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شـهر کابل صبح سـه شـنبه )31 حمل/19اپریل( شاهد 
انفجـار مرگبـار و کم سـابقه یی بـود. انفجـار در قطعـة 
حفاظـت از رجـال برجسـته روی داد و در نتیجـه آن 
27 تن کشـته شـدند و 182 تن دیگر زخم برداشـتند.
دو  مهاجمـان  امنیتـی،  مقام هـای  اظهـارت  براسـاس 
تـن بودنـد. مهاجـم اولـی موتر باربـری مملـو از مواد 

منفجـره را منفجـر کرد و مهاجم دومی وارد سـاختمان 
کارمنـدان بـاال مقـام امنیـت ملی شـد.

در  شـهر  مزدحـم  منطقـه  یـک  در  انفجـار  ایـن 
نزدیکـی پـل محمـود خـان روی داد؛ سـاحه یی که بـه 
وزارت دفـاع و قصـر ریاسـت جمهوری نیـز نزدیـک 
اسـت. انفجـار بـه حـدی قـوی بـود کـه شیشـه های 
سـاختمان ها و بلنـد منزل هـا چندیـن کیلومتـر دورتـر 

از محـل انفجـار، شکسـتند.
از  یکـی  انفجـار  از  پـس  کـه  می رسـاند  گزارش هـا 
مهاجمـان انتحـاری وارد سـاختمان قطعـة حفاظت از 
رجـال برجسـته می شـود و بـه شـلیک بـاالی کارکنان 
ایـن اداره می پـردازد. آمارهـای غیررسـمی حکایت از 

تلفـات سـنگین در ایـن رویـداد می کنـد. 
ایـن  قربانیـان  بیشـتر  کـه  گفتنـد  امنیتـی  مقام هـای 
رویـداد، غیرنظامیـان هسـتند. قومانـدان امنیـه کابـل 
از 28 تـن کشـته و 183 زخمـی سـخن گفـت. ایـن 
مقـام پولیـس تایید کرد که شـماری از نظامیـان نیز در 

نتیجـه ایـن حملـه کشـته و زخمـی شـده اند.
ایـن  در  کـه  اسـت  گفتـه  عامـه  صحـت  وزارت 
حادثـه 15 تـن کشـته شـده و 327 تـن دیگـر زخـم 
افـزوده کـه  اعالمیه یـی  ایـن وزارت در  برداشـته اند. 
ولـی  اسـت  از زخمی هـا وخیـم  وضعیـت شـماری 
شـماری دیگـر از مجروحـان حادثـه پـس از تـداوی 
ابتدایـی مرخص شـده اند.طالبان مسـوولیت این حمله 
را بـه عهـده گرفتـه اسـت. مهمترین سـوال این اسـت 
کـه یک موتـر باربری مملـو از مواد انفجـاری چگونه 
ممکـن اسـت پـس از عبـور از چندیـن سـد امنیتی و 
پوسـته های پولیـس خودرا به مرکز شـهر برسـاند و بر 

یکـی از حسـاس ترین محـل امنیتـی حملـه کنـد.
آقـای رحیمـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال گفـت: »این 
جنـگ تنهـا در کابـل نیسـت...            ادامه صفحه6
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هنگام بروز اختالفات، بی طرفانه صحبت کنید و حتی االمکان 
ناِم اشخاص را ذکر نکنید.

ا.چ.جکسون 

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

توافقات مهم دولت با حزب اسالمی 
یک منبع بلندپایه:

 یکی از خواست های حکمتیار دست یافتن به شهرک ها است

حادثــة خونیــن کابــل یکبــار دیگــر قســاوت و 
ــرف و  ــی را از یکط ــزم طالبان ــی تروری ــت اصل ماهی
ــی را از  ــح حکومت ــد صل ــی رون ــی و پوچ بی برنامه گ
طــرف دیگــر بــر مــال ســاخت. مــا در بیــرون از دولت 
ــة تروریســتی غــم  ــن فاجع ــان ای ــا قربانی ــم ب می توانی
ــه درود  ــهدای حادث ــه روح ش ــم و ب ــریکی نمایی ش
ــش  ــه در بخ ــت چ ــوولیت حکوم ــا مس ــتیم، ام بفرس
ــدام ســکتور هــای  ــد اق سیاســت گزاری و چــه در بُع

ــد. ــنگین می باش ــیار س ــیار بس ــی بس امنیت
تفــاوت میــان حکومــت و طالبــان در ایــن اســت کــه 
طالبــان از خــود یــک تعریــف کامــاًل روشــن، ثابــت 
و غیــر قابــل تغییــر دارنــد و دقیقــًا می داننــد کــه چــه 
می کننــد، امــا حکومــت متاســفانه یــا از خــود تعریــف 
نــدارد و یــا هــم مــردم نمی داننــد کــه حکومــت چــی 
ــت های  ــن سیاس ــی ای ــر روز قربان ــردم ه ــد. م می کن
غلــط می شــوند، چــون نیروهــای امنیتــی نیــز در 
ــام  ــک ب ــن سیاســت ی ــد. ای ــه ان ــرار گرفت تاریکــی ق
ــا آب  ــه از کج ــن ک ــا ای ــت و ی ــوای حکوم و دو ه
می خــورد، مــردم را گیــچ و سرنوشــت یــک ملــت را 

در ابهــام قــرار داده اســت.
ــۀ  ــعود در مصاحب ــی مس ــر احمدول ــر مختص نظ

ــد ــون میون ــا تلویزی ــی ب تلیفون

حـکومت 
چه کـار می کنـد؟
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هغــه زیاتــه کــړه، هرځــل چــې یــو وکیــل یــا 

ــو او  ــي پولیس ــي اردو، م ــک د م ــناتور خل س

مــي امنیــت پــه لیکــو کــې جــذب تــه هڅويل، 

نــو د امنیتــي او دفاعــي ځواکونــوارادې وررسه 

ــده  ــه څرګن ــوې دي. هغ ــاوړې ش ــې پی ال زیات

کــړه، لــه زرګونــه امنیتــي او دفاعــي ځواکونــو 

رسه چــې زه غږېدلــی یــم، دوی ټول د ســیايس 

ACKUقــر همغــږي او یووالــی غــواړي.



دربــارۀ  رســانه ها  طریــق  از  حتمــًا 
پیشــرفت فنــاوری چیزهــای زیادی شــنیده 
ــاال  ــن ح ــه همی ــود ک ــه می ش ــد. گفت ای
ربات هایــی ســاخته شــده کــه بخــش 
بزرگــی از کارهــای شــخصِی افــراد را مثــل 
ــاده  ــن و آم ــان پخت ــزل، ن ــاک کاری من پ
ــن  ــد. همچنی ــام می دهن ــای انج ــردِن چ ک
ــد ســاِل دیگــر  ــا چن ــه می شــود کــه ت گفت
ــه  ــم ب ــا ه ــن ربات ه ــازۀ ای ــل های ت نس
ــرف  ــی ح ــا توانای ــه حت ــد ک ــازار می آین ب
زدن و درد دل کــردن بــا آدم هــا را هــم 
از  دیگــر کســی  تــا  داشــت  خواهنــد 

ــود.  ــگ نش ــش تن ــی دل تنهای
دنیــای فنــاوری بــدون شــک در حــال 
ــال های  ــان ها در س ــت و انس ــرفت اس پیش
و  چشــم گیر  پیشــرفت های  بــا  آینــده 
ــد  ــنا خواهن ــز آش ــری نی ــرت آورِ دیگ حی
ــا  ــه ربات ه ــِر این گون ــوع دیگ ــا ن ــد. ام ش
در ارگ ریاســت جمهــوری کشــور اخیــراً 
ــن  ــد. ای ــب ان ــه بســیار جال ــدا شــده ک پی
هیــأت  در  حــاال  کــه  ربات هــا  نــوع 
ســخنگویان و معاونــاِن ســخنگوی ریاســت 
ــر  ــوند، علی الظاه ــر می ش ــوری ظاه جمه
ــا تفــاوت  ــد، ام دارای گوشــت و خــون ان
ــن  ــا آدم هــای عــادی در ای اصلــی آن هــا ب
اســت کــه ربــات انــد. بــه ایــن معنــی کــه 
وقتــی بــا رســانه ها صحبــت می کننــد، 
چیزهایــی را کــه از قبــل نوشــته شــده، از 
ــن موضــوع  ــد و ای روی صفحــه می خوانن
کــه بــه نظــر آن هــا از دیــد دیگران پوشــیده 

ــت.  ــکار اس ــاًل آش ــد، کام می مان
ــاون  ــه مع ــا ب ــی از مهمانی ه ــن در یک م
ســخنگوی پیشــین ریاســت جمهــوری 
)ظفــر هاشــمی( ایــن نکتــه را یــادآور 
ــه  ــرا از روی صفح ــه چ ــم ک ــدم و گفت ش
چنــد جملــة ناقابــل را می خوانــی کــه 
ــی او  ــد. ول ــه دل نمی زن ــی ب ــاًل چنگ اص

ــری را رد  ــن ام ــا کمــال پُررویــی چنی ب
کــرد و گفــت کــه نــوع ســخن گفتــن مــن، 
چنیــن اســت و همــه فکــر می کننـــد کــه 
بــه اصطــالح بــه لفــظ قلــم گــپ می زنــم. 
ــا تقــررِ دو معــاون ســخنگوی  امــا حــاال ب
تــازه )جالــب ایــن اســت کــه هنــوز 
مشــخص نیســت کــه ایــن افــراد معاونــاِن 
ریاســت  ظاهــراً  زیــرا  کســی اند  چــه 
جمهــوری ماه هاســت کــه بــدون ســخنگو 
بــه ســر می بــرد( همیــن امــر تکــرار 
ــازۀ  ــان ت ــه معاون ــن ک ــی ای ــود؛ یعن می ش
ریاســت جمهــوری نیــز مثــل معــاون 
ســابق ســخن می گوینــد و یــا بهتــر اســت 
گفتــه شــود، ســخنان را می خواننــد. در 
حالــی کــه ایــن ســخنان چنــان تکــراری و 
چوکات بنــدی شــده انــد کــه نیــاز بــه فکــر 
ــه ســاده گــی  ــوان ب ــد و می ت ــردن ندارن ک

ــرد.  ــد ک ــود تقلی ــیوۀ خ ــه ش ــا را ب آن ه
امــا مــن نمی دانــم کــه چــرا معاونــان 
ــود را  ــوری، خ ــت جمه ــخنگوی ریاس س
ــة  ــد جمل ــد کــه حتمــا چن مکلــف می دانن
ســاده را از کاغــذ مــال نقطــی کننــد. 
ــول اســت  ــِم معم ــک رس ــن ی ــلمًا ای مسـ
ــت های  ــک اداره خواس ــخنگویان ی ــه س ک
ادارۀ خــود را بازتــاب دهنــد و نــه نظــرات 
و افــکار شخصی شــان را. ادب نیــز چنیــن 
اصلــی  بحــث  ولــی  می کنــد؛  حکــم 
ــی  ــراد توانای ــن اف ــر ای ــه اگ این جاســت ک
بازتــاب و ارایــة نظــراِت ادارۀ خــود را 
ــن  ــه چنی ــد ب ــه درســتی ندارنــد، نبای ب

شــوند.  گمــارده  موقعیت هایــی 
بــا  رابطــه  در  نیــز  دیگــری  مســالة 
ارگ  ســخنگوی  معاونــان  روخوانــی 
ــن  ــه ذه ــد ب ــوری می توان ــت جمه ریاس
ــازۀ  ــا اج ــه آن ه ــود و آن این ک ــادر ش متب
ــد کــه خــارج از کاغــِذ روی  ایــن را ندارن
میزشــان فکــر کننــد و حتــا محتــوای آن را 

بــه زبــان و لهجــة خــود بیــان کننــد. شــاید 
ــه فضــای آن  فضــای فعلــی ارگ نســبت ب
ــن  ــد و ای ــده باش ــته تر ش ــته بس در گذش
ــورد  ــوع برخ ــک از ن ــدون ش ــرد ب رویک
ــا  ــوری ب ــت جمه ــی ریاس ــر مطبوعات دفت

رســانه ها کامــاًل مشــخص اســت. 
ــور  ــس جمه ــاِن ریی ــته و در زم در گذش
ریاســت  ســخنگویان  نیــز  کــرزی 
ــود  ــاِص خ ــای خ ــوری محدویت ه جمه
ــه  ــاًل پذیرفت ــری کام ــن ام ــتند و ای را داش
ــات  ــی هرگــز در حــد رب شــده اســت، ول
ــد  ــی می توان ــای غن ــد. آق ــل نمی کردن عم
بــه جــای ســخنگویان ریاســت جمهــوری 
ــتخدام  ــات اس ــد رب ــا، چن ــان آن ه و معاون
کنــد و بگــذارد کــه آن هــا از ایــن موقعیــِت 
باشــکوه بــا رســانه ها ســخن بگوینــد. 
دارای  انســان های  دادِن  تقلیــل  زیــرا 
پوســت و گوشــت و اســتخوان بــه ربــات، 
ــد  ــد چن ــه خری ــبت ب ــوارتری نس کارِ دش

ــود.  ــد ب ــات خواه رب
چنیــن  فراینــد  در  کــه  دیگــر  مســالة 
می پیونــدد،  وقــوع  بــه  خوانش هایــی 
فاصلــه میــان پرســش و پاســخ اســت. 
آقــای  و  می پرســد  چیــزی  خبرنــگار 
ســخنگوی ریاســت جمهــوری چیــزی 
مثــال،  گونــة  بــه  می دهــد.  پاســخ 
از  یکــی  گــزارش  در  دوشــنبه  شــب 
ــورد  ــه در م ــی ک ــای خصوص تلویزیون ه
ــت وحــدت  ــِت دول ــی و کفای ــدم کارآی ع
ملــی بــود، ایــن پرســش مطــرح شــد کــه 
آیــا ارگ ریاســت جمهوری گفتــه می تواند 
کــه کــدام کارِ مهــم از ســوی ایــن دولــت 
بــرای حــل مشــکالت مــردم انجــام شــده، 
امــا معــاون ســخنگوی ریاســت جمهــوری 
متنــی را آغــاز بــه روخوانــی کــرد کــه در 
آن گفتــه شــده بــود کــه رییــس جمهــوری 
ــا فســاد را  ــارزه ب ــی مب ــی شــورای عال غن

ــت.  ــرده اس ــاد ک ایج
ــع  ــخی قان ــد پاس ــخ می توان ــن پاس ــا ای آی

ــان پرسشــی باشــد؟  ــه چن ــده ب کنن
بــدون شــک خیــر؛ زیــرا مشــخص اســت 
کــه ســخنگویان ارگ از روی ناچــاری بــه 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــی مب ــورای عال ــاد ش ایج
ــت  ــتاورد دول ــن دس ــوان مهم تری ــه عن ب
وحــدت ملــی اشــاره کــرده انــد و چنیــن 
ــود.    ــرای شــان داده شــده ب ــاًل ب ــی قب متن
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حملـه به ریاسـت دهـم امنیـت ملی کـه مسـوولیت تامین 
امنیـت رجال برجسـته کشـور را بـه عهده دارد و کشـته و 
زخمی شـدن نزدیـک بـه چهارصـد تـن از منسـوبان ایـن 
بـه  توانسـته اند  طالبـان  کـه  اسـت  آن  روایت گـر  اداره، 
هـر دلیلـی قلـب دولـت را صدمـه بزننـد و وارد یکـی از 
کشته شـدن  شـوند.  کشـور  امنیتـی  ارگان هـای  مهم تریـن 
افسـران و سـربازان جـوان و پرتـوان ایـن اداره و زخمـی 
شـدن ده هـا غیرنظامـی، در یـک چشـم به هم زدن نشـان از 
آن دارد کـه طالبـان توانسـته اسـت، انتقـام همه افرادشـان 
را کـه در جنگ هـای اخیـر توسـط نیروهای امنیتی کشـور 
ازبیـن رفته انـد، بگیرنـد. موفـق شـدن طالبـان در چنیـن 
حمله یـی بـدون شـک، بی حمایـت حلقه هـا و نیروهایـی 
ممکـن  کشـور  امنیتـی  و  سیاسـی  نهادهـای  و  کابـل  در 
نیسـت. مـا بارهـا گفته ایـم که در پشـت حمله هـای طالبان 
بـر مواضـع و مراکـز هدفمنـد بـه خصـوص حمله هـای 
انتحـاری و هدفمنـد آنـان دسـت های مهمـی قـرار دارد 
و بایـد ایـن حلقـة حمیاتـی طالبـان شناسـایی شـوند؛ امـا 
نه تنهـا کـه چنیـن نشـد؛ می بینیـم افـرادی کـه متهـم بـه 
بودنـد،  آنـان  بـرای  پایگاه سـازی  و  طالبـان  از  حمایـت 
آنـان  از  قـرار گرفته انـد و کسـی  بیشـتر  مـورد حمایـت 
سـوالی نکـرد. در چنیـن جریانـی چگونـه می شـود انتظار 
داشـته باشـیم کـه حلقه هـای حمایتـی طالبـان شناسـایی و 
بازداشـت شـوند. بـه هر صـورت، وقتی چنیـن حمله هایی 
بـه ایـن بزرگـی و به همیـن سـاده گی اتفاق می افتد، نشـان 
از غفلت مسـووالن و نهادهای کشـفی و اسـتخباراتی دارد. 
نیـز  و  برکنـار شـوند  از وظایف شـان  بایـد  مقام هـا  ایـن 
مسـووالن حوزه های امنیتی و پولیس کشـور که در سـاحة 
مورد هدف مسـوولیت داشـتند، بـه نهادهای عدلی کشـور 

شـود.  معرفی 
امـا مهم تـر از همـه ایـن اسـت تازمانـی کـه رهبـری نظام 
ارادۀ قاطـع برای اصالحات و جدیـت در مبارزه باتروریزم 
نداشـته باشـد، نمی توانیـم در مبـارزه با این گونـه حمله ها 

و موفقیـت در برابـر تروریـزم نایل آییم.
از جانـب دیگـر، حملـة دیروز در کنـار جنگ های جبهه یی 
طالبـان و حمـالت انتحاری شـان در روزهای اخیر، نشـان 
از آن دارد کـه طالبـان همان طالبان اند و سـخن از صلح را 
نمی شـنوند و توانایـی تصمیم گیـری در ایـن خصوص هـا 
را ندارنـد. بنابرایـن، دروازه گفت وگـو بـا طالبـان کـه فقط 
بـرای مصـرف کـردن و غـارت کـردن پول های بـاد آورده 
اسـت، بسـته شـود و بایـد بـا دشـمنان مـردم از راه زور و 
نظامـی سـخن گفتـه شـود؛ زیـرا طالبان بـه عنـوان عناصر 
شـناخته شـده، نه بـه افغانسـتان بـاور دارند و نه بـه مردم. 
ایـن گـروه در هـر لباسـی کـه باشـند و بـه هـر نامـی کـه 
شـناخته شـوند، یک وظیفه را بـه پیش می برنـد. فرقی بین 
حکمتیـار و مالعمـر و منصـور و ابوبکـر بغـدادی نیسـت. 
این هـا یـک ابـزار و یـک خوانش متفـاوت از اصـل اند که 
بـر گردۀ جهان اسـالم در خاورمیانه و افغانسـتان سـنگینی 
می کننـد. بارهـا گفتیـم بیـن آن طالبانـی کـه می جنگنـد و 
بیـن آنانـی کـه بـا ریش هـای ترشـیده و نکتایی هـای بلند 
شـان از طالبـان در حکومـت دفـاع می کننـد، هیـچ تفاوتی 
وجـود نـدارد. در کنـار این کـه بحث صلـح معنایـی ندارد، 
سیاسـت های ارگ نیـز نیـاز بـه تعدیـل جـدی دارد و باید 
در ایـن زمینـه توجـه شـود. از طـرف دیگـر پاکسـتان هـر 
روز بـا توجـه بـه سیاسـت نرمـی کـه پیشـه کـرده اسـت، 
افغانسـتان را به قیمومیت خودش نزدیک سـاخته اسـت و 
حملـه بـه نهادهـا و افردی کـه ضد پاکسـتان اند ایـن ادعا 
را ثابـت مـی کند. سـکوت بسـیاری از مقام هـای حکومتی 
در برابـر پاکسـتان و توجیه طالبان توسـط برخـی از مقام ها 
روایت گـر حضـور پاکسـتان در نظـام افغانسـتان اسـت و 
ایـن همـه نشـان می دهـد کـه مـا در دل یـک فاجعـه قرار 
گرفته ایـم و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه یـک موتـر کالن 
مملـو از مـواد انفجـاری و طالبـان انتحـاری در داخل کابل 

بـرای خودشـان این گونـه کار می آفریننـد.

حلقۀ حمیاتی طالبان 
شناسایی شوند
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یــک  دســتگیری  از  داخلــه  وزارت  مقام هــای 
ــاور  ــل دو مش ــه قت ــم ب ــه مته ــراری ک ــس ف پولی

امریکایــی  اســت خبــر می دهــد.
صدیــق صدیقــی ســخنگوی ایــن وزارت می گویــد 
مظنــون اصلــی قتــل دو مشــاور امریکایــی  پــس از 

چهــار ســال باز داشــت شــده اســت.

ــام  ــور ن ــه عبدالصب ــم ک ــن مته ــة او، ای ــه گفت ب
ــی  را  دارد چهــار ســال پیــش دو مشــاور امریکای
ــا  ــه  ب ــور داخل ــاختمان وزارت  ام ــه س در محوط

ــانده اســت. ــل رس ــه قت ــی ب ــلیک مرم ش
آقــای صدیقــی گفتــه اســت این فــرد در ولســوالی 
یکاولنــگ والیــت بامیــان از ســوی نیروهــای 

ــده  ــال داده ش ــل انتق ــه کاب ــار و ب ــس گرفت پولی
ــود  ــرم خ ــه ج ــتین ب ــی نخس ــت و در بازجوی اس

ــت . ــرده اس ــراف ک اعت
مشــاور  دو  پیــش  ســال  چهــار  عبدالصبــور 
امریکایــی  را در محوطــه ســاختمان وزارت امــور 
ــود. ــه قتــل رســانده ب ــه ب ــا ضــرب گلول داخلــه ب
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روابط طالبان و روسیه افزایش یافته است
با  را  خود  دیپلوماتیک  تماس های  روسیه 
زیرا  است،  بخشیده  افزایش  طالبان  گروه 
مسکو سعی دارد از پیشروی گروه داعش 
در  و  کرده  جلوگیری  مرکزی  آسیای  در 
که  افغانستان  در  را  خود  نفوذ  حال  عین 
زمانی آن را اشغال کرده بود، بیشتر سازد.

والدیمیر  ویژۀ  فرستادۀ  کابلوف،  ضمیر 
به  تازه گی  به  افغانستان  امور  در  پوتین 
که  است  گفته  انترفکس  خبری  آژانس 
تبادله  برای  راه های  طالبان  و  مسکو 
عالیق  کابلوف،  گفتة  به  دارند.  اطالعات 
روسیه  با  داعش  علیه  طالبان  اهداف  و 
به  قبل  سال  داعش  گروه  است.  یک سان 
مناطق  در  طالبان  عنوان یک رقیب عمده 

شرقی افغانستان، ظهور کرد.
روابط  داشتن  مورد  در  مسکو  اعتراف  با 
روسیه  تحلیل گران،  از  شماری  طالبان،  با 
متهم  افغانستان  در  گانه  دو  بازی  به  را 

می کنند.
خروج نیروهای روسی از افغانستان

بیش از دو دهه می گذرد که اتحاد جماهیر 
شده  خارج  افغانستان  از  سابق  شوروی 
است، اما مسکو ارتباط خود را با حکومت 
افغانستان که با طالبان در جنگ می باشد، 
با افزایش مساعدت های نظامی و اقتصادی 
مساعدت ها  این  است.  بخشیده  استحکام 
شامل تهیه ده هزار کالشینکوف و مهمات 
زیاد است که حکومت افغانستان در مبارزه 

با داعش و طالبان از آن استفاده می کند.
وحید مژده یکی از آگاهان مسایل مرتبط 

به  نمی خواهد  مسکو  می گوید،  طالبان  به 
عنوان حامی طالبان جلوه کند، زیرا روابط 
اظهارات  قرار  دارد.  هم  کابل  با  خوبی 
به  طالبان،  با  روسیه  داشتن  ارتباط  مژده، 
افغانستان  حکومت  با  خصومت  مفهوم 

نیست.
ماه  در  پاکستان  چاپ  نیشن،  روزنامة 
منصور،  اختر  مال  که  داد  گزارش  دسمبر 
رهبر طالبان یک نشست مخفی با والدیمیر 
پوتین داشت تا روی امکان حمایت روسیه 
از طالبان در جنگ علیه داعش بحث کنند.
ارتباط  روسیه  تحلیل گران،  گفتة  به  اما 
جلوگیری  در  مبارزه  برای  را  طالبان  با 
به  افغانستان  از  داعش  نفوذ  گسترش  از 

آسیای مرکزی، مهم می پندارند.
خط دیورند

داعش  ویدیویی  نشرات  اساس  بر 
که  تندروانی  واستخبارات چندین کشور، 
می باشند  مرکزی  آسیایی  کشورهای  اتباع 
مرزی  مناطق  در  دیورند،  خط  امتداد  در 
داعش  توسط  پاکستان  و  افغانستان  بین 
تندروان  این  از  آموزش می بینند. شماری 
که زمانی در کنار طالبان می جنگیدند، حال 
به داعش پیوسته اند و به گفته رسانه های 
روسی امکان دارد برای انجام فعالیت های 
دهشت افگنی به کشورهای خود برگردند.

در  روسی  تحلیل گر  بالنک،  ستیفن 
شورای سیاست خارجی امریکا به صدای 
وخامت  از  واقعًا  روسیه  که  گفت  امریکا 
نگران  مرکزی  آسیای  در  امنیتی  اوضاع 
است و هراس دارد که وادار به کمک به 

با  متحدان آسیای مرکزی خود در مبارزه 
دهشت افگنی شود.

از  حالی که  در  افغانستان  حکومت  اما 
دریافت مساعدت های روسیه علنًا استقبال 
کرده است با نظر احتیاط به تماس ها بین 

مسکو و طالبان می نگرد.
جمهوری  ریاست  مشاورین  از  یکی 
شود  فاش  نامش  نخواست  که  افغانستان 
از  شماری  که  گفت  امریکا  صدای  به 
شمول  به  افغانستان  همسایه  کشورهای 
تبادله  مجراهای  ایجاد  برای  روسیه، 
اطالعات، با گروه های انشعابی طالبان در 

تماس شده اند.
این مشاور رییس جمهور اشرف غنی گفت، 
افغانستان  همسایه  یگانه  شاید  ازبکستان 
باشد که با طالبان تماس نگرفته است. اما 
او گفت تاجکستان در برقراری تماس بین 
روسیه و طالبان نقش بسیار مهمی داشته 

است.
کدام  طالبان  آیا  که  نیست  روشن  هنوز 
روسیه  از  را  مالی  یا  و  نظامی  کمک 
دریافت کرده است و یا خیر، اما به گفته 
این  افغانستان،  جمهوری  ریاست  مشاور 
گروه همواره در تالش است تا از جانب 
جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود.
والدیمیر  ویژۀ  فرستادۀ  کابلوف،  ضمیر 
داعش  گفت  افغانستان  امور  در  پوتین 
می خواهد از افغانستان به عنوان پلی برای 
جهش و توسعه حضور شان به دیگر نقاط 

استفاده کند.
اما بر اساس اظهارات وحید مژده، طالبان 
به مسکو گفته اند که داعش از افغانستان 
بیشتر برای آموزش دهی جنگ جویان خود 
توسعه  از  طالبان  گروه  و  می کند  استفاده 
کشورهای  به  دهشت افگنانه  فعالیت های 

آسیای مرکزی، حمایت نمی کند.
بزرگ  تمرینات  دومین  روسیه  هم،  آن  با 
در  اخیر  ماه  چند  طی  را  خود  نظامی 
افغانستان  با  مرز  امتداد  در  و  تاجیکستان 
انجام داده و آن را بخشی از آموزش های 

ضد دهشت افگنی عنوان کرده است.

در پی عقب نشینی ناگهانی نیروهای امنیتی 
از بخش هایی در هلمند و بازشدن دست 
این والیت، سرپرست وزارت  طالبان در 
دفاع اعالم کرد که نیروهای امنیتی یی که 
دفاعی  جبهه  باید  کرده اند،  عقب نشینی 

کشور را در مناطق جنوبی تقویت کنند.
معصوم  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به 
ملی  دفاع  وزارت  سرپرست  استانکزی 
مناطق  در  امنیتی  نیروهای  که  می گوید 
نوزاد  و  قلعه  موسی  مانند  جمعیت  کم 
کمتر حضور دارند، بر همین اساس باید 
نیروهای امنیتی کشور دوباره سازمان دهی 

شوند.
آقای استانکزی در ادامه گفته است: برخی 
از نیروها در مناطق صحرایی حضور دارند 
که حضور آنها تاثیر کمی بر ایجاد امنیت 
سوی  از  دارد.  افغانستان  شهروندان  بر 
دیگر نکته مهم تر این است که استراتژی 
گروه های تروریستی بر این است که این 
گروه ها به صورت گروه های کوچک در 
به  منطقه  از یک  پیشروی هستند و  حال 

منطقه دیگر حرکت می کنند.
نیروهای  انتقال  و  نقل  برای  تصمیم  این 
افغانستان در راستای نظر فرماندهان ناتو 
این  فرماندهان  زیرا  است،  گرفته  انجام 

سازمان بر این باورند که نیروهای امنیتی 
پیش  کمی  بسیار  سرعت  با  افغانستان 
طالبان  نیروهای  به  را  میدان  و  می روند 

واگذار می کنند.
کنونی  وضعیت  کرد:  اضافه  استانکزی 
جایی  به  جا  اما  نیست  مطلوب  چندان 
استراتژیک  مناطق  در  امنیتی  نیروهای 
نیروهای  پیشروی  از  جلوگیری  برای 
جبهه مقابل و بیرون راندن آنها از منطقه 
امنیتی  نیروهای  که  شود  باعث  می تواند 
با  مقابله  در  را  عمل  ابتکار  افغانستان 

طالبان در دست گیرند.
به  را  درگیری ها  باید  ما  داد:  ادامه  وی 
مسکونی  مناطق  و  قریه ها  از  خارج 
مناطقی  و  بسته  را  مرزها  باید  بکشانیم، 
را به دست آوریم که نیروهای دشمن در 

آنجا حضور دارند.

ارتش کشور طیاره بدون سرنشین در اختیار گرفت

سرپرست وزارت دفاع: 

جبهۀ دفاعی در مناطق جنوبی باید تقویت شود

تحت  نخستین بار  برای  افغانستان  ارتش 
طیاره های  امریکایی   مشاوران  حمایت 
بدون سرنشین  گشت زنی را از پایگاهی در 
قابلیت  تا  درآورد  پرواز  به  هلمند  والیت 
خود را برای پشتیبانی هوایی افزایش دهد.
حمالت  تشدید  دنبال  به  ارتش  نیروهای 
هراس افگنان طالب شماری از والیات به 
از  مستقل  هوایی  نیروی  ایجاد یک  دنبال 

ناتو هستند.
نیازهای  رفع  برای  عمدتًا  ارتش  سربازان 
همچنین  و  خود  اطالعاتی  و  تجسسی 
به طیاره های  انجام حمالت هوایی متکی 

خارجی هستند.
تجسسی  سرنشین  بدون  طیاره های  اولین 
که به خدمت ارتش افغانستان در آمده از 
امریکایی   سرنشین  بدون  طیاره های  نوع 
در  که  است  ایگل  اسکن  به  موسوم 
پایگاهی در والیت هلمند و همچنین در 
یک پایگاه آموزشی در مزار شریف مستقر 

شده اند.
که  گونه  آن  است  قرار  افغانستان  ارتش 
واشنگتن  از  سیستم  هشت  شده  اعالم 
مجهز  آنها  از  یک  هر  که  کند  دریافت 
در  آنها  تمام  از  و  بوده  طیاره  شش  به 
خواهد  استفاده  کشور  مناطق  متشنج ترین 

شد.

امریکا  ارتش  مشاور  یک  وایت،  جیسون 
در بیانیه یی گفت: قبل از به کارگیری این 
تکنولوژی نیروهای امنیتی افغانستان برای 
رفع نیازهای اطالعاتی خود عمدتًا متکی 
مخابراتی  ارتباطات  و  انسانی  منابع  به 
شکل  به  ایگل  اسکن  سیستم های  بودند. 
آنها  قابلیت  تقویت  موجب  چشم گیری 
برای جمع آوری اطالعات و انجام تجسس 

خواهد شد.
این  اساسی  عملیات های  حال،  این  با 
شبکه تا چندین سال به طور کامل توسط 
شد.  خواهد  انجام  خارجی  اپراتورهای 
سربازان افغانستان هم در امریکا و هم در 
پایگاه هایی در داخل کشور در حال دیدن 

آموزش هستند.
در حالی که فرماندهان افغانستانی بر پرواز 
نظارت  سرنشین  بدون  طیاره های  این 
خواهند کرد، عملیات های این طیاره های 
به  متکی   2۰18 سال  تا  سرنشین  بدون 

پیمان کاران خارجی خواهد بود.
ایگل  اسکن  سرنشین  بدون  طیاره های 
غیرمسلح  تجسسی  طیاره  یک نوع 
آن  فروند  یک  هر  که  است  امریکایی  
حدود 1۰۰ هزار دالر قیمت داشته و قادر 
به تصویربرداری با کمره های کیفیت باال و 

مادون قرمز است.

  پس از چهار سال عامل قتل دو مشاور امریکایی  بازداشت شد

فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  جهانی  عبدالباری 
کشور گفته است اکنون که هند از دعوایش بر 
سر الماس کوه نور گذشته، افغانستان می تواند 

مدعی این نگین گران بهای جهانی گردد.
حکومت هند رسمًا اعالن کرد که الماس کوه 

نور ملکیت بریتانیا بوده، و با این سخن، ادعای 
الماس  این  مالکیت  سر  بر  هند  دهة  چندین 

گران بها، خاتمه یافت.
پرس،  فرانس  خبرگزاری  آژانس  از  نقل  به 
معاون دادستانی ُکل هند در این رابطه به یک 
محکمه گفته است که مهاراجا رنجیت سینگ، 
شاه پیشین هند، الماس کوه نور را به رضایت 
خویش به بریتانیایی ها تسلیم داده و بریتانیا آن 

را غارت نکرده است.
روایات  نور  کوه  الماس  پیشینة  مورد  در 
تاریخ  در  چه  آن  اما  دارد،  وجود  متعددی 
کشته  از  پس  که  است  این  آمده،  افغانستان 
ایران، همسر  پیشین  پادشاه  افشار،  نادر  شدن 
او این نگین درشت را به پاس خدمات احمد 
سلطنتی،  خانوادۀ  از  محافظت  در  ابدالی  شاه 
شاه  دست  از  سپس  و  بود  داده  تحفه  او  به 
شجاع نواسة احمد شاه درانی به دست رنجیت 

سینگ حکمران پنجاب افتاد.
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  جهانی  عبدالباری 

افغانستان گفته است که پس از هند، افغانستان 
نور  کوه  الماس  اصلی"  دار  "دعوا  می تواند 

باشد.
نگین  این  افزود: رنجیت سینگ  آقای جهانی 
گران بها را با جبر و اکراه از شاه شجاع، پادشاه 
مخلوع افغانستان در آن زمان، تصاحب کرد و 

سپس آن را به بریتانیایی ها داد.
آقای جهانی با اشاره به پیشینة تاریخی الماس 
کوه نور اذعان نمود که منشأ اصلی این نگین 
ارزش مند هند است و مدت 5۰۰ – ۶۰۰ سال 
میان شاهان هند دست به دست شده تا آن که 
ابدالی  افتاده و احمدشاه  افشار  نادر  به دست 
آن را به قسم تحفه به دست آورده، نه به جبر 

و اکراه.
وزیر اطالعات و فرهنگ گفته است که الماس 
 158 )تقریبًا  قیراط   793 نخست  که  نور  کوه 
گرم( وزن داشت و سپس چند مرتبه تراشیده 
یافت،  کاهش  قیراط   1۰5 به  آن  وزن  و  شد 
ارزش تاریخی و فرهنگی داشته و نمی توان 

قیمتی برای آن تعیین کرد.
اکنون الماس کوه نور در تاج سلطنتی بریتانیا 
می  آن  دار  دعوا  نیز  پاکستان  و  است  نصب 

باشد.

وزیر فرهنگ افغانستان:

می توانیم بر« الماس کوه نور« ادعا کنیم

روابط طالبان و روسیه افزایش یافته است
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حسینعلی احمدی
موریس مرلوپونتي نیز نظام فلسفة خود را به طور 
هوسرلي،  پدیده شناختي  مطابق  گسترده یی 
اگزیستانسیالیستي  تفاسیر  و  تأکیدها  با  البته 
پوزیتیویسم  نظام  مرکز  است.  نموده  طرح 
»پیشینه گي)اولویت(  نظریة  او  پدیده شناختي 
ادراک« است که در بهترین کتاب شناخته شدۀ 
او یعني “پدیده شناسي ادراک” شرح داده شده 
پدیده شناسي  مرلوپونتي،  نظر  مطابق  است. 
آشکارکنندۀ جهان است و انسان به طور مستقیم 
ادراکي  آگاهي  طریق  از  حقیقت  و  هستي  به 

دست مي یابد.
مارتین  هایدگر در مقدمة کتاب  معروف  خویش 
»هستی و زمان« )Being and Time( به  این  
یونان   فالسفة  قدمای   که   می کند  اشاره   نکته  
به  عنوان   را   )Being( معنای  هستی از  پرسش  
و  م ی  دادند  قرار  توجه   مورد  فلسفی   مسأله یی  
اما  برمی آمدند،  هستی   حقیقت   درک   پی   در 
این  پرسش   به  حال ، فلسفه   تا  ارسطو  از زمان  
اصلی  را مغفول  گذاشته  و به جای  تالش  برای  
رو   )beings( هست ها  فهم   به   هستی   درک  
موجودات،  هستی   او،  نظر  از  است.  آورده  
سایر  عرض   در  و  وجودات   از  وجودی   خود 
هست،  چیزی   هرجا  بلکه   نیست،  موجودات  
هستی   با  نم ی توانیم   مستقال ً  ما  هست.  هستی  
آن جا  از  بلکه   بشناسیم،  را  آن   و  مواجه  شویم  
امکانی   وجودات   دیگر  خصیصة  هستی،  که  
است، باید از طریق  استنطاق، هستی  را آشکار 
و فاش  نمود. از میان  موجودات، وجود انسانی  
تعبیر    )Dasein( دازاین به   آن   از  هایدگر  که  
است؛  از هستی   ما  شناخت   راه   یگانه   م ی کند، 
زیرا دازاین ، وجودی  است که  بیشترین  پرسش  
معنای   از  تحقیق   و  دارد  هستی   معنای   از  را 
و  اوست   وجودی   امکان های   از  یکی   هستی، 
به  نظر هایدگر، یگانه  راه  ما به  سوی  شناخت  
و درک  هستی، تحلیل  ساختار وجودی  دازاین 
به  معنای   این   است.  عبارتی خودشناسی   به  یا 
مقدم   انسان  وجودی،  لحاظ   به   که   نیست   آن  
آشکار  برای   بلکه   است،   )Being(  هستی بر 
آشکار  جز  راهی   هستی،  شفافیت   و  کردن  
هایدگر  ندارد.  وجود  خود  حقیقتِ   نمودن 
وصول   غرض   به   را  )دازاین(  پدیدارشناسی  
فلسفه   اصلی   رسالت   هستی،  معنای   درک   به  
این   و  می کند  اعالم   راستین   فلسفة  حقیقت   و 
پدیدارشناسی  را هرمنوتیکی  م ی نامد؛ زیرا فعل  
به معنای »چیزی  را   )hermeneuin( یونانِی
قابل  فهم  ساختن« است  و پدیدارشناسی  انسان  
آن  را قابل  فهم  م ی سازد. بنابراین پدیدارشناسی 
یا  دازاین  فهم  که  شناخت  نه  هایدگر،  نظر  از 

همان خودشناسی معنا م ی شود.

این دیدگاه که شناخت انسان نسبت به وجود 
مفهومی  می داند،  آگاهی  تمام  ریشة  را  خود 
دینی و  فلسفی،  از مکاتب  بسیاری  اساسی در 
عرفانی است و شاید هیچ کس به زیبایی مولوی 

آن را بیان نکرده باشد:
جان جمله علم ها این است، این 

که بدانی من کی ام در یوم دین
آن اصول دین بدانستی تو لیک

بنگر اندر اصل خود، گر هست نیک
از اصولینت، اصول خویش به

که بدانی اصل خود، ای مرد مه
پدیدارشناسی از زمان هوسرل به بعد به عنوان 
یک روش صحیح، هم به لحاظ فلسفی و هم 
به لحاظ علمی، جهت شناخت حقیقت مطرح 
شده است و توسط بزرگان علم و فلسفه مورد 
این که  با  پدیدارشناسی  م ی گیرد.  قرار  استفاده 
را  موضوعات  ولی  دارد،  کامل  اعتماد  علم  به 
آن  پدیدارشناسانة  معنی  به  خود  ذاِت  حد  در 
ماقبل  شناخت  گونه  هر  و  می کند  جست وجو 
به  مدام  طور  به  و  می گذارد  کنار  را  پدیداری 
توصیف پدیده از نظرگاه های مختلف می پردازد. 
بر این مبنا می توان گفت: پدیدارشناسی عبارت 
همان  به  پدیدارهاست  توصیفی  مطالعة  از 
نحوی که آن ها خود را در زمان و مکان ظاهر 
روش،  به عنوان  پدیدارشناسی  و  می سازند، 
از خالل  ماهیات  درک  برای  از تالش  عبارت 
حوادث و واقعیات تجربی است. به عقیدۀ لستر 
ایمبری، پدیدارشناسان تحقیق را به شیوه هایی 
پیش می برند که اغلب در ویژه گی های منفی و 

یا مثبِت زیر اشتراک دارند:
پذیرش  با  می خواهند  پدیدارشناسان  ـ 
موضوعات مشاهده ناشدنی و سیستم های بزرگ 
و  شده اند  برپا  نظرورزانه  اندیشة  با  که  فکری 

تجربه در آن ها راهی ندارد، مخالفت کنند.
طبیعی انگاری  با  می خواهند  پدیدارشناسان  ـ 
صرف )که ابژکتیویسم و پوزیتیویسم نیز نامیده 
می شود(، که یک جهان بینی است که ریشه در 
علم طبیعی و تکنالوژی مدرن دارد و از زمان 
گسترش  شمالی  اروپای  در  بعد  به  رنسانس 

یافت، مخالف کنند.
می خواهند  پدیدارشناسان  مثبت،  بیانی  به  ـ 
و  سنجش  معنایی،  به  همچنین  )و  شناخت 
عمل( را با رجوع به آن چه که ادموند هوسرل 
»بداهت« می نامد که آگاهی از خود موضوع به 
مثابة آشکار شده در واضح ترین، متمایزترین و 
مکفی ترین شیوۀ چیزی در نوع خودش است، 

تصدیق کنند.
ـ پدیدارشناسان می خواهند بیان کنند که تحقیق 
باید بر روی آن چه که می تواند »مواجهه« نامیده 
شود، تمرکز کند طوری که معطوف به موضوع 
موضوع  به  معطوف  صحیح تر  بیان  به  و  باشد 

»آن طور که با آن ها مواجه می شود« باشد.
ـ پدیدارشناسان می خواهند نقش توصیف را در 
شکلی کلی، پیشینی و »آیدتیک« در مقام مقدم 
بر اصول  یا متکی  پیشنهادی،  بر توضیح عّلی، 

نخستین تشخیص دهند.
تعریف  یک  ارایة  دنبال  به  پدیدارشناسان  ـ 
قطعی و کامل از موضوع نیستند، چرا که ماهیت 
و  می بینند  تبدیل  و  تغییر  حال  در  را  موضوع 

ارایة تعریف فراگیر را غیرممکن می دانند.
حقیقت  به  دست یابی  برای  پدیدارشناسان  ـ 
از زوایای مختلف می نگرند و  را  آن  موضوع، 

با بیان های متفاوت توصیف می نمایند.
که  آن گونه  پدیدار،  شناخت  پدیدارشناسان  ـ 
هست، را تنها در پی شناخت صحیح از خود 

درک کننده میسر می دانند.
بدون  دریافت  دنبال  به  پدیدارشناسان  ـ 
پیش داوری موضوع از طریق به تجربه درآوردن 

آن هستند.
____________
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بخش سوم و پایانی

ــش از  ــت و بی ــیدان  اس ــی از آنتی اکس ــک غن ــد پال ــوه مانن ــن می آووکادو: ای
هــر میــوۀ دیگــری لوتئیــن دارد. لوتئیــن عــالوه بــر ایــن کــه نقــش مهمــی در 

ــد. ــش می ده ــد را کاه ــر آب مرواری ــد، خط ــا می کن ــی ایف ــود بینای بهب
ــد. مــوادی  ــع می کنن ــراد را از مصــرف برخــی مــواد من ــن اف محققــان همچنی
ــان و غــالت، چربی هــای  ــوره، غذاهــای حــاوی شــکر، پاســتا، ن همچــون ب
ــروز آب  ــه ب ترانــس و آرد تخلیص شــده کــه مصــرف بیــش از حــد آن هــا ب

ــود. ــر می ش ــیاه منج س
ــرف  ــودداری از مص ــوه و خ ــبزی و می ــی از س ــادل و غن ــی متع ــم غذای رژی
ــراد  ــی اف ــت بینای ــر به ســزایی در تقوی ــد چربی هــای اشــباع، تأثی ــوادی مانن م
ــل  ــی از قبی ــواد معدن ــی م ــا، برخ ــواع ویتامین ه ــرف ان ــر مص ــالوه ب دارد. ع

ــر اســت. ــز در تقویــت چشــم موث روی و ســدیم نی

چه ویتامین هایی در چه غذاهایی بیشتر یافت می شود؟
ــرغ،  ــی، زردۀ تخم م ــک، فرآورده هــای لبن ــرگ، پال ــم ب ــنA: زردک، کل ویتامی

ــرِچ ســبز مرکبــات به خصــوص کیــوی و ُم
ویتامینC: کلم بروکلی و کچالو 

ویتامینE: تخم مرغ، غالت، روغن سبزیجات و خستة آفتاب گردان
لوتئین: پالک، ذرت، کلم برگ و بروکلی

ــد ســالمون، روغــن آفتاب گــردان و  اســیدهای چــرب: ماهــی آب  ســرد مانن
روغــن ذرت

روی: گوشت قرمز، میگو، ماهی، غالت کامل و فرآورده های لبنی
بــه طــور متوســط حــدود ۶۰ درصــد حجــم کل بــدن را آب تشــکیل 
ــر کافــی آب  ــدن بایــد در طــول روز مقادی ــرای حفــظ رطوبــت ب می دهــد. ب
بنوشــید. چشــم ها نیــز بــرای دیــد بهتــر بــه رطوبــت نیــاز دارنــد و خشــکی، 
خســته گی و تــاری دیــد نشــانة کم آبــی و نیــاز بــدن بــه آب اســت. مصــرف 
ــرای ســالمت چشــم ها الزم اســت. اســیدآمینه از چشــم ها در  ــه  ب اســید آمین
ــوند،  ــمی می ش ــات چش ــروز صدم ــث ب ــه باع ــای آزادی ک ــر رادیکال ه براب

ــی دارد. ــه م ــالم نگ ــم ها را س ــت چش ــد و باف ــت می کن محافظ

معجزۀ ویتامین درمانی
ــِد  مکمل هــای ویتامیــن B نقــش بســیار مؤثــری در جلوگیــری از کاهــش دی
ــن  ــد. از بین رفت ــا می کن ــان ایف ــوص در زن ــن به خص ــش س ــی از افزای ناش
ــه  ــت ک ــال اس ــاالی ۶5 س ــراد ب ــی در اف ــت نابینای ــایع ترین عل ــة زرد، ش لک
ــری  ــکلی جلوگی ــن مش ــروز چنی ــای آن از ب ــن B و مکمل ه ــرف ویتامی مص
 B، ــن ــکل از ویتامی ــن B متش ــوادۀ ویتامی ــرف خان ــع مص ــد. در واق می کن
ــال  ــد ابت ــی شــده و رون ــروز کم بینای ــع ب ــد مان B12  و اســید فولیــک می توان
ــی  ــادی کاهــش می دهــد. زنان ــا حــد زی ــن بیمــاری را ت و احتمــال ایجــاد ای
را   B ویتامیــن  مکمل هــای  به خصــوص  ویتامین هــا  غذای شــان  در  کــه 
ــال  ــة زرد مبت ــن لک ــن رفت ــاری از بی ــه بیم ــر ب ــد کمت ــد، 34 درص گنجانده ان
ــن مشــکل کاهــش  ــی ناشــی از ای ــه نابینای ــال ب شــده و 41 درصــد خطــر ابت
ــر  ــیده، اث ــود بخش ــون را بهب ــردش خ ــوادۀ B گ ــای خان ــد. ویتامین ه می یاب
آنتــی اکســیدان ها را بیشــتر کــرده و نقــش مؤثــری در کاهــش مــواد شــیمیایی 

ــد. ــا می کن ــدن ایف ــا در ب ــی هورمون ه ــزان برخ و می
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در ایـن روزهـا کـه قرار اسـت لوحـة دانشـگاه هرات 
نوشـته شـود، یـک بـارِ دیگر سـروصدای دانشـگاه و 
پوهنتون بلند شـده اسـت و طبیعتًا مخالفـان و موافقاِن 
واژۀ دانشـگاه وارد میدان شـده اند. مطلبـی که در زیر 
می خوانیـد، از گذشـته اسـت و مربـوط می شـود بـه 
حواشـِی همیـن بحـِث دانشـگاه کـه هـر بـار مطـرح 
شـده اسـت. عده یـی گفتـه اند حاال بر سـِر یـک واژه 
کـه می توانـد وحـدت ملـی را خدشـه دار کنـد، چـرا 
این همـه بحـث و جنجـال کنیـم؛ همـان پوهنتـون را 
می گوییـم تـا هـم مفهـوم را رسـانده باشـیم و هـم به 
وحـدت ضربـه نـزده باشـیم یا به قـول معـروف، هم 

لعـل به دسـت آیـد و هـم یـار نرنجد.
روزهـا  ایـن  در  مطلـب  ایـن  بازنشـِر  می کنـم  فکـر 

نمی رسـد. نظـر  بـه  غیرضـروری 
***

در دنیـا کشـورهای زیـادی وجـود دارد کـه اقـوام و 
زنده گـی  آن هـا  در  متفـاوت  زبان هـای  بـا  مردمـی 
می کننـد، امـا بـا ایـن اوصـاف این کشـورها توانسـته 
مـردم  و  بردارنـد  میـان  از  را  تفرقـه  مرزهـای  انـد 
آن هـا به جـرأت ادعـا کننـد کـه یـک ملـت هسـتند. 
بدیهی سـت اتفاقـی بـه این اهمیـت )که در افغانسـتان 
امـروز بیشـتر از هـر کشـور دیگـری اهمیـِت آن قابل 
درک اسـت( خـود بـه خود نیــفتاده اسـت. گـرد هم 
آمـدِن انسـان هایی بـا زبان هـا و قبیله هـای متفـاوت 
امـا با منافع مشـترک در یـک محـدودۀ جغرافیایی، در 

قـدم اول مسـتلزم احتـرام متقابـل اسـت.
بـرای ایـن مسـأله اگر در مقیـاس کوچک تـر بخواهیم 
صحبـت کنیـم، می تـوان چنیـن مثالـی را مطـرح کرد 
کـه مـن و شـما بـه عنـوان دو فـرد بـا دلبسـته گی و 
صـورِت  بـه  را  اتاقـی  متفـاوت،  عـادات  و  خـوی 
مشـترک اجـاره کـرده ایـم و در آن زنده گـی می کنیم. 
مـن دلـم می خواهـد تـا نیمه هـای شـب بیـدار باشـم 
فیلـم نگاه کنم، موسـیقی بشـنوم، کتـاب بخوانم و... و 
بـه تبـع آن، صبـح دیرتـر از خـواب بیدار شـوم؛ ولی 
شـما دل تان می خواهد سـر شـب بخوابید و گل صبح 
بیـدار شـوید و چند آهنـگ را با صدای بلند بشـنوید، 
سـفرۀ صبحانـه پهـن کنیـد، بـا دوسـتان تـان تلیفونی 
صحبـت کنیـد و... . بدیهی سـت رفتـار هـر دو جانب 
در این شـراکت سـبب می شـود که بـه زودی جنگ و 
دعـوا راه بیــفتد و عمر این شـراکت به یـک هفته هم 
نکشـد. امـا حِل ایـن مسـأله راه دارد، راهـش هم این 
اسـت کـه هـر دو طـرف مالحظة هـم را بکننـد؛ مثاًل 

مـن کـه می خواهم شـب ها تـا دیروقـت فیلـم ببینم و 
موسـیقی بشـنوم و کتـاب بخوانـم، بـرای خـود یکـی 
گوشـی و چـراغ مطالعه بخـرم و مزاحم شـریِک خود 
نشـوم و او هـم در مقابـل، موسـیقی اش را بـا گوشـی 

بشـنود و صبحانـه اش را بـدون ســروصدا بخورد. 
امـا حکایـت افغانسـتان چیـز دیگری سـت؛ در این جا 
یـک عده توقـع دارند هر کاری که دل شـان می خواهد 
بکننـد و هـر چـه دل شـان خواسـت انجـام دهنـد و 
طـرف مقابـل برعـالوۀ این کـه حـق نـدارد کارهـای 
مـورد عالقـه اش را انجـام دهـد، موظـف بـه ایـن نیز 
هسـت کـه هـر چـه آن هـا می گوینـد و می خواهند را 
بگویـد و انجـام دهـد در غیر این صـورت، به وحدت 
ملـی خدشـه وارد خواهـد شـد. وقتـی هم کـه طرف 
مقابـل صدایـش را در مقابـِل این بی عدالتـی بلند کند، 
آن عـده مسـالة وحـدت ملـی را مطرح کننـد و طرف 
مقابـل بـه دلیـل خدشـه وارد کـردن به وحـدت ملی، 
خایـن خطـاب شـود. در حالی کـه روزی بـه وحدت 

ملـی خدشـه وارد شـد کـه به یـک فارسـی زبان گفتند 
حـق نـداری بـه زبـان مـادری ات صحبـت کنـی، حق 
فرهنـگ  نمـاد  عنـوان  بـه  را  نـوروز  نـداری جشـن 
نیاکانـت جشـن بگیـری، حـق نـداری کوچـه هـا و 
خیابان هـای شـهرت را بـه نامـی که می خواهی مسـما 
کنـی، حـق نـداری بزرگانت را دوسـت داشـته باشـی 

و... .
بعـد از طـرح چنیـن مباحثـی، بدیهـی اسـت امـروز 
حتـا صحبـت از وحـدت ملـی نیـز آدم را احمق جلوه 
می دهـد بـرای ایـن کـه ملتی وجـود ندارد کـه بین آن 
وحدتـی باشـد. عده یـی بـا قبایـل، زبان هـا، مذاهب و 
منطقه هـای مختلـف بـرای قسـمتی از این کـرۀ خاکی 
نامـی گذاشـته انـد و در آن گـرد آمـده انـد تـا بـا هم 
بجنگنـد و همدیگـر را سـرکوب کنند نه این کـه مانند 
شـهروندان دیگـر گوشـه های ایـن کـرۀ خاکـی با هم 
زنده گـی کننـد و بـرای برداشـتن دیوارهایی کـه آن ها 

را از هـم جـدا می کنـد، تـالش کنند.
بـا چنیـن اوصافـی، وقتـی مـن و مـا می خواهیـم بـه 
زبـان مادری مـان حـرف بزنیـم و بنویسـیم و بخوانیم، 
اگـر کسـی از مـا بـه عنـوان خایـن و دشـمن وحدت 
ملـی یـاد کنـد، حـق داریـم او را نژادپرسـت خطـاب 
کنیـم یـا این کـه برایـش بگوییم که جـاِن بـرادر آدم ها 
تـا اندازه یـی کـه عقل شـان قـد می دهـد، بایـد حرف 
بزننـد نـه بیشـتر از آن؛ بـه ایـن دلیـل کـه خایـن ملی 
کسـی اسـت که مـی خواهـد بیشـتر از نیمـی از مردمِ 
ایـن سـرزمین را وادار کنـد بـه زبـان مـادری شـان 
حـرف نزننـد و طرح این بحث اسـت که تخـم کینه و 
عـداوت را مـی کارد و رشـته های نامریـی وحدت ملی 
را نابـود می کنـد نـه این کـه عده یـی برای رسـیدن به 
حقـوق اولیةشـان بنویسـند، بخواننـد، تظاهـرات کنند 
و بـا اقدامـات مدنی یـی از ایـن دسـت صـدای شـان 

را بلنـد کنند. 

  چرا واژۀ دانشگاه مهم است؟ 
دانشـگاه یـک واژه اسـت مانند میلیون هـا واژۀ دیگری 
و  می شـنویم  و  می آوریـم  زبـان  بـر  را  آن هـا  کـه 
می خوانیـم و حتا شـاید از بسـیاری از آن ها سـال های 
سـال هـم اسـتفاده نکنیـم! در ایـن شـکی نیسـت، اما 
این کـه چـرا در افغانسـتاِن امـروز واژۀ دانشـگاه ایـن 

قـدر مهـم شـده اسـت، مسـأله دیگری اسـت. 
دانشـگاه،  ماننـد  واژه هایـی  سـال ها  ایـن  طـول  در 
کـه  واژه هایی انـد  و...  دادگاه  نگارسـتان،  دانشـکده، 
از نـگاه بـار سیاسـی بـه صـورت متـرادف اسـتفاده 
می شـوند. امـا ایـن چنـد واژه که بیشترشـان هـم واژه 
هایـی فرهنگـی اسـت، چگونـه توانسـته انـد تـا ایـن 
انـدازه بـار سیاسـی بردارند؟ بیـش از یک دهـه پیش، 
هیـچ کـدام از این واژه ها در افغانسـتان معنی سیاسـِی 
خاصـی نداشـت و واژه هایـی عـادی بودند کـه گاهی 
اسـتفاده می شـدند و گاهـی هم اسـتفاده نمی شـدند و 
هیـچ کـدام از ایـن حـاالت نیـز حساسـیِت خاصی را 
بـه همراه نداشـت. آن چه سـبب شـد ایـن واژه ها این 
قـدر توان سیاسـی پیـدا کننـد، سـتیزه جویی حاکمیت 

و حلقه هـای قومـی ـ زبانـی افراطـی بـود. 
در ایـن دورۀ نـه چنـدان جدیـد کـه قـرار بـود دولت 
و جامعـة جهانـی این کشـور را سـر و سـامانی بدهند 

و یکـی از کارهایـی کـه بایـد انجـام می گرفـت، جمع 
کـردن مـردم پراکنـدۀ ایـن کشـور بـر گرد یک سـفره 
بـود. در طـول همـة ایـن سـال ها برعـالوۀ این کـه از 
نـگاه سیاسـی و نظامی هـر روز اوضاع کشـور بدتر از 
دیـروز شـد، عده یی پیدا شـدند و تیشـه به ریشـة این 
مـردم زدنـد و تـالش کردند هـر روز بیشـتر از دیروز 
آن هـا را از هـم جـدا و دور کننـد. نمونه هـای زیادی 
مکـرر  از حمله هـای  داد؛  مـورد  ایـن  در  تـوان  مـی 
کوچی هـا بـه هـزاره ها گرفته، تـا عملکـرد عبدالکریم 
در  وظیفـه اش  اصطـالح  بـه  ایفـای  زمـان  در  خـرم 
وزارت اطالعـات و فرهنـگ و فرمـان آقـای کـرزی 
در مـورد اسـتفاده از زبان هـا و لهجه هایـی کـه بیگانـه 

خوانـده شـده بودند. 
همـة این هـا نشـان می دهـد کـه حکومـت افغانسـتان 
نـه تنهـا تالشـی برای گـرد هـم آوردِن مـردم نکرد که 
خواسـته و ناخواسته آن ها را بیشتر از هر وقِت دیگری 
از هـم دور کـرد. در ایـن بین، ارزش هـای فرهنگی نیز 
لگدمـال شـد و ایـن مسـأله یی بـود کـه بـرای تعـداد 
زیـادی از مـردم ایـن کشـور قابـل قبـول نیسـت. من 
واژه هایـی ماننـد پوهنتـون و پوهنزی را در زبان پشـتو 
دوسـت دارم، همـان طـور کـه واژۀ یونیورسـیتی یـا 
فاکولتـه در چهارچـوب زبان هـای خودشـان واژه های 
زیبایـی هسـتند امـا تـا بـه حـال ندیـده ایم و نشـنیده 
ایـم که یـک اسـتاد یا شـاگرد انگلیسـی زبان دانشـگاه 
آکسـفورد وقتـی به زبان خـودش صحبـت می کند، از 
واژه هـای پوهنتـون و دانشـگاه اسـتفاده کنـد. امـا اگر 
فارسـی یـا پشـتو بخواهـد حرف بزنـد، طبیعی اسـت 

کـه بایـد از این واژه هـا اسـتفاده کند. 
فراتـر  دانشـگاه،  واژۀ  از  اسـتفاده  اهمیـِت  امـروز 
از یـک نـام اسـت و در واقـع تبدیـل شـده بـه یـک 
بدیـن وسـیله  و  بـرای حاکمـان کشـور  زورآزمایـی 
پذیرفتـن  دارنـد.  را  اسـتیال  و  برتری طلبـی  قصـد 
جایگزین هـای فرمایشـی از سـوی حکومت و حلقات 
افراطـی قومـی - زبانـی بـرای هـر کـدام از واژه های 
زبـان پارسـی بـه معنـای ایـن اسـت کـه ایـن روند به 
شـدت ادامـه پیـدا خواهـد کـرد و ده سـال بعـد در 
افغانسـتان شـاهد زبـاِن دیگـری خواهیـم بـود زبانـی 
کـه نامـش را هـر چـه بگذاریـم، پارسـی یـا دری یـا 
می شـود  آشـفته بازاری  و  باشـد  نمی توانـد  تاجیکـی 

. انگلیسـی و...  اردو،  از پشـتو،  درآمیختـه 
بـا ایـن توصیفات بدیهی سـت کسـانی که تنهـا تاریخ 
ادبیات شـان فقـط در دورۀ اسـالمی تا حنظله می رسـد 
و در میانـة زمـاِن او تـا ما بـزرگان فراوانـی قلم و قدم 
زده انـد کـه تا امـروز نام شـان بر تـارک تاریـخ ادبیات 
و اندیشـة جهـان می درخشـد، اجـازه نمی دهنـد زبـان 
نیاکان شـان بـه دسـت فرزنـدان آینـدۀ ایـن سـرزمین 
نرسـد و آن هـا حتـا نتواننـد آثـار بـزرگان ایـن تاریِخ 

باشـکوه را بخواننـد، چـه برسـد بـه این کـه بدانند.
گویا حنظلة بادغیسـی سرسلسـلة شـعر پارسی هزار و 
انـدی سـال، به خوبـی می دانسـته کـه روزگاری چه بر 

سـِر فرزندانـش خواهد گذشـت که گفته:

مهتری گر به کام شیر در است
شو خطر کن ز کام شیر بجوی
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یک منبع آگاه به روزنامة ماندگار می گوید 
با  صلح  مذاکرات  در  پیشرفت هایی  که 
صورت  حکمتیار  گلبدین  اعزامی  هیأت 

گرفته است.
مواضع  که  می گوید  بلندپایه  منبع  این 
حزب اسالمی تعدیل شده و آنان به قبول 
قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور 
اطالعات  می گوید:  منبع  اند.  داده  تن 
موثقی وجود دارد که هیأت اعزامی آقای 
حکمتیار و شورای عالی صلح به توافقات 
مهمی دست یافته اند و فقط در سه مورد 
بربنیاد  دارد.  وجود  دیدگاه  اختالف 
حکمتیار  آقای  گرفته،  صورت  توافقات 
امتیاز هایی  از  توافق نامه،  امضای  از  بعد 
برخوردارند،  جهادی  رهبران  دیگر  که 
بنیاد این توافقات،  برخوردار می شود. بر 
او از مصوونیت قضایی بسان دیگر رهبران 
جهادی برخوردار خواهد بود و امنیت او 
توسط نیروهای دولتی برقرار خواهد شد. 
گلبدین  افراد  ابتدایی،  توافقات  بنیاد  بر 
قانون  طبق  دولتی  نهادهای  در  حکمتیار 
و صالح دید دولت گنجانیده خواهند شد.
 از دیگر موارد توافق شده رهایی زندانیان 
حزب اسالمی از زندان هاست که جرایم 
جنایی مرتکب نشده باشند و شامل نفض 

حقوق  العبد نشوند.
منبع همچنان می گوید که آقای حکمتیار 
سان  به  توافق نامه،  امضای  صورت  در 
دیگر رهبران جهادی حق مشوره دادن به 
و کشوری  ملی  مسایل  در  رییس جمهور 
را پیدا می کند و نیز حق فعالیت سیاسی 
را طبق قوانین کشور به سان دیگر احزاب 

سیاسی دریافت خواهد کرد. 
گفته  اسالمی  حزب  طرف  منبع  گفته  به 
و  نظامی  تشکیالت  تمامی  زمانی  است: 
جنگی خویش را لغو خواهد کرد که این 

توافقنامه از سوی رییس جمهور و رییس 
جامعه  و  شود  امضا  صلح  عالی  شورای 

جهانی نیز آن را امضا کند.
به گفته منبع، هیأت اعزامی آقای حکمتیار 
با فعالیت احزابی که به نام حزب و آرمان 
حزب اسالمی و نام حکمتیار وارد صحنه 
شده اند مخالفت کرده است و خواهان لغو 
آن احزاب شده است. اشارۀ هیأت حزب 
اسالمی به شورای احزاب آقای سباوون و 
حزب اسالمی آقای عبدالهادی ارغندیوال 

می باشد. 
همچنان منبع می گوید که موارد اختالفی 
نیز در توافق نامه وجود دارد. یکی از این 
موارد این است که هیات اعزامی، خواهان 
آقای  برای  به دست آوردن چند شهریک 
حکمتیار و مهاجران شمشتو شده است.  
موقعیت  کابل  در  باید  ها  شهرک  این 
در  بتواند  حکمتیار  آقای  تا  باشند  داشته 

آن زنده گی مصئون خود را به پیش ببرد.
باید  که  است  این  اختالفی  دیگر  مورد 
توافق نامة سیاسی به امضای کل طرف های 
افغانستان  برای صلح  نشست چهارجانبه 
در  دور  چهار  در  که  نشستی  برسد؛  نیز 
به هدف مساعدکردن  آباد  اسالم  کابل و 
طالبان  با  گفت وگو  برای  فرصت ها 
پایان  نتیجه  بی  و  بود  شده  راه اندزای 
رهایی  که  می گوید  همچنان  منبع  یافت. 
امضای  محض  به  اسالمی  حزب  افراد 
اختالفی  موارد  دیگر  از  نیز  نامه  توافق 
است و همچنان حزب اسالمی از دولت 
افغانستان خواسته است که همه تحریمات 
حزب  این  بر  شده  اعمال  بین المللی 

برداشته شود. 
به  اختالفی  موارد  این  که  می گوید  منبع 
در  او  و  می شود  محول  رییس جمهوری 

این مورد تصمیم خواهد گرفت.
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محمد  رئیس  جمهور  جمهوریت  اسالمي  د  افغانستان  د 

په هېواد  ارشف غني پرون ماښام د ميل شورا استازو رسه 

کې د سولې او امنیت د تامین په هکله ناسته لرله.

دغه ناسته چې په ارګ کې تررسه شوه، د سولې د عايل شورا 

رئیس، د کابینې غړیو او د جمهور رئیس سالکارانو هم په 

کې حضور درلود. په پیل کې اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله 

ټولو ګډ مسوولیت  د  تامین  امنیت  د  په هېواد کې  عبدالله 

وباله او د دې لپاره یې د ټولو یووالی، همغږي او همکاري 

مهمه وبلله.

عبدالظاهر  حاجي  نایب  لومړي  جرګې  وليس  د  ورپسې 

الله  حسیب  سناتور  نایب  دویم  جرګې  مرشانو  د  قدیر، 

امنه  سناتورې  سلجوقي،  صالح  محمد  ډاکټر  کلیمزي، 

وليس  د  اڅکزي  الله  رحمت  حاجي  سناتور  او  افضيل 

په  سناتورانو  او  وکیالنو  د  جرګې  مرشانو  او  جرګې 

استازیتوب خربې وکړې.

یادو ویناوالود سولې د بهیر، د حکومت د اصالحاتو او ميل 

برناموبشپړ مالتړ وکړ او د سولې د مذاکراتو په برخه کې یې 

د حکومت واضح، قانوين او برحقه دریځ وستایه.

د ميل شورا استازو د افغانستان د دفاع په برخه کې د هېواد 

د امنیتي او دفاعي ځواکونو د زړورتیا، اتلوليو او رسښندنو 

قدرداين وکړه  او یو ځل بیا یې له هغوی څخه خپل بشپړ 

مالتړ اعالن کړ.

یادو استازو د خپلو ویناو پرمهال وویل، د اړتیا پرمهال به د 

افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، ميل ګټو او ميل ارزښتونو د 

دفاع په خاطر د خپلو زړورو ځواکونو تر څنګ د دښمن پر 

وړاندې د دفاع او مبارزې په سنګرونو کې وجنګېږو.

یادو وکیالنو او سناتورانو په ټینګار وویل، د هېواد او ولس 

د  ته  قربانۍ  دغې  تل  موږ  او  لري  اړتیا  ته  دفاع رسښندنې 

ميل  او  دوستۍ  وطن  معقولیت،  د  بلکې  نه،  احساساتو 

مسوولیت په اساس تیار یوو.

د  ځواکونو  دفاعي  او  امنیتي  د  افغانستان  د  ویناوالو  یادو 

په  د روحیې ورکولو  ته  او هغوی  متویل، تجهیز، هڅونې 

برخه کې د جمهور رئیس کړنې او هلې ځلې وستایلې او 

په دې برخه کې یې د هغه د ال زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه.

جمهور رئیس غني د ميل شورا استازو څخه د مننې پرمهال 

وویل، د افغانستان د عظیم ملت له  استازو څخه مننه چې 

دفاعي ځواکونو مالتړ  او  امنیتي  د  هېواد  د  په ګډه  یې  تل 

کړی دی.

جمهور رئیس د ميل شورا استازو ته په خطاب کې وویل، 

پیغام  واضح  دا  ته  دښمنانو  افغانستان  د  حضور  ستاسو 

اختالف  منځ   تر  قواو  ګونو  درې  د  دولت  د  ورکوي چې 

نشته او ټول د ميل مسایلو په اړه توافق او همغږي لري.

د  څخه  استازو  له  جرګې  وليس  د  رئیس  جمهور  هېواد  د 

کورنیو چارو وزیر او لوی څارنوال ته د باور رایې د ورکولو 

له امله مننه وکړه او زیاته یې کړه، تاسو په هغه ورځ نړیوالو 

ته د افغانستان د وحدت پیغام ورکړ.

جمهور رئیس د ميل شورا د استازو دغه ميل روحیه  وستایله 

چې د افغانستان د دفاع په خاطر د هېواد له امنیتي او دفاعي 

ځواکونو رسه رسحدي او د جنګ لومړیو کرښو ته تګ ته 

تیار دي. هغه زیاته کړه، ستاسو د وطن دوستۍ دغه روحیه 

ولس او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ او روحیه ورکوي.  

محمد ارشف غني څرګنده کړه، چې په تدبیر، عقل او مترکز 

موخپل حقانیت نړۍ ته تثبیت کړ او له همدې امله نړۍ او 

د سیمې اکرثه هېوادونه په قوت زموږ د برحقه دریځ مالتړ 

کوي.

جمهور رئیس غني وویل،  د باعزته سولې غوښتونکو ته مو 

غېږې خالصې دي، خو هغوی چې جنګ غواړي د دوی 

پر ضد باید ټول نړیوال همکاران هم قوه استعامل کړي. له 

همدې امله د افغانستان نړیوال همکاران زموږ د امنیتي او 

دفاعي ځواکونو هر اړخیزه مرسته کوي.

جمهور رئیس څرګنده کړه، په درې اړخیزو او څلور اړخیزو 

مطلق  بشپړتیا  ځمکنۍ  د  افغانستان  د  مو  کې  مذاکراتو 

حاکمیت پر پاکستان ومانه او په ډاګه مو ورته وویل، چې 

پاکستان د افغانستان ملت او دولت رسه په نا اعالن شوي 

جنګ اخته دی. هغه زیاته کړه، د جنګ د تعریف او د برحقه 

دریځ له امله  د سولې لپاره زموږ پرمختګ نوي ابعاد ایجاد 

کړي دي.

محمد ارشف غني په ټینګار وویل، هیڅ وخت له نړیوالو او 

سیمه ییزو ترهګرو رسه سوله نه کوو او له دې پاکې خاورې 

څخه د دوی تر نابودۍ پورې د هغوی پر ضد مبارزه کوو، 

ځکه زموږ ماشومان، ښځې، علام او هېوادوال شهیدانوي.

استدالل  او  منطق  د عقالنیت،  وویل،  غني  رئیس  جمهور 

افغانستان نړیوال  او د  ایاالت  په قوت مو د امریکا متحده 

همکاران له افغانستان رسه دوامداره همکاریو ته قانع کړل.

د هېواد جمهور رئیس اوسني مهم تاریخي پړاو ته په اشارې 

او  امنیتي  د  زموږ  وویل،  لري  قرار  کې  په  افغانستان  چې 

د  وحدت  سیايس  او   اراده  ميل  قوت،  ځواکونو  دفاعي 

کړه،   زیاته  تامینوي. هغه  د سولې الر  میدان کې  په  جنګ 

د دفاع له  ارادې پرته یوازې  د مذاکراتو له الرې موجوده 

ستونزې نه حل کېږي.

جمهور رئیس د ميل شورا له استازو څخه وغوښتل چې د 

بین االفغاين سولې په برخه کې کوښښ وکړي او زیاته یې 

کړه، د افغانانو تر منځ زرګونه رشتې شته، چې له هغو څخه 

په ګټه اخیستنې معرتض او منتقد هېوادوال کوالی يش له 

پردیو څخه ځانونه جال کړي.

جمهور رئیس غني وویل، هغوی چې د افغانستان په خاوره 

کې د پرمختګ په خاطر پردیو عسکرو ته  رسحدي نقطې 

ورښیي او نورو ته جاسويس کوي د دې خاورې اوالدونه نه 

دي، ځکه واقعي بچی د دې خاورې د ساتنې او دفاع  لپاره 

قرباين ورکوي.

محمد ارشف غني وویل، د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونه 

د نورو کلونو په پرتله جنګ ته رستارسي تیاری او پیاوړې 

ځواکونو  دفاعي  او  امنیتي  د  هېواد  د  نوموړي  لري.  اراده 

اراده بې نظیره وبلله.

کې  خطاب  په  ته  استازو  شورا  ميل  د  غني  ارشف  محمد 

ځکه  وویاړئ،  ځواکونو  دفاعي  او  امنیتي  خپلو  په  وویل، 

دوی واقعًا وښودله چې همت، توانایي او ظرفیت لري.

جمهور رئیس غني وویل، د ميل شورا تاالر څخه چې هر 

ځل د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالتړ غږ پورته شوی او 

د دوی د شهیدانو یادونه او د ټپیانو پوښتنه شوې، نو زموږ 

ځواکونوته یې روحیه او ډاډ ورکړی.

د  خلک  سناتور  یا  وکیل  یو  چې  هرځل  کړه،  زیاته  هغه 

جذب  کې  لیکو  په  امنیت  ميل  او  پولیسو  ميل  اردو،  ميل 

ته هڅويل، نو د امنیتي او دفاعي ځواکونوارادې وررسه ال 

زیاتې پیاوړې شوې دي. هغه څرګنده کړه، له زرګونه امنیتي 

د  ټول  دوی  یم،  غږېدلی  زه  چې  رسه  ځواکونو  دفاعي  او 

سیايس قرش همغږي او یووالی غواړي.

د  ډول  ځانګړي  په  افغان  هر  د  سوله  غني  ارشف  محمد 

ماشومانو او میندو اسايس غوښتنه وبلله او زیاته یې کړه، 

باعزته، پایداره او قانوين سولې ته ژمن یوو.

او  وبلله  فتنه  یوه  جګړه  روانه  کې  هېواد  په  رئیس  جمهور 

د هېواد له دیني علام و څخه یې وغوښتل چې د اسالم د 

پر ضد  فتنې  د دغې  اساس دې  په  ارشاداتو  د  دین  مبارک 

څنګ  تر  ځواکونو  دفاعي  او  امنیتي  خپلو  د  څېر  په  تل  د 

ودرېږي.

محمد ارشف غني وویل، ترهګر په افغانستان او د ولس په 

منځ کې ځای نه لري، ځکه زموږ ولس، سوله، پرمختګ او 

هوسایي غواړي.

جمهور رئیس غني: 

سوله په جگري ميدان يك تأمني كوو

والی بلخ: 

نشست های چهارجانبه مهلتی 
برای تجهیز طالبان بود

پایتخت در سوگ...
 ایـن جنـگ در جهان اسـت. شـما شـنیدید کـه در اروپا و 
کشـورهایی کـه بـا سـالح های مـدرن بـا تروریسـم مبارزه 
می کننـد حملـه می کنند. این جا افغانسـتان اسـت کشـوری 

که چندین سـال جنـگ درآن ادامـه دارد.«
صدیـق صدیقـی سـخنگوی وزارت داخله سـاعاتی پس از 
انفجـار در یک کنفرانـس خبری گفت کـه مهاجم انتحاری 
یـک موتـر باربـری کوچـک را بـا صدهـا کیلوگـرام مـواد 
منفجـره در سـرایی در عقـب سـاختمان واحـد محافظـت 
رجـال برجسـته اداره امنیـت ملـی منفجر کرد تا بخشـی از 

دیـوار این سـاختمان تخریب شـود. 
شدت انفجار

محمـد اشـرف غنـی رییـس جمهـور افغانسـتان بـا نشـر 
اعالمیه ای گفته اسـت »حمله تروریسـتی امـروز در نزدیک 
پـل محمـود خان کابل نشـانه واضحی از شکسـت دشـمن 
در جنـگ رو در رو بـا نیروهـای امنیتـی کشـور می باشـد.«

 داکتر عبداهلل نیز از محل رویداد دیدار کرد. 
او در محـل رویـداد بـه خبرنـگاران گفـت کـه ایـن حمله 
انتقام جویـی مخالفـان مسـلح پس از شکسـت پی هم شـان 

در برابـر نیروهـای امنیتـی می باشـد.
وی از مقامات امنیتی و سیاسـیون کشـور خواسـت تا باهم 
بسـیج شـده و در برابـر این گونـه جنایات صـدا بلند کنند.

آقـای عبـداهلل این را یـک عمل غیرانسـانی و کار دشـمنان 
مـردم افغانسـتان خواند.

در ایـن حـال آگاهـان می گوینـد کـه بی تفاوتـی رهبـران 
حکومـت وحـدت ملـی در برابـر تهدیـدات تروریسـتان، 

عامـل اصلـی رویـداد خونیـن دیـروز اسـت.
آنـان حکومـت را متهم بـه بی  تفاوتـی در برابر مـردم کرده 
تأکیـد کردنـد: امـا رهبـران حکومـت چنـان سـرگرم زد و 
بندهـای سیاسـی هسـتند کـه ملـت را بـه کلـی فرامـوش 

کرده انـد.
عتیـق اهلل امرخیـل آگاه مسـایل نظامی، حکومت را مسـوول 
ایـن رویـداد خونیـن دانسـته می گویـد: طالبـان در اوایـل 
بهـار اعـالم کـرده بودنـد کـه هـدف ما حملـة بـه مراکزی 
نظامـی اسـت، پـس می بایسـت، حکومـت ایـن سـخنان 

طالبـان را جـدی می گرفـت.
وی می افزایـد: امـا حکومـت چنان مصـروف زد و بندهای 
سیاسـی اسـت کـه فرمـواش کـرده بایـد در حالـی بیداری 
می بـود و اجـازه نمـی داد کـه ایـن حادثـه وحشـتاکی رخ 

بدهد.
امرخیـل بـا انتقـاد از حکومـت می گویـد: بی تفاوتی دولت 
و نهادهـای اسـتخبارات و عـدم هم آهنگی میـان ارگان های 

امنیتـی سـبب این رخ داد خونین شـد.
ایـن آگاه نظامـی گفـت: سرپرسـت بـودن نهادهـای دولتی 
یکـی از عوامـل می تواند باشـد، امـا دلیل اصلـی بی تفاوتی 
رهبـران حکومـت در برابـر ملتـی اسـت کـه بـه آنـان رای 

بودند. داده 
بـا این حـال، عبدالهـادی خالد معیـن پیشـین وزارت امور 
داخلـه می گویـد: عـدم همـکاری مردم بـه دلیـل نارضایتی 
آنـان از حکومـت وحـدت ملـی و عـدم هم آهنگـی میـان 
نیروهـای امنیتـی یکـی از عوامـل اصلـی رویـداد خونیـن 

اسـت. دیروز 
جنـرال خالد تأکید کرد: حمایت پاکسـتان از تروریسـتان و 
بی تفاوتـی حکومـت در برابـر تهدیـدات از جملـه عواملی 

انـد که سـبب رخـداد خونین دیـروز گردید.
بـه گفتـة این آگاه نظامـی: غفلت حکومت عامـل دیگر این 
رویـداد اسـت، زیـرا طالبـان تهدید کـرده بودند کـه مراکز 
نظامـی را هـدف قرار می دهنـد، اما حکومت سـرگرم زنده 

و بندهای سیاسـی اسـت و ملـت را فراموش کرده.
وی می گویـد: مـن بـاور نـدارم کـه توسـط پاسـگاه های 
پولیـس بتـوان دشـمن را شناسـایی و چنیـن حمـالت را 
مهـار کـرد، بل بایـد صالحیت هـای ارگان هـای امنیتی بلند 
بـرود، هم آهنگـی وجـود داشـته باشـد و مردم بـا نیروهای 

امنیتـی همکار باشـند.
بـه بـاور جنـرال خالـد: زمانی کـه یـک فـرد انتحـاری از 
پاکسـتان حرکـت می کنـد و بسـیار بـه راحتـی تا بـه کابل 
می رسـد، ایـن مسـاله نشـان می دهـد کـه همـکاری مـردم 
و نهادهـای امنیتـی بسـیار موثـر اسـت بـرای شناسـای و 

تروریسـتان.  دسـتیگری 
ایـن آگاه نظامـی تاکیـد کـرد: کوتاهـی حکومـت در برابـر 
مردم سـبب شـده تا مـردم با حکومـت همکار نباشـد و از 
سـویی هم عـدم هم آهنگـی میان نهادهـای امنیتـی عواملی 

انـد کـه دشـمن از آن به راحتـی اسـتفاده می کند.
دفتـر هیـأت کمـک سـازمان ملـل در افغانسـتان ـ یوناما ـ 
گفتـه کـه طالبـان بـا بمبگـذاری در یـک محـل بـه شـدت 
پرازدحـام نشـان دادنـد که بـه زنده گی غیرنظامیـان اهمیتی 

نیسـتند. قایل 

توافقات مهم دولت با حزب اسالمی 
یک منبع بلندپایه: 

یکی از خواست های حکمتیار دست یافتن به شهرک ها است

صلح  گفت وگوهای  روند  از  انتقاد  با  بلخ  والیت  سرپرست  نور،  محمد  عطا 
می گوید که نشست های چهارجانبه این فرصت را به طالبان فراهم کرد تا خود 

را بیشتر تجهیز کنند.
آقای نور که روز سه شنبه در همایش پشتی بانی از نیروهای امنیتی در مزار شریف 
صحبت می کرد، گفت که طالبان بارها حکومت را فریب داده اند، اما سران هر بار 

به آنان دست برادری دراز کرده اند.
به  و  داده  دست  از  را  جنگیدن  توان  طالبان  زمستان ها  نور،  آقای  گفتة  به 
گفت وگوهای صلح رو می آورند، اما بهار که می رسد دوباره جنگ پیشه می کنند.

سرپرست والیت بلخ، مذاکرات صلح را به شکست محکوم می کند؛ به باور او 
آن  از  زیادی  بهره برداری  تاحال  طالبان  و  نمی شود  دیده  روند  این  در  صداقت 

کرده اند.  
تمام  از  که  می گوید  جمهوری  ریاست  سخنگوی  معاون  مرتضوی،  شاه حسین 
ابزارها و امکانات برای سرکوب کسانی که در برابر حکومت افغانستان می جنگند 
استفاده می شود؛ اما آغوش حکومت به روی آنانی که به روند صلح عالقه مند 

اند، باز است.
تا کنون چهار دور از نشست چهارجانبه-با اشتراک افغانستان، پاکستان، چین و 
ایاالت متحد امریکا-به هدف جلب طالبان به روند صلح در کابل و اسالم آباد 
برگزار شده است، اما رد فراخوان صلح از سوی طالبان و آغاز حمالت بهاری 

این گروه نشان می دهد که ظاهراً این نشست ها بی نتیجه بوده است.

ACKU
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ورزش

کاخ کرملین با انتشار بیانیه یی اعالم کرد: والدیمیر پوتین رییس جمهور 
به  که  کردند  موافقت  امریکا  رییس جمهور  اوباما  باراک  و  روسیه 
همکاری های نزدیک خود در سوریه از طریق سرویس های اطالعاتی 

و وزرای دفاع، ادمه دهند.
کاخ سفید نیز اعالم کرد: اوباما و پوتین مذاکرات تلفنی را انجام داده 
و در این گفت وگوها در خصوص اوضاع سوریه و اوکراین رأی زنی 

کرده اند.
کرملین در ادامه افزود: پوتین در این گفت وگو بر لزوم این مسأله تأکید 
کرده است که مخالفان میانه رو باید از گروه های تروریستی داعش و 
جبهه النصره فاصله بگیرند و دوری خود را از این گروه های تروریستی 

اعالم کنند.
پوتین همچنین بر لزوم بستن مرز ترکیه و سوریه تأکید کرده است، 
تأمین  تروریست ها  برای  نظامی  تسلیحات  و  تروریست ها  جایی که 

می شود.
بارها مساله مسدود شدن مرز ترکیه و سوریه را مطرح کرده  روسیه 
است. مسکو اعالم کرده است که تروریست ها با استفاده از مرز ترکیه 

اقدام به ارسال تجهیزات و نیرو به داخل خاک سوریه می کنند.
به موازات  باید  پیشرفت در سوریه  نیز تصریح کرده است که  اوباما 
باشد.  کشور  این  در  درگیری ها  پایان  و  سیاسی  انتقال  در  پیشرفت 
مذاکرات صلح سوریه روز دوشنبه پس از آن در آستانه شکست قرار 
خبر  ژنو  مذاکرات  توقف  از  سوریه  دولت  مخالفان  که  است  گرفته 

داده اند.

به تهدیدهای عربستان سعودی دربارۀ احتمال  کاخ سفید در واکنش 
عربستان  گفت،  کنگرۀامریکا  در  سپتامبر   11 با  مرتبط  طرح  تصویب 
این تهدیدها را عملی نخواهد کرد و می داند که برهم زدن نظم اقتصاد 

جهانی با منافع ریاض هم سو نیست.
به  واکنش  در  گذشته  روز  سفید،  کاخ  سخنگوی  ارنست،  جاش 
تهدیدهای عربستان با اطمینان گفت که حتا در صورت تصویب طرح 
پادشاهی  آن  اساس  بر  که  کنگرۀ  در  سپتامبر،   11 حمالت  با  مرتبط 
عربستان به خاطر حمایت از القاعده ممکن است مقصر شناخته شود، 

این کشور تهدیدهایش را عملی نخواهد کرد.
جاش ارنست گفت: »من مطمینم که سعودی ها به اندازۀ ما نسبت به 

منافع مشترک مان در حفظ ثبات سیستم اقتصاد جهانی آگاه اند.«
سی بی اس  تلویزیونی  شبکة  با  مصاحبه  در  دوشنبه  روز  اوباما  باراک 
بتوانند  که  بدهیم  افراد  به  را  امکان  این  امریکا  در  ما  »اگر  گفت: 
دولت های خارجی را تحت تعقیب قضایی قرار دهند، دولت ایاالت 
متحده هم در معرض این خطر قرار خواهد گرفت که توسط افرادی 

در دیگر کشورها تحت پیگرد قرار گیرد.«

صدر اعظم آلمان در واکنش به مواضع اخیر حزب ضد یوروی آلمان مبنی بر 
این که اسالم با قانون اساسی آلمان سازگار نیست، این مذهب را بدون شک 
متعلق به آلمان دانسته و تأکید کرد: اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان بر اساس 

قانون اساسی ما عمل می کنند.
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان اظهارات اخیر حزب ضد یوروی »جای گزینی 
برای آلمان« مبنی بر این که اسالم و قانون اساسی آلمان با هم سازگاری ندارد 
را رد کرده و گفت: ما در آلمان بر اساس قانون اساسی، آزادی تضمین شده 
برای مسلمانان در کشور  این مسأله همچنین  برای عبادات مذهبی داریم و 

ما معتبر است.
سخن  برلین  در  اندونزی  رییس جمهور  با  دیدار  یک  از  بعد  دیروز  که  او 
می گفت، همچنین تصریح کرد که تجربه نشان داده است که اکثریت قریب 
به اتفاق مسلمانان این جا در چارچوب قانون اساسی عمل می کنند. اگر این 
طور نباشد، سازمان های امنیتی در این باره تصمیم گیری می کنند، اما معموالً 
و اکثریت قریب به اتفاق آن ها دقیقًا منطبق با آن چه در قانون اساسی ما درج 

شده است عمل می کنند.
بر  اساسی،  قانون   4 ماده  به  اشاره  با  نیز  دولت  زایبرت« سخنگوی  »استفان 
انجام عبادات  ایدئولوژیک و آزادی برای  اعتقادات  آزادی عقیده، مذهب و 

مذهبی در آلمان تأکید کرده و آن را معتبر دانست.
او از تأکید مرکل بر جایگاه ویژۀ اسالم در آلمان سخن گفته و اظهار داشت 
که صدراعظم  بارها تأکید کرده است که اسالم بدون شک به آلمان تعلق دارد.
اخیرا دو تن از مقامات بلند پایه حزب ضد یوروی آلمان، اسالم را ایدئولوژیی 
معرفی کرده اند که با قانون اساسی سازگاری ندارد. آن ها اعالم کردند که یک 
سیاست آشکار انتقادی نسبت به اسالم را در نقطه مرکزی برنامه های حزب 

خود قرار می دهند.

ورزشکاران والیت تخار در شمال شرق کشور اعالم کردند که زمین فوتبال 
ورزشگاه های این والیت به محلی برای فرود بالگردها و هواپیماهای نظامی 

تبدیل شده است.
فوتبال  زمین های  که  کردند  اعالم  تخار  والیت  ورزشکاران  از  شماری 
ورزشگاه های این شهر به پایگاه های نظامی تبدیل شده اند، زیرا گاهی اوقات 
بالگردهای نظامی در این ورزشگاه ها نشست و برخاست می کنند و مشکالتی 

را برای ورزشکاران این والیت ایجاد کرده است.
صبورخان درمل، یکی از بازیکنان فوتبال در شهر تالقان گفت: از سال گذشته، 
فرود  این شهر  میادین ورزشی عمومی  در  نظامی  هواپیماهای  اوقات  بیشتر 

می آیند.
او افزود: در شهر تالقان تنها دو ورزشگاه دارای زمین چمن وجود دارد که به 
فرودگاه تبدیل شده است و مسابقات والیتی را نیز دچار مشکل کرده است.

این بازیکن فوتبال گفت: پس از این که بالگردهای نظامی در این ورزشگاه ها 
فرود می آیند، افراد نظامی با ورود به زمین بازی، آن ها را خارج می کنند.

نجم الدین باور، شهروند تالقان نیز اظهار داشت، زمانی که بالگردها به همراه 
گرد و خاک فرود می آیند، تماشاچیان ورزشگاه را ترک می کنند.

باور خطاب به دولت گفت: حکومت نباید برای بازیکنان مشکل ایجاد کند، 
ورزشکاران  برای  هم  مسأله  این  زیرا  شود  منتقل  فرودگاه  به  باید  پروازها 

مشکل ایجاد کرده است و هم چمن ورزشگاه تخریب شده است.
اذعان  مسأله  این  تأیید  ضمن  نیز  تخار،  والی  سخنگوی  تیمور،  اهلل  سنت 
داشت: این را می دانیم که پرواز و فرود بالگردها در ورزشگاه ها موجب ایجاد 
مشکالت برای مردم و ورزشکاران می شود و تالش می کنیم تا این مسأله را 

حل کنیم.
انتقال  یا  و  مهمانان  برای ورود  بالگرد  تا چهار  ماه سه  در هر  داد:  ادامه  او 

مجروحین و اجساد در این ورزشگاه ها رفت وآمد می کنند.

برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان در کنار پیتر شگرت سرمربی تیم 
ملی، برای دیدار با محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور صبح دیروز وارد 

کابل شدند.
فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحة فیس بوکش نوشته است که این دعوت 
از سوی ریاست جمهوری انجام شده است و رییس جمهور تمامی بازیکنان 

تیم ملی را به کابل فراخوانده است.
اما طوری که در عکس های منشتر شده در صفحة فیس بوک فدراسیون فوتبال 
افغانستان دیده می شود، مصطفی حدید، مصطفی زازی، مجیب جمالی، حسن 
امین، شریف محمد، اباسین علی خیل، شبیر یوسفی، انوش دستگیر و فیصل 
شایسته بازیکنانی هستند که از اروپا برای دیدار با رییس جمهور وارد کابل 

شده اند.
گفته می شود که در این دیدار، بازیکنان تیم ملی که در کابل و سایر شهرهای 
افغانستان نیز زنده گی می کنند برای مالقات با رییس جمهور به ارگ ریاست 

جمهوری خواهند رفت.
مجیب جمالی، با انتشار عکسی در فیس بوکش نوشته که بعد از 22 سال به 
کابل برگشته است. همچنین شریف محمد نیز برای نخستین بار است که به 

زادگاهش بر می گردد.
اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان پس از صعود به مرحله نهایی مقدماتی جام 

ملت های آسیا توسط رئیس جمهور به کابل دعوت شده اند.
تا کنون مشخص نیست که این مالقات یک دیدار دوستانه است یا آقای غنی 

میخواهد ملی پوشان را مورد تشویق و یا پاداش قرار دهد.
این در حالیست که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ماه گذشته دستور 
را  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  و  المپیک  ملی  کمیته  کار  آمدن  در  تعلیق  به 

داده است.

توافق اوباما و پوتین برای گسترش 
همکاری ها در سوریه

امریکا:

برهم زدن نظم اقتصاد جهانی
 به سود عربستان نیست

مرکل:
اکثر قریب به اتفاق مسلمانان آلمان 

بر اساس قانون اساسی ما عمل می کنند

زمین های فوتبال »تخار« محلی 

برای فرود بالگرد و هواپیمای نظامی

شاگردان شگرت برای دیدار
 با رییس جمهور وارد کابل شدند

محمد اکرام اندیشمند

ــه  ــل ب ــروز خــود را در شــهر کاب ــت ام ــان جنای طالب
دوش گرفتنــد و بیــش از ســیصد نفــر مــردم مظلــوم و 
بیگنــاه را بــه خــاک و خــون کشــیدند. امــا اعالمیه های 
ــان  ــان از طالب ــات فیسبوک ش ــفیدار در صفح ــل و کاخ س ارگ کاب
ــا  ــا ب ــاید آن ه ــد. ش ــام نمی برن ــت ن ــن جنای ــل ای ــوان عام ــه عن ب
ایــن اغمــاض در صــدد کســب تمایــل طالبــان بــه مذاکــرات صلــح 
و جلــب توافــق آن هــا بــه صلــح باشــد، امــا راه صلــح بــا طالبــان 

ایــن نیســت.
تروریســت نخوانــدن طالبــان، موجــب خشــنودی طالبــان از دولــت 
و زمــام داران ایــن دولــت نمی شــود و طالبــان را از جنایــت و 
کشــتار بــاز نمــی دارد. اغمــاض و کتمــان زمــام داران دولــت در ایــن 
ــت  ــان جنای ــه شــدۀ مظلوم ــای ریخت ــه خون ه ــی ب ــورد بی حرمت م
ــه در  ــت ک ــی اس ــربازان و نظامیان ــای آن س ــه خون ه ــان و ب طالب
ــی  ــد و قربان ــداکاری می کنن ــا ف ــت آن ه ــت و حاکمی ــاع از دول دف

می دهنــد.

سید مظغر دره صوفی

ایــن روزهــا مشــغول پیاده کــردن درس گفتارهــای 
ــتری«  ــد شبس ــر »مجهت ــای دکت ــان« از آق ــفة زب »فلس
هســتم. از خداونــد توفیــق ایــن کار را می طلبــم و 
ــای  ــم آن را در صفحه ه ــتاد- بتوان ــازۀ اس ــا اج ــه -ب ــرم ک ــد می ب امی

ــم. ــه کن ــی عرض ــتان گرام ــت دوس ــی خدم اجتماع
ــان  ــه خواه ــانی ک ــژه کس ــی به وی ــتان گرام ــل از آن، از دوس ــا قب ام
فهــم متــون اعــم از متــون فرهنگــی سیاســی و دینــی هســتند، 
ــاب  ــی جن ــة گرام ــف فرهیخت ــک« تألی ــر مینوتی ــاب »ه ــدن کت خوان
اســتاد ســید حســین اشــراق را توصیــه می کنــم. مــن بــرای آشــنایی 
بیشــتر بــه آن عــده خواننده گانــی کــه هنــوز ایــن کتــاب را ندیــده و 
ــِت  ــاب از اهمی ــن کت ــد. ای ــه بخوانن ــم ک ــه می کن ــد، توصی نخوانده ان
ــة  ــوز مرحل ــه هن ــا ک ــرای م ــژه ب ــادۀ برخــوردار اســت. به وی فوق الع
ــه  ــوده ب ــته و آل ــا آغش ــن م ــم و ذه ــی می کنی ــری را ط ــی فک کودک
ــاب،  ــن کت ــدن ای ــت، خوان ــی اس ــژادی و مذهب ــی و ن ــایل قوم مس
را  نــوی  دنیــای  و  می گشــاید  را  افق هــای جدیــدی  بی تردیــد 

ــد. ــرار می ده ــا ق ــروی م پیش
ــم،  ــلفی، بیایی ــای س ــتن عکس ه ــای گذاش ــی! به ج ــتان گرام دوس
ــای  ــن فض ــم و از ای ــان گذاری ــان را در می ــالت فکری م ــة تأم نتیج
ــه عکــس ســلفی  ــم. ن ــان اســتفاده کنی ــرای رشــد فکری م ــگان ب رای
مــن بــرای شــما جاذبــه دارد و نــه از شــما بــرای مــن؛ پــس چــرا ایــن 

ــم؟ ــا را بگذاری عکس ه

سمیع حامد

کار هراس افگنــان گســترش وحشــت اســت. هــر 
ــتر  ــا بیش ــوند، آن ه ــتر ش ــا بیش ــای م ــدر کابوس ه ق
ــی  ــبب بزرگ نمای ــه س ــی ک ــوند. هرُکنش ــروز می ش پی
ــا  ــت. این ج ــا اس ــا آن ه ــکاری ب ــود، هم ــان ش ــزی طالب خوف انگی
ــا  ــا جنگجــو هســتی ی ــگ ی ــدان جن ــگ« اســت و در می ــدان جن »می
جنــازه؛ مــا بایــد نشــان بدهیــم کــه هنــوز جنگجــو هســتیم، بــا هــر 
کار و پیــکار ممکــن، مــا »مــردم« هســتیم، بایــد هــم در برابــر طالبــان 
مبــارزه کنیــم و هــم نگذاریــم دولــت بــا خــون ســربازان و قربانیــان 
مــا معاملــه کنــد؛ حتــا اگــر گــوش شــنوا نیســت، بایــد صــدای خــود 
را بلنــد کــرد، صداهــای بلنــد هســتند کــه گــوش ســتمگران را ناگزیر 

ــد. ــنیدن می کنن ــه ش ب

جاوید فرهاد

روایت همه روزه یی از پایتخت
یک روز انتحار، یک روز انفجار...

چندتــا آدم بــه خــاک و خــون می غلتنــد و چنــد 
می کننــد. مویــه  رفته گان شــان  دســت  از  ســوگ  در  خانــواده 

ــح  ــح بی ــق، بی ــق ت ــق ت ــا را ت ــن رویداده حکومــت هــم همــواره ای
ــد. ــح( می کن ــح )تقبی بی

کارشناسان از معدۀ شان در این مورد گپ می زنند و
ــوز استنجای شــان خشــک نشده اســت،  ــه هن ــم آلود ک ــا آدم پَش چندت

ایــن رویــداد خونیــن را توجیــه می کننــد...
ــه  ــی )و ن ــاِب فاِلن ــد: جن ــود؛ می گوین ــته می ش ــا بس ــام جاده ه ش

ــردد. ــر می گ ــه ب ــه خان ــر ب ــی( از دفت ُفالن
موترهــای شیشــه ســیاه بــا شــتاب رد می شــوند و پشــه هــم از تــرس 

ــد... ــر نمی زن ــا پ در جاده ه
فــردا بازهــم انتحــار و یــا هــم یکــی دو انفجــار، و ســپس تــق تــق 
و بیــح بیح هــای بســیار، مرده هــا، زخمیــان، زمیــِن خون آلــود، 
ســیاه،  شیشــه  موترهــای  فاِلنــی،  ردشــدن  بســته،  جاده هــای 
ــای  ــی، آدم ه ــل معده ی ــا تحلی ــان ب ــان، کارشناس ــالن و دام ِ ــنام ف دش
ــا در  ــی م ــی از زنده گ ــه روزه ی ــت هم ــت روای ــن اس ــم آلود... ای پَش

ــت. ــامِ پایتخ ــه ن ــی ب جغرافیای

فیـسبـوک نـــامــه
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