادث خونی ــی ای بان

دفــاع می نمایــد.
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در روزهـای گذشـته، خبـری در رسـانه های جهـان پیچیـد 
کـه نوجوانـی در ایران بر دختِر پنج سـالة مهاجِر افغانسـتانی 
تجـاوز کـرده و سـپس بـه هـدف نابـود کـردِن آثـار جـرم 
و جنایـت خویـش، دختـرک را با اسـید سـوزانده و کشـته 
اسـت. امـا ایـن تـاِش وی نـاکام  مانـده و بـه هـر ترتیـب، 
ماجـرا آفتابـی  شـده و نوجـوان بـه دامِ پولیس  افتاده اسـت. 
حـاال ایـن خبـر، داِغ دیگـری بـر دل هـای داغـدارِ مـردمِ 
بـا  روزشـان  هـر  کـه  مردمـی  اسـت؛  نشـانده  افغانسـتان 
خبرهـای دردنـاِک خشـونت و انفجـار و انتحار، آغـاز و به 

همیـن خبرهـا نیـز ختـم می شـود. 
بـه هـر صورت، ایـن قضیه با همة وحشـت و خشـونتی که 
در آن نهفتـه اسـت، واقعه یـی تـازه بـرای مـا افغانسـتانی ها 
نیسـت. خشـونت علیه زنان و دختران در کشـور پیشـینه یی 
دراز دارد و تجـاوز بـر کـودکان حتا در حـِد گروهی اش در 
افغانسـتان فـراوان ُرخ داده که متأسـفانه در بسـیاری موارد، 
سیسـتم عدلـی و قضایـِی کشـور بی توجـه از کنـار آن رد 

 شـده و رئـوِس قـدرت هـم بـه آن اعتنایی نکرده اسـت. 
 امـا درد سـتایش دختـر پنج سـاله و مهاجر افغانسـتانی، یک 
بـارِ دیگر وجــداِن اجتماعـِی ما و حتا ایرانیـان را به جنبش 
درآورده اسـت. بازتـاب گسـتردة این جنایت در شـبکه های 
اجتماعـی ایـران و افغانسـتان نشـان می دهـد که انسـان هاِی 
باوجـداِن فراوانـی در دو سـوی مرز، از شـنیدن این جنایِت 
شـنیع، یکـه خـورده و از درد و حیـرت به خـود پیچیده اند. 
اکنـون انتظـار مـردم افغانسـتان ایـن اسـت کـه جمهـوری 
اسـامی ایـران بـا ایـن قضیـه، فراتـر از مرزهـای سیاسـی 
و ملیتـی برخـورد کنـد و چنیـن قضیـة هولناکـی را صرفـًا 
در دایـرة انسـانیت بـه داوری بنشـیند. همچنیـن از دولـت 
افغانسـتان کـه هماننـِد سـایر دولت هـا موظـف بـه دفـاع از 
حقـوِق مدنی و انسـانِی شـهروندانش در تمام جهان اسـت، 
ایـن انتظـار می رود کـه از مجـاری رسـمی و دیپلماتیک، از 
دولـِت ایـران خواهـان رسـیده گِی جدی به این قضیه شـود. 
امـا سـکوت رسـمِی کابـل در برابـِر ایـن رویـداد نه تنهـا 
بـه هیـچ عنـوان سـتودنی و قابـل پذیـرش نیسـت؛ بلکـه 
نشـان دهندة ایـن اسـت کـه دولـت بـا مسـوولیت های خود 
آشـنا نیسـت. هرچند رسـانه های ایرانی به نقل از مسـووالن 
در آن کشـور، از رسـیده گِی جـدی و صادقانـة ایـن پرونده 
سـخن گفته انـد؛ اما دولـت افغانسـتان نیز موظف اسـت که 
بی تفـاوت ننشـیند و نقـِش موثِر خـود را در ایـن رابطه ایفا 

 . کند
آن چـه در ایـران بـرای سـتایش اتفـاق افتـاد، یـک حادثـة 
کوچـک و شـخصی نبود؛ بلکـه جنایتی علیه بشـریت آن هم 
بـه پهنـای تاریـخ بـود که سـکوِت هـر انسـانی در برابر آن، 
خیانـت بـه مقامِ انسـانی و اعـامِ خـروج از دایرة بشـریت 
اسـت. تـا کنـون نهادهـای مدنـی و مدافـِع حقوق بشـر در 
ایـران، بـه وظایـِف خـود عمـل کرده انـد و در پوشـِش این 
رویـداد و جلـب توجـه افکارِ عمومی نسـبت بـه این قضیه 
مدافـِع  کنـون وکای  تـا  بوده انـد؛ چنان کـه  موفـق  نسـبتًا 
فراوانـی در ایران، داوطلب رسـیده گِی رایـگان و رضاکارانه 
بـه قضیـة سـتایش شـده اند. امـا از دولت های هر دو کشـور 
به ویـژه دولـت افغانسـتان، انتظـار مـی رود کـه در این قضیه 
فعـال شـوند و بـه رسـالِت انسـانی و اجتماعـی خـود عمل 

یند. نما
جنایت هـای  از  فراوانـی  مـوارد  افغانسـتان  در  متأسـفانه 
این چنینـی رخ می دهـد کـه دولـت نسـبت به آن هـا واکنِش 
درخـور و مقتضـی نـدارد. اما قضیة سـتایش، تلنگری سـت 
بـرای نهـاد حکومـت در افغانسـتان تـا نسـبت بـه حفـظ 
در  نسـبی  آسـایِش  و  رفـاه  تهیـة  و  حقـوِق شـهروندانش 
داخـل مرزهـا اهتمـامِ جـدی داشـته باشـد تـا دیگـر هیـچ 
افغانسـتانی یی آهنـگ هجرت بـه دیار غربت سـاز نکند. اما 
از طـرف دیگر، رویداد دلخراش سـتایش، زنِگ بیدارباشـی 
بـرای دولـت جمهـوری اسـامی ایـران نیـز بـود تا نسـبت 
بـه وضعیـِت مهاجـراِن افغانسـتانی در آن کشـور و مظالـم 
صـورت گرفتـه علیه آن هـا بی توجه نباشـد؛ زیـرا در دنیای 
انترنتـی و دیجیتـِل امـروز، انتشـارِ ناسـالِم اخبـارِ این چنینی 
می توانـد بـه هم زبانـی و همدلِی دو کشـور لطمـه وارد کند. 

ستـایـش؛ 
آزموِن سنجِش وجداِن جمعِی ما
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ــالف داشــته  ــاِن خــود اخت ــه می ــان، هرقدرهــم ک رابطــۀ ســران طالب
باشــند، بــا پاکســتان رابطه یــی تعریــف شــده و اســتراتژیك اســت و هرگــز 
ــاید  ــا ش ــد. آن ه ــروم نمی کنن ــتان مح ــای پاکس ــود را از حمایت ه ــا خ آن ه
یك دیگــر را نقــد کننـــد و گاه تلویحــاً بــه اســتخبارات پاکســتان ربــط دهنــد؛ 
ــل  ــتان تبدی ــداِن پاکس ــه متح ــا را ب ــواره آن ه ــان هم ــع کالن ش ــی مناف ول

ــود ــا می ش ــات و کدورت ه ــع اختالف ــث رف ــد و باع می کن
رابطــۀ پاکســتان و طالبــان، رابطه یــی شناخته شــده و دیرینــه اســت و ایــن 
کشــور به ســاده گی نمی توانــد دســت از حمایــِت ایــن گــروه بــردارد، مگــر 
این کــه بدیــل و یــا هــم راه حــِل دیگــری بــرای خواســته ها و مطالبــاِت خــود 
یافتــه باشــد. مســالۀ مهــم بــرای مــا بــه عنــوان یــك طــرف قضیــه، بحــث 

رویکــرد دولــت بــه صلــح و پاکســتان اســت 

ACKU
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کمیتة حالت اضطرار 

زودتر کمک رسانی کند
در پــی ســرازیر شــدن ســیاب در چنــد والیــت 
ــه  ــد ک ــس می گوین ــده گان مجل ــی نماین ــور، برخ کش
کمیتــة حــاالت اضطــرار یــا مبــارزه بــا حــوادث طبیعــی 
بــه مناطــق ســیاب زده کمــک رســانی نکــرده اســت.
ــنبه ۳0  ــت دیروز)دوش ــس در نشس ــده گان مجل نماین
ــر  ــیاب های اخی ــه س ــد ک ــس گفتن ــن مجل ــل( ای حم
ــرده و  ــل ک ــردم تحمی ــر م ــی را ب ــای کان مصیبت ه
کمیتــة مبــارزه بــا حــوادث طبیعــی بایــد هرچــه زودتــر 

ــد. کمــک رســانی کن
اســداهلل ســعادتی نماینــدة مــردم دایکنــدی در مجلــس 
در  اخیــر  روزهــای  متواتــر  »ســیاب های  گفــت: 
ــه  ــی را ب ــارات هنگفت ــدی خس ــوالی دایکن ــد ولس چن
ــای  ــرده و راه ه ــل ک ــت تحمی ــن والی ــنده گان ای باش
ایــن  امــا  اســت؛  را مســدود ســاخته  مواصاتــی 
ــت«. ــده اس ــی نش ــت بررس ــوی دول ــارات از س خس
قاضــی عبدالرحیــم نماینــدة مــردم بادغیــس نیــز گفــت: 
ــز  ــس نی ــت بادغی ــق والی ــی مناط ــیاب ها در برخ »س
خانه هــا را ویــران کــرده و مصیبــت کانــی را بــر 
مــردم وارد کــرده اســت؛ ولــی کمیتــة حــاالت اضطــرار 
هیچ گونــه اقدامــی بــرای رســیده گی بــه ســیاب 

ــرده اســت«. ــا نک زده ه
محــب اهلل فرقانــی نماینــدة مــردم ســمنگان نیــز یــادآور 
شــد کــه ســیاب های اخیــر ۵ نفــر را در والیــت 
ســمنگان بــه کام مــرگ کشــانده و خســارات هنگفتی را 

ــار آورده اســت. ــه ب ــر مــردم ایــن والیــت ب ب
ایــن نماینــده گان از کمیتــة حــاالت اضطــرار خواســتند 
کــه بــه مشــکات مــردم ســیاب زده رســیدگی کنــد.

ــل  ــس قت ــده گان مجل ــم، شــماری از نماین از ســویی ه
ــتایش  ــام »س ــه ن ــال ب ــرد س ــم ُخ ــر خان ــک دخت ی
قریشــی« را در ایــران محکــوم کردنــد و از دولــت 
ایــران خواســتند کــه مطابــق قوانیــن اســامی بــا عامــل 

ــد. ــار کن ــل رفت ــن قت ای
افغانســتان  خارجــه  وزارت  از  نماینــده گان  ایــن 
خواســتند کــه ایــن قضیــه را تــا اجــرای کامــل عدالــت 

کنــد. پی گیــری 
همچنیــن، برخــی نماینــده گان مجلــس از کمپایــن بــد 
دادن دختــران کــه توســط یــک جــوان از والیــت پکتیــا 
در کابــل بــه راه انداختــه حمایــت کردنــد و از دولــت 
افغانســتان خواســتند کــه جلــو بــد دادن دختــران را در 

کشــور بگیــرد.
خــان ولــی عــادل جوانــی از والیــت پکتیــا کمپاینــی را 
بــرای جلوگیــری از بــد دادن دختــران در کابــل بــه راه 

انداختــه اســت.
ایــن جــوان می گویــد کــه پــدرش قصــد دارد در بــدل 

قتــل دو بــرادرش ۱0 دختــر را بــه بــد بگیــرد.
بــد دادن دختــران در بســیاری از مناطــق افغانســتان بــه 
امــر معمــول بــدل شــده اســت کــه خانواده هــا جهــت 
رفــع خصومــت هــا از ایــن روش اســتفاده مــی کننــد.

مسووالن در سازمان ملل متحد از کاهش 
مهاجران  داوطلبانه  برگشت  چشم گیر 
اعام  و  داده  خبر  کشور  به  افغانستانی 
 2200 حدود  روان  سال  در  کرده اند، 

مهاجر این کشور برگشته اند.
عوامل  دو  اقتصادی  مشکات  و  ناامنی 
مهاجران  داوطلبانه  برگشت  عدم  عمده 

افغانستانی به کشورشان، عنوان شده اند.
عملیاتی  معاون  اوبو،  اوکوت  جورج 
امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری 
گفت،  کابل  به  سفرش  در  پناهندگان 
اروپا و خود  افغانستانی  مهاجرت  بحران 

این کشور را متأثیر ساخته است.
در   20۱6 سال  در  تنها  او،  گفتة  به 
جاشده  بی  هزار   ۸0 از  بیش  افغانستان، 
داخلی در این کشور به ثبت رسیده است.
سال  که  است  درحالی  این  افزوده،  اوبو 
شهروند  مهاجر  هزار   60 حدود  گذشته 
افغانستان به شکل اختیاری به کشورشان 
برگشته اند. به گفتة او، این برگشت وسیع 
به دنبال آزار و اذیت مهاجران در پاکستان 

صورت گرفته بود.
حال  در  شده،  ارائه  معلومات  اساس  بر 
حاضر بیش از دو میلیون مهاجر افغانستانی 

تنها  در کشورهای خارج به سر می برند. 
مهاجر  در سال گذشته حدود 200 هزار 

روانه کشورهای اروپایی شده اند.
پیش از این، اتحادیه اروپا اعام کرده بود 
را  افغانستانی  پناهجویان  اعظم  بخش  که 
وزارت  اما  می گرداند،  باز  کشورشان  به 
خارجه می گوید که این کار باید داوطلبانه 
باشد و اخراج مهاجران اجباری را نخواهد 

پذیرفت.
مهاجران  وزارت  مسئوالن  حال،  درعین 
شدن  نهایی  از  کنندگان  عودت  و 
تفاهم نامة برگرداندن مهاجران از شماری 
از کشورهای اروپایی خبر داده و گفتند، 
مهاجرانیکه درخواست شان رد شوند، به 

افغانستان بازگردانده خواهند شد.
دفتر  مشاور  میاخیل،  احمد  حفیظ 
که  بود  گفته  مهاجران  وزارت  مطبوعاتی 
آلمان  از  مهاجران  تفاهم نامه،  این  مطابق 
و دیگر کشورهای اروپایی که درخواست 
پناهندگی شان رد شده اند، به کشور انتقال 
داده می شوند.  میاخیل همچنان  می گوید 
که اکنون این تفاهم نامه نهایی شده و قرار 
است به زودی با آلمان و دیگر کشورهای 

اروپایی امضا شود.

شاهراه لشکرگاه- سنگین هلمند 
پس از نُه ماه دوباره به روی ترافیک باز شد

سازمان ملل: 

برگشت داوطلبانه مهاجران افغانستانی 

کاهش یافته است

وضعیت بهداشت و آموزش اطفال 

در افغانستان نگران کننده است

نیروهـای  روزة  دوازده  عملیـات  در 
لشـکرگاه-  شـاهراه  کشـور،  امنیتـی 
سـنگین والیـت هلمند پـس از نُه ماه، 

دوبـار بازگشـایی شـده اسـت.
از  نظامـی  اکمـاالت  مـدت  ایـن  در 
طریق هوا در ولسـوالی سـنگین هلمند 
انتقـال داده می شـد و ایـن مسـیر برای 
رفت وآمـد مسـافران نیـز مسـدود بود.
رسـول زازی، سـخنگوی قـول اردوی 
2۱۵ میونـد گفتـه اسـت کـه در ایـن 
عملیات صدها ماین جازسـازی شـده 
طالبان در مسـیر 60 کیلومتری شـاهراه 
لشـکرگاه- سـنگین خنثا شـده است.

ایـن  خنثاسـازی  هنـگام  افـزود،  او 
انفجـار کـرد و  ماین هـا، چنـد مایـن 
در نتیجـه، پنـج انجنیز تیـم ماین پاکی 

زخمـی شـدند.
تلفـات  مـورد  در  زازی  آقـای  امـا 

ایـن  در  طالبـان  و  امنیتـی  نیروهـای 
اسـت. نـداده  جزئیـات  عملیـات 

گـروه طالبـان حـدود نُه مـاه قبل پس 
ولسـوالی  از  بخش هـای  تصـرف  از 
سـنگین والیت هلمند، این شـاهراه را 

بـه روی ترافیـک مسـدود کردند.
گفته می شـود که گـروه طالبـان اکنون 
ولسـوالی  مناطـق  از  برخـی  در  نیـز 
سـنگین هلمند فعالیت گسـترده دارند.
سـال های گذشـته  در  ولسـوالی  ایـن 
و  امنیتـی  نیروهـای  میـان  چندبـار 
دسـت  بـه  دسـت  ترویسـت  طالبـان 

اسـت. شـده 
اعضـای  از  برخـی  حـال،  همیـن  در 
هلمنـد  والیـت  والیتـی  شـورای 
گفته انـد، تهدیـدات امنیتـی اکنـون نیز 
در مسـیر شـاهراه لشـکرگاه- سـنگین 

دارد. وجـود 

سـازمان ملـل متحـد مـی گویـددر سـال 20۱۵تهدیـدات و عـدم 
دست رسـی کـودکان افغانسـتانی بـه صحت، نسـبت به سـال 20۱4 

میـادی افزایـش یافته اسـت.
گـزارش مشـترک دفتر هیأت معاونت سـازمان ملـل و ادارة حمایت 
از اطفـال ایـن سـازمان نشـان می دهـد کـه سـال 20۱۵ میـادی در 
بخش دست رسـی کـودکان افغانسـتان به معـارف و خدمات صحی 
سـال پرخطـری بـوده و ۱۸2 فیصـد تهدیدات نسـبت به یک سـال 

پیشـتر آن بیشـتر بوده است.
ایـن گـزارش کـه زیـر نـام »آمـوزش و صحـت در معـرض خطر«  
نشـر شـد، وضعیـت آموزش و صحت کـودکان را در افغانسـتان، از 

اول جنـوری 20۱۳ تـا آخـر دسـامبر 20۱۵ را در بـر می گیـرد.
ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه در ایـن دو نهـاد در سـال 20۱۵ 
میـادی، ۱2۵ واقعـة ثبـت شـده اسـت کـه دست رسـی کـودکان 
افغانسـتان را بـه معـارف و صحـت بـا تهدیـدات جـدی مواجـه 

سـاخته اسـت.
در ایـن سـال، تهدیـدات و عـدم دست رسـی کـودکان بـه صحت، 
نسـبت بـه سـال 20۱4 میـادی افزایـش یافتـه و در سـال 20۱4 
میـادی ۵۹ واقعـة ثبـت شـده اسـت که دست رسـی کـودکان را به 

خدمـات صحـی محـدود کرده اسـت.
گـزارش یونامـا و یونیسـف می گویـد کـه در سـال گذشـتة میادی 
20 کارمنـد صحـی کشـته شـده، 4۳ تـن زخـم برداشـته و 66 تـن 

دیگـر ربـوده شـده اند.
در بخـش معـارف نیز شـمار زیادی از کودکان افغانسـتانی در سـال 
20۱۵ میـادی از درس محـروم شـده اند و ایـن دو نهـاد سـازمان 
ملـل، ۱۳2 واقعـه را مستندسـازی کـرده کـه سـبب محروم شـدن 

کـودکان از آموزش شـده اسـت.
گـزارش یوناما و یونیسـف بیانگر این اسـت کـه ۱۱ کارمند معارف 
در ایـن سـال جـان باخته اند، ۱۵ تـن زخم برداشـته و 4۹ تن دیگر 
ربـوده شـده انـد و نسـبت بـه سـال 20۱4 یـک انـدازه افزایـش را 

می دهد. نشـان 
گـزارش می افزایـد کـه در سـال 20۱۵ میـادی بـه دلیـل ناامنی هـا 
۳6۹ مکتـب مسـدود شـده و ۱۳۹ هـزار شـاگرد از تعلیـم بازمانـده 

انـد و جلـو رفتـن 600 معلـم بـه مکتب گرفته شـده اسـت.
در ایـن گزارش آمده اسـت کـه از جملة 2۵۷ واقعة مستندشـده در 
سـال 20۱۵ میـادی، اکثریـت آنـان شـامل تهدید و ترسـاندن بوده 
اسـت کـه نسـبت بـه سـال 20۱4 میـادی، افزایـش ۱۸2 فیصـدی 
داشـته اسـت. در ایـن گـزارش نوعیـت اعمـال تهدید و ترسـاندن، 
شـامل تهدیـد به مرگ، ضـرب و جـرح کامندان صحـی و معارف، 
بسـتن مکاتـب، نامـة منع حضـور در مکاتب به ویژه علیـه دختران، 

اخـاذی و سـایر اقدامات آسیب رسـان بوده اسـت.
یونامـا و یونیسـف همچنـان واقعاتـی را مبنـی بـر کارگـذاری ماین 
و مـواد منفجـره در نزدیکـی مکاتـب و کلینیک هـا مستندسـازی 
کـرده اسـت کـه منجر به کشـته و زخمی شـدن کارمنـدان صحی و 

معـارف گردیده اسـت.
نیکـوالس هیسـم نماینـدة ویـژه سـازمان ملل متحـد در افغانسـتان 
گفتـه اسـت کـه یافته های ایـن گـزارش عمیقـًا نگران کننده اسـت؛ 
چـون معلمیـن، داکتـران و کارمنـدان صحـی بسـیار بـه سـادهگی 
مـورد تهدیـد و خشـونت قـرار می گیرنـد و به سـهولت مـدارس و 

تجهیـزات شـفاخانه ها اسـتفاده سـوء می شـود.
در ایـن گـزارش بـه نقـل از اکهیـل آییـر نماینـدة دفتـر حمایـت از 
سـازمان ملل متحد در افغانسـتان نگاشـته اسـت که در سـال 20۱۵ 
میـادی کـودکان افغـان بـا وضعیـت جـدی مواجـه بودند بـا آنکه 

ایـن کـودکان را فقـر تهدیـد می کند.
یونامـا و یونیسـف از تمـام احـزاب و طرف های جنگ خواسـته اند 
کـه حقـوق کـودکان را در نظـر بگیرنـد و بـه مصؤونیـت خدمـات 

صحـی و آموزشـی آنان توجـه کنند.

ACKU



پدیدارشناسی  شعار  که  مشهوری  جملة 
موضوع  بدون  ادراک،  که  است  این  است 
همواره  ادراک،  پس  ندارد.  وجود  ادراک، 
نبودن  خالی  همین  و  است  چیزی  ادراک 
در  که  است  ادراک  مورد  امر  از  ادراک 
اصطاح پدیدارشناسی نیت یا توجه نامیده 

می شود.
ما همواره با موضوعات عالِم هستی نسبتی 
است  بی واسطه  نسبت های  همین  داریم. 
از  مراد  می آورند.  به وجود  را  پدیدار  که 
با  مستقیم  ماقات  بی واسطه،  نسبت های 
مفاهیم  این که  از  قبل  است،  خود موضوع 
کلی و سایر اغراض صاح اندیشانه به آن 
رنگ خاصی بدهند و واقعیت سیال پدیدار 
جلوه یی  به  و  سازند  مبدل  جمادی  به  را 
از جلوه های واقعیت برای همیشه مطلقیت 

بدهند.
به  پدیدارشناسی  در  ماهیت  ترتیب،  بدین  
پارامترهای  بیان  یعنی  آن،  متداول  معنی 
بلکه  نیست.  موضوع  یک  ثابِت  و  ذاتی 
عبارت  پدیدارشناسی،  عرف  در  ماهیت 
آگاهی  شعور،  در  که  است  چیزی  آن  از 
آشکار  پدیدار  صورت  به  انسان  ادراِک  و 
بدون  ثابت  تعریفات  بنابراین  می شود. 
تغییر، در پدیدارشناسی محل تأمل و قابل 

بحث هستند.
اصالت  طرف دار  فلسفه یی  پدیدارشناسی، 
است  آن  پدیدارشناختی  معنای  به  تجربه 
از اصول مهِم آن  که در جهان بودن یکی 
انسان  خاطر  به  پدیدار  بنابراین  می باشد. 
پدیدار  صورت  وی،  بودن  جهان  در  و 
در  نیز  ماهیت  و  است  گرفته  خود  به 
بودِن  جهان  در  به  توجه  با  پدیدارشناسی 
در  پدیدارشناسی  می یابد.  معنی  انسان 
هستی شناسی،  و  شناخت شناسی  ساحت 
خود  می خواهد  که  است  جدیدی  فلسفة 
بی واسطه  داده های  به  و  بشناسد  را  اشیا 

نظِر  تجدید  با  پدیدارشناسی  یابد.  دست 
دایمی در شناخت می خواهد معرفت را از 
متعلق  و  فاعل  به  که  گوناگونی  رنگ های 
نماید  منزه  و  پاک  یک سره  شده،  داده  آن 
و طرحی نو دراندازد. پس پدیدارشناسی، 
تنزیه  شناسایی از پیش داوری ها، عادت ها و 
عقایدی است که متحجر شده اند و خود، 
حجاب درک داده های بی واسطه می شوند. 
از  اشیا  و  ذهن  خالص سازی  و  تنزیه  این 
امور پیشینی و پسینی، به خاطر نیل به خود 
آن ها، به مدد روشی صورت می گیرد که آن 
 Reduction را رد و ارجاع پدیدارشناسی
از  یعنی  Phenomenology می خوانند. 
مقدم  که  را  هرچه  خود  آگاهی  و  ادراک 
بر آن ادراک است و آن را به طور پیشینی 
معنای  به  و  کنیم  حذف  می کند،  معنی دار 

پدیداری آن توجه نماییم.
در هر پدیدار، ظاهر و باطن به هم آمیخته 
است و باطنی بدون ظاهر، یا ظاهری بدون 
تنها  پدیدار  نمی شود.  نظر گرفته  باطن در 
از  منقطع  که  نیست  صرف  نمودِ  و  ظاهر 
حقیقت باشد. در واقع پدیدارشناسی بر آن 
است که دوگانه گی صوری مابین ظاهر و 
باطن، فاعل شناسایی و موضوع شناسایی، 
ماهیت و وجود، ذهن و عین را از بین ببرد. 
استقال  برای عین و ذهن،  پدیدارشناسی 
نیست  ممکن  که  می گوید  و  نیست  قایل 
بتوان از واقعیت محض و یا از ذهن محض 
از واقعیتی که  داد. در واقع نمی توان  خبر 
از  و  نشده  واقع  شناسایی  موضوع  هنوز 
نیست،  چیزی  شناسندة  هنوز  که  ذهنی 
بین  شکاف  پدیدارشناسی  کرد.  صحبت 
با انحال  شناسنده و موضوع شناسایی را 
آن ها در معجون پدیدار از بین می برد. این 
رویکرد در عین این که گذر از ریالیسم و 
قرار  تأیید  مورد  را  آن ها  است،  ایده آلیسم 

می دهد.

سعی پدیدارشناسی این است که موضوعات 
را بدون سابقة ذهنی و شتاب زده گی دریابد 
هر  کمک  با  را  آمده  به دست  معلومات  و 
نوع شک و تردید بیازماید، تا بلکه وصول 
خود  این  گردد.  میسر  موضوع  خود  به 
موضوع، در ضمن پدیدار ظاهر خواهد شد 
و مستقل از آن نمی باشد. در این رویکرد، 
در  است.  پایان ناپذیر  و  نامتناهی  پدیدار 
قرار گرفتن، در  پدیدار  پایان ناپذیری  برابر 
آزادی  سوی  به  دری  گشودن  حال،  عین 
طور  به  انسان  زیرا  است.  انسانی  بی پایان 
مداوم می تواند نظرگاه و نیت و توجه خود 
جهاِن  موضوعات  و  حوادث  برابر  در  را 
پیرامون تجدید کند و هرگز پدیدار فعلی را 
پایان محتوم نمی پندارد و به عقاید ثابت و 
الیتغیر و بالمآل متحجر، گرفتار نمی گردد. 
بدین جهت است که گفته اند پدیدارشناسی 
به  وصول  برای  مجددی  آغاز  همواره 
نقطة  و  نیت  داشتن  و  تازه  شناسایی های 

توجه جدید است.
یکی دیگر از مسایل مهم در پدیدارشناسی، 
توجه  با  فهمیدن  است.  فهمیدن  مسالة 
در  فهمیدن  دارد.  مستقیم  رابطة  نیت،  و 
جست وجو  از  عبارت  پدیدارشناسی، 
و  اشیا  در  که  است  نیتی  و  قصد  یافتن  و 
امور عالم نهفته است و این جست وجویی 
مداوم و نو به نو می باشد. از این دیدگاه، 
به  یا  تغییر نظرگاه  به عنوان  پدیدارشناسی 
واقعیت های  از  که  ما  نگاه  جهت  عنوان 
تجربه  مورد  خصیصة  سوی  به  تجربی 
تعریف  برمی گردد،  واقعیت ها  شدن  واقع 

می شود.
چون در سیر اندیشة پدیدارشناسی، تصور 
نیست،  پذیرفته  الیتغیر  و  ثابت  مفاهیم 
موقتی  به صورت  ادراکی  هر  جهت  بدان 
می شود  محسوب  موضوع  خود  به  راه 
پدیداری  در  دو  هر  عین  و  ذهن  چون  و 
به صورت  شناختن  شده اند،  جمع  واحد 
را  شناختی  یعنی  می گیرد.  انجام  مستقیم 
مبنای  بر  می آوریم،  به دست  چیزی  از  که 
صورت های قبلی یا عادی نیست، بلکه هر 
لحظه در جست وجوی نظرگاه و نیتی تازه 
هستیم تا راهی به خود موضوع پیدا کنیم. 
موضوعی  هر  فهمیدن  پدیدارشناسی،  در 
مستلزم برخورد و دیدار مستقیم با آن است. 
فهمیدن و معنی کردن آن ها از راهی است 
که نمی توان از طریق استدالل و استمداد از 

مفاهیم عمومی بدان ها نایل گردید.
ژان  هایدگر،  مارتین  همانند  فیلسوفانی 
عنوان  به  مرلوپونتی  موریس  و  سارتر  پل 
پدیدارشناسی  نظریة  توسعه دهنده گان 
پل  ژان  می شوند.  شناخته  هوسرل  ادموند 
نکته  این  بر  پدیدارشناسی خود  در  سارتر 
بیرون  عیني  اگرچه جهان  که  تکیه مي کند 
از ما وجود دارد، اما حقیقت جهان عبارت 
است از آگاهي نسبت به جهان. سارتر این 
ادموند  پدیدارشناسي  فلسفة  از  را  عبارت 
هوسرل اخذ نموده و وجود جهان را بسته 
درک کننده  ذهن  در  آن  وجود  به  قائم  و 
و  اساس  این  بر  م ی داند،  نفساني(  )من 
بشر  که  است  درست  سارتر،  ادعاي  طبق 
اما  نکرده،  خلق  را  عالم  وجود،  حیث  از 
آگاهي  در  ظهور  یعني  ظهور،  حیث  از 
نفساني  من  به  قائم  و  منوط  عالم،  آدمي، 

)درک کننده( است.
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بخش نخسـت

پـدیـدار
شناسی چیست؟

بخش دوم
ــا  ــدن ایف ــی را در ســامِت ب ــی همــواره یکــی از نقش هــای حیات ــواد غذای م
می کننــد و پزشــکان در هــر مشــکل و بیمــاری خاصــی، مصــرف برخــی مــواد 
ــم ها  ــد. چش ــع می کنن ــوادی من ــوردِن م ــراد را از خ ــه و اف ــی را توصی غذای
نیــز ماننــد ســایر اندام هــای بــدن، بــرای عملکــرد خــوب، بــه تغذیــة ســالم 

نیــاز دارد.
مصــرف ســبزیجاِت برگ ســبز و تــازه و انــواع میوه هــا و غــات و خــودداری 
در  به ســزایی  تأثیــر  فســت فودها  و  فرآوری شــده  غذاهــای  مصــرِف  از 
ــای  ــا مصــرف غذاه ــد ب ــات نشــان می ده ــراد دارد. مطالع ــی اف ــت بینای تقوی

ــد. ــادی کاهــش می یاب ــا حــد زی ــد ت ــه آب مرواری ــا ب ســالم، خطــر ابت
ــای  ــه بافت ه ــد و ب ــدید می کن ــری را تش ــد پی ــالم رون ــی ناس ــم غذای رژی
ــای A ، C و  ــیدان ها و ویتامین ه ــش آنتی اکس ــد. نق ــیب می زن ــمی آس چش

ــت. ــم گیر اس ــی چش ــود بینای E در بهب
ســیر: ایــن مــاده غذایــی بســیار مفیــد بــرای طعــم دادن بــه مــواد غذایــی مورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. ســیر عــاوه بــر بهبــود جریــان خــون، سیســتم ایمنــی 

بــدن را تقویــت کــرده و بــرای بینایــی مفیــد اســت.
ــه  ــیدان ها و در نتیج ــد آنتی اکس ــه تولی ــه ب ــی دارد ک ــرد فراوان ــیر، گوگ س

حفاظــت از عدســی چشــم ها کمــک می کنــد.
ــی دارد  ــذی فراوان ــواد مغ ــوص زردة آن، م ــرغ، به خص ــرغ: تخم م ــم م تخ
کــه بــرای چشــم ها و ســایر اندام هــای بــدن مفیــد اســت. هرچــه رنــگ زردة 

ــذی آن بیشــتر اســت.  ــواد مغ ــد، م ــر باش ــرغ پُررنگ ت تخم م
پالــک کــه  و  بروکلــی  از جملــه  برگ ســبز: ســبزی هایی  ســبزیجات 
در گــروه ســبزیجات برگ ســبز قــرار می گیرنــد، بــا دارا بــودن مقادیــر 
ــو  ــک ممل ــد. پال ــیار مفیدن ــیم بس ــای C،A، B۱2  و کلس ــی ویتامین ه فراوان
ــی کمــک  ــه تقویــت بینای ــن اســت کــه ب ــل لوتئی از آنتی اکســیدان هایی از قبی

می کنــد.
ماهــی ســالمون: ایــن ماهــی  حــاوی ویتامین هــایA  و D و مهم تــر از همــه 
مقادیــر زیــادی اســیدهای چــرب امــگا۳ اســت. ایــن مــواد مغــذی از طریــق 

تقویــت قــدرت مغــزی باعــث بهبــود دیــد افــراد می شــود.
چاکلیــت تلــخ: افــزودن چاکلیــِت تلــخ بــه رژیــم غذایــی، مصــرف مقــدار 
ــم ها  ــی چش ــروق خون ــه از ع ــد ک ــش می ده ــدن افزای ــا را در ب فاونوئیده
ــاال رفتــن ســن و ضعیف شــدن چشــم ها، ســامت  ــا ب محافظــت می کنــد و ب

ــظ می شــود.  ــان حف ــه همچن عدســی و قرنی
بینایــی  تقویــت  بــا  کــه  اســت  میوه یــی  مشــهورترین  زردک  زردک: 
ــای زرد و  ــبزیجات و میوه ه ــیاری از س ــر زردک، بس ــاوه ب ــاط دارد. ع ارتب
نارنجی رنــگ حــاوی بتاکاروتــن هســتند کــه بــرای ســامت شــبکیه مفیدنــد 
و از آســیب های چشــمی ناشــی از نــور خورشــید جلوگیــری می کننــد. ایــن 
میــوه مقادیــر بســیاری ویتامیــنC، A  و E دارد کــه خطــر ابتــا بــه آب ســیاه 
ــه  ــبزی از جمل ــرگ س ــبزیجات ب ــج و س ــن هوی ــد. همچنی ــش می ده را کاه
ــه در  ــد ک ــن دارن ــیاری آنتی اکســیدان لوتئی ــر بس ــرگ، مقادی ــم ب ــک و کل پال

تقویــت دیــد بســیار مفیــد اســت. 
منبع: سالمت نیوز

حسینعلی احمدی

تقـویت
    بیـنایی

        با مـواد
           غـذایی

ACKU
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پرتو نادری 
بخش دوم و پایانی

 جان بر لب رسیده
به  کنایه از شدت درد و رنج است که کسی حس می کند 

سبِب آن در آستانة مرگ قرار دارد. 
عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده 
باز گردد یا برآید چیست فرمان شما

در غزل دیگر: 
بگو که جان ضعیفم به لب رسید خدا را 

ز لعل روح فزایت ببخش آن که توانی
 چهار تکبیر زدن 

کنایه از ترک همیشه گِی چیزی است. 
من هماندم که وضو ساختم از چشمة عشق 

چار تکبیر زدم یک سره بر هرچه که هست
خام طمع یا طمع خام 

کنایه از فریفته شدن و نرسیدن به آرزو است. 
طمع خام بین که قصة فاش 
از رقیبان نهفتنم هوس است

حافظ خام طمع شرمی ازین قصه بدار 
کار ناکرده چه امید عطا می داری

 آب حیات 
جاودانی  زنده گی  از  کنایه 

است.
ازلی  حیات  آب  ار  حافظ 

می خواهی 
منبعش خاک در خلوت درویشان 

است
نمونه یی دیگر: 

آب حیوان اگر این است که دارد لب 
دوست 

سرابی  بهره  خضر  این که  روشن است 
دارد

 خودفروش 
بی وقار  و  بی شان  بی مناعت،  انسان  از  کنایه 

است که جهت رسیدن به ارضای غرایز بهیمی 
خود، به هر معامله یی تن در می دهد. 
بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود 

خودفروشان را به کوی می فروشان راه نیست
 دریادل 

و  دست ودل باز  است  انسانی  و  سخاوت  از  کنایه 
باسخاوت. 

دگر کریم چو حاجی قوام دریادل 
که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد

 از پا فتاده 
کنایه از نهایِت ناتوانی است. 

از پا فتادیم چو آمد غم هجران 
در درد بمردیم چو از دست دوا رفت

 کوته نظر 
کنایه از انساِن پیش پا بین و حسود است. 

زین قصه هفت گنبد افاک پُرصداست 
کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت

 نکته گرفتن 
کنایه از عیب جویی کردن است. 

حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد 
حاسد چه گونه نکته تواند بر آن گرفت

به نیم جو نمی ارزد یا به یک جو نمی ارزد و یا به یک جو 
 نمی خرم

کنایه از بی ارزش انگاشتن چیزی است. 
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند 

قبای اطلس آن کس که از هنر خالی ست
این جهان را حافظ نیز به یک جو نمی خرد: 

چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج 
به یک جو نیارزد سرای سپنج

 گره به باد زدن 
که  آن گونه  بی نتیجه،  کاری  است؛  بی بنیاد  کار  از  کنایه 

می گویند آب در هاون کوبیدن. 
گره به باد مزن گرچه بر مراد رود 

که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت
 آب خضر 

کنایه از آب حیات و زنده گی جاویدان است.
دهان شهد تو داده رواج آب خضر 

لب  چو قند تو برد از نبات مصر رواج
بید لرزان و یا می گویند که چنان بیدی می لرزید

کنایه از نهایت اضطراب، ترس و تشویش است. 
چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم 

که دل به دست کمان ابرویی ست کافر کیش
در بیت دیگر: 

شود چون بید لرزان سرو آزاد 
اگر بیند قد دل جویی فرخ

 سرگران 
کنایه از آزرده بودن است.

چرا چون الله خونین دل نباشم 
که با ما نرگس او سرگران کرد

 دل شده گان 
کنایه از دل باخته گان و عاشقان است.

دلبر برفت و دل شده گان را خبر نکرد 
یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد

 دختر رز
کنایه از می است. 

دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد 
شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد

نمونه یی دیگر: 
ساقیا دیوانه یی چون من کجا در بر کشد 
دختر رز را که نقد عقل کابین وی است

 تنگ چشم 
کنایه از انسان حریص، ممسک و حسود است. 

به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم 
که حمله بر من درویش یک قبا آورد

در غزل دیگری همین کنایه را باز می بینیم: 
عاشقان را گر به آتش می پسندد لطف دوست 

تنگ چشمم گر نظر در چشمة کوثر کنم
همین کنایه را سعدی این گونه به کار بسته است: 

چشم تنگ مرد دنیادار را 
یا قناعت پر کند یا خاک گور

 چشم داشتن 
کنایه از امید داشتن است. 

در مقامی که صدارت به فقیران بخشند 
چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی

 سر بر سر زانو نهادن 

از  کنایه 
اندوه،  شدت 

و  درمانده گی 
فرو  خود  در 

ناتوانی  و  رفتن 
است. 

بی زلف سرکشش سر سودایی از مال 
هم چون بنفشه بر سر زانو نهاده دایم

 تشنه به خون 
کنایه از دشمن خونی است. 

او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود 
کام بستانم ازو یا داد بستاند ز من

 گل بی خار 
کنایه از انسان نیکوکردار است. 

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج 
فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست

 نامه سیاه 
کنایه از انسانی است با تقدیر بد. 

من ارچه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه 
هزار شکر که یاران شهر بی گنه اند

در غزل دیگر: 
سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم 

چه گونه چون قلمم دود دل به سر نرود
 چرخ سفله پرور 

کنایه از روزگار نامساعد است که به کام سفله گان می گردد 
نه به کام فرزانه گان. 

سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد 
که کام بخشی او را بهانه بی سببی ست

 خیال خام پختن 

کنایه از آرزوی محال داشتن است.
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامی ست 

که زیر سلسله رفتن، طریق عیاری ست
 انگشت نما 

کنایه از انسان سرشناس است. اما گاهی انگشت نما بودن، 
بار منفی نیز دارد؛ چنان که می گویند که خود را انگشت نمای 

مردم مساز. 
ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر 
وه که در کار غریبان عجبت اهمالی ست

عروس هزارداماد 
کنایه از روزگار و زمانه است که هیچ گاه تا آخر به کام کسی 
نمی گردد؛ هزار فراز و فرود دارد،. گاهی به کام این است 

و گاهی به کام آن. 
مجو درستی عهد از جهان سست نهاد 

که این عجوزه عروس هزار داماد است
در غزل دیگری در همین مفهوم: 

جمیله یی ست عروس جهان، ولی هشدار 
که این مخدره در عقد کس نمی پاید

تیر و کمان 
کنایه از دشمنی آشکار در میان دو کس است که هر آن آمادة 

جنگ وستیز اند.
ز چشمت جان نشاید برد کز هرسو که می بینم 

کمین از گوشه یی کردست و 
تیر اندر کمان دارد

 به مویی بسته است 
و  نازکی  از  کنایه 
وضعیت  یک  حساسیت 
که  زمانی  یا  است. 
آستانة  در  پیوندی 
قرار  فروپاشی 
که  می گویند  دارد، 
بسته  مویی  به 
هر  یعنی  است. 
از  امکان  آن 
آن  رفتن  بین 
وجود دارد. 
پیوند عمر، 
به  بسته 

مویی ست هشدار 
غم خوار خویش باش غم روزگار چیست

 هول قیامت 
حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر 

کنایتی ست که از روزگار هجران گفت
 از جان به سیر آمدن 

کنایه از بی زاری از زنده گی و راضی بودن به مرگ است. 
کسی که آن قدر در زنده گی ناتوان باشد یا بر او چنان ظلمی 

شده باشد که از خداوند مرگ خود را بخواهد. 
سیرم ز جان خود به دل راستان؛ ولی 

بی چاره را چه چاره چو فرمان نمی رسد
 گره از کار گشودن 

کنایه از حل شدن مشکلی است. 
باشد ای دل که در میکده ها بگشایند 

گره از کار فروبستة ما بگشایند
طاقت طاق شدن یا می گویند که طاقتم طاق شده است

کنایه از به ستوه آمدن است و لبریز شدن کاسة صبر انسان.
نقش می بستم که گیرم گوشه یی زان چشم مست 

طاقت صبر از خم ابروش طاق افتاده است
 بی سروپا شدن 

کنایه از رهایِی از خود است.
از پای تا سرت همه نور خدا شوی 
در راه ذوالجال چو بی پا وسر شوی

 هرچه بادا باد 

کنایه از تن به تقدیر دادن است در اجرای کاری با وجود 
خطرهایی که در راه است. 

دوش آگهی زیار سفرکرده داد باد 
من نیز دل به باد دهم هرچه بادا باد

 *
چه جای طعنه گر تیغ می زند دشمن 
ز دوست دست نداریم، هرچه بادا باد

 *
شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد 

زدیم بر صف رندان و هرچه بادا باد
 حلقه به گوش 

فرمان بردارِی  است؛  فرمان برداری  نهایت  از  کنایه 
بی چون وچرا. و برده و غام.

حلقة پیر مغانم ز ازل در گوش است 
بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود

در نمونه یی دیگر: 
چارده ساله بت چابک و موزون دارم 

که به جان حلقه به گوش است مه چادرهش
 *

تا شدم حلقه به گوش در میخانة عشق 
هردم آید غمی از نو به مبارک بادم

 *
به غامِی تو مشهور جهان شد حافظ 
حلقة بنده گی زلف تو در گوشش باد

همین کنایه را سعدی این گونه به کاربرده است: 
بندة حلقه به گوش ار ننوازی برود 

لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش
 ستاره شمردن 

کنایه از تحمل شب های دوری و انتظار دشوار و طاقت فرسا 
است.

بدان مثل که شب آبستن است، روز از نو 
ستاره می شمرم تا که شب چه زاید باز 

در غزل دیگر: 
ز چشم من بپرس اوضاع گردون 

که شب تا روز اختر می شمارم
 دست خود گزیدن یا پشت دست گزیدن 

کنایه از شدت پشیمانی است. 
از بس که آه می کشم و دست می گزم 

آتش ز دل چو گل به تن لخت لخت خویش
در نمونه یی دیگر: 

بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار 
کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن 

 فرمان نرسیدن 
کنایه از نرسیدِن مرگ است. 

سیرم ز جان خود به دل راستان ولی 
بی چاره را چه چاره چو فرمان نمی رسد

 خیال محال 
کنایه از آرزوی دست نیافتنی است. 

به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ 
که کس مباد چو من در پی خیال محال

 جگرگوشه 
کنایه از فرزند است.

می خورد خون دلم مردمک دیده رواست 
که چرا دل به جگرگوشة مردم دادم

 دل سیاه شدن 
کنایه از بیزاری و ناامیدی است.

مراد من به خرابات چون که حاصل شد 
دلم ز مدرسه و خانقاه گشت سیاه

 گوشۀ چشم 
کنایه از توجه و التفات اندک است.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند 

آیا بود که گوشة چشمی به ما کنند
 به بوی کسی بودن 

انتظار داشتن به کسی با  کنایه از امید و 
چیزی است. 

بر بوی آن که جرعة جامت به ما رسد 
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت

 قصۀ سر بازار 
کنایه از افتادن رازی در زبان مردم است. 

محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد 
قصة ماست که در هر سر بازار بماند 

بوی نبردن یا می گویند که بوی نبرده است
یعنی  است  نبرده  بوی  است.  نفهمیدن  و  درنیافتن  از  کنایه 
بوی  به  هم چنان  است.  نفهمیده  هیچ  یا  ندارد  آگاهی  هیچ 
انتظار داشتن به چیزی و یا  کسی یا چیزی بودن، کنایه از 

کسی است.
بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد 

مگر داللت این دولتش صبا بکند 
 به بوی دوست نشستن 
یعنی در انتظار دوست بودن.

درین ظلمت سرا تا کی به بوی دوست بنشینم 
گهی انگشت بر دندان گهی سر بر سر زانو 

 گره دل گشودن 
مردم می گویند که خدا گره کارت را باز کند. این جا گره دل 

گشودْن دور کردِن غم واندوه است. 
گره ز دل بگشا وز سپهر یاد کن 

که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد. 

امثال کنایه و 
رنگین کماِن در 

حافظ شعِر 

ACKU



ابوبکر مجاهد
افغانستان می گوید که پروندة ستایش  وزارت خارجه 
کودکی که به شکل بی رحمانه در تهران مورد تجاوز 
قرار گرفته و سپس کشته شده است، تعقیب می شود. 

ستایش کودک شش سالة افغانستانی به تاریخ 22 حمل 
تهران  به خیرآباد ورمین  )فروردین( در محلة موسوم 
ابتدا اختطاف، بعداً از طرف فردی مورد تجاوز جنسی 

قرار گرفته، سپس با چاقو به قتل رسیده است.
متجاوز باالی جسد این کودک تیزآب پاشیده است. 

این قتل واکنش های گستردة داخلی و بین المللی را در 
پی داشت. 

برخی افراد در اعتراض به این جنایت، خواهان پیگیری 
جدی پروندة ستایش از طرف نهادهای عدلی و قضایی 
آن  نژادی  و  قومی  تعلقات  نظرداشت  در  بدون  ایران 

شدند.
حقوق  ستاد  قضایی  بین المللی  همکاری های  معاون 
دختر شش  ستایش،  علیه  هولناک  جنایت  ایران،  بشر 
ساله افغانستانی را به شدت محکوم کرد و از مسووالن 
قضایی خواست تا با جدیت به این فاجعه رسیده گی 
و با عامان این قضیه به اساس قوانین برخورد نمایند.
به  تسلیت  این کشور، ضمن  بشر  معاون ستاد حقوق 
قضایی  نظام  در  کرد:  تاکید  قریشی،  ستایش  خانواده 
تفاوتی بین شهروندان ایران و افغانستان در رسیده گی 
افزود:  او   ندارد.  وجود  قتل  مانند  وضعیت هایی  به 
آن  مرتکب  که  نمی کند  فرقی  است،  جنایت  جنایت، 
از کدام ملیت باشد. هر که باشد با آن قاطعانه و جدی 

برخورد خواهد شد.

افغانستان  وزارت خارجه  در  از سویی هم، مسووالن 
از طرف  به شکل جدی   پروندة ستایش  می گویند که 

نهادهای عدلی و قضایی کشور ایران پیگری می شود.
در  خارجه  وزارت  سخنگوی  معاون  آزاد  خیراهلل 
وزارت خارجه  می گوید:  ماندگار  روزنامة  با  مصاحبه 
را  پروند  این  ایران  سفارت  با  تماس  در  افغانستان 

پیگیری می کند. 
آقای آزاد افزود: سفارت افغانستان در ایران در تماس 
با خانواده این کودک؛ این قضیه را با نهاد های عدلی و 
قضایی آن کشور تحت تعقیب قرار داده و افراد متهم 

به این جنایت تحت بازداشت قرار دارند.
به گفتة او، سفارتخانه های افغانستان در بیرون از کشور 
پرونده  و  کرده  دفاع  افغانستان  شهروندان  حقوق  از 
ستایش قریشی را نیز به شکل جدی پیگیری می کنند، 

تا عدالت تطبیق شود.
  اذیت و آزار در کابل

در این حال، نگرانی ها در کابل از آزار و اذیت کودکان 
افزایش یافته است.

مربوطات  در  الیاس  نام  به  کودک  یک  گذشته   شب 
حوزه سوم پولیس پس از قرار گرفتن مورد آزار اذیت 

حلق آویز شده است.
کابل  جنایی  تحقیقات  مدیر  عبیدی  فریدون  اما، 
نگرفته  قرا  جنسی  اذیت  مورد  کودک  این  می گوید: 
است.  او در تماس تیلفونی به روزنامة ماندگار گفت: 
کودک  این  جسد  باالی  عدلی   طب  که  معایناتی  در 
تجاوز  مورد  این کودک  که  می دهد  نشان  داده؛  انجام 
جنسی قرار نگرفته و از طرف کسی اعدام نشده، بلکه 

خودکشی کرده است.

تحت  قضیه  این  به  اتهام  در  تن  دو  اما،  گفت:  او 
بازداشت مسووالن جنایی کابل قرار دارند. 

این  خانواده  ادعای  اساس  به  افراد  این  او،  گفتة  به 
کودک در مربوطات حوزه سوم پولیس بازداشته شده 
اند و تاهنوز انگیزه خودکشی این کودک روشن نشده 

است.
  2015 سال پر خطر برای کودکان

سازمان  معاونت  هیأت  دفتر  گزارش  حال،  این  در 
ملل و ادارة حمایت از کودکان نشان می دهد که سال 
20۱۵ میادی در بخش دسترسی کودکان افغانستان به 
آموزش و پرورش و خدمات صحی، سال پرخطر بوده 
بیشتر  پیش  سال  به  نسبت  تهدیدات   درصد   ۱۸2 و 

است.
این گزارش که زیر نام »آموزش و صحت در معرض 
خطر« به تاریخ ۳0 حمل نشر شد، وضعیت آموزش و 
صحت کودکان را در افغانستان، از اول جنوری 20۱۳ 

تا آخر دسامبر 20۱۵ را در بر می گیرد. 
در این گزارش۱2۵ واقعة ثبت شده که نشان می دهد، 
و  پرورش  و  آموزش  به  افغانستانی  کودکان  دسترسی 

صحت با تهدیدات جدی مواجه است.
کودکان  دسترسی  عدم  و  تهدیدات  جاری  سال  در 
میادی   20۱4 سال  به  نسبت  صحت،  به  افغانستانی 
افزایش یافته و در سال 20۱4 میادی ۵۹ واقعة ثبت 
شده است که دسترسی کودکان را به خدمات صحی 

محدود کرده است.
گزارش یوناما و یونیسف می گوید که در سال گذشتة 
میادی 20 کارمند صحی کشته شده، 4۳ تن مجروح 

شده و 66 تن دیگر ربوده شده اند.
کودکان  از  زیادی  شماری  نیز  معارف  بخش  در 
محروم  درس  از  میادی   20۱۵ سال  در  افغانستانی 
را  واقعه   ۱۳2 ملل،  سازمان  نهاد  دو  این  و  اند  شده 
کودکان  محروم شدن  سبب  که  کرده  مستندسازی 

افغانستانی از تعلیم شده است.

 ۱۱ که  است  این  بیانگر  یونیسف  و  یوناما  گزارش 
کارمند معارف در این سال جان باخته اند، ۱۵ تن زخم 
برداشته و 4۹ تن دیگر ربوده شده اند و نسبت به سال 

20۱4 یک اندازه افزایش را نشان می دهد.
دلیل  به  میادی   20۱۵ سال  در  که  می افزاید  گزارش 
ناامنی ها ۳6۹ مکتب مسدود شده و ۱۳۹ هزار شاگرد 
از تعلیم بازمانده اند و جلو رفتن 600 معلم به مکتب 

گرفته شده است.
واقعة   2۵۷ جملة  از  که  است  آمده  گزارش  این  در 
شامل  آنان  اکثریت  میادی،   20۱۵ سال  در  مستند 
تهدید و ترساندن بوده است که نسبت به سال 20۱4 
این  در  است.  داشته  درصدی   ۱۸2 افزایش  میادی، 
گزارش نوعیت اعمال تهدید و ترساندن، شامل تهدید 
معارف،  و  کارمندان صحی  جرح  و  ضرب  مرگ،  به 
ویژه  به  مکاتب  در  حضور  منع  نامة  مکاتب،  بستن 
علیه دختران، اخاذی و سایر اقدامات آسیب رسان بوده 

است.
یوناما و یونیسف هم چنان واقعاتی را مبنی بر کارگذاری 
کلینیک ها  و  مکاتب  نزدیکی  در  منفجره  مواد  و  ماین 
زخمی  و  کشته  به  منجر  که  است  کرده  مستندسازی 

شدن کارمندان صحی و معارف گردیده است.
در  متحد  ملل  سازمان  ویژه  نمایندة  هیسم  نیکوالس 
عمیقًا  این گزارش  یافته های  که  است  گفته  افغانستان 
نگران کننده است؛ چون معلمین، پزشکان و کارمندان 
صحی بسیار به ساده گی مورد تهدید و خشونت قرار 
می گیرند و به سهولت مدارس و تجهیزات شفاخانه ها 

استفاده سوء می شود.
دفتر  نمایندة  آییر  اکهیل  از  نقل  به  گزارش  این  در 
نگاشته  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  از  حمایت 
است که در سال 20۱۵ میادی کودکان افغانستانی با 
وضعیت جدی مواجه بودند با آن که این کودکان را فقر 

تهدید می کند.
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ناجیه نوری   
یکـی از سـخنگویان ریاسـت جمهـوری بـه رسـانه ها 
گفتـه کـه در پـان امنیتـی، جنگـی افغانسـتان، تمـام 
تهدیـدات بـرای پنـج سـال آینـده شناسـایی و تدابیری  

بـرای رسـیدگی بـه آن مشـخص شـده. 
دواخـان مینـه پـال یکی از معاونین سـخنگوی ریاسـت 
جمهـوری گفـت کـه در ایـن پـان نظامـی، کسـانی که 
بـر ضـد نظـام و مـردم افغانسـتان مـی جنگند، دشـمن 

قلمـداد شـده اند.
مینـه پـال بـه رسـانه ها گفت کـه در ایـن پـان نظامی، 
دشـمن، جنـگ و چگونگـی ختـم جنـگ نیـز تعریـف 

است.  شـده 
امـا آگاهـان نظامـی می گوینـد: شـاید هـدف حکومـت 
اسـتراتیژی باشـد نـه پـان، چرا کـه پان جنگـی برای 
پنـج سـال طـرح نمی شـود و ممکـن هـم نیسـت، زیرا 
هیـچ کسـی پیش بینـی کـرده نمی توانـد که جنـگ چند 

سـال ادامـه پیـدا می کند.
بـه گفتـه ایـن آگاهـان، اگـر به راسـتی پـان پنج سـاله 
جنگـی از سـوی حکومت طرح ریزی شـده باشـد، پس 
مـا بایـد مطمیـن باشـیم کـه جنـگ تا پنـج سـال دیگر 
ادامـه داشـته و گفتگوهـای صلـح بـدون نتیجـه خواهد 

. بود
عتیـق اهلل امرخیل آگاه نظامی می گویـد: در بخش نظامی 
اسـتراتیژی بـرای پنـج سـال و ده سـال طـرح می شـود، 
ولـی مـن تاکنون نشـنیده ام که پـان جنگ بـرای پنج یا 

ده سـال طرح شود.
امرخیـل می افزایـد: بـرای هرجنگ و برای هـر عملیات 
و نهایتـاً بـرای دو یا سـه عملیـات پان طرح می شـود، 
امـا بـرای پنج سـال پـان جنگی طـرح نمی شـود، زیرا 

ممکـن اسـت کـه جنگ پنـج سـال ادامه پیـدا نکند.
بـه گفتـه ایـن آگاه نظامـی: پان بـرای نیازهـای اردوی 
ملـی طـرح می شـود کـه چه وسـایل نیـاز دارنـد و باید 
کـدام سـاح را اسـتفاده کنند و کدام سـاح را اسـتفاده 
نکننـد، امـا بـرای جنـگ پنـج یـا ده سـال پـان طـرح 

نمی شـود.
او می گویـد: در اصـل پـان بـرای تقویـت اردوی ملی 
طـرح می شـود کـه بـه چـه چیزهـای نیـاز دارد و چون 

گونـه بایـد اردو را انکشـاف و یـا تقویـت کرد.
بـه بـاور امرخیـل: شـاید هـدف حکومـت اسـتراتیژی 

باشـد نـه پـان، چـرا کـه پـان جنگی بـرای پنج سـال 
طـرح نمی شـود و ممکـن هـم نیسـت، زیرا هیچ کسـی 
پیش بینـی کـرده نمی توانـد کـه جنـگ چنـد سـال ادامه 

پیـدا خواهـد کرد.
با ایـن حال دولت وزیـری سـخنگوی وزارت دفاع ملی  
بـا رد پـان جنگی پنـج سـاله می گوید: این پـان برای 
جنگ نیسـت، بـل برای انکشـاف اردوی ملی اسـت، تا 
خودکفـا شـده و به تنهایـی بتواند امنیـت را تامین کنند. 
مانـدگار  روزنامـه  بـه  ملـی  دفـاع  وزارت  سـخنگوی 
گفـت: یـک اسـتراتیژی انکشـاق قـوای امنیتی اسـت تا 
جامعـه جهانـی تعهـد کنـد کـه اردوی ملـی مـا را برای 

پنـج سـال آینـده حمایـت می کنـد.
وی افـزود: چـون در گذشـته بـرای هرسـال از جامعـه 
جهانـی تعهـد گرفتـه می شـد، امـا اکنون این طـور پان 
شـده  تـا بـرای پنج سـال آینـده از جامعـه جهانی تعهد 

گرفته شـود.
بـه گفتـه وزیـری: ایـن پـان بـرای کنفرانس وارسـای 
ارایـه خواهـد شـد تـا کشـورهای کمـک کننـده  تعهد 
کننـد کـه بـرای پنج سـال آینـده اردوی ملی افغانسـتان 

همـکاری می کننـد.
وزیـری تاکیـد کـرد: ایـن پـان آمـاده شـده تـا جامعه 
جهانـی متحـد شـود کـه بـرای پنج سـال آینـده اردوی 
ملـی افغانسـتان را در بخش هـای ماننـد بخـش رادار، 
توپ چـی دفـاع هـوای و بخش هـای دیگـر کـه نیـاز به 

تقویـت دارنـد، حمایـت کنند.
اواضافـه کـرد: بایـد مـا از لحـاظ ترمیـم هواپیمـا خـود 
کفـا باشـم، ترمیم گاه هـای مجهز نظامی داشـته باشـیم تا 
وسـایل نظامـی مانند زره پـوش و غیـره را ترمیم کنیم و 

تهیـه البـاس در خود افغانسـتان صـورت بگیرد.
سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی همچنـان گفـت: در ایـن 
پـان کسـانیکه جنـگ را ادامـه می دهنـد و بـه پروسـه 
صلـح  نمی پیوندنـد، آنان دشـمن مردم افغانسـتان تلقی 

شـدند و بـا آنـان مبـارزه صـورت می گیرد.
قـرار اسـت کنفرانس وارسـا، بروکسـل و ناتو بـه منظور 
چگونه گـی حمایـت از نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بـه 
زودی برگزار شـود و کشـورهای اشـتراک کننـده یکبار 
دیگـر متحـد خواهنـد شـد تـا افغانسـتان را از لحـاظ 

تجهیـزات نظامـی حمایـت کنند.
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استراتیژی انکشاف ارتش ملی 
یا پالن پنج سالة جنگی؟

وزارت خارجة افغانستان:

پرونده ستایشجدًا پیگیری می شود

حکـومت در خصـوص جنـگ 
و صلح موضـع می گیرد

حکومت تصمیم گرفته است تا 
موقف خودرا در مورد جنگ و 
صلح مشخص کند. این تصمیم 
که  می شود  گرفته  حالی  در 
گفت وگوهای چهارجانبه صلح 
زیر نظر امریکا و چین ناکام شد 
و طالبان جنگ دیگری را آغاز 

کردند.
افغانستان  مردم  و  حکومت 
امیدوار بودند که گفت وگوهای 
نتیجه  صلح  چهارجانبه 
این  در  خشونت ها  و  می دهد 

این  اما  می یابد.  کاهش  کشور 
که فصل  پایان رسید و حاال  به  نیز  خوشبینی ها 
آغاز  شاهد  مختلف  والیات  رسیده،  فرا  جنگ 

حمات طالبان است.
آغاز  والیت  چندین  در  خودرا  حمات  طالبان 
کرده و نبردهای شدیدی بین نیروهای دولتی و 
جنگجویان طالبان در والیات شمال، شمالشرق، 

جنوب و شرق افغانستان آغاز شده است.
هرچند حکومت افغانستان به گفت وگوهای صلح 
امیدوار بود اما نماینده گان گفتند که زمستان فصل 
صلح بود و حاال فصل جنگ فرار رسیده است 
بدون این که تاش های صلح خواهانه به نتیجه یی 

رسیده باشد.
خواسته  جمهوری  »ریاست  گفت:  قدیر  ظاهر 
جلسه  یک  در  وکا  تمام  امروز  شام  تا  است 
رییس  جمهور،  رییس  آن  در  که  کنند  اشتراک 
برسر  و  دارند  حضور  شان  معاونین  و  اجراییه 

مسایل امنیتی بحث می کنند.«
از  افغانستان  حکومت  که  است  حالی  در  این 
کرده  امیدی  نا  ابراز  صلح  گفت وگوهای  نتایج 
به  امیدی  که  اند  گفته  اند. سخنگویان حکومت 

پاکستان باقی نمانده است.
نظر  زیر  پاکستان  و  افغانستان  حکومت های 

مذاکرات  چین  و  امریکا  دنیا  بزرگ  قدرت  دو 
آغاز  گذشته  زمستان  در  را  صلح  چهارجانبه 
این  که  بود  امیدوار  افغانستان  حکومت  کردند. 
گفت وگوها به دلیل نظارت امریکا و چین نتیجه 

می دهد.
به  تنها  نه  طالبان  بهار  فصل  فرارسیدن  با  اما 
را  جدیدی  عملیات  بلکه  نشدند  حاضر  مذاکره 
زیر نام »عمری« آغاز کردند. با آغاز این عملیات، 
جنگ هایی شدیدی در کندز، بغان، تخار، سرپل، 

فراه و برخی والیات دیگر آغاز شده است.
زیر  وقت  ضیاع  از  پارلمان  نماینده گان  شماری 
نام پروسه صلح انتقاد کردند. آن ها گفتند که در 
در  قاطع  و  جدی  تصمیم  حکومت  که  صورتی 
مورد صلح و جنگ داشته باشند، مردم این کشور 
همه روزه کشته نمی شوند و خانه های خودرا در 

نتیجه جنگ ها ترک نمی کنند.
شکیبا هاشمی نماینده قندهار با انتقاد از حکومت 
گفت: »آیا نتیجه مذاکرات چهارجانبه منتج به این 
شد که حمات آغاز شود؟ منتج به این شد که 

خون مردم افغانستان بریزد؟«
پالیسی  در  باید  حکومت  که  گفتند  نمایندگان 
با  که  نگذارد  و  کند  نظر  تجدید  خود  امنیتی 

گذشت هر روز دامنه ناامنی ها گسترش یابد. ACKU
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تروریستی چون داعش،  این که گروه های  بیان  با  ترکیه  رییس جمهور 
القاعده و بوکوحرام بزرگ ترین دشمنان اسام هستند اعام کرد: به رغم 
هزینة هنگفتی که ترکیه در مبارزه با تروریسم متحمل شده به مبارزه 

با آن ادامه خواهد داد.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در مراسمی در استانبول 
سازمان های  تمام  علیه  ترور  ضد  عملیات های  همه  در  ترکیه  گفت: 
تروریستی از جمله حزب کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک(، داعش 
و القاعده که وحدت و یک پارچه گی ما را تهدید می کنند، در راستای 

برقراری صلح و امنیت در کشور، مشارکت دارد.
او با بیان این که کلمة »جهاد« توسط سازمان های تروریستی به اصطاح 
اسام گرا »منحرف و از آن سوء تعبیر« شده است، گفت: اسام مذهب 
صلح است و گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده و بوکوحرام 
بزرگ ترین دشمنان اسام هستند. به هیچ وجه جهاد به معنای ترور و 
ایجاد یک سازمان تروریستی و کشتن انسان های بی گناه و مسلمانان 
نیست. بزرگ ترین مفهوم جهاد مبارزه علیه جهل و نادانی است، جهلی 

که باعث ظهور چنین سازمان های تروریستی می شود.
اردوغان اضافه کرد: متأسفانه تروریست ها، خود را مسلمان می دانند، 
تنها  که  هستند  اسام  دشمنان  اصلی ترین  افراد  این  حقیقت  در  اما 
این  می شوند.  مسلمانان  کشتار  و  شکنجه  اسام هراسی،  ایجاد  باعث 
سازمان های تروریستی به اصطاح امروزی و مدرن بیش از هر دشمن 

دیگری در جهان به اسام ضربه می زنند.
ترکیه از سال 20۱۳ داعش را به عنوان یک گروه ترویستی در لیست 
دیگر  و  داعش  در  به عضویت  مظنون  از ۳۳00  بیش  داد.  قرار  خود 
گروه های تروریستی تحت بازجویی قرار گرفته اند و بر اساس اعام 
وزارت کشور، در حال حاضر ۸4۷ نفر به اتهام عضویت در این گروه 

تروریستی در زندان به سر می برند.

خانواده های قربانیان حمات یازدة سپتامبر از دولت اوباما به دلیل جانب داری 
از عربستان در پروندة افشای اسناد مربوط به احتمال نقش مقامات سعودی 

در این حمات به شدت عصبانی هستند.
خانواده های قربانیان این حادثه بار دیگر در تاش هستند تا 2۸ صفحه از ۸۳۸ 
صفحة گزارش کنگره دربارة این حمات را که ممکن است انگشت اتهام را 

به سوی عربستان بگیرد، از حالت طبقه بندی شده خارج سازند.
میدنی کلینبرگ، همسر یکی از قربانیان این حمات گفت: تصور این مسألة 

باورنکردنی است که دولت ما از عربستان پشتیبانی می کند.
خانواده های قربانیان حمات یازده سپتامبر معتقدند که دولت اوباما همواره 
کشف  دنبال  به  افراد  این  این رو  از  می کند.  حمایت  عربستان  پادشاهی  از 
یازده  تروریستی  در حمات  مقامات سعودی  نقش  احتمال  دربارة  حقیقت 

سپتامبر هستند.
از سوی دیگر، عربستان سعودی دولت اوباما را در صورت متهم کردن این 
کشور در دست داشتن در حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر به فروش ۷۵0 میلیارد 

دالر از دارایی های امریکا در خاک عربستان تهدید کرد.
یک سناتور امریکایی اعام کرد که باراک اوباما، رییس جمهوری این کشور 
دربارة از حالت محرمانه خارج کردِن 2۸ صفحه از اسناد مهر و موم شده یی 
که گفته می شود افشا کنندة نقش عربستان در حمات ۱۱ سپتامبر است در 

60 روز آینده تصمیم گیری خواهد کرد.
باب گراهام، فرماندار سابق ایالت فلوریدا گفت کاخ سفید به طور مشخص به 
او اعام کرده است که طی دو ماه آینده دربارة این اسناد محرمانه تصمیم گیری 

خواهد شد.

سازمان عفو بین الملل با توجه به شرایط وخیم و تحقیرآمیز پناهنده گان 
فاجعة  یک  وقوع  دربارة  بالکان  مسیر  شدن  بسته  سایة  در  یونان  در 

انسانی هشدار داد.
سازمان عفو بین الملل از کشورهای اروپایی خواست تا برای سرنوشت 
حدود 46 هزار پناهنده وامانده و گرفتار در یونان اهمیت قایل شوند.

سازمان عفو بین الملل خبر داده است که از زمان بسته شدن مسیر بالکان 
پناهنده گان تحت شرایط تحقیر آمیزی در یونان گرفتار شده اند.

که  داشت  اظهار  باره  این  در  بین الملل  عفو  سازمان  کارکنان  از  یکی 
تصمیم برای بستن مسیر بالکان حدود 46 هزار پناهنده را در شرایط 
ترس و ناامنی همیشه گی قرار داده است. کشورهای عضو اتحادیة اروپا 

این گونه تنها بحران پناهنده گان را تقویت می کنند.
اگر اروپاییان در اسکان پناهجویان کمک قاطعی را انجام ندهند، خطر 

بروز یک فاجعة انسانی محتمل خواهد بود.

ــی در  ــم ورزش ــت تی ــور هف ــا حض ــروز ب ــال دی ــای فوتب رقابت ه
ــد. ــدازی ش ــیر راه ان ــت پنجش والی

ایــن رقابت هــا از ســوی آمریــت فدراســیون فوتبــال والیــت 
ــم در آن  ــیم فهی ــد قس ــال محم ــی مارش ــگاه ورزش ــیر در باش پنجش

ــت. ــده اس ــدازی گردی ــت راه ان والی
احمــد احمــدی، مســوول فدراســیون فوتبــال والیــت پنجشــیر گفــت 
ــت  ــر جه ــای برت ــاب چهره ه ــدف انتخ ــه ه ــابقات ب ــن مس ــه ای ک
ــه در ایــن  ــه مــدت یــک هفت ــه رقابت هــای زون مرکــز ب شــرکت ب

والیــت راه انــدازی گردیــده اســت.
ــم از هفــت  ــای احمــدی افــزود کــه در ایــن رقابت هــا هفــت تی آق

ولســوالی ایــن والیــت شــرکت دارنــد.
ــم  ــه در مراس ــیر ک ــی پنجش ــورای والیت ــاون ش ــی، مع ــه عطای راحل
ــرفت ورزش را در  ــرد، پیش ــت می ک ــا صحب ــن رقابت ه ــاح ای افتت
ــده  ــش خوان ــت بخ ــیر قناع ــل در پنجش ــال های قب ــه س ــه ب مقایس
ــعة ورزش  ــا در توس ــت خواســت ت ــن والی ــی ای از مســووالن محل

توجــه جــدی داشــته باشــند.

کرکت بورد افغانستان می گوید که انضمام الحق مربی سابق تیم ملی کرکت کشور به 
خاطر منافع ملی پاکستان از این اداره استعفا داده و با امتیاز ناچیز به ادارة کرکت این 

کشور پیوسته است.
گزینش  رییس  عنوان  به  را  انضمام الحق  کشور  این  پاکستانی،  رسانه های  گفتة  به 

کرکت بورد پاکستان استخدام کرده است.
گرچه  که  است  آمده  شده،  نشر  افغانستان  کرکت بورد  سوی  از  که  خبرنامه یی  در 
استعفای انضمام الحق خاف اصول اداری است، اما آنان به دلیل روابط خوبی که با 

ادارة کرکت پاکستان دارند، این استعفا را پذیرفته اند. 
کرکت بورد  تا  می داد  استعفا  پیش  ماه  سه  باید  انضمام الحق  خبرنامه،  این  براساس 

افغانستان دربارة جانشین او فکر می کرد.
کرکت بورد افغانستان می گوید که در هر صورت، به زودی مربی جدیدی به  جای آقای 

انضمام الحق تعیین خواهد شد.
با  انضمام الحق  که  بود  گفته  گزارشی  در  پاکستان  »جیو«  تلویزیون  این،  از  پیش 
کرکت بورد پاکستان توافق کرده و به عنوان رییس گزینش کارش را آغاز خواهد کرد.

جزییات قبلی
صفحة تویتر تلویزیون جیوی پاکستان از قول شفیق اهلل استانکزی، رییس اجرایی ادارة 
کرکت افغانستان نوشت که انضمام الحق مطابق به توافقی که با این اداره داشت، باید 
تا ماه نومبر سال روان میادی به عنوان مربی بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان کار 

می کرد، اما او این توافق را نادیده گرفته است.
عمومی  رییس  دانش،  نسیم اهلل  قول  از  فیس بوکش  صفحة  در  افغانستان  کرکت بورد 
آقای  به شخص  کرکت بورد،  از  رفتن  یا  ماندن  دربارة  تصمیم  که  نوشت  اداره  این 
استقبال  آن  از  اداره  این  بگیرد،  او  که  تصمیمی  هر  و  می شود  مربوط  انضمام الحق 

خواهد کرد.
اما رسانه های پاکستانی خاف گفته های نسیم اهلل دانش، از زبان شفیق اهلل استانکزی، 
گزارش دادند که انضمام الحق به گونة رسمی استعفایش را با این اداره در میان نگذاشته 

است و فقط از راه تلیفون به آقای دانش خبر داده است.
به باور آقای استانکزی، این کار خاف توافق نامه یی است که میان آقای انضمام الحق و 

کرکت بورد افغانستان امضا شده است.
آقای استانکزی از ایجاد پروندة قضایی بر علیه انضمام الحق نیز خبر داد.

اما رسانه های پاکستان پس از گذشت چند روز، گزارش دادند که انضمام الحق به گونة 
کتبی استعفایش را به کرکت بورد افغاستان سپرده است.

کرده  امیدواری  ابراز  کشور  این  کرکت  ادارة  پاکستان،  اکسپرس  روزنامة  گزارش  به 
گزینش  رییس  رشید،  هارون  -معاش  پاکستانی  کلدار  هزار   ۵00 از  بیشتر  که  است 
فعلی- به انضمام الحق معاش دهد و این اداره گفته است که قادر نیست ۱2 لک کلدار 

پاکستانی به او حقوق بدهد.
بر اساس گزارش ها، کرکت بورد افغانستان در کنار امتیازهای دیگر، ماهانه مبلغ ۱2 لک 

کلدار پاکستانی به انضمام الحق حقوق می داده است.
به جای  پاکستان، در سال 20۱۵ میادی مدت یک سال  پیشین  انضمام الحق، کپتان 
اندی مولز مربی انگلیسی، به تیم ملی کرکت افغانستان ملحق شد. بازیکنان تیم کرکت 
افغانستان زیر نظر انضمام الحق پیشرفت های خوبی داشتند؛ پیروزی هایی که در کنار 

کشورهای دیگر، توجه کرکت بورد پاکستان را نیز به خود جلب کرده بود.
عاقه مندی  که  می گوید  سام وطندار  به  پاکستان  ورزشی  خبرنگار  ختک،  عرفان 
پاکستان نسبت به انضمام الحق زمانی بیشتر شد که او در تیم ملی کرکت افغانستان 

موفقیت های زیادی به دست آورد.
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عفو بین الملل دربارۀ وقوع فاجعة 

انسانی در یونان هشدار داد

رقابت های فوتبال 
در پنجشیر راه اندازی شد

انضمام الحق به  خاطر منافع ملی کشورش 

تیم کرکت افغانستان را رها کرد

محی الدین آشو فرهمند 

جادۀ قهرمان ملی در بامیان
ــرای نام گــذاری یکــی از  ــی ب ــدام قانون پــس از اق
جاده هــای حــدود ۱.۵ کیلومتــری در مرکــز بامیــان 
ــن  ــا ای ــت ب ــم مخالف ــدة عل ــور، ع ــی کش ــان مل ــام قهرم به ن
ــده در  ــف ش ــک ارزش تعری ــعود ی ــد. مس ــد کرده ان ــدام بلن اق
قانــون اساســی کشــور اســت، کــه میثــاق وثیــق باالتــر از قانــون 
ــت  ــن مخالف ــت. ای ــاالری نیس ــام مردم س ــچ نظ ــی در هی اساس
ــدی  ــی پابن ــون اساس ــه قان ــا ب ــزان م ــه عزی ــد ک ــان می ده نش

ــوند. ــتاده می ش ــل آن ایس ــته و در مقاب نداش
منطقــی کــه در پشــت ایــن مخالفــت قــرار دارد، هیــچ توجیــة 
ــتادن در  ــتیزی و ایس ــی، دیگرس ــا تک خواه ــتی ب ــز همدس ج
ــزار  ــد ه ــت دوص ــک جمعی ــدارد. ی ــاالری ن ــل مردم س مقاب
نفــری کــه نزدیــک 40درصــِد مــردم یــک والیــت را تشــکیل 
ــا  ــو ب ــا همس ــت ت ــان اس ــن حق ش ــن کوچک تری ــد، ای می دهن

ــد. ــزاری کنن ــاده را نام گ ــن ج ــی ای ــون اساس قان

احمد بهار چوپان

پرسشی دارم از اشرف غنی دانشمند باز پرس
ارتــش ملــی هنــگام دفــع تعــرض آدم ُکشــان 
ــد؟ ــه رعایــت کن ــوازن قومــی« را چگون طالبــی »ت
ــه  ــم دویم ــاب فخی ــه کت ــان ک ــة طالب ــا تعلیم نام ــه ی نظام نام
ســقاوی اســت، امــا از ارتــش ملــی را نمی دانــم کــه آیــا همــان 
ــز  ــا مغ ــت ی ــده از دوران روس هاس ــی بازمان ــة قدیم نظامنام
ــدی  ــة جدی ــوده اش نظام نام ــاِع جنگ آزم ــر دف ــر و وزی متفک
ــت؟ ــة آن اس ــن نکت ــی« مهم تری ــوازن قوم ــه »ت ــته اند ک نوش

داوود عرفانی

ســرخورده گی  بــا  عمیقــی  پیونــد  اســطوره گرایی 
ــان تراشــی های افغانســتان  ــراد دارد. قهرم اجتماعــی اف
از چنیــن آبشــخوری تغذیــه می شــود. دوگانه گــی 
هویتــی جوانــان مــا کــه در بیــن هویــت ســنتی و مــدرن ســرگردان 
ــم  ــه مفاهی ــش ب ــنتی خوی ــطوره های س ــه اس ــرای توجی ــد؛ ب مانده ان
بــزرگ علــوم انســانی پنــاه می برنــد. بــر ایــن اســاس، فــان قهرمــان 
ــان  ــی و ف ــم اجتماع ــین مفاهی ــود تئوریس ــواد می ش ــی بی س قوم
ــی!  ــزرگ اجتماع ــای ب ــدة تزه ــون کنن ــود دگرگ ــی می ش ــر قوم رهب

ــت اســت. ــا واقعی ــز تلخــی اســت، ام طن

عزیزاهلل ایما

ــی  ــاط ادب ــت از انحط ــی نخس ــار در َسبکشناس به
دوران صفوی هــا یــاد می کنــد. ســپس افغانــان 
می گویــد  قدیــم  آریایی هــای  از  طوایفــی  را 
ــت  ــب دس ــه ترتی ــاس اول و دوم ب ــاه عب ــه ش ــد ک و می افزای
ــور  ــد و در ام ــاده می گذارن ــار گش ــان را در قنده ــران افغ س
ــازند. در  ــر می س ــان را میس ــه دخالت ش ــل زمین ــی مح سیاس
ــان  ــگارد و ایــن کــه افغان ادامــه از فســاد ســلطان حســین می ن
ــد و  ــتقال می افتن ــع اس ــه طم ــران ب ــای ای ــک رقب ــه تحری ب
ــد،  ــا نمی کنن ــم اکتف ــه آن ه ــوند و ب ــرف می ش ــار را متص قنده
ــی  ــة آریای ــک طایف ــه از ی ــد و کاری ک ــان می تازن ــه اصفه ب
هیچ وقــت شــنیده نشــده بــود )یعنــی محــو تمــدن( بــه عمــل 

ــد. آوردن
ــت،  ــس انداخ ــران را پ ــان ای ــة افغان ــد: »فتن ــپس می نویس س
ــار دیگــر تمــدن محــو شــد، شــیخ محمــد  ــات و تمــام آث ادبی
ــن  ــش ای ــتانه کمابی ــگ آذر و گلس ــی بی ــن، لطفعل ــی حزی عل

قضایــا را نوشــته اند.«
بــه نظــر می رســد، یکــی از عوامــل عمــدة همــان نــگاه ســطحی 
ــه  ــای تاریخــی اســت ک ــه رویداده و ســیاه و ســپید نســبت ب
ــد. در  ــه می کن ــرت را تقوی ــس نف ــد و ح ــردم را برمی انگیزان م
نوشــته های تاریخــی ایــران بیــش از آن کــه ریشــه های داخلــی 
ــا در  ــن صفوی ه ــال خش ــند و از اعم ــته باش ــاط را جس انحط
هــرات و قندهــار یــادی کننــد، اعمــال و جنایــت فــردی به نــام 
شــاه اشــرف را بــه سراســر ســرزمینی بــزرگ تعمیــم می دهنــد 
و مســبب پیدایــش ذهنیــت زشــتی می شــوند کــه اثــر آن 
ــا  ــح و صف ــد در صل ــه می توانن ــایه هایی ک ــان همس ــده ها می س
منافــع امــروز و فــردای خویــش را دریابنــد، می مانــد. مســوول 
جنایــت هولنــاک و قتــل ســتایش کوچــک و بیگنــاه، قلم هــای 
ــان  ــا نفرت ش ــپید را ب ــای س ــت کاغده ــه بی دق ــد ک ــم ان ه

ــد. ــیاه کرده ان س

فیـسبـوک نـــامــه
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