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تأمین تفریِح سالم برای کودکان به همان اندازة تأمین ناِن 
آن ها مهم است.
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سفیر روسیه در کابل در مورد مذاکرات صلح افغانستان گفت که 
دیدگاه مسکو به روند صلح بین االفغانی تغییرناپذیر است.

الکساندر مانتیسکی سفیر روسیه در کابل، عملکردها برای لطمه 
زدن به روابط کابل و مسکو را محکوم کرد و گفت که چندبار 

است که دیدگاه کابلوف دربارة افغانستان تحریف می شود. 
تغییرناپذیر  االفغانی  بین  صلح  روند  به  روسیه  دید  افزود:  وی 

است.
در  ملی  آشتی  و  صلح  روند  از  روسیه  که  داد  ادامه  مانتیسکی 

افغانستان حمایت می کند.
او گفته که از جمع کشورهای تأثیرگذار جهان، تنها روسیه است 

که با طالبان رابطه ندارد. 
سفیر روسیه همچنان گفت که تالش ها برای تخریب رابطه کابل 

و مسکو را به شدت محکوم می نمایند.
چندی قبل، ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان و 
پاکستان، در دیدار با رییس جمهور افغانستان گفته بود که گروه 
طالبان باید بداند که دولت افغانستان تنها مسیر برای گفت وگوهای 

صلح است و آنها چاره یی جز انتخاب آن ندارند.
وی ادامه داده بود: طالبان به دلیل انشعاب به گروه های مختلف 

توانایی گذشته را ندارند.
به  که  بود  گفته  همچنین  افغانستان  برای  روسیه  ویژه  نماینده 
ابتکاری مبنی بر طرح نقشه راه از طریق برگزاری نشست 4 جانبه 

صلح میان آمریکا، چین، پاکستان و افغانستان خوشبین نیستیم.
کابلوف اعالم کرده بود که مقامات مسکو به مذاکرات 4 جانبه 
امریکا، چین، پاکستان و افغانستان نخواهد پیوست اما آماده ایجاد 

روند جدید است.

مقام هــای افغانســتان، ترکمنســتان، پاکســتان 
ــس  و هندوســتان روز دوشــنبه نخســتین کنفران
اهمیــت طــرح تاپــی را در هــرات برگــزار 
کردنــد.  وفا حاجــی اوف، معین سیاســی وزارت 
خارجــۀ ترکمنســتان در ایــن نشســت، تاپــی را 
بزرگ تریــن طــرح در ســطح منطقــه دانســت و 
گفــت کــه ایــن طــرح نقطــۀ عطــف گســترش 

ــت. ــهم دار در آن اس ــورهای س ــط کش رواب
آقــای حاجــی اوف افــزود کــه بــا اجرایی شــدن 
ــارد  ــک میلی ــاالنه ی ــتان س ــرح، افغانس ــن ط ای
ــان  ــر حق العبــور دریافــت می کنــد. او همچن دال
از آغــاز کار 214 کیلومتــر ایــن طــرح از ســوی 
ــتان  ــه ترکمنس ــت ک ــر داد و گف ــورش خب کش
چالش هــای مالــی و امنیتــی مربــوط بــه مرحلــۀ 
ــرده اســت.  ــرف ک ــرح را برط ــن ط ــی ای اجرای
حاجــی اوف گفــت کــه موضــوع تأمیــن امنیــت 
ــت و  از  ــده اس ــتان نگران کنن ــاک افغانس در خ
ــتر در  ــه بیش ــان توج ــور خواه ــای کش مقام ه

ایــن زمینــه شــد.
نصیراحمــد اندیشــه، معیــن وزارت خارجــۀ 
ــی  ــن نشســت گفــت کــه تاپ ــز در ای کشــور نی
هیــچ بدیلــی در منطقــه نــدارد و بــر پایــۀ نیــاز 
کشــورهای منطقــه طــرح شــده اســت. او افــزود 
کــه تاپــی برعــالوة رفــع نیــاز گاز آســیای 

جنوبــی، ســبب کاهــش تنش هــا و ایجــاد 
ــده و  ــهم دار ش ــورهای س ــان کش ــدت می وح
بازرگانــی میــان ایــن کشــورها را بیــش از پیــش 

گســترش می دهــد.
نگرانــی  دربــارة  خارجــه  وزارت  معیــن 
ایــن  امنیــت  تأمیــن  دربــارة  ترکمنســتان 
ــدت  ــت وح ــه حکوم ــرد ک ــد ک ــه تأکی خط لول
ــت  ــن امنی ــرای تأمی ــی ب ــچ تالش ــی از هی مل
ــد. ــغ نمی کن ــرح دری ــن ط ــی ای ــۀ اجرای مرحل
عبدالقــدوس حمیــدی، معیــن وزارت معــادن و 
پترولیــم افغانســتان نیــز از طــرح تاپی بــه عنوان 
دهلیــز اقتصــادی کشــور یــاد کــرد و گفــت کــه 
ــه تمــام والیت هــای کشــور  نفــع ایــن طــرح ب
ــرار  ــه در مســیر آن ق ــی ک ــژه والیت های ــه وی ب

ــد. ــد، می رس دارن
طــرح تاپــی یــا انتقــال گاز ترکمنســتان از طریق 
افغانســتان بــه هنــد و پاکســتان، در ســال 2۰۰2 
ــه  ــا ســال 2۰1۷ ب ــرار اســت ت ایجــاد شــد و ق
ــم  ــادن و پترولی ــد. وزارت مع ــرداری برس بهره ب
ــازی 5۰  ــر فراهم س ــزون ب ــه اف ــت ک ــه اس گفت
ــن  ــا در بخــش تأمی هــزار فرصــت شــغلی، تنه
امنیــت آن، نزدیــک بــه هشــت هــزار تــن 

ــد شــد ــه کار خواهن مشــغول ب
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د ننګرهــار چارواکــي وايــي، د افغانســتان د کورنیو چــارو وزارت 

ــه  ــدان پ ــه قومان ــوي امنی ــت د ن جــرال زړور زاهــد د دغــه والی

توګــه ټاکلــی.

ــه  ــد ب ــي، زاه ــی واي ــه خوږیاڼ ــد عطاالل ــار د وايل ویان د ننګره

ډېــر ژر د ننګرهــار د امنیــه قومانــدان پــه توګــه خپلــه دنــده پیــل 

کــړي.

تــر زاهــد وړانــدې مــل پاســوال فضــل احمــد شــېرزاد د ننګرهــار 

د امنیــه قومانــدان پــه توګــه دنــده تــر رسه کولــه او جــرال زړور 

ــه  ــو د امنی ــکا والیتون ــزين او پکتی ــدې د غ ــر دې وړان ــد ت زاه

قومانــدان پــه توګــه دنــدې تــر رسه کــړې دي.
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بخش دوم
حوادث   )13۷1 حمل   11( روز  آن  در  حکمتیار 

مزارشریف را به خبرنگاران این گونه توضیح داد: 
»...حقیقت این است که در شمال از مدتي به این سو 
کشمکش  رژیم  ملیشیاي  قوت هاي  و  دولت  میان 
درگرفت. حکومت کابل مجبور شد که جمعه احک 
نیروهاي  یک طرف  در  او   زیرا  بخواهد؛  کابل  را 
متحارب قرار داشت. برخي ها در دولت کابل اعتراض 
کردند که این اقدام یک طرفه بود. باید از طرف مقابل 
برطرفي  کابل  بنًا حکومت  تبدیل شود.  افراد  برخي 
جنرال مؤمن را فیصله کرد. او این فیصله را  قبول 
نکرد و بغاوت نمود. قوت هاي ملیشه ]اشارة وی به 
جنرال دوستم بود[ در این وقت با ما تماس گرفت، 
شرط ما این بود که آن ها اول عماًل به اثبات برسانند 
که به مجاهدین تسلیم شدند. در  این وقت حکومت 
این  اعزام کرد.  به مزار  کابل جمعه احک را دوباره 
با  بود،  کرده  بغاوت  که  ملیشایي  قوت هاي  وقت 
قوماندانان سایر تنظیم ها یک ائتالف محلي را ایجاد 
کردند و به مزارشریف حمله نمودند. نجیب در این 
زمان نبي عظیمي را با مانوکي منگل و یک هیأت به 
مزار فرستاد. هیأت فیصله کرد که براي راضي شدن 
رشید دوستم، جمعه احک دوباره کابل خواسته شود. 
که  سپرده شود  دوستم  به   18 فرقۀ  و  هوایي  میدان 
حاال فرقه و میدان هوایي به دست دوستم است. به 
ملیشه ها  سوي  از  ائتالف  این  تنظیم هاي  مجاهدین 
اجازه داده مي شود که بدون اسلحه وارد شهر مزار 
شوند. مجاهدین حزب اسالمي از این استفاده کرده، 

ولسوالي هاي بلخ، خلم، حضرت سلطان سمنگان و 
آق تپۀ کندز را تصرف کردند.« 

قوماندان  مهدي  نسیم  انجنیر  که  بعد  روز  چهار  اما 
حکمتیار  امیر  با  فاریاب  والیت  در  اسالمي  حزب 
فتح  در  خود   محوري  نقش  از  و  گرفت  ارتباط 
جنرال  با  خویش  نزدیک  ارتباط  و  مزارشریف 
عبدالرشید دوستم و پیام او سخن گفت، امیر حزب 
برخالف  درست  را  خود  جدیِد  موضع  اسالمی 
کرد.  ابراز  مزار  حوادث  مورد  در  گذشته  موضع 
به حکمتیار  دوستم  عبدالرشید  قول  از  مهدی  نسیم 
مخالفت  از  اسالمی  امیر حزب  اگر  که  داد  اطمینان 
نجیب اهلل  حکومت  علیه  دوستم  جنرال  بغات  و 
به  کابل  مخالف  نیروهای  تمام  و  او   کند،  حمایت 
حزب اسالمی می پیوندند و دولت داکتر نجیب را به 
از  مهدی  نسیم  می دهند.  اسالمی سقوط  نفع حزب 
حکمتیار خواست تا ضمن اعالن حمایت از جنرال 
دوستم، با نگاشتن نامه یی نیز او را  از حمایت خود 
برای  که  حالی  در  حکمتیار  گلبدین  سازد.  مطمین 
او  از شورِش  نامه  در  و  نوشت  نامه  دوستم  جنرال 
مدبرانه  را  او  حرکِت  و  کرد  حمایت  دولت  علیه 
کنفرانس  یک  در  دیگر  بار  خواند،  جرأت مندانه  و 

خبری در همان محل کنفرانس خبری پیشین موضِع 
خود را این گونه اعالن کرد:

»موژ د شمال له انکشافاتو ادیته ورته حوادثونه پوره 
باید  زه  کوو.  حمایت  نه  هغه  له  مونژ  کوه.  مالتر 
دومره اضافه کرم چي بدي پیشو کي د حزب)حزب 
ده.  برخه  محوري  ستره  دیره  مجاهدینو  د  اسالمی( 
د دولت حواکونه مطلق اکثریت د حزب اسالمي له 
از جریان  )ما    . یو حاي شویدي...  مجاهدینو سره 
باید  استقبال و حمایت مي کنیم. من  حوادث شمال 
همین قدر اضافه کنم  که در این حوادث، مجاهدین 
کامل  اکثریت  دارند.  محوري  نقش  اسالمي  حزب 
پیوسته اند.(  نیروهاي حزب اسالمي  به  قواي دولتي 
وقتي یک خبرنگار پاکستاني از رهبر حزب اسالمي 
د سمت  کي  کنفرانس  پرس  مخکني  »تاسو  پرسید: 
شمال له پیشو سره خپل مخالفت حرگند کري وو. 
حرگند  حمایت  پوره  خپل  هغونه  له  مو  اوس  خو 
کر. د دي وجه حه ده؟ )شما در کنفرانس مطبوعاتي 
قبلي خود مخالفت خود را با حوادث شمال اعالن 
کردید و حاال حمایت کامل خود را از آن حوادث 
ابراز داشتید. دلیل این )تناقض( چیست؟( حکمتیار 

پاسخ داد: 
مخکني  پخپل  ما  چي  وگوري  ریکارد  خپل  »تاسي 
مطبوعاتي کنفرانس کي د شمال د حوادثو په هکله 
)شما  کري.«  پیدا  هلته حواب  شاید  دي.  ویلي  حه 
نوار خود را ببنید که ما در  مورد حوادث شمال چه 

گفته ایم. شاید آن جا جواب پیدا کنید.«
جنرال  که  بود  این  روزگار  تلخ  طنز  و  جالب  اما 

انجینر  توسط  که  رابطه  این  در  دوستم  عبدالرشید 
نسیم مهدی با حکمتیار تأمین رابطه کرد، صادق نبود 
این  از همه جالب تر  بازی می کرد. و  با وی  و فقط 
اکنون  تا  زمان  از همان  عبدالرشید دوستم  است که 
طی 24 سال به این گونه بازی در سیاست و تحوالت 
سیاسی افغانستان که اغلب با موفقیت همراه است، 

ادامه می دهد.

    گفت وگوی مخابره یی احمدشاه مسعود 
و گلبدین حکمتیار 

حمل   24 در  پروان  والیت  مرکز  چاریکار  سقوط 
13۷1 و یک روز بعد سقوط فرودگاه بگرام به دست 
احمدشاه مسعود که با همکاری مخالفان درون حزبی 
نشست  و سپس  گرفت  نجیب اهلل صورت  دولتی  و 
قوماندانان  و  مزاری  عبدالعلی  دوستم،  عبدالرشید 
با احمدشاه مسعود در جبل  مختلف والیات شمال 
السراج، گلبدین حکمتیار را متوجه پیام غیرصادقانۀ 
این نشست را  او که سپس  عبدالرشید دوستم کرد. 
جهاد  و  اسالم  بر ضد  جبل السراج  نامقدِس  ائتالف 
خواند، در صدد ترک پشاور و سفر به لوگر و اطراف 
کابل برآمد تا خود فرماندهی حمله بر کابل و فتح 

پایتخت و گویا پیروزی جهاد و انقالب اسالمی را 
به عهده بگیرد. او هنوز پشاور را ترک نکرده بود که 
با وساطت و میانجیگری قاضی حسین احمد رهبر 
جماعت اسالمی پاکستان که با حکمتیار روابط نزدیک 
احمدشاه  با  دوجانبه  گفت وگویی  داشت،  گرم  و 
این گفت وگو  از طریق مخابره صورت داد.  مسعود 
در دفتر کمیتۀ نظامی جمعیت اسالمی افغانستان در 
که  گرفت  صورت  حالی  در  پشاور  چمکنی  منطقۀ 
نشسته  مخابره  پای  در  خود  احمد  حسین  قاضی 
بود. من که شاهد و سامِع بخشی از این گفت وگوها 
بودم، وقتی صحبت های طرفین تند و تلخ می شد و 
بپرهیزند،  از گفت وگو  آن می رفت که طرفین  خطر 
قاضی حسین احمد مداخله می کرد و هر دو طرف 
گفتگو  این  اما  می خواند.  فرا  صحبت  ادامۀ  به  را 
می خواست  مسعود  احمدشاه  یافت.  پایان  بی نتیجه 
که حکمتیار اطمینان دهد که به کابل حمله نمی کند، 
اما حکمتیار به این حمله با این استدالل که کابل در 

تسلط کمونیست هاست، پافشاری می  کرد. 
»زماني  پرسید:  حکمتیار  از  مسعود  احمدشاه  وقتي 
که این ها ]حکومت حزب وطن[ کاماًل تسلیم هستند 
که حکومت جهادي را بپذیرند و خودشان مي گویند 
آیا  این صورت  در  بسپارند،  را  قدرت  که حاضرند 
بازهم  شویم،  وارد  سالح  با  ما  که  است  ضرورت 
زور  طریق  از  باید  و  مي کنیم  جنگ  ما  که  بگوییم 
که  مردمي  پیش  از  را  قدرت  و  بگیریم  را  قدرت 
پاسخ  در  حکمتیار  بگیریم؟«  زور  به  شده  تسلیم 
گفت: »جمعیت مي تواند این پالیسي را اختیار کند، 
بگوید عملیات درست نیست، دیگر مجاهدین نباید 
مسلحانه داخل کابل شوند. همین گپ درست است. 
همین  مي بیند،  مصلحت  به  را  وضع  اگر  جمعیت 
حزبی  عنوان  به  ما  اگر  ولي  کند.  اختیار  را  موقف 
حق  این  کنیم،  اختیار  را  دیگري  تصمیم  مستقل 
مجاهدین  که  مي دهیم  ترجیح  را  این  ما  و  ماست. 
شوند.  کابل  وارد  خود  اسلحۀ  با  سربلند  فاتحانه، 
هدف از وارد شدن به کابل با اسلحه این نیست که 
ما هرگز  کابل خون ریزي شود.  در  نخواسته  خداي 
نمي خواهیم یک قطره خون هم در کابل ریخته شود. 
نوشته  مجاهدین  تاریخ  در  که  نمي خواهیم  ما  ولي 
شود که آن ها نتوانستند کابل را فتح کنند. از طریق 
مداخالت  طریق  از  شد.  حل  قضیۀشان  متحد  ملل 
بین المللي قضیۀشان حل شد. ما مي خواهیم در پایان 
تاریخ جهاد ما نوشته شود که مجاهدین سربلند، فاتح 
با شعارهاي تکبیر در حالي که  با اسلحۀ خود و  و 
پرچم اسالم را برافراشته بودند، از چهار طرف وارد 

کابل شدند. ما همین را مي خواهیم...«

    موضع دولت پاکستان در روزهای سقوط 
حکومت نجیب اهلل

پاکستان از همان روزهای نخست شورش و بغاوِت 
ریاست  تحت  دولِت  که  مزارشریف  در  جنراالن 
نجیب اهلل در کابل را به سوی فروپاشی برد، سیاسِت 
و  شهرها  نخستین  پاکستان،  نظر  از  گرفت.  دوگانه 
دست  به  را  کابل  سقوط  دروازة  باید  که  والیاتی 
لوگر  و  گردیز  جالل آباد،  می کرد،  فراهم  مجاهدین 
جنگ  در  را  ناکام  تجربۀ  این  آن ها  هرچند  بود. 
به  را  چیزی  چنین  اما  داشتند،  خود  با  جالل آباد 
می پنداشتند.  محفوظ  خود  برای  حق  یک  عنوان 
حوادث و تحوالت مزارشریف و سپس چاریکار و 
شوک آور  و  انتظار  غیرقابل  پاکستانی ها  برای  بگرام 
محسوب می شد. از این رو آن ها سیاسِت دوگانه در 
تنظیم ها  میان رهبران  اختالف  رفع  به  پیش گرفتند؛ 
به خصوص میان رهبران جمعیت اسالمی و حزب 
اسالمی کوشیدند تا بر سر تشکیل حکومت مشترک 
به توافق برسند، حتا نوازشریف صدراعظم پاکستان 
با جنرال جاوید ناصر رییس آی.اِس.آی، روز مذاکرة 
حکومت  سر  بر  توافق  مورد  در  تنظیم ها  رهبران 
مشترک، به گورنرهاوس پشاور آمد. از طریق مخابره 
کرد  گفت وگو  کابل  در جنوب  گلبدین حکمتیار  با 
مذاکره  وارد  و   برگردد  پشاور  به  او خواست  از  و 
استخبارات  و  ارتش  جنراالن  اما  شود.  رهبران  با 
الزامی  را  کابل  بر  حکمتیار  حملۀ  پاکستان،  نظامی 
می پنداشتند و او را به این حمله تشویق می کردند. 
پاکستانی ها سپس این سیاست و بازی دوگانه را در 

افغانستان ادامه دادند و تا اکنون ادامه می دهند. 

تشکیل حکومت مجاهدین در پیشاور      
برای تسلیم قدرت در کابل

سوي  از  حکومت  تشکیل  به  مسعود  احمدشاه 
رهبران تنظیم ها عجله داشت؛ زیرا با اعالن حکومت 
مجاهدین، تبلیغات و ستیزه جویي حکمتیار در مورد 
ائتالف  اسالمي،  حزب  رهبر  سوي  از  که  آن چه 
احمدشاه مسعود با پرچمي ها و ملیشیاي عبدالرشید 
دوستم خوانده مي شد، تضعیف و بي تأثیر مي گردید. 
و از طرف دیگر، جنِگ حکمتیار در روزهاي آینده 
با حکومت  مي  آمد، جنگ  نظر  به  اجتناب ناپذیر  که 

اسالمي احزاب مجاهدین تلقی و ارزیابی می شد. 
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کشور،  ملی  شورای  با  نشستی  در  دیروز  رییس جمهوری، 
در  موضع گیری های جدی  از  آن  در  و  کرد  بیانیه یی صادر 
برابِر طالبان سخن گفت. سخنان رییس جمهوری در مواردی 
بسیار روشن و حتا غیرقابِل انتظار بوده است. آن چه در این 
سخنرانِی بی پیشینه صراحت داشت، این بود که طالبان بعد 
صلح  برای  نظامی شان  مواضع  در  شکست  با  فقط  این  از 
تضرع خواهند کرد و دیگر هیچ انتظاری از پاکستان نداریم 
که طالبان را به میز گفت وگو حاضر کند و اگر این کشور 
همکاری های الزم را نداشته باشد، از مراجع دیپلماتیک به 
شورای امنیت سازمان ملل متحد و نهادهای مدنِی آن سازمان 

شکایت می کنیم. 
که  بود  خواستی  غنی  رییس جمهور  سخنان  از  بخش  این 
صادر  بود.  شده  مطرح  منتقدان  و  رسانه ها  جانِب  از  بارها 
شدِن حکم اعدام برای تروریستان و جنایتکاران و حمایت 
از قضاِت کشور در این زمینه، از دیگر مهم ترین بخش های 

این سخنرانی بود. 
جانِب  ریاست جمهوری  سخنان  از  بخش هایی  در  اگرچه 
گرفت  صورت  سعی  و  شد  رعایت  طالبان  دربارة  احتیاط 
که همۀ طالبان به یک چوب زده نشوند، اما با آن هم جرأت 
سیاسِی آقای غنی در برابر طالبان و موضع گیرِی آشکارش 
در برابر پاکستان و مزدورانش، قابل توجه و حمایت است. 
طالبان،  برابر  در  صریح  موضع گیری  ضمن  رییس جمهور 
گفت که برای دفاع از دین، وطن و ارزش های قانون اساسی 
کشور، الزم است که یک دل و یک صدا وحدِت خود را در 
فکر و عمل به نمایش بگذاریم. به این دلیل، در مورد کسانی 
که به این وحدت لطمه می زنند و در عیِن قرار داشتن در متن 
نظام و حکومت، با استفاده از منابع آن، آب در آسیاِب دشمن 
روانی  در جنگ  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  به صورِت  و  می ریزند 
علیه مردم با دشمناِن این آب وخاک همسو می شوند، ارفاق 
و مصلحِت بیشتر صورت نخواهد گرفت. این به معنای آن 
باشد که رییس جمهوری درک کرده است که زیر  می تواند 
نظام و ادارة او کسانی هستند که به نفِع طالبان کار می کنند 
افغانستان است. حاال  مایۀ خورسندی مردمِ  این دریافت  و 
برمی آید  چنان  طالبان  برابر  در  غنی  آقای  ادبیاِت  کلیِت  از 
که طالبان جنایت کار و تروریست اند و در عین حال، راهی 
برای مذاکره به روی شان باز است ولی در غیر آن، سرکوب 
گذشته  ساِل  پانزده  ادبیاِت  با  اکنون  ما  بنابرین،  می شوند. 
کشیده  طالبان  برابِر  در  سیاه  و  و خط سرخ  نیستیم  مواجه 

شده است. 
برای  که  آنانی  از  ملی  وحدت  دولت  رییس  حمایت 
جنایتکاران حکم اعدام را در نظر گرفته اند، می تواند قوتی 
تروریستان  و  جانیان  برابِر  در  تا  کشور  قضاِت  برای  باشد 
مواجه  سیاسی  ممانعت های  با  و  کنند  اقدام  قاطع تر  هرچه 

نشوند. 
اما حاال مردم افغانستان انتظار دارند که رییس جمهور غنی به 
وعده هایی که کرده و قاطعیتی که از خود نشان داده است، 
عمل کند؛ زیرا در صورتی که رییس جمهوری سیاسِت یاد 
امنیتِی  نیروهای  و  گیرد  دست  روی  را  طالبان  دربارة   شده 
کشور را حمایت کند، بدون شک وضعیِت امنیتی در کشور 
تغییر می کند و  به سود دولت و مردم  در یک مدِت کوتاه 
تروریستان راهی جز فرار و یا هم صلح با دولت نخواهند 
با  آقای غنی  نیز درک می کنیم که سخنان  را  این  ما  یافت. 
او  اما چون  بود؛  همراه خواهد  به  تیمش  در  مخالفت هایی 
این بار سخنی به حق گفته و راهی را انتخاب کرده که مردم 

می خواهند، قابل حمایت و ستایش است.  
به حِق  سخناِن  که  منتظرند  افغانستان  مردم  این همه،  با 
ازدست رفتۀ  اعتمادِ  تا  شود  پیاده  عمل  در  رییس جمهوری 
آن ها به مدیریِت کالِن سیاسی کشور اعاده گردد. مسلمًا با 
برد. چند  به جایی  گفتار خالِی رییس جمهور، نمی توان راه 
آقای  ربانی،  برهان الدین  استاد  ترور  از  نیز، پس  پیش  سال 
به اصطالح  بیانیۀ  یک  قالِب  در  را  مشابهی  سخناِن  کرزی 
به همان  بیان نمود؛ ولی در فردای آن، جناب شان  تاریخی 
راهی رفت که از قبل، در آن روان بود. از این رو، آقای غنی 
باید در عمل ثابت کند که هماننِد کرزی مواضعش زودگذر 

و فریبنده نیست!   

سخنانقاطِعرییسجمهور
قابلحمایتاست
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جاللتمابان ابراهیمي صاحب، مسلمیار صاحب، دانش 
صاحب، قاضي القضات صاحب، محترم پیر صاحب، 
خلیلي صاحب، د کابینې محترمو غړو، د ملت استازو، 
د مشرانو جرګې غړو، ژورنالیستانواو وطنوالو السالم 

علیکم و رحمته اهلل و برکاته!
در دو هفته ای که گذشت کشور ما شاهد رویدادهای 
مهم سیاسی و نظامی و یک حادثه هولناک تروریستی 

بود. 
با تمام تالش مردم و دولت ما برای ختم جنگ، باغیان 
این عصر به حمایت حامیان بیگانه شان بر طبل جنگ 
اعالم  را  ما  گناه  بی  مردم  و کشتار  کوبیده  و شرارت 
نمودند. بی¬خبر از این¬که قوای دلیر امنیتی و دفاعی 
به  بوم  و  مرز  این  نقطه  هر  در  اند  آماده  ما مصممانه 
سراغ شان رفته و با سرکوب قاطعانۀ آنان، از مال، جان 

و ناموس مردمِ خود دفاع کنند.
اعضای محترم مجلسین شورای ملی کشور، هفتۀ قبل 
ارگ، هم¬صدای حکومت  با نشست در  بلند  آواز  با 
و  در جنگ  آن  اقدامات  از  قاطع  با حمایت  و  شدند 
و  حکومت  از  را  خود  قوی  سیاسی  پشتیبانی  صلح، 
روز  یک  دقیقا  کردند.  فراهم  کشور  امنیتی  نیروهای 
بعد از این همصدایی ملت ما طالبان شرارت پیشه با 
دست زدن به هولناک ترین جنایت غیر انسانی خود، 
به خاک و خون کشانیدند. در  را  ما  هموطنان مظلوم 
بخصوص  کشور،  عزیز  شهدای  همه  روح  به  اینجا 
برای  و  دعا  اتحاف  اخیر  تروریستی  حادثه  شهدای 
آسیب دیدگان از آن حادثه شفای کامل آرزو می کنم.

هموطنان گرانقدر!
از  این دست  نمایِش  اولین  کابل  واقعۀ روز سه شنبه 
جنایات این گروه نیست، روسیاهی شان در کشتار مردم 
بی¬ گناه و سلب آزادی های مردم داستان بی انتهایی 
از قساوت و بی رحمی است که نه در دین مبین اسالم 
و نه در فرهنگ واالی ملت و کشور ما مثال آن دیده 
شده است. آنان از ریختن خون مردم بی¬ گناه به َوجد 
گناهان لذت  بی  اجساد  پاره شدن  پاره  از  آیند و  می 
می برند. اما برخالِف آن رویۀ خون آشامانه، تعداد بی 
شماری از فرزندان راستین این ملت در مدت کوتاهی 
به شفاخانه ها شتافتند و با اهدای میلیون ها سی سی 
خون در سراسر این کشور به هموطنان مجروح شان، 
اتحاد و همبستگی خود را نشان داده، و به این گروه 
تروریست نفرین گفتند. همان گونه که  آگاه  هستید 
دنیا به شمول جهان اسالم و مخصوصًا دولت شاهی 
عربستان سعودی، جمهوری اسالمی ایران، ملل متحد، 
متحده  ایاالت  و  اروپایی  آسیایی،  کشورهای  اکثریت 
امریکا، چین، جاپان، آسترالیا، و کانادا نیز این جنایت 
تروریستان را نا بخشودنی خواندند، و آنان و حامیان 

شان با این کار بیش از گذشته در انزوا قرار گرفتند.
خویندو او وروڼو!

دغه جنایتکاران د علم طالبان نه دي، بلکې د افغانستان 

خالف  پر  دولت  مرشوع  د  جمهوریت  اسالمي  د 

راپاڅېديل باغیان او محاربان دي. واقعي طالبان خو په 

مدرسو کې سبق وایي او دغه کسان چې قتلونه کوي، 

چې د علم دښمنان دي او ان جوماتونه ړنګوي، حق نه 

لري، ځانونه طالبان وبويل. مونږ د قرآن کریم د رصیح 

حکم مطابق حق لرو چې د باغیانو او محاربانو په مقابل 

کې له خپلو خلکو دفاع وکړو او باغیان په سزا ورسوو. 

داسې غالم  د  ډلې رهربي  د دې  او کوټه کې  پېښور  په 

صفته او وطن دښمنو کسانو په الس کې ده چې د خپلو 

وطنوالو وینې بهوي او د افغانستان د خلکو له بربادي او 

تباهي خوند اخيل. له دوی رسه د افغانستان د خلکو د 

خیر او خوشحايل لپاره هیڅ پروګرام نشته او نه دا فکر 

وررسه شته چې د خپلو وطنوالو ارزوګانو او غوښتنو ته 

احرتام ولري. دوی په سیايس تعامل کې خپله ناپوهي او 

بې لیاقتي ثابته کړې ده. زه د افغانستان له جیدو عاملانو 

خواهش کوم چې دغو جاهالنو او ګمراهانو ته د حق 

الره وښیي او له ګمراهي یې راوبايس. 

عزمتنو حضارو،

زموږ د ملت دښمنانو غوښتل چې د وېرې او وحشت 

چې  کړي  مجبور  دولت  افغانستان  د  رسه  خپرولو  په 

اضطراري حالت اعالم کړي، خو په دې نه پوهېدل او نه 

پوهېږي چې افغانان د وارخطا کېدو او مضطرب کېدلو 

مونږ  او  مني  نه  اضطرار  روح  افغان  د  دي.  نه  خلک 

خپل  چې  کړو  نه  محدودې  ازادۍ  هغه  هېڅوخت  به 

اسايس قانون راکړې دي.

نماینده های محترم ملت!
دریافت  را  شما  موضوعات  ای  فقره   24 لیست  من 
کردم، به برخی از آنها که مهمتر است در این جا می 
های  نشست  به  گذارم  می  را  دیگر  برخی  و  پردازم، 

ماهانه ای که در آینده در ارگ خواهیم داشت.
من امروز به خانه ملت عالی ترین تربیون در افغانستان، 
با شما و ملت سربلند خود در میان  این را  تا  آمده ام 

بگذارم که در سال گذشته ما از هیچ تالشی برای پایان 
دریغ  کشور  در  ها  خشونت  به  آمیز  مسالمت  دادن 
از مردم خود  تا  نکردیم. در عین حال تالش نمودیم 
تقویت  و  نماییم،  دفاع  ناشده  اعالم  جنگ  مقابل  در 
پیوسته  صورت  به  را  خود  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
و مستمر به پیش ببریم.  ما همچنان این اجماع را در 
میان شرکای بین المللی خود به وجود آوردیم که این 
جنگ یک جنگ داخلی نیست،  بلکه جنگی است که 
تروریستان و حامیان منطقه یی شان علیه کشور و ملت 
پیدا  اهداف شومی دست  به  تا  اند،  انداخته  راه  به  ما 
کنند که تنها از طریق وحشت و ترور به آن خواهند 

رسید.
ما برای پایان بخشیدن به جنگ از راه های غیر نظامی، 
اتمام حجت  المللی،  بین  و  ای  منطقه  ملی،  در سطح 
با شناختی که از راه و روش گروه  کردیم و همزمان 
های تروریستی داشتیم بدون هیچگونه فوت وقت به 

آمادگی های الزم جنگی نیز پرداختیم.
در سیزده ماه  گذشته نیروهای شجاع  امنیتی و دفاعی 
از 4۰ هزار وظیفه محاربوی و  بیشتر  تعداد  به  کشور 
مختلف  نقاط  در  را  قاطع  عملیات  هزار   16 از  بیشتر 
کشور انجام داده اند. همین اکنون که ما در این تاالر 
بزرگ حضور داریم فرزندان دلیر کشور در بیشتر از ۷ 
والیت از طروق 15 عملیات نظامی مشغول سرکوب 
تروریستان شبکه حقانی، طالبان و گروه های دهشت 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  رزمی  قابلیت  هستند.  افگن 
جوان تان بصورت غیر قابل مقایسه با گذشته افزایش 
یافته است. نزدیک به 5۰ هزار خانواده وطن دوست 
ما فرزندان خود را، دختر و پسر، تنها در کمتر از یک 
دفاعی  و  امنیتی  قوای  به صفوف  پیوستن  برای  سال، 
کشور، به خدمت عسکری فرستاده اند، تشکر از فامیل 
های وطن دوست و از هر مادر و پدر که این چنین 
اوالد به دنیا آورده اند. استقبال از قوای دفاعی و امنیتی 
ما چنان بوده است که حتی زنان خانه دار در مناطق 
مختلفی از کشور، در هنگام درگیری شان با دشمن، به 
سربازان ما رضاکارانه نان و غذا رساندند. زنان با عفت 
یاد  به  هنوز  را  جاهالن  آن  ستم  شالق  سرزمین  این 
دارند و چنان گروهی را به هیچ صورت قابل تحمل 

نمی دانند.
دست  به  تجارب  و  کشور  امنیتی  نیازهای  اساس  بر 
آمده در سال گذشته، یک فرقه در کندز و یک لوا در 
بدخشان تاسیس کردیم. برای باال بردن سطح هماهنگی 
قطعات خاص، که فداکاری و شهامت شان قابل افتخار 
ایجاد  نیز  را  قوای خاص  پالنگذاری  معاونیت  است، 

کرده ایم.
چنان  هم  توپچی،  و  وتخنیک  اسلحه  ریاست های 

سوق  مرکز  هوایی،  خاص  های  قوت   ۷۷۷ لوای 
وادارة واحد قوماندانی گارنیزیون کابل که جناب لوی 
درستیز صاحب رهبری شانرا می کنند و از آنها تشکر، 
تخنیک  مدیریت   ،215 اردوی  قول  ساحوی  شفاخانۀ 
وحفظ مراقبت در سطح قول اردو ها و لوا ها، مرکز 
ارزیابی تهدیدات استخباراتی، مرکز کشف رادیویی از 
جمله واحدهای جدیدی اند که به ترکیب قوای امنیتی 

ما افزوده شده اند.
قدرمنو حضارو،

تېر کال مو چې محدود هیيل کاپرت او محدودې طیارې 

لرلې، د هیواد د هوایي ځواک بیارغاونه پیل شوه او دا 

چې  ده  شوې  فعاله  دومره  قوه  هوایي  زموږ  اوس  دی 

او  خوستک  لکه  سیمو  غرنیو  سختو  ډېرو  په  هیواد  د 

د  او  رسوي  ځان  ته  دښمن  هم  کې  سیمو  کوهستاين 

اسامين تندر غوندې ورباندې ورېږي.

د  کړ،  تاسیس  مو  کال  تېر  چې  مرکز  سوق  د  ادارې  د 

بدل  مرکز  موثر  ټولو  تر  په  نیولو  تصمیم  او  هامهنګي 

شوی دی. زموږ استخبارايت قابلیتونه په مختلفو سطحو 

کې زیات شوي دي.

          د هیواد تر اتیا )۸۰( زیاتو جراالنو قدرداين وشوه 

او د کرب سن په علت تقاعد شول، څو په دې ډول ځوان 

او تازه دمه نسل ته الره پرانیستل يش او زموږ اردو ال 

ځوانه او قوي يش. په دې برخه کې د اصالحاتو بهیر 

همدغه شان روان دی.

امنیتي قوتونه د ځینو اسالمي  نن ورځ زموږ دفاعي او 

د  روسیې،  د  جمهوریت،  وليس  چین  د  هیوادونو، 

آسرتالیا، جاپان، کاناډا، د هند او د ناټو د غړیو په شمول 

، د بین املليل رشیکانو له مالتړ او حامیته برخورداره 

دي او په دې خوشحاله یو چې زموږ د دفاعي او امنیتي 

په  پالن  امنیتي  کلن  پنځه  یو  د  لپاره  حامیت  د  قوتونو 

باب د بین املليل متویل کوونکو اجامع رامنځ ته شوې 

ده. دغه پالن به په نژدې وختونو کې په وارسا کې نهایي 

بڼه خپله کړي او مخکې له هغه به بیا هم تاسو رسه په 

ارګ کې ورباندې وغږېږو. دغه ا نسجام د امنیت شورا 

د غړو په خاص توګه د محرتم امتر صاحب او محرتم 

ستانکزي صاحب د کوشش نتیجه ده دلته غواړم  دوی 

نه مننه وکړم. 

قدرمنو وکیل صاحبانو او سناتور صاحبانو، تر راتلونکو 

څو ورځو پورې به د دفاع وزیر او د ميل امنیت رئیس 

تاسې ته معريف يش چې هیله ده همکاري وکړئ او په 

نه  نوره  به  رسپرستي  يش.  ډکه  هم  خال  دغه  ډول  دې 

کوو، ستاسو اواز مو اورېدلی.

نمایندگان محترم ملت!
طالبان  از  گروه هایی  و  حقانی  شبکه  که  جایی  آن  از 
پیش¬قراوالن منافع کشورهای دیگرند و با تروریستان 

ایتالف  مخدر  مواد  مافیای  و  منطقه¬ای،  المللی،  بین 
نموده و تالش می کنند تا مردم و کشور ما را یکبار 
باید ما، همه،  دیگر به دوران سیاه تاریخ باز گردانند، 
یکپارچه و متحد در مقابل آنان بایستیم.  تاریخ شاهد 
است که هر گاه ما توانستیم اتحاد خود را حفظ کنیم، 
قدرتمندترین اردوهای جنگی جهان نیز در برابر ما به 

زانو در آمده اند.
اساسی  قانون  ازرش های  از دین، وطن، و  دفاع  برای 
کشور، الزم است که یکدل و یکصدا وحدت خود را 
در فکر و عمل به تبارز بگذاریم. به این دلیل، کسانی 
قرار  عین  در  و  زنند  می  لطمه  وحدت  این  به  که 
داشتن در متن نظام و حکومت، و با استفاده از منابع 
به صورت  و  آسیاب دشمن می ریزند،  در  آن، آب 
آگاهانه یا ناآگاهانه در جنگ روانی با دشمنان این 
آب و خاک همسو می شوند، در مورد آنان ارفاق و 

مصلحت بیشتر صورت نخواهد گرفت.
تقاضای من از شما نمایندگان ملت و مشران مملکت 
و  نموده  تعریف  را  اخالقی  دسپلین  این  که  اینست 
این  روشنی  در  تا  ببخشید،  قانونیت  شما  آنرا  حدود 
اصول، موفقانه تر به جنگ روانی دشمن پاسخ بدهیم. 
شما  ارگ،  در  من  با  تان  قبل  روز  چند  نشست  در 
تعریف دوست و دشمن  بیشتر در  تقاضای وضاحت 

را از من داشتید. 
از  اعم  کشور  شهروندان  همۀ  افغانستان  دوستان 
سیاسی  اپوزیسیون  و  بی طرفان  نظام،  طرفداران 
حکومتند که دارای دیدگاه و مواضع مختلف سیاسی 
هستند، اما به منافع علیای ملی پایبندی دارند و در حد 

توان خود از آن حفاظت و حراست می کنند.
پاک  احساسات  از  که  اند  آنانی  افغانستان  دشمنان 
شان  خود  و  می کنند  استفاده  سوء  ما  جوانان  مذهبی 
بخشی از مافیای مواد مخدربوده، و از این راه به ثروت 

اندوزی و عشرت مشغولند.
دشمنان افغانستان عبارت اند از گروه های اجیر خارجی 
القاعده و گروه های آدم ُکش حقانی و  مانند داعش، 
برخی از طالبان که از ریختن خون هموطنان خود لذت 
می برند و به جنگ و دهشت افگنی ادامه می دهند. با 
این تفاوت که هیچ راهی به گفتگو با اجیران خارجی 
با  آشتی  برای  را  گفتگو  دروازة  ما  اما؛  ندارد.  وجود 
آن عده از گروه های طالبان که حاضرند برای توقف 
شان  وطن  به  ثبات  و  صلح  بازگشت  و  خونریزی 
همکاری کنند هنوزباز گذاشته ایم، هر چند این فرصت 

برای همیش نخواهد بود.
نمایندگان محترم ملت و حضار گرامی !

المللی  بین  موثر  های  میکانیزم  ایجاد  برای  ما  تالش 
به اجماع  پایان بخشیدن به جنگ و رسیدن  به خاطر 
ملت  حق  بر  های  خواست  در خصوص  المللی  بین 
چهارجانبه  گفتگوهای  میکانیزم  است.  بوده  موثر  مان 
با همۀ مشکالتی که تا کنون با آن روبرو بوده است، 
بستر مناسبی را برای درک بهتر از برحق بودن خواست 
راه حل  یافتن یک  در جهت  ما،  دولت  و  مردم  های 
سیاسی ایجاد کرده است. در نتیجه این تالشها و داشتن 
دیپلوماسی فعال بود که امروز از روابط فشرده و توام 
با اعتماد با شرکای مهم بین المللی خود در منطقه و 
جهان بشمول کشور های عمده اسالمی مانند عربستان 
سعودی و ایران برخوردار هستیم . کسانی که از عمل 
به تعهدات خود در این چهار چوب بین المللی ناکام 
مانده و یا نخواستند بدان عمل کنند، آنان امروز بیشتر 

از پیش به انزوا کشانیده شده اند.
در گفتگوهای چهار جانبه، پاکستان کتبًا تعهد کرده بود 
تا در صورتیکه عناصری از طالبان مسیر سیاسی ختم 
نظامی  قوه  از  آنها  مقابل  در  نکنند،  انتخاب  را  جنگ 

استفاده خواهد کرد.
دا  پاکستانه  له  موږ  چې  کړم  واضح  خربه  دا  غواړم  نن 

له  خو  راويل.  ته  خربو  دې  طالبان  چې  لرو  نه  توقع 

پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په 

نظامي  په خالف  کسانو  هغو  د  او  ودرېږي  ژمنو  خپلو 

د  زموږ  او  ادارو  امنیتي  د  زموږ  چې  وکړي   عملیات 

بین املليل همکارانو د استخبارايت معلوماتو په اساس 

په  یې  مرکزونه  قول،  په  مقاماتو  پاکستاين  د  پخپله  او 

پاکستان کې دي او رهربان یې په پاکستان کې اويس . 

دغه راز له پاکستانه توقع لرو چې که په خپله خاوره کې 

د دغو جنایتکارانو په خالف نظامي عملیات نه کوي، نو 

لطفا دې یې زموږ رشعي محکمو ته راوسپاري چې د 

خپلو عملونو سزا وویني.

مناسبات ما با پاکستان در چارچوب حقوق و وجایب 
کشور  از  ما  توقع  گردد.  می  تنظیم  دولت  دو  متقابل 
همسایۀ ما پاکستان این است، و جهان نیز در این امر 
با  مقابله  مورد  در  کشور  آن  که  است،  همصدا  ما  با 
و  تروریست خوب  منطق  از  تروریسم  و  افراطگرایی 
تروریست بد عبور کند، یعنی تروریست خوب و بد 
وجود ندارد و همه...                      ادامه صفحه 6
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از  تعدادی  بیستم،  قرن  اواسط  نزدیکی  تا 
زیر  بخشی  با  دین  فلسفۀ  دربارة  رساله ها 
شروع  دین«  »تعاریِف  یعنی  عنوانی  چنین 
تالش  دشوارِی  و  پیچیده گی  بود.  شده 
افزون  شکلی  به  وظیفه یی،  چنین  برای 
شناخته  رسمیت  به  بیستم  قرن  اواخر  در 
تفکر  شد. دست کم سه گونه دشواری در 
اواخِر مدرنیته و دورة پست مدرن مالحظه 

گردیده است. 
فهمی  از  است  بوده  عبارت  عامل  اولین 
از گوناگونی و کثرت گرایی، و  روبه رشد 
عکس العمل در برابر تعمیمی خیلی ساده. 
و  دوم  ویتگنشتاین  عمل کرد  فلسفه،  در 
دقت  با  را  تأکیدی  چنین  تحلیلی،  فلسفۀ 

زیادی دنبال کرده اند. 
چه خصوصیات مشترکی ـ اگر اصاًل چنین 
ممکن  ـ  باشد  داشته  وجود  خصوصیاتی 
است نه تنها بین سنت های »ابراهیمی«یی]1[ 
از قبیل یهودیت، مسیحیت و اسالم )که به 
نظر نمی رسد پرسشی غیرممکن برای طرح 
کردن باشد(، بلکه هم چنین بین آیین هندو، 
تائو،  آیین  کنفوسیوس،  آیین  بودا،  آیین 
آیین سیک، آیین شینتو، و ادیان قبیله یی یا 

بومی وجود داشته باشد؟ 
دومین دشواری از بازشناسی این امر ناشی 
می شود که دشوار به نظر می رسد که ما تا 
معرفتی  نیازمند  که  برویم  پیش  حدی  آن 

بدون بار ارزشی باشیم و در نتیجه، فهمی 
واگذار  خود  حاِل  به  را  ارزشی  بار  فاقد 
ممکن  هرمنوتیکی  شیوه های  می کنیم. 
است که کارساز باشند. اما مطالعات خیلی 
از  تا  بوده اند  ناکام  زمینه  این  قدیمی تر در 
در  دیگری«  »امر  نابه هنگام  کردن  یک سان 
ادیان با افق های ]نظری[ پژوهش گر، خواه 
سکوالریسم  از  نوعی  بر  مبتنی  افق ها  آن 
مدرن بوده باشند یا مبتنی بر دینی خاص، 
ادامه  اجتناب کنند. به عنوان نمونه، ما در 
که  فریزر  ِجی. جی  به  برنده یی  انتقادهای 
توسط ویتگنشتاین متأّخر تنظیم شده است 

را ذکر می کنیم. 
اندیشۀ  در  مخصوصًا  این که،  سوم 
پست مدرن این دیدگاه که ادیان با مقاصد 
گرفته  به کار  اجتماعی  قدرت  خاص 
رهنمون  سمت  بدان  را  برخی ها  شده اند، 
کرده است که مشی جامعه شناسانه یا “نقد 
مشی های  به جای  را  ایدیولوژیکی”]2[ 

فلسفی تر یا الهیاتی جایگزین کنند. 
آیا تالش هایی برای یافتن »تعریفی مشترک 
قبیل  از  پایه گذاری مسایلی  از دین« سبب 
کثرت گرایی، گوناگونی و تک باشنده گی]3[

)تفرد( می گردد؟ 
درحالی که در سه دین بزرگ »ابراهیمی«، 
رابطۀ بین خدا و آفرینش خیلی مهم است، 

در سنت های ادویته و دانتایی در درون آیین 
هندو، نظم ایجاد شدة زمان و مکان، امری 
توهمی ]4[ فرض گرفته می شود. مطابق این 
دیدگاه، یهودیت، مسیحیت و اسالم ممکن 
دوگانه انگاری]5[  از  نوعی  لبۀ  بر  است 
در  غایی  به عالوه، حقیقت  گردند.  فرض 
شکل پذیری  فراسوی  هندویی،  سنت  این 
شخص وار]6[  به سختی  بنابرین  و  است، 
عالوه،  به  است.  خداباورانه]۷[  کاماًل  یا 
در عین حال، سنت های درون آیین هندو، 

باهم تفاوت می کنند. 
هندو،  آیین  درون  در  جریانات  از  برخی 
گیتا،  بهاگواد  از  بخش هایی  در  مثال  برای 
الوهیت را به عنوان امری شخص وار، خیر 
حالی  در  می کنند.  فرض  مهربان  و  مطلق 
که در همین آیین ممکن است به نوعی از 
چند خداباوری ]8[ در برخی از سنت های 
دینی محبوب هندی اشاره گردد. هم چنین 
یک مفهومی از سلسله مراتب سه جزیی از 
خدای  یا  ویشنو،  خالق؛  خدای  یا  برهما، 
پشتیبان؛ و شیوا، یا خدای تخریب گر وجود 
دارد. به عالوه، آیین سیک در قرن شانزدهم 
تالش کرده است تا زمینه های مشترکی را 

بین هندوها و مسلمانان تقویت کند. 
دربارة  که  می رسد  نظر  به  نیز  بودا  آیین 
باشد،  داشته  نامعلوم  حالتی  »خداباوری« 
که  مختلفی  سنت های  به خاطر  به ویژه 
بیشتر  دارد.  وجود  آیین  این  درون  در 
که  اعتقادند  این  بر  َمهایانه یی  بودایی های 
َکیه(]۹[  َدرَمه  )یا  بودا  َدرمه”ی  ـ  “پیکرة 
حقیقت نهایی است. در این وضعیت چنین 
سنتی به نوعی از یگانه انگاری]1۰[، یا حتا 
خداباوری  از  نوعی  به  مبرهن  شکلی  به 
در  عالوه  به  می گردد.  نزدیک  اصالح شده 
 ]11[ خودِ  یک  غیبت  سنت هایی،  چنین 
باززاد]12[،  چرخۀ  بر  تأکید  و  پایا  حقیقتًا 
»ابراهیمی«  ادیان  بیشتِر  از  را  ادیانی  چنین 

متمایز می کند. 
از  نوعی  می توانیم  ما  اندازه  چه  تا 

»پدیدارشناسی« دین را فرض کنیم؟ 
عمومًا  دگرگونی  نشانه های  از  یکی  اگر 
بیستم،  قرن  اواسط  در  عقالنی  و  فرهنگی 
از شک به تعمیم های ناروا صورت گرفت، 
از  تعدادی  این که  بازشناخت  از  دیگری 
تعاریِف دین از قرن نوزدهم به این سمت، 
آن،  مخالف  ادعاهای  از  برخی  علی رغم 
حقیقتًا بدون بار ارزشی بودند، ظاهر گشت. 
انتقاد  فریزر  زرین  شاخۀ  از  ویتگنشتاین 
کرده است به خاطر این که آن تفاسیری]13[ 
از باورها و آداِب دیگر فرهنگ ها و دیگر 
ادیان ارایه می کند، مثل این که این ها توسط 
که  است  گرفته  قرار  عمل  مورد  »مردانی 
مانند خودش فکر می کنند«. هم چنین فریزر 
کرده  »تفسیر  نحوی  به  را  آن ها  به راحتی 
جلوه  »احمقانه«  اموری  را  آن ها  تا  است« 
زنده گانی یی  متن  از  را  آن ها  او  زیرا  دهد؛ 
که آن ها را معقول ساخته، جدا کرده است. 
گرچه او خودش را به عنوان فردی”دینی” 
مالحظه نکرده، اما ویتگنشتاین، فریزر را به 
معنوی”  زنده گی  در  “کوته فکری  از  نوعی 
در  کوته فکری  همین  که  است  کرده  متهم 
مشاهداِت فرضًا بدون بار ارزشِی او رخنه 
از  دیدگاه هایی  چنین  حقیقتًا  است.  کرده 
روشن فکِر سفیدپوست و مذکِر اواخر قرن 

نوزدهم برمی آید. 
آن دسته  برای  آشکار  به شکلی  انتقاد  این 
از نویسنده گانی که )اکثراً پیرامون سال های 
18۹۰تا 1۹3۹( “خاستگاه ها و ماهیت دین” 
را از طریق لنزهای پیشرفت خواهانۀ تکاملی 
قرن نوزدهم مشاهده می کنند، کاربرد دارد. 
عبارت  شده  شناخته  نمونه های  از  یکی 
است از نظریۀ تکاملِی ای. بی. تیلِر، کسی 
که بر این اعتقاد بود که همۀ ادیان از نوعی 
از جاندارپنداری]14[ اولیه، و پریشانی های 
ناسنجیده یی بین حقیقت رویاها و حقیقت 

بیداری ناشی شده اند. 
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بخش نخسـت

اگر می خواهید
              از زنان 

                   خسته 
                     نشوید!

ــد از بخش نخسـت ــاه بع ــت چندم ــه درس ــی را ک ــیاری از مردهای ــم بس ــما ه ــًا ش حتم
ــراز پشــیمانی  ــدام از تصمیم شــان اب ــد می شــوند و م ازدواج، خســته و ناامی
ــه  ــبت ب ــا نس ــی، حت ــن مردهای ــدِن چنی ــا دی ــاید ب ــد. ش ــد را دیده ای می کنن
ــدة  ــه همســر آین ــا از این  ک ــد و ی ــد کنی ــم تردی ــان ه ــم ازدواج خودت تصمی
ــود،  ــل ش ــد تبدی ــت می کنن ــا از آن صحب ــه آن ه ــی ک ــه هیوالی ــم ب ــما ه ش
دچــار تــرس و اضطــراب شــوید. امــا بهتــر اســت بــه جــای این کــه نقــش 
ــان را  ــوده زنده گی ت ــای بیه ــا ترس ه ــد و ب ــازی کنی ــف را ب ــای ضعی مرده
بــه بــازی بگیریــد، بــا دنیــای زنانــه بیشــتر آشــنا شــوید. اگــر شــما دنیــای 
زنــان را خــوب بشناســید، دیگــر نــه او شــما را آزار خواهــد داد و نــه شــما 

ــد شــد.  ــل خواهی ــِی همســرتان تبدی ــوالی زنده گ ــه هی ب

     دایرةالمعارف باشید 
اگــر می خواهیــد ازدواج موفقــی داشــته باشــید، بایــد تحقیقات تــان را 
ــم  ــا ه ــا و عمه ه ــران، خاله ه ــادر، خواه ــد. م ــاز کنی ــل آغ ــال ها قب از س
می تواننــد منابــع خوبــی بــرای تکمیــل شــناخت شــما از زنــان باشــند و بــا 
ریزبینــی می توانیــد رفتــار آن هــا را مــورد بررســی قــرار دهیــد. ببینیــد چــه 
ــان  ــی خوشحال ش ــه رفتارهای ــد و چ ــا را آزار می ده ــر آن ه ــی اکث چیزهای
می کنــد. خجالــت نکشــید! اگــر ابهــام یــا ســوالی داریــد، از آن هــا بپرســید 
و اطالعات تــان را تکمیــل کنیــد. شــاید بــاور نکنیــد، امــا زمانــی کــه ازدواج 
ــاید  ــد. ش ــات دهن ــان را نج ــد زنده گی ت ــات می توانن ــن اطالع ــد ای می کنی
ــاوت  ــم تف ــا ه ــخصیتی ب ــاری و ش ــای رفت ــی ریزه کاری ه ــا در برخ آدم ه
ــِم  ــه ه ــبیه ب ــای ش ــه ویژه گی ه ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی داشــته باشــند، ام
ــت بیشــتری در شــناختِن  ــر یکــی را بشناســید، موفقی ــد و اگ بســیاری دارن

دیگــری خواهیــد داشــت. 

     گوش کنید و توجه کنید 
ــد و  ــود کنی ــِق خ ــک زن را عاش ــد ی ــور می توانی ــه چه  ط ــد ک ــاید ندانی ش
ــا  ــد دارد؛ ت ــک کلی ــاق ی ــن اتف ــا ای ــد، ام ــه داری ــق نگ ــه او را عاش همیش
زمانــی کــه همســرتان توجــه شــما نســبت بــه خــودش را می بینــد، 
ــی  ــد. یک ــت می کن ــاس امنی ــی، احس ــد و در زنده گ ــما می مان ــق ش عاش
ــوش  ــه، گ ــن توج ــان دادن ای ــای نش ــان ترین راه ه ــه آس ــن و البت از مهم تری
ــد شــنیده شــوند،  ــان دوســت دارن ــه زن ــم ک ــاًل هــم گفتی ــردن اســت. قب ک
امــا راه هــای دیگــری هــم وجــود دارد. از نظــر خیلــی از زن هــا، توجــه بــه 
ــانه های توجــه و  ــی، یکــی از نش ــی و مشــکالت مال ــای زنده گ ریزه کاری ه
البتــه قــدرت مردانــه اســت. اگــر دوســت داریــد ایــن 2 حــس را در او هــم 
ــید  ــد، باش ــان می افت ــه در زنده گی ت ــی ک ــب اتفاقات ــد مراق ــد، بای ــدار کنی بی
و بــا پیش بینــی کــردِن اغلــب آن هــا، بــه همســرتان ایــن اطمینــان را بدهیــد 

ــرار دارد.  ــه توجــه شــما ق ــت و البت ــه تحــت حمای ک

     در چشِم او نگاه کنید 
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــان را آرام می کن ــه زن ــی ک ــن کارهای ــی از مهم تری یک
ــد در  ــی می خواهی ــد. وقت ــان را درک کن ــت و شرایط ش ــان موقعی همسرش
ــا را از چشــم یــک زن  ــد کــه دنی ــد، اول تــالش کنی مــورد او قضــاوت کنی
ببینیــد. بــرای انجــام ایــن کار بایــد بــه مرحلــۀ اول برگردیــد و از شــناختی 
ــان به دســت آورده ایــد، اســتفاده کنیــد. اگــر  کــه پیــش از ایــن در مــورد زن
ــمی و  ــاظ جس ــه لح ــان ب ــه زن ــایندی ک ــات ناخوش ــی اتفاق ــا بعض ــما ب ش
اجتماعــی بــا آن روبــه رو هســتند و مشــکالتی کــه بــه همیــن دالیــل پشــت 
ــد  ــه همســرتان کمــک کنی ــد ب ــر می توانی ــد آشــنا باشــید، بهت ســر می گذارن

ــد.  ــش کنی ــا کمک ــخت در تصمیم گیری ه ــرایط س و در ش

دین
وتجربۀ
دینی

نویسنده: آنتونی تایِسلِتن )1937(
ACKUبرگردان: بهنام خداپناه



مهران موّحد 
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یک نخود کّله و صد َمن دستار
این کم و بیش چه معنا دارد؟

در ایـن روزهـا از روی اتفـاق، کتـاب 335 صفحه یـی نصراهلل اسـتانکزی، 
اسـتاد نامـدار دانشـگاه کابـل را کـه آن را برای دانشـکده های شـرعیات و 
حقوق دانشـگاه کابل نوشـته و »اصـول محاکمات مدنی« نـام دارد، توّرقی 
کـردم. کتـاب یاد  شـده بـه قـول آقـای اسـتانکزی »بـه عنـوان اثـر اصلـي 
ترفیـع بـه رتبـۀ پوهنوالـي تألیـف گردیـده« و المحالـه از نظـر مسـؤوالن 

دانشـگاه کابـل، کتـاب بااهمیّـت و درخـور درنگی تلقی شـده اسـت. 
»اصـول محاکمـات مدنـِی« اسـتانکزی بـه شـدت گرفتـار تعقیـد لفظـی 
و معنوی سـت و بـا نثـری بسـیار سـخیف و ضعیـف و نامفهـوم نوشـته 
شـده اسـت. مهـدی جامـی در بـاب این گونـه قلم فرسـایی ها در جایـی 
نوشـته بـود: »بیمـاری اسـت ایـن! بیمـاری فکـری کـه در زبـان خـود را 
نشـان می دهـد. خـاص آدم هایـی که حرفـی بـرای زدن ندارنـد و خواندن 

کـرده  پریشـان  را  ذهن شـان  سـوپرمدرن  کتاب هـای 
اسـت.«)اگرچه مـن به جـّد معتقدم که نصراهلل اسـتانکزی 
تـا هنـوز از مرحلـۀ بـداوت قبیله یـی فراتـر پـای نمانـده، 
چـه رسـد بـه این که ذهنـش درگیـر متن های سـوپرمدرن 

باشد(.  شـده 
حقـوق  دانشـکده های  دانشـجویان  کـه  نیسـت  معلـوم 
و شـرعیات بـا خوانـدن ایـن قبیـل کتاب هـا چـه چیـزی 
دست گیرشـان خواهـد شـد. آیـا در کل دانشـگاه کابـل، 
کسـانی یافـت نمی شـده اند کـه ویرایـش زبانـی و فنـی 
ایـن کتـاب را برعهـده می گرفته انـد؟ چه طـور دانشـگاه 
کابـل بـه خـود این اجـازه را داده کـه این کتـاب را که به 
شـدت پیچیـده و مبهـم و نامفهوم نوشـته شـده، به خورد 
مخاطبـان بدهـد و دانشـجویان را مجبـور کنـد کـه آن را 
بـه عنـوان کتـاب درسـی فرابگیرنـد و امتحـان هـم پـس 
بدهنـد؟ آیـا دانشـگاه کابـل بـه دارالجهـل، تغییـر ماهیت 
داده اسـت؟ )وقتـی شـخص نـادان و کم سـوادی هماننـد 
نصراهلل اسـتانکزی، اسـتاد برتـر و کالن کار دانشـگاه کابل 
مهـم  نهـاد  ایـن  فاتحـۀ  کـه  این اسـت  معنایـش  باشـد، 

تحصیلـی را بایـد خوانـد(.
در فضـای فرهنگی و دانشـگاهی سـرزمیِن ما کم نیسـتند 
نامفهـوم و  تـالش می ورزنـد حرف هـای  کـه  آدم هایـی 
درهـم و برهـم، تحویـل مخاطبـاِن خـود بدهنـد تـا بلنـد 
بکشـند.  دیگـران  رخ  بـه  را  علمی شـان  مرتبـت  بـودن 
اسـتانکزی  نصـراهلل 

آدم هاسـت.  قبیـل  همیـن  از  هـم 
معلـوم نیسـت در دانشـگاه کابـل بـر 
چـه اساسـی اسـتادان را مفتخـر بـه 
دریافـت رتبه هـای علمـی می کننـد؟ 
بی مایـه  و  کم سـواد  اسـتانکزی  آیـا 
سـزاوار آن اسـت کـه بـه رتبـۀ علمی 
پیـدا کنـد، آن هـم  پوهنوالـی دسـت 
بـا نوشـتن کتـاب مزخـرِف »اصـول 
محاکمـات مدنـی«؟ )خبـر شـدم کـه 
اسـتانکزی فعـاًل پوهندوی اسـت که 

باشـد!(. مبارک شـان 
پُرشـمارند اسـتادانی در دانشگاه کابل 
و در دیگـر نهادهای تحصیلی کشـور 
رتبه هـای  این کـه  منظـور  بـه  کـه 
علمـی را یکـی پی دیگری به آسـانی 
بـه دسـت بیاورنـد، شـروع می کننـد 
بـه کتاب سـازی و اسـتفادة بهینـه از 
بسـیاری  کاپی پیسـت!  تکنولـوژی 
در  درسـی  چپترهـای  و  کتاب هـا  از 
شـده  کپی پسـت  کابـل،  دانشـگاه 
ایـران  چـاپ  فارسـِی  کتاب هـای  از 

 . ست ا
نمونه هایـی از نثـر عیبنـاک و معّقد و 
غیـر قابـل فهِم نصـراهلل اسـتانکزی را 
در ذیل مـی آورم. قابل یادآوری سـت 
این جـا  در  کـه  را  نمونه هایـی  کـه 
بخـش  بـه  مربـوط  فقـط  مـی آورم، 
کوچکـی از ایـن کتاب می شـود. اگر 
بخواهیـم همۀ کتاب را مورد بررسـی 
قـرار دهیـم،  ریزبینانـه  و موشـکافی 
»صـد سـال می تـوان سـخن از زلـف 

گفت«: یـار 
1- در نخسـتین پاراگـراف اثر مزبور، 
ذیـل عنـوان »پیش گفتار« چنیـن آمده 
اسـت: »اصـول محاکمـات درمجموع 
قواعـد شـــکلي انـد که بـــه منظور 
از  عمـل  در  متنـي  قواعـد  تحقـق 
یکســـو، و ازسـوي دیگر بـه منظور 
رسـیدن متصدیان عدالـت و صاحبان 
وضـع  متنـي  قوانیـن  کنـار  در  حـق 
این گونـه  از  گردنـد.«  مـي  اجـرأ  و 

عبارت هـا بـه وفـرت در »اصـول محاکمـات مدنـی« دیـده می شـود. 
2- در جـای دیگـری آمده اسـت: »دیـن مقـدس اسـالم کـه از بزرگتریـن، 
درتعلیمـات  رود،  مـی  بشـمار  سـماوی  ادیـان  وعالیتریـن  کاملتریـن 

وارشـــادات جاویـدان خویـش بدین امـر دعوت کـرده ، ازمحتوای متون، 
ارشـادات و پرنسـیپ هـای آن بوضاحـت فهمیـده مـی شـــود کـه هدف 
نهائـی وغائـی ارگان قضـاء دریـک جامعـه فقـط تأمیـن عدالـت اجتماعی 
وجلوگیـری از انارشـیزم ولجـام گسـیختگی هـا اسـت، پـس چگونگـی 
رشـــد وانکشـاف همـه جانبه زندگـی اجتماعی بانحوه قضاوت وسیسـتم 
اداری یـک جامعـه رابطه مســـتقیم دارد، بهـر پیمانه ایکه دسـتگاه قضائی 
یـک جامعـه مبـراء از فسـاد باشـد بهمـان انـدازه ســـعادت وخوشـبختی 
سـراغ جامعـه مذکور آمـده ودرنتیجه فلسـفه وغایـه ایـن ارگان تحقق می 

پذیـرد.« )ص 15، اصـول محاکمـات مدنـی(.
بـه نظـر شـما صـدر و ذیـل ایـن عبـارت طوالنـی و درهـم و برهـم چـه 
ربطـی بـا هـم دارنـد؟ آیا نصـراهلل اسـتانکزی حتّـا نمی تواند مثـل یک آدم 

معمولـی حـرف بزنـد و صغـرا و کبـرا بچیند؟
3- نمونۀ دیگری از این بد نویسی های تهوع آور را در زیر می آورم:

»بعـداز آنکـه دالیـــل طرفین ارائـه ووضاحـت الزم  بمیان 
آمـد ومحکمـه بادالیـل ارائـه شـــده زمینـه متـن حکـم را 
مســـاعد سـاخت به اصدار حکم مـــی پردازد، زیرا  اصل 
محاکماتـی “  محکمـه حکـم خـود را متکـی ومســـتند به 
دالیلـی کـه متداعییـن ارائه نموده انـد وتجاویز متنـی قانون 
صـادر نمایـد “ اســـت که محکمـه برای اصـدار حکم باید 
مـدارک واسـناد پیدا کنـد واین اســـناد مربوط می شـــود 
بـه دالیـل ارائـه شـده طرفیـن ، زیـرا بـدون دلیـل محکمـه 
نمـی توانـد حکم خـود را به عقیـده ودالیل خویـش متکی 
سـازد، کـه درآنصـورت حکم قاضـی درمرحله مرافعـــوی 

احتمـال نقـض وبطـالن را دارد )ص 24، همـان منبـع(.
4- »ایـــن ارگان درابتداء متخلفین را به اســـاس تعامـــل 
جاریـه محیطـی اصول محاکمات مدنی سـرزنش،اصل انتقام 
جوئـی ،خودخواهـی وجبـران بالمثـل را مجـازات مـی کرد 
وخاصتـا این اصـل را درمقابـل خارجیـــان واجانب تطبیق 
مینمـود، ولـی بعدا که منازعات تـــداوم یافـت، تعمیل جزا 
برمتخلـــف داخلـی نیز کـه قبال امر خصوصی پنداشـته می 
شـد، ضـرورت پیـدا می کنـد و بدیـن ترتیـب اصـل انتقام 
جوئـی وخونخواهـی ، وتطبیـق جـزاء بـــاالی متخلف نیز 

الزمـی گردیـد.« )ص 26، همان(.
5- در کشـور مـا تـا سـال 1335 قانـون اصـول محاکمـات 
مدنـی وجـود نداشـت، تـا ایـن سـال محاکـم برای پیشـبرد 
دعـوی و رسـیدگی بـه قضایـای متنـازع فیه از کتـب فقهی 
مثـل کتـاب الدعـوی البنیات ، و کتـاب القضا معیـن الحکام 

و غیـره اسـتفاده مـی کردنـد )ص 2۷، همـان(.

   وضعیت آشفتۀ دانشگاه کابل
کابـل،  دانشـگاه  غم انگیزی سـت.  حکایـت  کابـل،  دانشـگاه  حکایـت 
قدیمی تـر از دانشـگاه تهـران اسـت، اما به دلیـل جنگ ها و آشـفته گی های 
چنـد دهـۀ پسـین و نیـز به جهـت بی کفایتی هـای مسـؤوالن این دانشـگاه 
تـا هنـوز نتوانسـته بـه عنـوان نهادی مـدرن قد علم کنـد و در زمینـۀ تولید 
علـم نقشـی ایفـا نمایـد. ایـن دانشـگاه تـا هنوزاهنـوز از تحـوالت علمی 
جهانـی بی خبـر اسـت و همچـون گذشـته شـیوه های کهـن را تلقیـن و 

تکـرار می کنـد.
وظیفـۀ دانشـگاه مجبـور سـاختن دانشـجویان بـه حفـظ و تکرار مسـایلی 
نیسـت که در چپترهای کپی پسـت شـده گردآوری گردیده اسـت. رسـالت 
اصلـی دانشـگاه، تولیـد دانـش و ترویـج و تشـویق خالقیـت و ابـداع و 
ابتـکار اسـت کـه دریغ مندانـه ایـن کار در ایـن دانشـگاه بـه مثابۀ سـیمرغ 

شـیخ عطـار، نایاب اسـت.
دانشـگاه کابـل بـه خانه تکانـی اساسـی نیـاز دارد. بایـد خـون تازه یـی در 
رگ هـای ایـن نهـاد علمـی مهِم کشـور جـاری سـاخته شـود و باید تالش 
صـورت گیـرد کـه اسـتادان مجّرب و کارکشـته و فهیـم - بـدون توجه به 
سـالیق شـخصی و گروهی - اسـتخدام شـوند. فعاًل بسـیاری از اسـتادان 
ایـن دانشـگاه ُکمیت شـان حتّـا در عرصۀ خواند و نوشـت لنگ  اسـت، چه 

رسـد به عرصـۀ تحقیـق و تدریس.
مدیریـت ایـن دانشـگاه بـه آفـت مافیایی شـدن مبتال شـده اسـت. سیسـتم 
اداری دانشـگاه کابـل )و احتمـاالً دیگـر دانشـگاه های افغانسـتان( طـوری 
راه انـدازی شـده کـه فرصـت را بـرای جـذب اسـتعدادهای برتـر از بیـن 
می بـرد. معمـوالً آن هایـی که به عنوان اسـتاد یـا تصمیم گیرنده در دانشـگاه 
کابـل ایفـای وظیفـه می کننـد، خوش شـان نمی آید کـه اسـتادانی وارد این 
دانشـگاه شـوند کـه یـک سـر و گـردن از آن هـا باالتـر باشـند و ایـن امر، 
باعـث گردیـده که سـطح علمـی این دانشـگاه، تکانـی نخورد و بـه همان 
حالـِت زار و نـزار گذشـته باقـی بماند و دانشـجویان هم ناگزیر باشـند که 

حرف هـای کهنـه و تکـراری را بشـنوند و بخواننـد و تکـرار کنند.
یکـی از مشـکالت کالنـی کـه دانشـگاه کابـل بـا آن دسـت و پنجـه نـرم 
می کنـد، حضـور قدرتمنـد اندیشـه های بنیادگرایانـۀ مذهبی و سیاسـی در 
فضـای ایـن نهـاد علمی سـت. چنـد روز پیـش یکـی از اسـتادان دانشـگاه 
کابـل بـه نـام مولوی معروف راسـخ از سـوی امنیـت ملی به اتهام تشـویق 
دانشـجویان به پیوسـتن به گروه های تروریسـتی بازداشـت شـد. متأسـفانه 
دانشـگاه کابـل و دیگـر دانشـگاه های افغانسـتان در سـال های پسـین از 
قرائت هـای خشـن و رادیـکال از اسـالم بـه خوبـی میزبانـی کـرده اسـت. 
برخی از اسـتادان دانشـگاه کابل بـه صراحت از طالبان و حـزب التحریر و 
داعـش بـه دفـاِع جانانـه می پردازند. دلیـل عمدة رشـد این گونه اندیشـه ها 
در دانشـگاه کابـل، نبـود یـا کمبـود آگاهـی کامـل دینـی و غیردینـی در 
ایـن نهـاد اسـت. وقتـی در فضایـی آگاهـی کمیـاب باشـد، مـردم ناگزیـر 
می شـوند بـه آگاهی هـای کاذب روی بیاورنـد و با خـردورزی و عقالنیت 

بگویند. وداع 

درباب
بیسوادِی
استادبرتر

دانشگاهکابل

دانشگاه کابل و دیگر 
دانشگاه های افغانستان 
در سال های پسین از 
قرائت های خشن و 

رادیکال از اسالم به خوبی 
میزبانی کرده است. برخی 
از استادان دانشگاه کابل 

به صراحت از طالبان و 
حزب التحریر و داعش به 
دفاِع جانانه می پردازند. 

دلیل عمدة رشد این گونه 
اندیشه ها در دانشگاه 

کابل، نبود یا کمبود آگاهی 
کامل دینی و غیردینی 

در این نهاد است. وقتی 
در فضایی آگاهی کمیاب 

باشد، مردم ناگزیر 
می شوند به آگاهی های 
کاذب روی بیاورند و با 

خردورزی و عقالنیت وداع 
بگویند 

ACKU
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زبیر رضوان
شاه راه کابل-پروان روزانه شاهد رفت و آمد صدهاهزار موتر 
است. این صدها هزار موتر، حامل صدها هزار آدم. آدم ها در 
افغانستان درگیر صدها هزار مساله اند و به ساده گی می توان 
اجتماعی و سیاسی  اقتصادی،  این مسایل  اکثر  حدس زد که 
اند. آدم هایی را که موتر ما دیروز به پروان حمل می کرد نیز 
روی همین موارد حرف می زدند. راننده یک تن از شهروندان 
چاریکار بود. او از تالش های محسوس در پروان برای نا امن 
سازی این والیت حرف می زد و مثال معتبری هم ارایه کرد که 
همان کشف و ضبط یک مخزن سالح در جبل السراج از سوی 
نیروهای امنیتی بود، این ابتکار نیروهایی امنیتی خبری بود که 
چند هفته پیش رسانه یی شد. بر سخنان او نمی شد شک کرد 
زیرا اوضاع کندز و در کل شمال افغانستان، تاثیر مخرب اش را 

بی تردید بر پروان نیز گذاشته است. 
مردی که کنار راننده نشسته بوددر مورد چند تن نقاب پوشانی 
می گفت که باری در قریۀ آنها پیدا شدند و حدود سی جوره 
دست  مرد  دوختند.  خیاط  یک  باالی  زور  به  را  سیاه  لباس 
داشت.  شکایت  قومندان ساالری  و  زورگویی   از  راستی ام،  
و  زورگویان  مسلح  از  یکی  توسط  او  دوکان  می گفت  او 
اعمار دوکان  او وعدة  به  به زور تخریب شده و  غیرمسوول 
از دوکان  تا هنوز  اما  است  داده شده  دیگر  مکانی  جدید در 
جدید خبری نیست و هیچ کس هم این موضوع را بازخواست 
نکرده است. در آخر مردی هم، که به طرف دست چپ من 
اشاره  امنیتی در شهر چاریکار  مهم ترین مورد  به  بود  نشسته 
از ساعت هشت  داشت.او می گفت شهروندان چاریکار پس 
شب به دشواری در شهر گشت وگذار می کنند و این قیودات 
ظاهراً از سوی نیروهای امنیتی پروان موقتاً وضع شده است تا 
مخالفان مسلح نتوانند از طرف شب زمینه را برای ناامن سازی 
پروان فراهم کنند. در سخنان این شخص نیز نمی توانستم زیاد 
تردید داشته باشم زیرا احتمال ناامنی در پروان با درنظرداشت 
زیاد  اند،  ریخته  شمال  برای  ستون پنجمی ها  که  برنامه هایی 

است. 
شهری  است،  پروان  مرکز  چاریکار  شدم،  پیاده  چاریکار  در 
کوچک که چهار سمت آن را زراعت و سرسبزی محسور کرده  
است. شهری که در ظرف بیست دقیقه می شود سر و تۀ آن را 
قدم زد. با این حال، این شهر مرکز فروشات و تجارت در تمام 
پروان و  گاهی حتا در سطح دو یا سه والیت )کاپیسا، پنجشیر 
و پروان( به حساب می رود. در ضمن، چاریکار شهری ست که 
شمال افغانستان از آن جا شروع می شود و پایتخت کشور را به 
صفحات شمالی وصل می سازد. شهری کوچک با نامی بزرگ.
شهرک های تازه تاسیس، از نو آوری های سازنده در پروان به 
شمار می رود. در این میان، »شهرک معلمین« یکی از تازه   ترین 
به  شریف«  »هوفیان  سه راهی  از  که  است  پروان  شهرک های 
آفتاب  که  شهرکی  است.  خوابیده  کوه  دامنۀ  در  طرفشمال، 
این  در  روز  و  می کند  طلوع  آنجا  در  کابل  از  وقت تر  خیلی 
نقطه ساعت شش و حتا پیش تر از آن فرا می رسد. شاید این 
تفاوت به دلیل موقعیت بلند شهرک است که ده ها متر نسبت 
به سایر نقاط پروان بلند تر است. اما این بلندی  دست ساکنین 
این شهرک را از ضروریات بی شمار زنده گی شهروندی مانند 
است.  ساخته  کوتاه  سرک  و  ترانسپورت  بازار،  برق،  آب، 
مراکز  به  را  شهرک  این  مردم  که  وسیله یی ست  تنها  ریکشا، 
بهداشتی، آموزشی و به بازار در چاریکار می رساند. سرک های 
این شهرک نسبت به ساحات دیگر چاریکار خراب تر است و 
هنوز هموار و قیرریزی نشده است. از سوی دیگر آب و برق 
نیز هنوز به شهرک های تازه تاسیس نرسیده است، برق مردم 
با بطری ها و سولرها تامین می شود و آب مردم را تانکر ها به 

این ساحات می برند اما قیمت می فروشند. یک تن از ساکنین 
از »جوی پروژه«  باالتر  »شهرک معلمین« گفت: »در ساحات 
سیستم آب رسانی وجود ندارد و فی بیرل آب ) بیست الی سی( 

افغانی به فروش می رسد«.
است  امیدوار کننده  پروان  فعالیت های شهرداری  این حال،  با 
زیرا شهرداری پروان موفق بوده است که سرک ها و کوچه ها 
تا سه راهی »هوفیان شریف« قیرریزی و  ایستگاه کابل  از  را 
سمنت کند و همینطور در ساحات دیگر پروان برق وجود دارد 
بندبرِق چاریکار برای تولید برق  تا  بندبرق جبل السراج  از  و 

بهره برداری صورت گرفته است.
نیست.  برق  و  آب  از  شکایت  اما  زراعتی  ساحات  در 
برای هر 2۰  قسمت هایی که دریاها و جوی ها وجود دارند، 
تا25 خانه یک چرخ آبی ساخته شده است که می تواند برق 
کافی یا حد اقل درحد مصارف تلفن ها و تلویزیون تولید کند. 
پوشش  جبل السراج  بندبرق  نیز  را  گلبهار  تا  جبل السراج   از 
داده است. از خوبی های برق در جبل السراج یکی این است 
سمت  »فابریکۀ  آالت  ماشین  انداختن  کار  به  توانایی  که 
جبل السراج« را دارد. اگرچه این شرکت کارش را از یک هفته 
به این طرف شروع کرده است و تولیدات آن به شهر چاریکار 
و سایر نقاط افغانستان فرستاده می شود اما هنوز امیدواری برای 

مصرف کامل تولیدات این فابریکه در کشور وجود ندارد.
از طرف دیگر، کاهش فروشات محصوالت زراعتی عمده ترین 
وضعیت  بر  که  است  نشینان  روستا  و  کشاورزان  شکایت 
دهقانان  است.  گذاشته  منفی  تاثیر  پروان  مردم  اقتصادی 
می گویند این حالت دو-سه سال به این طرف، به ویژه پس 
از ایجاد حکومت وحدت ملی به میان آمده است. کشاورزان 
پروان می گویند پیش از این محصوالت ما به خوبی به فروش 
برای  نیمه شب ها  تاجران،  و  حتا خریداران  گاهی  و  می رفت 
در  اما  می کردند،  مراجعه  دهقانان  به  محصوالت  خریداری 
سال های اخیر به ویژه امسال، اگر حتا محصوالت خویش را 

خودما به شهر انتقال دهیم به دشواری فروخته خواهد شد.
با تمام دشواری ها وسختی های که مردم با آن روبه رو هستند، 
می شود.  دیده  آشکارا  پروان  در  شکوفایی  جرقه های  اما 
فعالیت های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در پروان 
ایجاد  اقتصادی آن  فعالیت های  جدی است.نمونه های آشکار 
شهرک ها، باغ های تفریحی، قیرریزی و سمنت کاری کوچه ها 
و راه های مرکز و برخی از شهرستان ها، آغاز فعالیت فابریکۀ 
سمنت جبل السراج، راه اندازی برنامه های ظرفیت سازی برای 
بارز  نمونه های  و  است.  دیگر  مورد  ده ها  و  کشاورز  زنان 
ایجاد مراکز تحیصالت  نیز  فعالیت های علمی و فرهنگی آن 
فعالیت  آموزشی خصوصی،  مراکز  ازدیاد  نیمه عالی،  عالی و 
تاریخی  جشنواره های  برگزاری  پروان،  ملی  تلویزیون  رادیو 
در  باال  جهنده  و  ارغوان  جشن  توت،  جشن  مانند  فرهنگی 

»هوفیان شریف« وغیره به شمار می روند.
در یک نتیجه گیری ُکلی از پروان، می توان دریافت که پروان 
و  دارد  قرار  جدی  مشکالت  و  شکوفایی  میان  کشاکش  در 
چنان چه از روحیۀ مردم پروان پیدا است، سال سختی را در 
اصلی  دلیل  که  داشت  خواهند  رو  پیش  در  بخش ها  تمامی 
اوضاع کشور،  ملی در مدیریت  ناکامی حکومت وحدت  آن 
به خصوص شمال افغانستان خوانده شده است اما تالش مردم 
برای آبادانی، کار، و حمایت از سازنده گی پیشرفت به خوبی 
آشکار است و امکان پیروزی بر ظلمات وجود دارد اما تنها 
کاری که برای موفقیت باید انجام داد تعهد و همکاری دوجانبۀ 
از  نمادی  به صورت  پروان  تا  است  امنیتی  نیرو های  و  مردم 

شکوفایی در آید.  
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بهشورایامنیتمتوسل...
تروریستان، تروریست اند و به حیث یک دولت مسئول عمل نماید. تروریسم خوب و بد وجود 
ندارد، و هر کس به چنین تقسیمی قایل شده، این مصیبت در پایان، گریبان خودش را نیز گرفته 

است.
مردم ما انتظار دارند که ما در مورد ادامۀ میزبانی، تجهیز، و تسهیل فعالیت گروه های تروریستی 
ضد مردم افغانستان از قلمرو پاکستان که در تناقض با منشور و مصوبات سازمان ملل متحد 
قرار دارد  برمبنای اصل عدم حمایت از گروه های تروریستی بر علیه کشور ثالث، به شورای 
امنیت ملل متحد، سایر نهادهای بین المللی، و نیز جامعه مدنی بین المللی شکایت ببریم. ما 
این انتظار را به جا می دانیم و هرگاه چنین تغییری دیده نشود، ما ناگزیر خواهیم بود، علی رغم 
آرزوها و تالش های ما برای شکل دهی به همکاری های منطقوی، با مراجعه به شورای امنیت 
ملل متحد به اقدامات جدی دیپلوماتیک متوسل شویم. همچنان ما از طریق نهادهای بین المللی 
مسئول، به پیگرد مجرمان و جنایتکارانی که دست شان به خون مردم ما آغشته است، در بیرون 

از افغانستان اقدام خواهیم کرد.
قدرمنو وکیالنو، سناتور صاحبانو، محرتمو حضارو، خویندو او وروڼو!

حکومت د » والُصلُح َخیر«  د مبارک آیت په اساس ، د سولې لپاره له هڅو الس نه اخيل خو دا سوله 

به یوازې له افغاين الرو تعقیبوو او د افغانستان دولت به له هغو کسانو رسه سوله کوي چې جنګ او 

رش نه غواړي،  د افغانستان اسايس قانون مني، او له تروریزم رسه کامال رابطه غوڅوي.

خو دا خربه دې ټولو ته واضحه وي چې که سوله غواړو، نو معنا یې دا نه ده چې جنایت کاران دې ازاد 

ګرځي  او د خونکارانو په عملونو دې سرتګې پټېږي.

زموږ دفاعي او امنیتي قوتونه چې د خپل ملت او په تېره بیا افغانستان ته متعهدو علاموو مالتړ وررسه 

دی، قاطع اراده او څرګند پروګرام لري چې د حقانی او ور رسه ملگرو باغیان، داعش، القاعدې او 

نورو خونکارو ډلو مرکزونه له خاورو رسه خاورې کړي او باغیان دوزخ ته واستوي.

د افغانستان دښمنان دې پوه يش چې که  د محاربې په میدان کې او د افغانستان د خلکو په خالف د 

ترورستي عمل په وخت ونیول يش، نو خامخا به د قانون منګولو ته سپارل کېږي او د قانون حکم به 

پوره ورباندې تطبیق کېږي.

به شما نمایندگان محترم، بزرگان و مردم شریف کشورم اطمینان می دهم که به عنوان رییس 
جمهور و پاسدار حقوق و امنیت مردم افغانستان، در مقابل آنانی که خون سربازان و مردم بی 
گناه ما را می ریزانند با قاطعیت برخورد نموده و هیچ تردیدی در مجازات شان نشان نخواهیم 
یافته است. دولت  پایان  برخوردار می شدند دیگر  ُموِجب  بی  از عفو  آنهایی که  داد. دوران 
جمهوری اسالمی افغانستان متعهد است تا فیصله های محاکم و نظام عدلی–قضایی را به شمول 
حکم اعدام، با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نماید. اجراآت قاطعانه ما یک پیام واضح دارد: 
دست عدالت ما دراز و نیرومند است و به همه جنایتکاران و تروریستان میرسد. البته واضح است 
که قاطعیت ما در عدالت همراه با رعایت قانون اساسی ما، تعهدات حقوق بشری ما و سیاست 
عدالتخواهانه ماست.  شما خواهید دید کسانی که به ندای صلح در میز مذاکره جواب رد دادند، 
عنقریب بعد از تحمل شکست در جبهات جنگ چگونه برای صلح به تضرع و التماس متوسل 
شوند. امروز، هدف واالی صلح پایدار و عزتمندانه از طریق اقدامات قاطعانه و سرتاسری در 

میدان جنگ به دست خواهد آمد.

نمایندگان محترم ملت، سناتور صاحبان محترم، خواهران و برادران عزیز !
همۀ مردم ما بر ضرورت اصالحات و تحول بنیادی اتفاق نظر دارند. ما به تعهدات خود در این زمینه 
پایبند هستیم. اصالحات در نهادهای انتخاباتی شروع شده و انتخابات در وقت تعیین شده برگزار 
خواهد شد. خواهش ما از هر دو مجلس شورا این است که قانونی که به شما ارایه شده، بزودی 

آنرا پاس نمایید.
یکی از نقاط آسیب پذیر ادارة ما که دشمن از آن استفاده مینماید فساد است. مرتکبین فساد باعث 
امنیتی ما گردیده و از این طریق به دشمنان  تضعیف قابلیت رزمی و وظیفوی نیروهای دفاعی و 

وطن خدمت میکنند.
ما به نوبۀ خود این مفسدین را که مرتکب خیانت ملی میشوند، متناسب به جرم شان از طریق محاکم 
مربوطه مورد مجازات سنگین قرار خواهیم داد. تقاضا ی من از شما نمایندگان محترم ملت نیز این 
ست که از اصالحات و جلوگیری از فساد در تمامی نهادها، مخصوصًا نهادهای امنیتی کشور عماًل 
حمایت کنید تا نهاد های امنیتی ما کاماًل غیر سیاسی شوند، و آنانیکه از مقام و منصب استفاده سوء 
میکنند از هیچ جهتی مورد حمایت قرار نگیرند. موفقیت ما در جبهات علیه دشمن باید از طریق 
آوردن اصالحات و ایجاد نهاد های پاکتر پاسداری شود. در تحقق این امر از شما میخواهم در کنار 

حکومت بیایستید.
له فساد رسه د مبارزې لپاره پکار ده چې د هیواد عديل او قضایي سستم تحکیم ومومي او قضایي 

استقالل ال تقویه يش او د سازمان یافته جرایمو د مرتکبانو په مقابل کې زموږ د محرتمو قضاتو او 

څارنواالنو حفاظت ته ال زیاته توجه ويش.

الزمه ګڼم چې له وليس جرګې مننه وکړم چې د افغانستان لوی څارنوال جناب حمیدي صاحب ته یې 

د باور رایه ورکړه او په دې ډول یې د قضا د عايل شورا د ترکیب تکمیل ته رشایط برابر کړل. په تېرو 

څو میاشتو کې د قضایي سیستم د اصالح په سلسله کې جناب حلیم صاحب او همکارانو یې تر شپږ 

سوه زیات قاضیان تغییر، تبدیل او یا نوي مقرر کړي دي او د قاضیانو د ارتقای ظرفیت پروګرامونه د 

تحقق په حال کې دي. په روانه اونۍ کې به د ميل امنیت شورا د افغانستان د قضایي او عدلی پولیسو 

د فعالیت او تشکیل نوې مقرره تصویب کړي چې دا کار به له قضاتو او څارنواالنو رسه مرسته وکړي 

چې د مصونیت او اطمینان په فضا کې خپلې چارې پر مخ بوځي. زه له هغو قضاتو او څارنواالنو 

چې د باغیانو محاکمه یې کړې او د اعدام حکم یې ورکړی مننه کوم او اطمینان ورکوم چې موږ به د 

دوی محافظت وکړو.

تالش های دیگر حکومت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و فراهم سازی فرصت های کاری نیز 
ادامه دارد. در ماه عقرب امسال کنفرانس بروکسل برای افغانستان دایر می گردد که در آن بیش از 
۷۰ کشور و 2۰ نهاد بین المللی اشتراک می نمایند، تا تعهدات شان را برای پنج سال آینده در بخش 
های انکشاف اقتصادی، و تقویه حکومتداری خوب در کشور اعالم کنند. کار بر روی پروژه های 
انکشافی که مقدماتش در سال گذشته فراهم گردید در این سال تداوم خواهد یافت، پروژه های 
تاپی، کاسا 1۰۰۰، پروژه انتقال برق از ترکمنستان، پروژه خط آهن آقینه-ترکمنستان، و خط آهن 

هرات-خواف از این جمله است.
د ملت قدرمنو استازو،

په اخر کې یو ځل بیا تاکید کوم چې د خپلو غیرمتنو امنیتي او دفاعي قوتونو مالتړ ته دوام ورکړئ. 

ستاسې سیايس مالتړ به د دې سبب يش چې زموږ دفاعي او امنیتي قوتونه په ال زیات اطمینان رسه 

د افغانستان له دښمنانو رسه مقابله وکړي او په دې ډول به، که خدای کول، سږ کال د تروریستانو او 

خونکارانو د وروستي او نهایي شکست په کال باندې بدل يش. انشاالله و تعالی! 

تل دې وي افغانستان !

زنده باد افغانستان !

َیَشه سین افغانستان !

ACKU
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ورزش

خنثی  زمان  تا  تروریسم  با  مبارزه  کرد:  اعالم  ترکیه  رییس جمهوری 
رسانه،  آزادی  بهانۀ  به  که  کسانی  و  »پ.ک.ک«  بمب  آخرین  کردن 
حمله  دولت  همبسته گی  و  ملت  اتحاد  به  دموکراسی  و  قانون مداری 

می کنند، ادامه دارد.
افتتاحیۀ  مراسم  در  ترکیه  رییس جمهوری  اردوغان،  طیب  رجب 
پروژه یی در آدانا، یکی از استان های جنوبی ترکیه گفت: »آن هایی که 
ترکیه را یک کشور تروریستی می دانند خود به تشویق و حمایت از 

حزب کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک( می پردازند.«
می کنند،  نگاه  ترکیه  به  وقتی  که  آن هایی  به  داد: من خطاب  ادامه  او 
این کشور را پُر از خندق و گودال )مشکالت( می بینند می گویم، شما 
باید به جای نگاه کردن به این خندق ها، به کسانی که این خندق ها را 
کنده اند توجه کنید. آن ها که تنها سوری ها و پناه جویان را می بینند، به 
این مسأله توجه کنند که چه کسانی کشور آن ها را به محلی غیرقابل 

زنده گی تبدیل کرده اند.
او در ادامه با اشاره به جنبش فتح اهلل گولن، روحانی در تبعید ترکیه 
گفت: مبارزه علیه طرف داران این جنبش ادامه دارد. اردوغان خطاب 
به فتح اهلل گولن نیز گفت: تو در پنسیلوانیا هستی، اگر گناهکار نیستی، 

به ترکیه بازگرد.

امریکا راه جدیدی از مبارزه را برای رویارویی با داعش پیش گرفته 
و برای نخستین بار به فرماندهی سایبری ارتش دستور داده تا حمله به 
شبکه های کامپیوتری تروریست های داعش را ترتیب دهند؛ سالحی 

که در حال حاضر بیشتر از تسلیحات سنتی استفاده می شود.
برای  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک  تمایل  بیان گر  اقدام  این 
استفاده از بسیاری از تسلیحات سایبری محرمانۀ کشورش در مبارزه 
ارتباطی مدرن و  با داعش است که ثابت کرده در استفاده از وسایل 
رمزگذاری شده برای به خدمت گرفتن شبه نظامیان و انجام عملیات 

بسیار ماهر است.
و  خبره  بسیار  الکترونیکی  نظارت  در  که  امریکا  ملی  امنیت  آژانس  
ماهر است سال ها تروریست های داعش را شهنود کرده و گزارشاتش 
اغلب بخشی از اطالع رسانی روزانۀ رییس جمهور را تشکیل می دهد، 
اما فرماندهی سایبری امریکا عمدتًا بر روسیه، چین و کوریای شمالی 
متمرکز شده که حمالت سایبری از طرف آن ها علیه امریکا چندین بار 
سازمان  خطرناک ترین  علیه  عملیاتی  هیچ  واقع  در  و  گرفته  صورت 

تروریستی جهان انجام نداده است.
با داعش صورت گیرد در برنامۀ  باید در رویاروی  بررسی آن چه که 
و  ایتالیا  فرانسه،  انگلیس،  رهبران  با  دیدارش  در جریان  اوباما  امروز 
آلمان قرار دارد. حمالت سایبری جدیدترین گزینه در بین این اقدامات 
است. مقامات بسیاری از کشورها نیز دربارة این مسأله مذاکره کرده اند 

که ارزیابی موفقیت و ناکامی آن از بیرون بسیار دشوار است.

قرار  می برد  به سر  آلمان  در  که  امریکا  رییس جمهور  اوباما  باراک 
است خبر اعزام 25۰ خدمۀ نظامی دیگر به سوریه برای حمایت از 

شبه نظامیان محلی در نبرد با گروه )داعش( را اعالم کند.
مقام های امریکایی می گویند که هدف از این کار تشویق کشورهای 
عرب سنی به پیوستن به نیروهای کرد در شمال شرقی سوریه است.

استقرار تازة شمار خدمۀ نظامی لمریکا در نقش غیررزمی در سوریه 
را به 3۰۰ نفر می رساند.

آقای اوباما پیشتر در مصاحبه با بی بی سی اعزام نیروی زمینی به 
سوریه را رد کرده بود.

او گفت: »وضعیت دل خراش سوریه که بسیار بغرنج است« فقط با 
تکیه بر نیروی نظامی قابل حل نیست.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش می دهد که بیشتر نیروهای اضافی 
که به سوریه اعزام خواهند شد کماندو خواهند بود، اما این نیرو 

شامل خدمه پزشکی و لجستیکی هم خواهد بود.
این خبر را قرار است آقای اوباما رسمًا روز دوشنبه در هانوفر آلمان 
اعالم کند، جایی که در مورد سوریه و سایر مسایل سیاست خارجی 

با رهبران بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا بحث خواهد کرد.
گرفتن  اوج  نگران«  »عمیقًا  او  که  گفت  یکشنبه  روز  اوباما  آقای 
نقض  به  را  دولتی  نیروهای  مخالفان  است.  در سوریه  خشونت ها 
متهم  آمده  به دست  امریکا و روسیه  میان جیگری  با  که  آتش بسی 

می کنند.

ابوبکر مجاهد
تیم مبازرات آزاد افغانستان که جهت اشتراک در مسابقات عازم پاکستان شده 
بود، دیروز )دوشنبه 6 ثور( از طرف کمیته ملی المپیک در کابل مورد ستایش 

قرار گرفتند.
این تیم چهار نفری به نماینده گی از افغانستان در مسابقات آزاد )فری فایت(که 
بین  چهار کشور آسیایی به میزبانی کشور پاکستان برگزار شده بود، اشتراک 

کرده بودند.
مسووالن کمیته ملی المپیک، در جریان توزیع ستایش نامه ها برای این ورزش 
کاران، موفقیت این تیم و سایر تیم های ورزشی در میدان  بزرگ مسابقات را 
ابراز داشتند که موفقیت شما و  افغانستان در جهان خوانده و  حفظ هویت 

باعث تشویق سایر ورزش کاران در کشور می شود.
اما، برخی از ورزشکاران در این محفل از بی توجهی دولت در برابر ورزشکاران 
انتقاد کرده، افزودند که رهبران دولت به اساس روابط از ورزشکاران ستایش 

می کنند نه استعداد.
از سویی هم، محمود حنیف سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک در این محفل 
به  خودجوش  ورزشکاران  تالش  اثر  به  حقیقت  در  موفقیت  این  گفت: 
دست آمده و کمیته ملی المپیک کمکی و  همرایی با این افراد نداشته است، 
ورزشکاران با هزار یک مشکل درکلپ ها که مناسب نیست تمرین می کنند و 

به افغانستان مدال می آورند.
به گفته آقای حنیف، در کمیته ملی المپیک مشکالت وجود دارد اما، ما تالش 
می کنیم مشکالت کاهش یابد و تا بتوانیم به ورزشکاران رسیده گی الزم کنیم.
در این محفل از برخی ورزشکاران نسبت زحمات و آوردن مدال به کشور 
وطندوست،  احمد  نصار  جسور،  قیس  نیکزاد،  ننگیالی  که  شدند  ستایش  
نصراهلل آخندزاره، سهیل، رحمت اهلل و ... از ورزشکارانی بودند که برایشان 

ستایش نامه توزیع گردید.
از ورزشکاران گفت: در مسابقات که در  نیکزاد، یک تن  ننگیالی  هم چنان، 
میان چهار کشور آسیایی در پاکستان برگزار شده بود، در دقیقه دوم حریفم 

را شکست دادم.
او با بیان اینکه ما به خاطر ستایش نامه مبارزه نمی کنیم بلکه به خاطر بلند کردن 
پرچم کشور خود مبارزه می کنیم، گفت: پس از این دور مسابقات ورزشکاران 
کشور ما توانسته اند موفق شوند و سفرهای به هند و ایران در پیشرو داریم 

به امید که در آن نیز پیروز باشیم.
این ورزشکار جوان افزود: در افغانستان زمینه تمرین برای وزرشکاران مساعد 
نیست و دولت باید در مورد ایجاد زمینه  مناسب برای تمرین و سایر موارد 
به جل مشکالت ورزشکاران تالش کند و ورزشکاران مورد توجهی دولت 

قرار بگیرند. 
او بیان کرد که از رهبران دولت وحدت ملی می خواهیم به اساس روابطه و 
شناخت با ورزشکاران برخورد نکنند، تا وقتی یکی از نزدیکان ورزشکاران 
در ریاست جمهوری نباشد، ورزش کاری از طرف رییس جمهوری  دعوت 
خاطر  به  که  افرادی  کنند  تالش  باید  رهبران  افزود:  او  نمی شود.  تشویق  و 
ملی کشور  از تجارهای  قرار گیرند،  مبارزه می کند، مورد ستایش  افغانستان 

می خواهیم که ورزشکاران کمک نمایند.
هم چنا، نصار احمد وطندوست یکی و بریدمالن قطعه خاص کمندو و ماستر 
در رشته مبارزات آزاد، در مصاحبه با روز نامۀ ماندگار گفت: از سن ۹ سالگی 
تمرین »کراته« از والیت کاپیسا شروع کرده ا م و در مسابقات در میان بیش 
بهترین مرد کمندو را کسب  لقب  بود،  برگزار شده  امریکا  از 52 کشور در 
کردم و در میان 13۰ کشور در دشوار ترین مسابقه نظامی بهترین درجه از 

آن خود نمودم.
آقای وطندوست بیان کرد: مدت چهار سال در ایالت متحده امریکا محصل 
بودم و لسانس و ماستری خود را در رشته مبارزات آزاد از امریکا گرفته ام، تا 

هنوز 81 مبارزه و شش مرتبه در مسابقات نهایی اشتراک کرده ام.
به گفته او، در مبارزات که اشتراک کرده تا هموز شکست نخورده، دو کمر 
که  است  داده  چلنچ  بند هایش  کمر  گرفتن  به خاطر  نفر  که شش  گرفته  بند 

شکست  خورده اند.
او که ماستری خود را در رشته مبارزه آزاد)فری فایت( از امریکا گرفته است، 
می گوید: در افغانستان تمام ورزشکاران به مشکالت زیاد دچار اند، خرچ و 
است،  دشوار  تمام شان  برای  که  است  خودشان  باالی  ورزشکاران  مصارف 
پشنهاد جهت حل مشکالت ورزشکاران به فدراسیون تربیت بدنی شده وعده 
دادند  که به مشکالت ورزشکاران به شکل جدی رسیده گی صورت می گیرد.

اردوغان:

مبارزهباتروریسمتاخنثیکردن
آخرینبمب»پ.ک.ک«ادامهدارد

بمبهایسایبری،سالحجدیدامریکا
برایمبارزهباداعش

امریکا25۰نظامی
دیگربهسوریهاعزاممیکند

برخی از ورزشکاران به رهبران دولت:

روابــطرا
برضوابطمقدمنشمارید

نوراهلل ولی زاده

سخنرانی اشرف غنی تاریخی نشد!
در  دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  حضور  عدم 
پرسش  غنی،  اشرف  سخنرانی  هنگام  در  ملی  شورای 
بزرگی را در مورد وحدت واقعی میان دو جناح سیاسی تشکیل دهندة 

حکومت خلق کرد.
در سخنرانی آقای غنی بر لزوم وحدت میان جناح های سیاسی به عنوان 
پیش شرط فایق آمدن بر مشکالت اشاره شد که اشاره به اختالف نظر ها 

میان رهبران حکومت وحدت ملی نیز تعبیر شده می تواند.
حضور جریان ها و حلقات سیاسی مخالف سیاست های حکومت نیز در 

نشست امروزی شورای ملی ناپیدا بود.
سخنرانی آقای غنی از بُرش الزم در مواجهه با طالبان برخوردار نبود و 
می توان گمان برد که یکی از دالیل عمده فقدان حضور عبداهلل عبداهلل 
نیز  و سایر جریان ها و چهره های سیاسی مخالف سیاست های دولت 

ربطی به این بی بُرشی داشته باشد.
سوی  از  ملی  وحدت  حکومت  رییس  امروز  سخنرانی  که  درحالی 
برخی ها تاریخی عنوان می شد، اما در پایان بسیاری ها آن را میان تهی و 

تکراری عنوان کردند.
روشن  دقیقًا  تا  بود  دیگر  اظهارات  و  انکشافات  از  برخی  منتظر  باید 
شود که چه چیزی عامل »غیرتاریخی« شدن این سخنرانی بوده است؟!

بُرنا صالحی

و  رییس جمهور  مشترک  نشست  صحنۀ  پشت  هدف 
شورای ملی

متن سخنرانی رییس جمهور در تعریف دوست و دشمن، 
گزارش کارکرد ها و توضیح برنامه های جدید حکومت در مبارزه علیه 
چالش های موجود امنیتی و سیاسی به مقتضای روز و نسبتًا بی نقص 

و جامع بود.
اما به دو دلیل فیصدی باالی از آن چه که گفته شد عملی شدنی نیست:

1-هدف از نشست و سخنرانی امروز رییس جمهور، اساسًا به نظر من 
چیز دیگری بوده است. یعنی او با توجه به ضعف مدیریتی که در طول 
نیم بند  سیاسی  مشروعیت  داده،  نشان  خود  از  گذشته  سال  دو  تقریبًا 
دارد  نیاز  و  است  دادن  دست  از  حال  در  را  ملی  وحدت  حکومت 
از خطر  ملی،  دادن چهرة جدید حکومت وحدت  نشان  با  تا حداقل 
فروپاشی احتمالی آن در ختم زمان دوسالۀ توافق نامۀ سیاسی جلوگیری 
کند. طوری که به مردم و جامعۀ جهانی نشان دهد که هنوز نماینده گان 

مردم در امر بقای حکومت او را تنها نگذاشته اند.
2-در صحبت ها و سخنرانی های قبل از این نیز رییس جمهور به مسایلی 
چون اصالح نظام قضایی و نظام انتخاباتی و بهبود وضع اقتصادی مردم 
بارها تأکیداتی داشته که به هیچ کدام به صورت درست جامۀ عمل نه 

پوشانیده است.
این را می توان یکی  به حکم »آزموده را آزمودن خطاست«،  بنابراین، 

دیگر از آن حرف های قدیم دانست.
اما من آرزو دارم که این بار آن گونه نباشد.

علی پارسا

برداشت من: آیا نطق غنی »تاریخی« بود؟!
رییس جمهور آمده بود میان دوست و دشمن خط کشی 
برای  شاید  و  کرد  تعریف  را  دشمن  و  دوست  کند. 
آورد؛  باغیان«  و  جانیان  »تروریستان،  صف  در  را  طالبان  نخستین بار 
وعدة شدت عمل در برابر تروریستان در میادین جنگ و اجرای حکم 
محکومان به اعدام داد. اعالن کرد که در صلح موقتًا باز است و تنور 

جنگ هم گرم خواهد بود.
این یعنی اگر پیش از این تریبون رسمی حاکمیت با ارفاق و مماشات با 
طالبان، قرض دارشان بوده، تازه با نگاهی واقع بینانه قبول کرده اند که به 
نقطۀ صفر قدم بگذارند. ما بعد از یک و نیم دهه تازه به قبول واقعیت ها 
روی آورده ایم و پذیرفته ایم که طالبان، نه برادران ناراضی و نه مخالفان 
افغانستان است. چنین  تروریست مردم  بلکه دشمن جانی و  سیاسی؛ 
هزینه های  گاهی  افغانستان،  پشتون تبار  سیاسی  زعیم  زبان  از  اعترافی 
و  قبیله  میان  از  باید  غنی  رییس جمهور  اما  می آورد؛  بار  به  سنگینی 
ملت یکی را انتخاب کند؛ هرچند که تا کنون اولی بر دومی چربیده؛ 
بنابر  را  رییس جمهور  امروز  نطق  اگر  حتا  حالت  در خوش بینانه ترین 
اظهارات دار و دسته اش، »بیانیۀ تاریخی« بخوانیم، باز هم از نظر عملی 
تغییر رویکرد استراتژیک چندانی را برجسته نکرده و تنها در حوزة نظر 

به برخی از پرسش های متداول پاسخ داده است.

جواد ناجی

غنی در سخنرانی امروزش جیغ نزد و برخالف گذشته آرام 
حرف زد. اما حرف هایش مهم و تاریخی بود؟

صحبت هایش  از  بخشی  بود.  فراخ  غنی  حرف های  دامن 
اهمیت داشت. آن چه اما می توانست ادعای تاریخی بودن سخنرانی او را قطعی 
کند، به دست خود غنی و با چشم پوشی از طالبان ادعایش را خنثی کرد. از 
القاعده که فسیل بیش نمانده است و از داعش و نیز با اکراه عده از طالبان را 

دشمن مردم افغانستان خواند.پ
غنی سیلی محکمی هم به رخ کرزی زد و گفت دوران عفو بی موجب تمام 
شده است و دولت افغانستان متعهد به اجرای حکم محاکم به شمول اعدام 

است.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

از  فساداداری  با  مبارزه  عالی  اداره  مقام های 
در  فساداداری  کاهش  راستای  در  تالش ها 
افغانستان سخن می زنند؛  نهادهای حکومت 
اما این مقام ها، تالش های حکومت را از بین 
بردن فساد در ادارات کشور کافی نمی دانند.

سید حسین فخری رییس اداره عالی مبارزه 
به خبرگزاری جمهور گفت:  اداری  با فساد 
فساد  بردن  بین  از  در  افغانستان  حکومت 
نتوانسته است رضایت مردم  تا هنوز  اداری 

افغانستان را به دست آورد.
آقای فخری تاکید کرد: در امر مبارزه با فساد، 
 تنها با صدور احکام و فرامین، قابل نمی توان 
مبارزه کرد و باید اقدامات جدی در ادارات 

کشور شکل گیرد.
از  فساداداری  با  مبارزه  عالی  اداره  رییس 
تغییرات جدید در نهادهای عدلی و قضایی 
کرد  امیدواری  ابراز  کل،  دادستانی  ویژه  به 
که مبارزه با فساد را در اولویت کاری شان 

قرار دهند.
افغانستان  شفافیت  دیدبان  حال،  همین  در 

از افزایش روزافزون فساد اداری در ادارات 
افغانستان نگران است.

دیدبان  اجرایی  رییس  اکرام  سیدافضل 
انتقاد می کند که  افغانستان سخت  شفافیت 
مبارزه با فساداداری در یک سال گذشته در 

اولویت کاری حکومت قرار نگرفته است.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که بر 
افغانستان،  بنیاد تحقیق تازه دیدبان شفافیت 
پول های هنگفتی از درآمدهای فساد اداری 

به بیرون از افغانستان انتقال می یابد.

هارون مجیدی
پرداختـن و نوشـتن تاریـِخ مبـارزات و مقاومت هـای 
مـردم افغانسـتان در برابر تجاوز سـرخ و سـیاه، چنانی 
کتـاب  چنـد  سـوای  و  نگرفتـه  صـورت  بایـد،  کـه 
ثبـت  از آن روزگاران  محـدود، داشـته های آن چنانـی 
تـا  مقاومـت  از  »افغانسـتان  کتـاب  کـه  اسـت  نشـده 

پیروزی« نوشـتۀ داسـتان نویس و 
افغانسـتان،  توانای  روزنامه نـگار 
اسـت  فـرزان  احمدشـاه  آقـای 
سـال  بـه  نخسـت  بـار  کـه 
تابسـتان  در  دوم  بـار  و   1381
نشـر  بـه  1383خورشـیدی، 
رسـیده و آمـده تا ایـن کمبود را 

کند. پُـر 
احمد شـاه فـرزان، پیش از کتاب 
افغانسـتان از مقاومت تا پیروزی 
کتاب هـای دیگری نیـز در پیوند 
پای مردی هـای  و  مبـارزات  بـه 
مـردم افغانسـتان به ویـژه شـهید 
احمدشـاه مسـعود، قهرمـان ملی 
کـه  اسـت  نوشـته  افغانسـتان 
»افغانسـتان؛ از داوود تـا صعـود 
مسـعود« و »عقاب هـای پامیر« از 
ایـن  او در  کتاب هـای معـروف 

اسـت. زمینه 
ویراسـتاری  اعظـم  سـعید 
مقاومـت  از  »افغانسـتان  کتـاب 
دوش  بـه  را  پیـروزی«  تـا 
پنهـان  احمـد  فضـل  داشـته، 
صفحه آرایـی  و  حروف چینـی 
آن را انجـام داده و وحیـد اعظـم 
به آن طرح پشـتی ریخته اسـت.
احمد شـاه فـرزان در »سـرآغازِ« 
مقاومـت  از  افغانسـتان  کتـاب 
کـه  اسـت  نوشـته  پیـروزی  تـا 
مکتـوب  آثـار  اعتمادتریـن  بـا 
تاریخـی، همـان آثاری هسـتند کـه مورخیـن و خالقان 
آثـار در متـن قضایـا و در عصر آن حوادث قرار داشـته 
انـد و بـا نگاهی واقـع گرایانه و در کمال بـی طرفی به 
نـگارش آن حـوادث پرداخته باشـند؛ ولی امـروزه اکثر 
مخبـران و واقعـه نـگاران در سراسـر جهان، هـر حادثۀ 

تاریخـی یـا اجتماعـی را از دیـدگاه خـاص خودشـان 
نگریسـته و بـا معیارهـای قالبـی خـود، اقـدام به نشـر 

می کننـد. آن 
بـه بـاور احمد شـاه فـرزان، هـرگاه بخواهیـم حوادث 
و  زنـده  صـورت  بـه  تاریخـی  مهـم  ُرخ دادهـای  و 
واقعـی باقـی بمانـد، بایسـتی کلیـات و حتـا جزئیـات 
آن بـه صـورت مکتـوب و مسـتند و البتـه بـه دور از 
وابسـتگی هـای حزبـی و گروهـی و بـدون در نظـر 
داشـتن باورهـای سیاسـی و اجتماعـی ثبـت و ضبـط 
گـردد که بـه گفتـۀ نویسـندة »افغانسـتان از مقاومت تا 
پیـروزی« در غیـر این صـورت، این ُرخ دادهـا به گونه 
یـی تحریـف شـده و غیر واقعـی جلوه خواهـد کرد و 

بـرای آینـدگان چنـدان جذابیـت نخواهـد داشـت.
امـا، چـرا بایـد بـه تاریـخ مجاهدیـن و دوران مقاومت 
هـای ملـی و سـیر حـوادث آن توجـه شـود؟ کـه بـه 
بـاور آقـای فـرزان: ایسـتادگی هـای نهضـت مقاومت 
یـک  سـابق،  شـوروی  تهاجـم  برابـر  در  افغانسـتان 
جنبـش سـاده و خـودش نبوده اسـت؛ بلکـه از دیدگاه 
تاریخـی بـا قیـام هـای مردمـی همـراه بـوده و پیونـد 
خـورده اسـت کـه بـه نوشـتۀ نویسـندة »افغانسـتان از 
مقاومـت تـا پیـروزی«، ایـن قیـام های خـود جوش و 
از سـر خشـم، منجـر بـه چالش هـا و تنش هایـی بین 
حاکمیـت مارکسیسـت هـا و مـردم گردیـده و به مرور 
ایـام بـه نبردهای سـازماندهی شـده و مسـلحانه تبدیل 
شـده اسـت و در سـیر حوادث ایـن دوران، نـا گفته ها 
زیـاد اسـت کـه آقای فـرزان در ایـن کتاب گوشـه های 

از ایـن ناگفتـه هـا را روشـن کرده اسـت.
بر اسـاس موضوعات مطرح شـده در کتاِب»افغانسـتان 
از مقاومـت تـا پیـروزی«، با سـقوط رژیـم داوود خان 
در 1۹۷8م. تاریـخ افغانسـتان ورق می خـورد و پـس 
از آن ایـن کشـور پـر از حرکت هـای خودجـوش و 
سـازمان دهی شـدة مردمـی و مخالفت هـا و مبـارزات 

آنهـا علیـه ایدیولوژی هـای وارداتـی اسـت. 
ایـن کتـاب مبـارزات، مخالفتهـا، انقالب هـا و تاریـخ 
بیسـت سـالۀ اخیـر افغانسـتان را بـه رشـته تحریـر در 

آورده اسـت. کتاِب »افغانسـتان از مقاومت تا پیروزی«، 
روایـت مبارزات مـردم افغانسـتان, اصالحـات امان اهلل 
خـان، سـاختار جامعـه و تکویـن دولت، انقالب سـپید 
هاشـم  محمـد  یوسـف  دکتـر  دولت هـای  و  داوود 
میونـدوال، اعتمـادی، عبدالظاهـر، شـفیق ... تـا شـهید 
احمدشـاه مسـعود و نجیـب و حکومـت مجاهدیـن و 
اوضـاع اقتصـادی و سیاسـی ایـن دولت هـا تا سـقوط 

مـزار شـریف در بـر دارد.
تحلیل هایـی  روایـات  ایـن  کـه  گفـت  می تـوان 
واقع گرایانـه اسـت از دیـدار و گفت وگوهـای مسـتند 
بـا مجاهدیـن، فرماندهـان و مردمـی کـه تـا به امروز و 

بوده انـد. طـول سـالیان جنـگ در عمـق حـوادث 
احمـد شـاه فـرزان از نزدیـک بـا کسـانی کـه در رقـم 
زنـی و بـه پیروزی رسـاندن ایـن مقاومت نقش داشـته 
بنیـاد گفتـه و  انـد سـاعت ها گفت وگـو کـرده و بـر 
تـا  مقاومـت  از  »افغانسـتان  کتـاِب  آنـان  داشـته های 

پیـروزی« نوشـته اسـت.
نویسـنده ریز، ریزو پیوسـته بـه بیان ُرخ دادهـا و وقایع 
پرداختـه و از عهـدة آن بـه خوبـی بـه در شـده اسـت، 
امـا کـم حوصلگی و بـی دقتی ویراسـتاری را میتوان از 
اشـکاالت فنـی این کتاب برشـمرد کـه در برخی موارد 

از برجسـتگی بحث مطرح شـده، کاسـته است.
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اداره عالی مبارزه با فساد:

حکومتدرمبارزهبافساد،رضایتمردمرا
بهدستنیاوردهاست

افغانستانازمقاومتتاپیروزی

ننګرهار کې ۳۷ داعش او طالب 

وسله والو ته مرګ ژوبله اوښتې

هلمند کې ۷ تنو پولیسو ته مرګ 

ژوبله واوښته

په  وايي،  چارواکي  امنیتي 

خپل  د  کې  والیت  ننګرهار 

منځي نښتې او د هوايي برید 

په ترڅ کې ۳۷ تنو داعش او 

مرګ  ته  والو  وسله  طالب 

ژوبله اوښتې.

له  خرب  د  آژانس  جمهور  د 

زیاتوي،  چارواکي  مخې 

ته  طالبانو  او  داعش  چې 

د  ورځ  تېره  ژوبله  مرګ  دغه 

او  مېنې  هسکې  په  ننګرهار 

اچین ولسوالۍ کې اوښتې ده.

په  قوماندان  مشهور  یوه  د  کې  جګړه  دغه  په  چې  کړه،  زیاته  نوموړي 

ګډون ۱۰ داعش وسله وال او شپږ وسله وال طالبان وژل شوي، ۱۵ 

داعشیان او څلور وسله وال طالبان ټپیان شوي دي.

ویاند حرضت حسین مرشقیوال وايي، لومړی د هسکې مېنې ولسوالۍ د 

نرۍ ابو په سیمه کې د طالبانو او داعش تر منځ جګړه شوې.

دغ راز مرشقیوال زیاتوي، چې په همدې ورځ د اچین ولسوالۍ د وچ 

خوړ په سیمه کې پر داعش هوايي بریدونه شوي، چې دوه داعشیان په 

کې وژل شوي او یو موټر یې له منځه وړل شوی دی.

مېنه  هسکه  په  چې  وايي،  اوسېدونکي  سیمې  د  کې  وخت  ورته  په 

ولسوالۍ کې ال هم د طالبانو او داعش تر منځ نښته روانه ده.

دواړو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویيل.

امنیتـي چارواکـي وايـي، پـه ننګرهـار والیـت کـې د خپـل 

منځـي نښـتې او د هوايـي برید په تـرڅ کې ۳۷ تنـو داعش او 

طالـب وسـله والـو تـه مـرګ ژوبله اوښـتې.

د جمهـور آژانـس د خـرب لـه مخـې چارواکـي زیاتـوي، چـې 

داعـش او طالبانـو تـه دغه مرګ ژوبلـه تېـره ورځ د ننګرهار په 

هسـکې مېنـې او اچین ولسـوالۍ کې اوښـتې ده.

نومـوړي زیاتـه کـړه، چـې پـه دغـه جګـړه کـې د یوه مشـهور 

قومانـدان پـه ګډون ۱۰ داعش وسـله وال او شـپږ وسـله وال 

طالبان وژل شـوي، ۱۵ داعشـیان او څلور وسـله وال طالبان 

ټپیان شـوي دي.

ویانـد حـرضت حسـین مرشقیـوال وايـي، لومـړی د هسـکې 

مېنـې ولسـوالۍ د نـرۍ ابو په سـیمه کـې د طالبانـو او داعش 

تـر منـځ جګړه شـوې.

اچیـن  د  پـه همـدې ورځ  زیاتـوي، چـې  راز مرشقیـوال  دغ 

ولسـوالۍ د وچ خـوړ په سـیمه کې پـر داعش هوايـي بریدونه 

شـوي، چـې دوه داعشـیان پـه کې وژل شـوي او یـو موټر یې 

له منځـه وړل شـوی دی.

پـه ورتـه وخـت کـې د سـیمې اوسـېدونکي وايـي، چـې پـه 

هسـکه مېنـه ولسـوالۍ کې ال هـم د طالبانو او داعـش تر منځ 

نښـته روانه ده.

دواړو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویيل.
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