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صفحه 6

د پـراختیـا په لـور یو بـل ارزښتنـاک ګـام
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د خپــل اســايس هــدف د تحقــق لــه مخــې چــې هغــه دهیــواد د کلیــو او بانــډو پراختیــا ده د هیــواد پــه ټولــو کلیــو او بانــډو کــې د زرګونــو پراختیایــي پــروژو پــه تطبیــق رسه د خلکــو د ژونــد د ښــه وايل پــه برخــه 

کــې مهــم نقــش تــر رسه کــړې . اوس دافغانســتان اکــره کلــې د کلیــوايل ســړکونو، پلونــو او پلګوټــو  پــه ودانولــو رسه لــه نــورو ســیمو رسه نښــلول شــویدي اوخلــک پــه آســانۍ رسه کولــی يش خپــل کرنیزمحصــوالت بــازار تــه ولیــږدوي او لــدې الرې ټولنیــزې 

او اقتصــادي هوســاینې تــه الس رســی ومومــي . پــه بیالبیلــو برخــو او ســکتورونو کــې د نــورو زرګونــو ټولګټــو پــروژو جوړیــدل چــې د کلیــود بیارغونــې اوپراختیــا وزارت د مختلفــو برنامــو پــه وســیله رستــه رســیديل ، دا ټــول د دې ټکــي څرګنــدوی دي چــې 

د کلیــو د بیارغونــې اوپراختیــا وزارت تــل هڅــه کــوي څــو د هیــواد کلــې اوبانــډې یــو شــان وده او پراختیــا ومومــي او زمونــږ کلیــوال د هیــواد پــه هــره برخــه کــې وکولــی يش د پراختیــا لــه ګټــو او آســانتیاوونه برخمــن يش .

د همــدې هــدف لــه مخــې پــدې وروســتیو کــې د کلیــو د بیارغونــی او پراختیــا وزیــر انجنیــر نصیــر احمــد "دراين " پــه هغــه ســفر کــې چــې بدخشــان والیــت تــه یــي درلــود دیــاد والیــت د دروازهــا ولســوالۍ د عمــراين پــروژو د کار جریــان د کتنــې تــر څنــګ 

د کلیــوايل ســړک ) ۱۳( پــروژې چــې پــه هغــه کــې د )۱۱۰( مــرو پــه اوږدوايل یــو لــوی پــل ، او         )۱۷۰(  کیلــو مــره اوږد حلقــوې ســړک هــم شــامل وو ، پرانســتې .

د )۱۱۰( مــره لــوی پلــه پــروژه د کوزیفتــل ولســوالۍ د ُکزرپــه ســیمه کــې ، د )۱۹،۵( کیلــو مــره کلیــوايل ســړک پــروژه د کــوف آب او خواهــان پــه ولســوالیوکې او د )۱۹( کیلــو مــره ســړک او یــوه )۱۲( مــره اوږده بــل پلــه پــروژه د شــیکۍ پــه ولســوالۍ 

کــې پرانســته چــې د دې پــروژو د پرانســتلو پــه مراســمو کــې پــه ولســې جرګــه کــې د بدخشــان والیــت د خلکــو اســتازې، د دولتــي ادارومســؤولین، قومــي مــران او د ســیمې یوشــمیر اوســیدونکي هــم حــارض وو .

د کلیو د بیارغونې اوپراختیا وزیرانجنیر نصیر احمد " دراين " د یوې عمرانې پروژی د پرانستلو په وخت کې وویل : 

" لــه نیکــه مرغــه د کلیــو د بیارغونــې اوپراختیــا وزارت د بدخشــان پــه والیــت کــې پــه دوه وروســتیوکلونو کــې د پراختییِایــي فعالیتونــو پــه دوام د ښــوونې اوروزنــې ، روغتیــا، ســیمه ایــزې پراختیــا، اوبــو لګولــو او اوبورســولو او پــه تیــره بیــا د ســړک جوړولــو 

پــه ســکتورونو کــې د پــام وړالســته راوړنــې لــري مونــږ بــه د بدخشــان والیــت غرنــۍ جغرافیــي تــه پــه پاملرنــې رسه د درواز ولســوالۍ لــه اوســیدونکو رسه یوځــای د ســړک جوړولــو د پــروژو د تطبیــق لــه پــاره زیاتــې هڅــې وکــړو "

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر د خپلو خربو په دوام وویل : 

" د ُکزرلوی پل چې )۱۱۰( مره اوږد دی د )۷۵( میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی او د بدخشان والیت د راغ ها او دروازها  اته ګونو ولسوالیو مواصاليت الرې یې له یو بل رسه نښلولې دي "

لــه بلــې خــوا د کــوف آف، شــیکي او خواهــان ولســواليو ســیمه ایزومتنفذینو،علــاوواو قومــې مرانــو د کلیــو د بیارغونــې اوپراختیــا وزیــر تــه د تودهــرکيل ترڅنــګ پــه زغــرده وویــل چــی ښــاغلې انجنیرنصیراحمــد "دراين " د افغانســتان د اســالمې جمهــوري 

دولــت د کابینــې لومړنــی وزیــر دی چــې د دوی د صعــب العبــورو ولســوالیو نــه یــي لیدنــه وکــړه اود هغــوی ســتونزې یــې پــه خپلــو ســرګو ولیــدې .

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزیــر، بــد خشــان والیــت دروازهــا تــه د ســفر پــه تــرڅ کــې نومــوړي دیارلــس ګونــې پراختیایــی پــروژې د دې والیــت د یفتــل پاییــن ، کــوف آب ،  خواهــان ، شــیګې ، نــي او مایمــي پــه ولســوالیو کــې ګټــې اخســتنې تــه 

وســپارلې او د )۱۷۰( کیلــو مــره حلقــوې ســړک د جوړیــدو پــه هکلــه یــې داســې وویــل :  

" د یادونــې وړ ده چــې د بدخشــان والیــت د دروازهــا حلقــوي ســړک  پــه هیــواد کــې د مهمــو او حیــايت ســړکونو لــه جملــې څخــه دی چــې د افغانســتان او تاجکســتان ترمینــځ پــه ) ۵۶۸( کیلومــرۍ کــې پــروت دی. د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت 

تراوســه د )۳۰۶( میلیونــو افغانیــو پــه لګښــت )۱۷۰( کیلومــره ســړک او د ) ۱۸۱( مــره پلــه پــه جوړولــورسه د شــیګې، نســې ، یفتــل پاییــن، مایمــې، شــغنان، شــهربزرګ، کــوف آ ب او خواهــان و لســوالیو ) ۲۲۰( لــرې پراتــه کيل د ټولنیزوخدمتونــو لــه 

مرکزونــواو نوروولســوالیو رسه نښــلولی دی . د حلقــوي ســړک کار بــه پــه راتلونکــي کال کــې بشــپړيش .  "

د یادونــې وړده چــې د کلیــو د بیارغونــې اوپراختیــا وزارت هڅــې دهیــواد د کلیــو او بانــډو د بیارغونــې، جوړونــې او پراختیــا د تحقــق پــه غــرض او د ټــول افغانســتان د کلیــو او بانــډو د رشیفــو خلکــو داقتصــادي او ټولنیــز ژونــد د ښــه وايل لــه پــاره د پــای ټکــی 

ونلــري او دا کار بــه د کلیوالــو تربشــپړې هوســاینې پــورې دوام ومومــي .

شهرت مانند زيبايي، هميشه گي نيست.
باخ 
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سـقوط خـان آبـاد
خویشاوندی با طالبان یا عقب نشینی تاکتیکی؟

الکوزي:

 افغانستان کې سوداګرو د تښتونې 

پېښې زیاتې شوي

باز داشت 
90 درصد متهمان جرایم جنایی

ُقلدری در  شهِر علم  و فرهنگ

پیش نویس قانون جدید انتخابات 
در کابینه مطرح شد
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از  ناگواری  خبرهای  دیگر  بارِ  یک  روزها  این 
بار  این  می شود.  شنیده  کشور  غرِب  در  هرات 
از آدم ربایی و ترورهای سازمان یافته، از  حرف 
آن نوعی که در گذشته های نه چندان دور از این 
از  بل  نیست؛  به گوش می رسید،  تاریخی  شهِر 
را  خود  که  مردی ست  فراقانونِی  حرکت های 

"پاسدار قانون" می داند! 
شورای  رییس  علیزایی  کامران  بازداشِت  حکم 
والیتی هرات، به اتهام بیرون کردِن یک مظنون 
به رشوه گیری در عین جریاِن محکمه از سوی 
مقام های  ولی  ُکِل کشور صادر شده،  دادستانی 
محلی هرات از تطبیِق این حکم عاجز مانده اند. 
مرد  ده ها  حاال  همین  عینی،  شاهدان  گفتۀ  به 
مسلِح غیرمسوول از هواداران و هم تباراِن آقای 
علیزایی، از ولسوالی گلران به شهر آمده اند و در 
افراد عماًل  این  اطراف منزِل او تجمع کرده اند. 
تهدیدی جدی  با  را  هرات  امنیِت شهر  و  نظم 

روبه رو ساخته اند. 
می دهند  گزارش  شهر  این  از  عینی  شاهدان 
این  باالی  می توان  را  هراس  و  ترس  سایۀ  که 
آقای  که  این جاست  بحث  کرد.  احساس  شهر 

علیزایی به چه حقی می تواند این همه آدمِ مسلِح 
غیرمسوول را در اطراِف خانۀ خود جمع کند و 
این شهر  محلِی  مقام های  و  امنیتی  نیروهای  به 
را  او  نمی تواند  کسی  هیچ  که  بدهد  را  هشدار 

بازداشت کند؟  
او در واکنش به حکم دادستانی ُکِل کشور گفته 
است که به امِر این نهاد، رییس شورای والیتی 
نشده که به حکِم آن از کار برکنار و یا بازداشت 
به  دارد  را  این حق  که  گفته  او همچنین  شود. 
بخواهد،  که  هرجایی  در  مردم،  نمایندۀ  عنوان 
از حقوق موکلیِن خود دفاع کند.  وارد شود و 
رییس جمهوری  که  ورزیده  تأکید  همچنین  او 

افغانستان، دوسِت نزدیِک اوست. 
شورای  رییس  هرات،  در  منابع  برخی  گفتۀ  به 
به  دست  نیز  این  از  پیش  شهر  این  والیتِی 
قلدرمآبانه  به اصطالح  و  فراقانونی  حرکت های 
وظیفه،  در جریان  پیش  ماه  چند  او  است.  زده 
یک سرباز امنیِت ملی را تا سرحِد مرگ توسط 
محافظاِن خود لت وکوب کرد. گفته می شود که 
قانون  خالِف  کارهای  برخی  در  علیزایی  آقای 
نیز دست دارد. اما چگونه است که چنین فردی 
به  که  شهری  ـ  هرات  والیتی  شورای  رییس 
و چگونه  شده  ـ  است  شهره  دانش  و  فرهنگ 

می تواند دست به چنین اعمالی بزند؟ 
پاسخ  هراتی ها  از  بسیاری  شاید  را  سوال  این 
گفته بتوانند، ولی شاید برای کسانی که اوضاع 
مسأله  می کنند،  نگاه  دور  از  را  والیت  این 
هیچ صورت  به  برسد.  نظر  به  پیچیده  مقداری 
نمی توان تصور کرد که آقای علیزایی به عنوان 
یک فرد گمنام، بی تجربه در مسایل سیاسی و از 
همه بدتر به اعتراف خودش، بی سواد، به یک باره 
مورد توجه جمعیِت بزرگی از مردم قرار گرفته 
باشد، به شورای والیتی راه باز کرده باشد و بعداً 

هم رییس این شورا شده باشد!
بدون تردید افرادی در مرکز به دلیل رابطۀ تباری 
از آقای علیزایی حمایت کرده اند تا از او قدرتی 

برای آیندۀ خود بسازند. 
شورای  که  است  گفته  علیزایی  آقای  می گویند 
والیتی هرات، قدم اوِل موفقیِت او بوده است؛ 
اما گام بعدی او، والی شدن در این والیت است. 
حرف ها و تهدیدهای آقای علیزایی، به وضاحت 
این  به  او گرم است و  نشان می دهد که پشِت 
زودی ها حاضر به تمکین در برابر قانون نیست. 
حاال دادستانی کل و در مجموع دولت مرکزی با 

آقای علیزایی چه خواهد کرد؟ 
مردم هرات منتظر اقدام های بعدِی دادستانی کِل 

کشور اند. آن ها می گویند که اگر دست هایی در 
پس  نمی کنند،  حمایت  علیزایی  آقای  از  مرکز 
اجرا  به  او  مورد  در  کل  دادستانی  حکم  چرا 

گذاشته نمی شود؟ 
فکر می شود که دادستانی کشور در برابر سواِل 
بزرگی قرار گرفته است. از یک طرف، بحث آبرو 
و اعتبار این نهاد مهم است که آقای علیزایی با 
دخالت در امور دادستانی، آن  را با خطر روبه رو 
این  توانایی های  بحِث  دیگر،  طرف  از  و  کرده 
رییس  افرادی چون  بر  قانون  تعمیل  برای  نهاد 

شورای والیتی هرات است. 
به  توجه  با  علیزایی  آقای  که  نمی رود  گمان 
قانون برود و اجازه  حمایت های مرکز، زیر بارِ 
به  او  مورد  در  کل  دادستانی  حکم  که  دهد 
این جا  دیگر،  جانب  از  اما  شود.  گذاشته  اجرا 
است،  میان  در  نیز  قانون مداری  و  قانون  پای 
سال های  طول  در  که  چیزی  تنها  به  هرچند 
قانون  افغانستان اهمیت داده نشده،  متمادی در 
فراموش  نباید  البته  است.  بوده  قانون مداری  و 
کرد که بحث تنها بر سِر نهاد دادستانی کل هم 
آقای  تعهد  و  کارآیی  سِر  بر  بحث  بل  نیست، 
و  قانون  به  نهاد  این  رییس  حیث  به  حمیدی 

قانون گرایی هم است.
اجرای  و  قانون گرایی  شعار  با  حمیدی  آقای 
امروز  عدالت، وارد دادستانی کِل کشور شد و 
او  آیا  می شود.  گذاشته  آزمون  به  او  شعارِ  این 
رییس  مورد  در  را  قانون  که  شد  خواهد  قادر 

شورای والیتی هرات به اجرا گذارد؟
آقای  خانۀ  اطراِف  و  هرات  احواِل  و  اوضاع   
علیزایی آن گونه که شاهدان عینی قصه می کنند، 
گفتۀ  به  نمی گذارد.  صحه  اتفاقی  چنین  بر 
به  گذشته  از  مطمین تر  حاال  او  عینی،  شاهدان 
نیز  خود  خبرِی  کنفرانس  در  و  می رسد  نظر 
تأکید کرده که مثل گذشته همچنان به وظیفه اش 

حاضر خواهد شد. 
معروِف  پرسش  آن  یاد  به  نوشته  این  پایان  در 
افتادم که پرسیده بود: "بر  یاسپرس از هایدگر 
هیتلر  مثل  بی فرهنگی  آدم  آلمان،  مثل  کشوری 
چگونه حکومت می کند؟" هایدگر در پاسخش 
گفته بود: "فرهنگ را چه می کنی، به دست های 

زیبایش نگاه کن."
 حاال اگر کسی همین سوال را در مورد کامران 
فرهنگ  بپرسد، می گویم: پشت  از من  علیزایی 
بروت های  به  می گردی،  چه  هرات  تاریِخ  و 

زیبایش نگاه کن!
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این روزها اوضاع جنگی در والیت کندز، فاجعۀ شش میزان 
)سقوط کامل این والیت( را در ذهن ها زنده می سازد؛ فاجعه یی 
که هنوز یک سال از آن نگذشته، به نحوی در آستانۀ تکرارش 

قرار گرفته ایم.
شماِل  والیت های  در  پولیس  نیروهای  فرمانده  گذشته،  روز 
شرقی کشور به رسانه ها گفت که بازار و مراکِز دولتِی ولسوالی 
همچنین  است.  افتاده  طالبان  به دسِت  کندز  والیت  خان آباد 
این  کامِل  سقوط  از  نیز  غیررسمی  گزارش های  از  برخی 
ولسوالی ها  سایر  گرفتِن  قرار  سقوط  معرِض  در  و  ولسوالی 

خبر دادند. 
کندز  والیت  جنوب شرِق  در  استراتژیک  منطقۀ  یک  خان آباد 
دارد.  قرار  تخار  با  والیت  این  شاهراهِ  مسیر  در  که  است 
نیز  کندز  در  دیگر  ولسوالی  چندین  خان آباد،  به جز  هم اکنون 
در سایۀ خطر و تهدید به سر می برند و آتِش جنگ سراسِر این 
امام صاحب،  ولسوالی  در  است. جنگ  درنوردیده  را  والیت 
چهاردره و دشت ارچی به شدت جریان دارد و به گفتۀ مردم 
محل، نیروهای دولتی در وضعیِت اضطرار و طالبان در حالِت 
از  عقب نشینی کرده  سربازاِن  چنان که  دارند؛  قرار  پیشروی 
و  گرسنه گی  روزها  تحمِل  از  به وضاحت  خان آباد،  ولسوالی 
نبود تجهیزات سخن گفتند. یکی از سربازان در مقابِل دوربیِن 
که:  گفت  ملی  وحدت  دولت  رهبران  به  عاجزانه  رسانه ها، 
سربازان را در میدان های جنگ، خوار و زار رها نسازید و بیش 

از این با خوِن آ ن ها بازی نکنید!
هرچند مقام های محلی و نظامی، سقوط بازار و مراکز دولتِی 
غیرمسوول"  "نیروهای  خیانِت  و  رقابت  از  ناشی  را  خان آباد 
علیه یکدیگر و "نرسیدن نیروهای کمکی" از مرکز می خوانند 
میان  نبود هماهنگی  فرماندهان و  به غفلِت  و برخی رسانه ها 
گذرا  نگاهی  با  اما  می کنند؛  اشاره  پولیس  و  ارتش  نیروهای 
و  شکست ها   این  می توان  کشور  در  گسترده  جنگ های  به 
گسست ها را به ریشه های عمیق تری ربط داد که نه تنها کندز، 
بلکه شمال و جنوب را به قتلگاهِ سربازاِن صادِق وطن تبدیل 

نموده است. 
ناامنی،  و  جنگ  کشور،  والیت های  دوسومِ  در  هم اکنون 
محسوس و ملموس است و هر روز پدری فرزندش را به سینۀ 
نیروهای  میان  هماهنگی  عدمِ  مانند  مواردی  می سپارد.  خاک 
نیروهای کمکی، مسایلی سطحی و  به موقِع  امنیتی و نرسیدن 
داِغ  دِل  از  آن،  ریشه های  پی گیرِی  بدون  که  هستند  ظاهری 
سنگرها تا سایه سارِ خنِک ارگ، نمی توان آن ها را رفع و رجوع 

کرد. 
ماهیِت  آن،  تبع  به  و  این جنگ،  ماهیِت  باید  از همه  نخست 
را شناخت.  در جغرافیاِی کشور  آن  پیچیده گی های  و  دشمن 
کوتاه می توان گفت: این جنگ، جنِگ انسانیت در برابِر توحش 
میدان،  این  در  ما  دشمِن  است.  افـراط  با  اعتدال  جداِل  و 
این  قضا  از  می کند.  تخلص  طالب  ولی  دارد  نام  تروریسم 
گمراهِی  باعِث  و  یافته  نژادی  و  قومی  شاخچه های  تخلص، 

بسیاری ها در میداِن نبرد و اتاق های ارگ شده است. 
جنِگ طالب  با ما، جنگی غیرمنظم و فرسایشی است که پاسخی 
قاطع و کوبنده می طلبد. این که سربازِ ما در میدان جنگ، گرسنه 
و تشنه، اسیِر دشمن می گردد و یا این که شهرهای ما در شمال 
و غرب به یک باره مورد هجومِ ملخ وارِ طالبان قرار می گیرند و 
فاجعه ُرخ می دهد، همه به نحوی از این بی معرفتی و گمراهی 

در میداِن نبرد و میِز بزرِگ تصمیم گیری سرچشمه می گیرند.
مسلمًا از لحاظ کمی و کیفی، نیروی طالب هرگز قابِل قیاس با 
نیروهای دولتی نیست. طالبان نیرویی پراکنده و آموزش نیافته اند 
که با استراتژِی حمله و گریز وحشت می آفرینند و از این راه 
توانسته اند حاکمیِت دولت را در اکثِر والیات به چالش بکشند. 
ما بارها در همین ستون گفته ایم که به تأسی از دانِش نظامی ـ 
سیاسی و به تأسی از تجربیاِت نیِک دورۀ مقاومت علیه طالبان، 
طالبان  به  نسبت  را  ذهنی  اش  حساِب  حکومت  باید  نخست 
تصفیه کنـد و با قطِع عالقه از عناویِن جعلی و فریبندۀ »برادر 
آشتی ناپذیِر  دشمِن  را  طالب  سیاسی«،  »مخالف  و  ناراضی« 
افغانستان معرفی کند و اراده و انگیزۀ الزم برای مبارزه را به 
میان آورد و سپس با اتخاذ استراتژی »محاصره و سرکوب«، به 

قلع و قمِع این نیروی متوحش بپردازد. 
محاصره و سرکوب، استراتژی ِ جنگی یی است که در آن هیچ 
ارفاقی نسبت به دشمن وجود ندارد و فقط به نابودی طالب 
مقابِل  در  ارگ  که  زمانی  تا  آن،  غیر  در  اما  می شود.  اندیشه 
جنگ فرسایشِی طالبان علیه کشور، از سیاسِت یک بام و دو 
هوا تبعیت کند، زمیِن هلمند و کندز همواره از خوِن سربازان 

رنگین خواهد بود! 

جنِگ کندز 
از دِل داِغ سنگرها تا سایه ساِر خنِک ارگ
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▐شــاهدان عینــی از ایــن شــهر گــزارش می دهنــد كــه ســایۀ تــرس و 
ــه  ــت ك ــث این جاس ــرد. بح ــاس ك ــهر احس ــن ش ــاالی ای ــوان ب ــراس را می ت ه
آقــای علیزایــی بــه چــه حقــی می توانــد این همــه آدِم مســلِح غیرمســوول را در 
اطــراِف خانــۀ خــود جمــع كنــد و بــه نیروهــای امنیتــی و مقام هــای محلــِی ایــن 

شــهر هشــدار را بدهــد كــه هیــچ كســی نمی توانــد او را بازداشــت كنــد؟ ▐

ACKU
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و  مکان هـا  از  بسـیاری  جنگ هـا  جریـان  در  افغانسـتان 
مراکـز فرهنگـی خـود را از دسـت داد، امـا بعـد از سـقوط 
رژیـم طالبـان، بیشـتر مراکـز فرهنگـی و ادبـی بـه شـمول 
کابـل  دانشـگاه  کتاب خانـۀ  و  عامـه  کتاب خانه هـای 
دوبـاره بازسـازی گردیـد، ولـی بـا آن هـم، ترویـج فرهنگ 
کتاب خوانـی در کشـوری کـه نزدیـک بـه ۷۰ درصـد مردم 

نیسـت. سـاده یی  کار  بی سـواداند؛  آن 
یکـی دیگـر از مـواردی که فرهنـگ کتاب خوانـی را در بین 
شـهروندان افغانسـتان کم رنـگ سـاخته اسـت، دست رسـی 
نسـل جـوان به انترنت اسـت کـه ایـن تکنالوژی، سـریع تر 
می توانـد اطالعـات مـورد نیـاز را در اختیـار جوانـان قـرار 

دهـد و ظاهـراً آنـان را بی نیـاز از کتـاب خوانـدن کند.
تحـوالت سیاسـی-اجتماعی نیز بـر روند مطالعـه تأثیرگذار 
بـوده اسـت، زیرا چنـد دهه جنـگ و آواره گـی هم چنان که 
بـر دیگـر زیـر سـاخت ها تأثیـر منفـی داشـته، بـر فرهنگ، 
نامیمـون داشـته  تأثیـر  نیـز  به ویـژه فرهنـگ کتاب خوانـی 

ست. ا
برهمیـن مناسـبت، کانـون فرهنگـی حکیـم ناصـر خسـرو 
بلخـی در کابـل، برنامه یـی را بـرای ترویـج کتاب خوانـی 
تحـت عنـوان  فرهنـگ کتاب خوانـی ، روز پنجشـنبۀ هفتـۀ 

کرد. برگـزار  گذشـته، 
دانشـگاه،  اسـتادان  از  زیـادی  شـمار  برنامـه،  ایـن  در 

بودنـد. کـرده  اشـتراک  شـهروندان  و  دانشـجویان 
سـخن رانان ایـن برنامـه بـا بیـان این کـه کتاب خوانـی بایـد 
از روزهـای آغازیـن زنده گی در انسـان ها ترویج داده شـود 
بازدارنـدۀ  اثـر عوامـل  بـرای کم کـردن قـدرت و  گفتنـد، 
کـودکان از کتـاب؛ نیاز اسـت تـا کتاب های جـذاب، عمیق 

و شـیرین بـرای کـودکان طرح ریـزی گـردد.
بـه بـاور آنـان، در افغانسـتان همه چیز در  ابتـذال و حقارت  
سیاسـت آلـوده شـده اسـت و نسـل امـروز و به صـورت 
مشـخص، دانشـجویان و دانشـگاهیان ما توان گوش سـپردن 

بـه سـخنان گذشـته گان را ندارند.
دکتر سـرو رسـا رفیـع زاده، پژوهش گـر ادبی در ایـن برنامه 
گفـت: فرهنـگ کتاب خوانـی و ایجاد اشـتیاق بـه مطالعه در 

انسـان از روزهـای آغازیـن زنده گـی باید پی ریزی شـود.
بانـو رسـا در پیونـد بـه بیـداری و ایجـاد زوِق مطالعـه در 
کـودکان افـزود: بایـد بـه چنـد نکتـه توجـه کرد، نخسـت، 
ویژه گی هـای جسـمی و روانی یـی کـه کـودک در سـنین 
مختلـف دارد، چـون کـودک از ابتـدای زنده گـی تـا سـه 
سـاله گی، بیشـتر قـوۀ حسـی و حرکتـی اش رشـد می کند و 
بـه ابزارهـای کار می گیـرد کـه می توانـد احسـاس و لمـس 

. کند
بـه باور دکتر رسـا: بعد از سـه سـاله گی تا شـش سـاله گی، 
کـودک از مرحلـۀ حـس به مرحلۀ شـناخت می رسـد که در 
ایـن موقـع، شـناخت از مجـرای حـواس بـه کودک دسـت 
می دهـد؛ محیط پرورشـی کودک روی این شـناخت بسـیار 
تأثیـر دارد و در همیـن دوران، قـوۀ تخیـل کودک نیز رشـد 
می کنـد و بـا دورۀ ورود بـه مکتـب و مدرسـه بـه پایـان 

می رسـد.
ایـن پژوهش گـر ادبـی تأکیـد کـرد:  دورۀ شـش تـا دوازده 
سـاله گی کـه کـودک وارد آمـوزش رسـمی می شـود، بـه 
شـناخت هدف منـد روی مـی آورد و از دوازه تـا شـانزده 
سـالگی، آن چـه را کـه در دوران نوجوانـی پی ریـزی شـده 
اسـت، بـه هم می ریـزد و صـورت کمال یافته تر از شـناخت 

انسـان در اوشـکل می گیـرد.
بانـو سـرو رسـا با تأکید بـر این کـه برنامه ریـزی از روزهای 
نخسـتین آغـاز زنده گـی در کـودکان دلیـل اصلـی نداشـتن 
یـک جامعـۀ کتاب خـوان در کشـور اسـت؛ اظهـار داشـت: 
مطالـه و خوانـدن، دو موضـوع متفـاوت اسـت کـه بایـد از 
هم دیگـر تفکیـک شـوند، مطالعـه بررسـی همه جانبـۀ یـک 
معقولـه اسـت کـه بتوانـد بخشـی و یا تمـام حواس انسـان 

را درگیـر کنـد؛ امـا خوانـدن، دیـدن و شناسـایی عالیـم و 
تبدبل کـردن عالیـم بـه آوا هـا و سـپس از ایـن آواهـا درک 

مطلب کـردن اسـت.
او بیـان داشـت: وقتـی کـودک از ابتدا وارد مرحلۀ شـناخت 
تأثیـر  او  روی  واطرافیـان  اجتماعـی  محیـط  می شـود، 
می گـذارد، در زمینـۀ خوانـدن، کـودک نیـاز بـه محـارت و 

دارد. توانایـی 
او بـر ایـن بـاور اسـت کـه جنبه هـای احساسـی و عاطفیی 
تلطیف یافتـه  بایـد  آغـاز شـکل می گیـرد،  کـودک کـه در 
ظهـور کنـد و پـرورش یابـد، چیـزی کـه بـرای ذوق تخیل 
کـودک کمک کننده اسـت، شـعر ماننـد الالیی ها و... اسـت.
بانـو رفیـع زاده اظهـار داشـت: بـر بنیـاد تحقیقاتـی کـه در 
جوامـع پیشـرفته انجـام شـده اسـت، کـودکان فعال ترین و 
موثرتریـن قشـِر جامعـۀ کتاب خـوان را تشـکیل می دهنـد؛ 
از  بیشـتر  کـودکان  ایـن  در  خوانـدن  ذوق  این کـه  بـرای 
بزرگ سـاالن اسـت؛ چـون دغدغه هـای بـزرگان بیشـتر از 

می باشـد. کـودکان 
بانـو سـرو رسـا در پیونـد بـه بیدارکـردن ذوق ادبـی در 
کـودک اذعـان کـرد: ایـن فراینـد از الالیی خوانـدِن مـادران 
در کنـار گهـواره آغاز و می رسـد بـه جاهایی کـه قوۀ تخیل 
را درک و  کـودک وسـیع تر می شـود و می توانـد قصه هـا 

کند. بازگـور 
به گفتـۀ دکتر سـرو رسـا، عوامـل فزیکی، محیطی، جسـمی، 
روانـی و سـطح کیفـی آثـار چـاپ شـده یی کـه به عنـوان 
عوامـل  جملـۀ  از  می شـوند،  عرضـه  کـودک  ادبـی  آثـار 
بازدارنـدۀ کـودکان بـرای نخوانـدن کتـاب هسـتند کـه باید 

بـه هرکدام شـان پرداختـه شـود.
دکتـر رسـا رفیـع زاده، رشـد تکنالـوژی از جملـه مبایل های 
عامـل  موثرتریـن  و  برجسـته ترین  از  یکـی  را  هوش منـد 
بازدارنـدۀ کـودک افغانسـتان بـرای کتـاب نخوانـدن عنوان 

کـرده، خاطرنشـان سـاخت: بازی هایی کـه از طریق مبایل و 
کمپیوتـر بـرای کـودکان طراحی شـده اسـت، خیلی مخرب 
اسـت کـه می توانـد جسـم و روح کـودک را تحـت تأثیـر 

دهد. قـرار 
بـرا  خوانـدن  و  مطالعـه  بـه  عـادت  ایجـادِ  پایگاه هـای 
کـودکان کـه می توانـد شـامل خانـواده، مدرسـه، کتاب خانه 
و رسـانه های باشـد، از کارهایـی اسـت کـه بـه بـاور بانـو 
رسـا، بـرای رشـد فرهنـگ مطالعه در کـودک موثر شـمرده 

می شـود.
بانـو رسـا بـا انتقـاد از این که هیـچ کار و آفرینشـی در حوزۀ 
امـا  اسـت،  نگرفتـه  صـورت  کشـور  در  کـودک  ادبیـات 
می افزایـد، بـرای کم کـردن قـدرت و اثـر عوامـل بازدارنـدۀ 
کـودکان از کتـاب؛ نیاز اسـت تـا کتاب های جـذاب، عمیق 

و شـیرین بـرای کـودکان طرح ریـزی گـردد.
در سـویی دیگـر، جـواد سـلطانی جامعه شـناس و اسـتاد 
دانشـگاه در ایـن برنامـه در پیونـد بـه این کـه چـرا بـه یک 
جامعه یـی کـه کتـاب نمی خوانـد تبدیـل شـده ایم، گفـت: 
مـا از نظـر تاریخـی در موقعیـت جغرافیـای قـرار داریم که 
دوره هـای بسـیار درخشـان و فـراز و فرودهای شـدیدی را 

تجربـه کرده اسـت.
به گفتـۀ آقـای سـلطانی:  سـال 1332 هجـری زمانـی اسـت 
کـه پـای لشـکر عـرب در سـرزمین هایی بـاز می شـود کـه 
آیین هـا و  اسـالم در آن هـا، دیـن، کیش هـا،  ماقبـل دیـن 
فرهنگ هـای متفـاوت زنده گـی می کـرد و حـوزۀ فرهنگـی 
ایـن  اسـت.  بـوده  آسـیا  قلمـرو  در  تأثیرگـذار  فوق العـاده 
قلمـرو  و  حـوزه  از  عـرب  لشـکر  افـزود:  جامعه شـناس 
ماچیـزی را کـه بـه مقـر خالفـت آن زمـان منتقـل می کـرد، 
بـرده و کنیـز و دارایـی و سـنگ های قیمتـی بـود کـه با این 
وضعیـت، تمامـی داشـته های ایـن سـرزمین غـارت شـد.

لشـکر  خشـونِت  وقتـی  داشـت:   بیـان  سـلطانی  آقـای 

عـرب تمـام قلمـرو فرهنـگ مـا را از نفـس می انداخـت؛ 
سـنگین ترین کار فرهنگـی در ایـن جغرافیـا آغـاز گردیـد، 
چـون از نظـر تاریخـی، یک فرهنگـی قوی و بالنـده در این 
قلمـرو جغرافیایی وجود داشـت، تالش شـد تـا آموزه هایی 
را کـه عرب هـا بـا خـود آورده بودنـد، یا بـا فرهنـِگ بومی 
و محلـی کـه در این سـرزمین وجود داشـت سـازگار کند و 
یـا از فلتـر فرهنـگ عربی آن را به شـکلی فرهنگی بسـازند. 
بـه بـاور آقـای سـلطانی: مـا یـک دورۀ فروپاشـی تاریخـی 
را در آغـاز قـرن اول هجـری یعنـی از سـال 32 بـه بعـد 
تجربـه کردیـم. در قرن هـای بعـدی تـالش کردیم تـا برای 
مشـکالتی کـه ایـن تهاجم ایجـاد کرده بـود، راه حـل ایجاد 

. کنیم
آقـای سـلطانی بر این باور اسـت کـه ما در دورۀ سـامانی ها 
کارهـای بسـیار بزرگـی را شـاهد هسـتیم، تـا جایـی کـه تا 
به حـال در عرصـۀ فرهنـک ماندگار هسـتند. هم چنـان ما در 
ایـن دوره بخـش عمـدۀ از متـون، نصـوص و فراورده هـای 

دینی-مذهبـی را به فارسـی ترجمـه کردیم.
تفسـیر، تفکـر شـهودی و عرفانـی، تفکـر عقلی و فلسـفی، 
حدیـث و رجـال، هنـر، ادبیـات و سـایر علـوم گوناگـون، 
از کارهـای دیگـری اسـت کـه بـه بـاور آقـای سـلطانی در 
حـوزۀ تمدنی فارسـی در دورۀ سـامانیان صـورت گرفت و 
همیـن فعالیت هـا تمـدن اسـالمی را صاحـب دوران طالیی 

آن سـاخت.
آقـای سـلطانی هم چنـان عصـر غزنویـان را عصـر کتاب و 
کتابـت عنـوان کـرده گفت که در ایـن دوران پرشـکوه ترین 
دوران فرهنگـی را تجربـه کردیـم که میراث هـای بزرگی از 

ایـن دوران بـرای مـا به جا مانده اسـت.
او گفـت:  در زمانـۀ کنونـی مـا هیـج نوع نسـبتی بـا ذخایر 
فرهنگـی خـود نداریـم؛ بیگانه گی ما با کتـاب و روی آوردن 
مـا به فرهنگ شـفاهی امـر تصادفـی و اتفاقی نیسـت، بلکه 

واقیعـت تکان دهنـده و فاجعۀ فرهنگی اسـت 
او بـر ایـن باور اسـت که در افغانسـتان همه چیـز در  ابتذال 
و حقـارت  سیاسـت آلـوده شـده اسـت و نسـل امـروز و 
به صـورت مشـخص، دانشـجویان و دانشـگاهیان مـا تـوان 

گوش سـپردن بـه سـخن های گذشـته گان را ندارنـد.
خالقیت هـای  و  بشـری  تجربه هـای  محصـول  کتـاب، 
ذهنـی و آموخته هـای درازمـدت انسـان اسـت و فرهنـگ 
کتاب خوانـی نیـز مایۀ رشـد تحصیلـی جوانـان و نوجوانان، 
پیشـرفت وضعیـت فرهنگـی خانواده هـا و تقویـت روحیـه 

علمـی و دینـی شـهروندان محسـوب می شـود.
بـا ایـن وجود، فرهنـگ کتاب خوانی در کشـور مـا، آن گونه 
کـه کارشناسـان اجتماعـی و فرهنگـی اشـاره می کننـد، در 
سـطح پایینـی قـرار دارد و هنـوز هـم جایـگاه اصلـی خود 

اسـت. نیافته  را 
مشـکالت  و  تنگ دسـتی  فقـر،  جامعه شناسـان،  بـاور  بـه 
از دالیـل رایج نشـدن فرهنـگ کتاب خوانـی در  اقتصـادی 
کشـور به شـمار می رونـد. دالیلـی که از سـوی جوانـان نیز 
بـه آن انگشـت گذاشـته شـده و مـورد تایید قـرار می گیرد.

کتـاب و کتاب خوانـی سـنگ بنـای توسـعۀ فرهنگی، رشـد 
تمدن هـا و تنهـا راه انتقـال علـوم گذشـته گان بـه این عصر 
اسـت. بـا این حـال، فرهنـگ کتاب خوانـی بنابـر دالیلـی، 

رونـق خوبـی در جامعـه ما نداشـته اسـت.
بـرای  سـرمایه گذاری  قسـمت  در  توجـه حکومـت  عـدم 
فرهنگ سـازی و فرهنـگ کتاب خوانـی، نبود شـوق و عالقۀ 
دانشـجویان و مـردم بـرای مطالعـه و تحقیـق، نبـود فرهنگ 
ترجمـه و مراکـز تحقیقاتـی، بی سـوادی، فقـر، بحران هـای 
جامعـۀ  تـا  داده  هـم  دست به دسـت  همـه  و...  اجتماعـی 
افغانسـتان در قسـمت فرهنـگ کتاب خوانی شـاهد یک نوع 

کرختـی و ضعف باشـد.

روح اهلل بهزاد

ــات  ــون انتخاب ــدۀ قان ــس اصالح ش ــن پیش نوی در مت
ــک  ــد، ی ــه ش ــه ارای ــۀ کابین ــروز در جلس ــه دی ک

ــی  ــی ــــ مذهب ــت قوم ــرای اقلی ــان ب ــی پارلم کرس
ــت. ــده اس ــاص داده ش ــود اختص ــل هن اه

روز  ریاســت جمهوری  ارگ  کــه  خبرنامه یــی  در 
ــده  ــته ش ــن نوش ــرده چنی ــر ک ــد منتش ــنبه 3۰ اس ش
ــرات  ــت جمهوری از تغیی ــاون دوم ریاس ــت: »مع اس
در  کرســی  یــک  اختصــاص  ماننــد  عمده یــی 
ــود کشــور، اختصــاص  ــرای اهــل هن ولســی جرگه ب
حداقــل )2۵( درصــد کرســی در شــورا های والیتــی 
ــانه یی،  ــۀ رس ــاد کمیت ــان، ایج ــرای زن ــوالی ب و ولس
ــتخدام  ــازات آن، اس ــی و مج ــم انتخابات ــزاد جرای ای
موقــت،  کارمنــدان  به جــای  دولتــی  کارمنــدان 
ــج  ــد از پن ــات بع ــد اعضــای کمیســیون انتخاب تمدی
ــات  ــک کرســی در والی ــای ت ــال، ایجــاد حوزه ه س
بــه جلســه  انتخابــات  قانــون  و ولســوالی ها در 

ــود . ــه نم ــات ارای معلوم
پیــش از ایــن نماینــده گان مجلــس اختصــاص یــک 

کرســی بــرای اهــل هنــود را رده کــرده بودنــد.

ــل و 1۰۹  ــات در 1۶ فص ــون انتخاب ــس قان پیش نوی
مــاده تنظیــم شــده اســت.

ریاســت جمهوری  ارگ  مطبوعاتــی  دفتــر 
قانــون،  پیش نویــس  ایــن  کــه  اســت  نوشــته 
بــه هــدف تنظیــم امــور مربــوط بــه انتخابــات 
شــورا های  ملــی،  شــورای  ریاســت جمهوری، 
ــای  ــهردارها و اعض ــه، ش ــوالی و قری ــی، ولس والیت
زمینــه ی  فراهم نمــودن  شــهرداری ها،  مجالــس 
برگــزاری انتخابــات آزاد، عمومــی، ســری، مســتقیم، 
تنظیــم شــرایط و اوصــاف  عادالنــه و شــفاف، 
رای دهنــده گان و کاندیــدان، تعییــن حوزه هــای 
انتخاباتــی، تنظیــم برگــزاری انتخابــات، تنظیــم امــور 
مربــوط بــه تشــکیل، وظایــف، صالحیت هــا و طــرز 
ــم امــور  ــات، تنظی فعالیــت کمســیون مســتقل انتخاب
مربــوط بــه رســیده گی اعتراضــات و شــکایات 
ــم  ــی و جرای ــات انتخابات ــا، تخلف ــی از تخطی ه ناش
ــه آرای عمومــی  ــم امــور مراجعــه ب مربوطــه و تنظی

ــت. ــده اس ــن گردی ــردم، تدوی م
قــرار اســت کــه ایــن پیش نویــس قانــون انتخابــات، 
طــی هفتــه جــاری مــورد بررســی و بازنگــری قــرار 

گیــرد و دوبــاره در جلســه کابینــه ارایــه شــود.

احیای فرهنِگ 
کتاب خوانی در افغانستان

پیش نویس قانون جدید انتخابات در کابینه مطرح شد

اختصاص یک کرسی پارلمان به اهل هنود 

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1846  یک    شنبه       31 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   17 ذ والقعد ة الحرام y 1437   21 ا  ِگست   42016 www.mandegardaily.com

بخش نخســت

"آرام بــاش"، ایــن عبــارِت دو کلمه یــی بــه هیــچ عنــوان کارســاز نیســت و بــه مردهــا 
ــن دو  ــد ای ــاید تصــور کنی ــد. ش ــتفاده نکنن ــکان از آن اس ــا حــد ام ــود ت ــه می  ش توصی
ــه  ــا این گون ــدگاه شماســت و خانم ه ــن دی ــا ای ــدارد، ام ــی ن ــار منف ــه ب ــه هیچ گون کلم

ــد. ــر نمی کنن فک
ــن اســت  ــز ای ــل آن نی ــود. دلی ــان بیشــتر می ش ــه خشم ش ــن جمل ــنیدن ای ــا ش ــا ب آن ه
کــه خانم هــا تصــور می کننــد مردهــا می خواهنــد در هــر شــرایطی، از موضــع بــاال بــر 
اتفاق هــا کنتــرل داشــته باشــند و بــا گفتــن عبــارت "آرام بــاش" می خواهنــد او را آرام 
ــود  ــد می ش ــۀ اکی ــن، توصی ــد. بنابرای ــرایط نمی دهن ــودِن ش ــد ب ــه ب ــی ب ــد و اهمیت کنن
کــه آقایــان تــا حــِد امــکان از ایــن دو کلمــۀ کوچــک در برابــر خانم هــا اســتفاده نکننــد.

بار تحقیرآمیز دارد
ــرون  ــذا بی ــرای صــرف غ ــرار اســت ب ــا همســر خــود ق ــزد ی ــا نام ــال، ب ــور مث ــه ط ب
ــا  ــط ی ــورد رواب ــد در م ــت می توانی ــن موقعی ــد در ای ــور می کنی ــما تص ــد. ش بروی
مشــکالت بــا هــم صحبــت کنیــد، امــا متوجــه می شــوید او دوســت خــود )کــه شــما 
ــه شــما  ــرده اســت. او ب ــز دعــوت ک ــد( را نی ــان نمی آی ــوان از او خوش ت ــچ عن ــه هی ب
ــاًل  ــو کام ــت: "ت ــن اس ــنوید ای ــما می ش ــه ش ــزی ک ــا چی ــاش". ام ــد: "آرام ب می گوی
بی منطــق شــده ای". ایــن کامــاًل درســت اســت: بیشــتر زنــان بــا شــنیدن ایــن عبــارت 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــدارد و ب ــچ ارزشــی ن ــا هی ــاِت آن ه ــد احساس ــر می کنن ــا خــود فک ب

ــوند. ــی می ش ــه و عصبان برافراوخت
 

به هیچ عنوان کمک کننده نیست
ــدۀ  ــه بیان کنن ــی ک ــارت کوتاه ــان عب ــا بی ــتید. ام ــی هس ــما عصبان ــت، ش ــت اس درس
عصبانیــت شماســت، بــرای حــل مســأله هیــچ کمکــی نمی کنــد. بیشــتر مــردم دوســت 
ندارنــد احساسات شــان بــه آن هــا دیکتــه شــود. عبــارت "آرام بــاش" بــه هیــچ عنــوان 
ــا  ــا ب ــت. مرده ــده اس ــه و ناراحت کنن ــم غیرصمیمان ــاًل ه ــه کام ــت، بلک ــتانه نیس دوس
ــور  ــس تص ــد. پ ــتر می کنن ــوا را بیش ــش دع ــاده، آت ــر س ــه ظاه ــۀ ب ــن دو کلم ــان ای بی
نکنیــد بــا گفتــن ایــن عبــارت نابودکننــده می توانیــد باعــث بهتــر شــدن اوضــاع بشــوید.

غیرمنصفانه است
ــد  ــتفاده می کنن ــه را اس ــن دو کلم ــی ای ــد و غرض ــچ قص ــدون هی ــا ب ــی از مرده برخ
ــا برخــی از مردهــا هنگامــی کــه  و همــۀ تــالش آن هــا، آرام کــردن شــرایط اســت. ام
ــی  ــث ناراحت ــد و باع ــتفاده می کنن ــات سوءاس ــن کلم ــد، از ای ــف می کنن احســاس ضع
طــرف مقابــِل خــود می شــوند. هنگامــی کــه مــردی خــودش عصبانــی اســت و کنترلــش 
را از دســت داده اســت، بــه زن می گویــد کــه آرام باشــد و رفتــار خــود را کنتــرل کنــد. 
ــن  ــه ای ــود و ب ــِت زن می ش ــث عصبانی ــالت باع ــن جم ــد ای ــی می دانن ــا به خوب آن ه
ترتیــب، بــا ایــن ترفنــد خیلــی راحــت، عصبانیــت و رفتــار بــِد خــود را توجیــه می کننــد. 
ــوالً  ــت. اص ــه نیس ــوان منصفان ــچ عن ــه هی ــت و ب ــی اس ــی واقع ــک درمانده گ ــن ی ای
مردهایــی کــه از ایــن ترفنــد نابخردانــه اســتفاده می کننــد، از رفتارهــای والدیــن خــود 
یــا اطرافیــان الگــو گرفته انــد و تصــور می کننــد زنــان قــدرت کنتــرل عصبانیــِت خــود 

را ندارنــد. امــا ایــن مســأله صحــت نــدارد.
ــن دو  ــع حســاس از ای ــرد شــما در مواق ــه می شــود کــه اگــر م ــه خانم هــا توصی ــا ب ام
کلمــه سوءاســتفاده کــرد، خیلــی راحــت بــا او موافقــت کنیــد. بــا آرامــش کامــل بــه او 
بگوییــد: "بلــه، مــن ناراحــت و عصبانــی هســتم و احساســات مــن ارزشــمند هســتند." 
ســپس ســعی کنیــد بــرای تخلیــۀ احساســات بــد خــود، بــا دوســتی تمــاس بگیریــد یــا 
بیــرون برویــد و در هــوای آزاد کمــی پیــاده روی کنیــد. و مراقــب باشــید دفعــۀ بعــد کــه 
دوبــاره بــا هــم یکــی بــه دو کردیــد، بــرای تالفــی، از ایــن دو کلمــۀ آزاردهنــده ســوء 

اســتفاده نکنیــد.
 

منبع: برترین ها

◄بروس كارترز، وندی نلسون
●ترجمه و تلخیص: شایسته مدنی 

مطالعۀ  جهِت  چارچوبی  مقاله  این 
ویژه  به  می کند؛  ارایه  پول  معنای  نظام منِد 
)هم  پول  جریان  به  پول  معنای  این که 
و  آن(  آیندۀ  مسیر  هم  و  آن  مستقیم  منبع 
می شود،  فرستاده  کسی  چه  برای  این که 
بسته گی دارد. همچنین معنای پول، مشتق 
است.  پولی  رسانۀ  در  پول  محدودیت  از 
پولی شدن، فعالیت اجتماعی را کم می کند 
می دارد.  معرفی  را  جدید  مقیاس های  و 
عوامل شکل دهندۀ معنا، نمونه های مهم از 
تغییرات پولی را تأیید می کنند )پول همگن 
برابر  در  مادی  پول  ناهمگن،  برابر  در 
معنوی، پول شخصی در برابر پول بی نام(.

هوکستبل  لوییس  آدا   ،1۹۹۶ سال  در 
)Ada Louise Huxtable( منتقد تاریخی و 
آن،  موجب  به  که  نوشت  نقدی  معماری، 
جایزه یی  نیویورک  شهر  موزیِم  طرف  از 
دریافت کرد که فقط 24 دالر ارزش مادی 
دریافت  هوکستبل  که  دالری   24 داشت. 
کرد، از نظر زلیزر "پول خاص" است؛ پولی 
پول های  با  و  بوده  نمادین  و  که سمبلیک 
دیگر تناسبی ندارد. ولی این تمایز توسط 
چه کسی و چگونه صورت گرفته است؟ 

معنایی،  اشکال  دیگر  مانند  پول،  معنای 
هنگام استفاده نمایان می شود و فهم ما از 
این روند می تواند در همراهی  چگونه گی 
نظام مند از اشکال عمومی عمل گرایی پول 
سوال  درگیر  این که  از  قبل  شود.  اصالح 
معنای پول شویم، مفهوم 24 دالر هوکستبل 
را باز می کنیم. معنای نمادین پول به زمینه یی 
که پول در آن عرضه می شود، باز می گردد. 
هزینۀ   )Manhatan( منهتن  در  دالر   24
صبحانه در یک هوتل است. ما اغلب فکر 
می کنیم که معنای پول بسته گی به این دارد 
که چه مبادله یی توسط آن صورت می گیرد. 
گرچه نمی دانیم هوکستبل این پول را چه 
طور خرج کرد، ولی این مبلغ به ما عالمت 
می دهد که باید بیشتر از ارزش مبادلۀ پول، 
ارزش نمادین آن را درک کنیم. معنای پولی 
که به عنوان جایزه داده می شود، بخشی از 

همجواری نمادین است. اندازۀ جایزه یکی 
قیمت   کردِن  مساوی  مشترک  الگوهای  از 
و ارزش است، جایی که چیزهای با ارزش 
شده،  صرف  برای شان  که  پولی  مقدار  به 
مثل  جایزه ها،  از  بعضی  دارند.  بسته گی 
مالحظه یی  قابل  مبلغ  شامل  نوبل،  جایزۀ 
پول هستند که معناداری محترم شمردن را 
ناهمخوانی  بر  کم،  مبالغ  می بخشند.  قوت 
بین میزان پول جایزه و ارزش و احترامی 
که به همراه می آورد، تأکید دارند. نام این 
خنده دار  بیشتر  آن  مبلغ  مقابل  در  جایزه 
میزان  بنابراین،  باشد.  توجیه کننده  تا  است 
کم پوِل جایزه در واقع نمادین کردن یک 
مشارکت شهرِی گسترده است که مضحک 

به نظر می رسد. 
یک راه دیگر برای نمادین سازی ارزش های 
چیزی  آن  قالب  در  آن ها  توصیف  مهم، 
است که فی نفسه گران بها باشد، مثل مدال. 
راهی  نمی پذیرد، چون  را  پول  منطق،  این 
به سمت ارزش های جایزه و معنای معین 
شدۀ آن ها اختصاص می دهد که از ارزش 
معنای  البته  است.  شده  جدا  آن ها  مادی 
جایزۀ هوکستبل نه تنها مستقل از مبلغ کِم 
آن است که او دریافت کرد، بلکه به اهمیت 
خاِص آن برمی گردد. معنای پول این جایزه 
به طراحی آن به عنوان یک جایزه به کسی 
آن  در  که  موقعیتی  کرده،  اهدا  را  آن  که 
دریافت  را  آن  که  کسی  می شود،  عرضه 
دربارۀ  مفروضاتی  دارد.  بسته گی  می کند، 
تفسیر  طور  چه  همکاری ها  این  این که 
واقعه  این  منتظر  که  حضاری  و  می شوند 
رسانه های  طریق  از  که  کسانی  و  هستند 
می گیرند،  فرا  و  می بینند  را  آن  مختلف 
دخیل هستند. جنبه های مختلف، این پول 
زلیزر  که  همان طور  می کند.  "خاص"  را 
می گوید: مردم در پیدا کردن راه هایی برای 
تغییر معنای پول استاد هستند؛ راه هایی که 
پول را به اخالق، فرهنگ و شخص منتقل 

می کند.
معنای پول مانند دیگر اشیا به نوع استفاده و 
زمینۀ آن بسته گی دارد. چنین استفاده هایی 
نه  و  فکر شخص  طرز  به  وابسته  فقط  نه 

دوی  هر  است.  آن  زمینۀ  به  مرتبط  تنها 
راه های  در  اجتماعی  ساختارهای  این ها 
تشخیص  می توانیم  که  الگویافته یی هستند 
پیشنهاد  مقوالتی  مقاله،  این  در  دهیم. 
می شوند و تمایزات تحلیلی ارایه می شوند 
که به ما کمک می کنند زمینه و استفاده از 

پول را تفسیر کنیم.
در اقتصاد پولی شده، پول در همۀ تبادالت 
اجتماعی  معنای  می کند.  نفوذ  اقتصادی 
زنده گی  بر  اقتصادی  زنده گی  تأثیر  در  آن 
اجتماعی و بالعکس، مشخص می شود. پول 
خیلی گسترده است و تقریبًا نامرئی است؛ 
در حالی که کاماًل "طبیعی" است و به آسانی 
بر خصوصیت زمینۀ اقتصادی مسلط است. 
سعی می کنیم فاصله یی تحلیلی برای نشان 
نشان  دوباره  را  پول  عمیِق  تأثیرات  دادن 

دهیم. 
کار ما بر نظر عمل گرایی زبان ویتگنشتاین 
آن  پول،  مفهوم  است.  شده  بنا   )1۹8۵(
آشکار  آن  از  استفاده  در  که  است  چیزی 
می شود. ویتگنشتاین هر نظریۀ زبان شناختی 
را که ادعا می کند رابطۀ ثابتی میان کلمات و 
معنای آن ها برقرار است رد می کند، کلمات 
فقط اسم چیزها نیستند و معنای شان به اشیا 
تقلیل نمی یابد. هیچ قاعده و ارتباط دقیقی 
وجود ندارد که ما را به راهی هدایت کند تا 
زبان را بفهمیم و استفاده  کنیم. معنای پول 
است.  نیافته  تقلیل  می کند  ارایه  آن چه  به 
همۀ  برای  که  خصوصیاتی  به  پول  معنای 
در  ندارد.  بسته گی  است،  مشترک  پول ها 
واقع، معنای پول به آن چه مردم در زمینه یی 
خاص با آن انجام می دهند، بسته گی دارد. 

زبانی  مدل  دو  از  ویتگنشتاین 
استفاده  خود  تحلیل  برای  نمونه گیری شده 
می کند: زبان به عنوان ابزار و زبان به عنوان 
ابزار،  با مشابه قرار دادن زبان مانند  بازی. 
ویتگنشتاین از ما می خواهد درک کنیم که 
به  را  ابزاری  از خصوصیاِت  بسیاری  زبان 
نمادها  مانند  کلمات  می گذارد.  اشتراک 
کنش دارند. ما از کلمات مانند ابزار استفاده 

می کنیم. 

این کلمات را

هــرگـــز 
                   به یک زن 

 

نگــوییــــد!

ACKU



ــد  ــود، بای ــب ش ــراح قل ــد ج ــه می خواه ــی ک ــل کس مث
ــه را داشــته باشــند! کســانی  دل و جــرأت جراحــی جامع
ــد،  ــدم در راه نویســنده گی بگذارن ــد ق ــه می خواهن ــم ک ه
ــنده  ــرای نویس ــات الزم را ب ــا روحی ــه آی ــد ک ــد ببینن بای
ــیار  ــی بس ــی روح ــد ویژه گ ــه؟ چن ــا ن ــد ی ــدن دارن ش
ــب ردۀ  ــه تناس ــنده یی ب ــر نویس ــه ه ــود دارد ک ــم وج مه

ــد.  ــت کن ــودش تقوی ــد در خ ــنده گی اش، بای نویس
ُفضولی موقوف نیست! 

کنجــکاوی  انســان های  بایــد  نویســنده ها  این کــه  اول 
ــام الزم  ــواد خ ــان م ــا هم ــه" ی ــد "تجرب ــا بتوانن ــند ت باش

بــر آن،  بیاورنــد. عــالوه  به دســت  بــرای نوشــتن  را 
ــت  ــز تقوی ــنده را نی ــت نویس ــدرت خالقی ــکاوی ق کنج
می کنــد. هرچــه نویســنده در مواجهــه بــا محیــط ســواالت 
ــرود،  ــان ب ــال پاسخ ش ــه دنب ــد و ب ــرح کن ــتری را ط بیش
به دســت  نوشــته هایش  بــرای  را  غنی تــری  محتــوای 
ــنده را  ــی، نویس ــان فضول ــا هم ــکاوی ی ــی آورد. کنج م
وادار بــه کنــکاش و جســت وجو می کنــد و بــه ایــن 
ــوع و گســترده تر  ــز متن ــد" نویســنده نی ــۀ دی وســیله "زاوی
می شــود. بنابرایــن بــرای نویســنده شــدن بایــد بــه انــدازۀ 

ــود.  ــول ب ــی فض کاف
پُررویی الزم است! 

مــواد  آوردن  به دســت  بــودن هــم در جهــت  پُــررو 
ــته ها  ــتای انتشــار نوش ــم در راس ــاز نوشــتن و ه ــورد نی م
ــن  ــرار گرفت ــد از ق ــنده نبای ــک نویس ــود)!(. ی الزم می ش
داشــته  هراســی  نشــده  پیش بینــی  موقعیت هــای  در 
باشــد. داشــتن شــجاعت الزم بــرای شــکار "تجربــه" 
اســت.  تاریــخ  بــزرگ  نویســنده گان  ویژه گی هــای  از 
ــن  ــت، ای ــه فرص ــد ب ــل تهدی ــر تبدی ــالوه ب ــجاعت ع ش
ــد و  ــی را ببین ــه نکات ــد ک ــنده می ده ــه نویس ــدرت را ب ق
بــه ســمت رویدادهایــی بــرود کــه بــه نــدرت توجــه یــک 

عــادی  فــرد 
جامعــه یــا یــک 
بــه  را  غیرنویســنده 
می کنــد؛  جلــب  خــود 
ــر  ــا کمــک هن ــه ب ــی ک نکات
پیــدا  ارزش  نویســنده گی 
ســبب  نهایــت،  در  و  می کنــد 

می شــود.  مخاطــب  هوشــیاری 
بسیار سفر باید کرد 

تجربه انــد.  کســب  مشــتاِق  نویســنده ها 
ــات  ــل خــود را در معــرض اتفاق ــن دلی ــه همی ب
خــاص قــرار می دهنــد. در واقــع آن هــا بــه اســتقبال 
ــد.  ــوش می گیرن ــا را در آغ ــد و آن ه ــات می رون اتفاق
بــرای  آن  از  را  خودشــان  روایــت  لمســش  بــا  تــا 
ــنده ها  ــن نویس ــرای همی ــند. ب ــته باش ــان داش مخاطب ش
نــگاه  بــا داشــتن  تنهــا  انــد. نویســنده  اهــل ســفر 
مســافرگونه بــه محیــط خــود می توانــد ســفرهای زیــادی 
ــی  ــندۀ حرفه ی ــک نویس ــد. ی ــه کن ــی تجرب را در زنده گ
ابتــدا نســبت بــه محیــط اطرافــش شــناخت کاملــی 
ــنده های  ــتر نویس ــت بیش ــی آورد. در سرگذش ــت م به دس
بــزرگ، حضــور آن هــا در موقعیت هــای خــاص تاریخــی 
)جنــگ و بالیــای طبیعــی( زیــاد دیــده می شــود. بنابرایــن 
یــک نویســنده ســفرهایی مــی رود کــه لزومــًا بــه خلــق اثــر 
ــار  ــۀ نویســنده را پرب ــار تجرب ــا کوله ب منجــر نمی شــود، ام
ــارش می گــذارد.  ــر خــود را در ســایر آث و در نتیجــه، تأثی

هر کسی خواننده تر باشد 
موفقیــت  باشــد،  خواننده تــر  نویســنده یی،  هرچــه 
بیشــتری در ایــن کار به دســت خواهــد آورد. مطالعــه، 
ــالوه  ــدن ع ــت. خوان ــتن اس ــوب نوش ــی خ ــرط اساس ش
دیگــران  تجربه هــای  از  اســتفاده  باعــث  این کــه  بــر 

آثــار  شــکل دهی  بــه  زیــادی  کمــک  و می شــود، 
ــه  ــور ک ــع همان ط ــد. در واق ــنده می کن ــته های نویس نوش
یــک نویســنده هنــگام نوشــتن بایــد بــه 2 بخــش محتــوا و 
شــکل نوشــتۀ خــود دقــت کنــد، بــرای مطالعــه نیــز بایــد 
ــالوه  ــد و ع ــته باش ــه الزم را داش ــش توج ــر 2 بخ ــه ه ب
بــر خوانــدن بــا هــدف فهــم محتــوا، خواندن هایــی 
را هــم در راســتای تقویــت ُفــرم نویســنده گی خــود 
ــدن  ــا خوان ــنده گی ب ــرم نویس ــت ف ــد. تقوی ــب ده ترتی
ــد  ــد نیســت، هرچن ــه تقلی ــه ب نوشــته های دیگــران، توصی
بــرای نویســنده های تــازه کار بــه ویــژه آن هایــی کــه هنــوز 
ــن  ــه تمری ــد، ب ــد، تقلی ــدا نکرده ان ــم خــود را پی ســبک قل
ــی  ــا آن های ــا حت ــرد. ام ــد ک ــک خواه ــنده گی کم نویس
ــه  ــد، در مطالع ــم خــاص خودشــان را دارن ــه ســبک قل ک
ــاط  ــه نق ــران، ب ــار دیگ ــری آث ــای هن ــه جنبه ه ــه ب و توج
می برنــد.  پــی  خــود  نوشــته های  قــوت  و  ضعــف 

نویسنده گی با 4درصد هزینه 
ابــزار و روحیــات  دربــارۀ هویــت، جنــس،  نکاتــی 
الزم بــرای نویســنده گی گفتیــم. گفتیــم کــه جنــس 
نویســنده گی تمریــن و مــواد خــام آن، تجربــه اســت. یــک 
ــه  ــه کســب تجرب ــرای نویســنده شــدن ک ــم ب ــن مه تمری
ــه همــراه دارد، ایــن اســت کــه حداقــل نیم ســاعت  نیــز ب
یعنــی حــدود 2 درصــد از روز خــود را بــه نوشــتن 
اختصــاص دهیــد. این کــه چــه بنویســید و نوشــتۀتان چــه 
محتوایــی دارد، چنــدان مهــم نیســت. مهــم ایــن اســت کــه 
ــا  ــه ت ــد ک ــن مســتمر را داشــته باشــید و بفهمی ــن تمری ای
ــنده گی  ــه نویس ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــدازه حاضری ــه ان چ
ــدر  ــی آن ق ــه در زنده گ ــن برنام ــتمرار ای ــد. اس ــه کنی هزین
مهــم اســت کــه می توانــد ردۀ نویســنده گی فــرد در 
آینــده را نیــز تعییــن کنــد. همان طــور کــه گفتیــم، الزمــۀ 
ــت.  ــودن اس ــوب ب ــدۀ خ ــدن، خوانن ــوب ش ــندۀ خ نویس
ــۀ  ــد در برنام ــنده بای ــک نویس ــه ی ــری ک ــس کار دیگ پ
روزانــۀ خــود بگنجانــد، حداقــل نیم ســاعت مطالعــۀ ُفــرم 
اســت. مطالعــۀ فــرم یعنــی اثــری را تنهــا به خاطــر ســبک 
ــه  ــری ک ــد. کار دیگ ــتاری اش بخوانی ــاص نوش ــرم خ و ف
ــتن  ــد، نوش ــام می دهن ــی انج ــنده گان حرفه ی ــب نویس اغل
یادداشــت روزانــه اســت. مســایلی مثــل محتــوا، مخاطــب، 
ــت  ــم "یادداش ــن مه ــته و... در تمری ــب نوش ــرم و قال ُف

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــت بیشــتری پی ــه" اهمی روزان
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اسالمی ندوشن 
بر هدایت ایراد گرفته اند که فارسی اش خالی از 
نبوده، قدری سرهم می نوشته و  غلط دستوری 
این ها درست، ولی  به کار می برده.  زبان عامیانه 
فصیح نویسی  نثر  و  بودن  ادیب  ادعای  هدایت 
به  بکند  مقصود  بیان  می خواست  او  نداشت. 
تأثیر  تحت  شده. سخت  شد،  که  وسیله یی  هر 
فرانسه  ادب  به خصوص  و  اروپایی  نگارش 
هم  بالزاک  و  دستویوسکی  بزرگانی چون  بود. 
ادب  همین  نداشتند.  اعتنایی  فصیح نویسی  به 
اروپایی به او جرأت داد که زبان کوچه و بازار 
را وارد نگارش کند. خود او اصالت را در نزد 
ادبا  تکلف  از  سخت  و  می جست  ساده  مردم 

بیزار بود. 
جنبه های  او  نوشته های  محتوا،  نظر  از       
مثبت و منفی هم دارد که تحت تأثیر فکر قرن 
نوزدهم اروپا، رگۀ بدبینی را وارد ادب فارسی 
بدبینی  این گونه  فارسی  ادبی  سنت  در  کرد. 
دیده نمی شود. طعن و غضب نسبت به کژتابی 
زنده گی بود، ولی نفی زنده گی نبود. هدایت این 
که  بود  این  کارش  حسن  آورد.  را  منفی  نگاه 
جزو  بلکه  نبود،  مدپرستی  یا  خودنمایی  برای 

ذاتش بود. 
بود،  او که پروردۀ فرهنگ شرق و غرب       
در وجودش دو چیز با هم تالقی کرد و اخت 
ادب  در  که  ایرانی  انکسار  و  حزن  یکی  شد. 
فارسی النه کرده است و حالت فرو بسته گی که 
بر تاریخ او سایه افکنده. دیگر بدبینی رمانتیک 
مآب فرنگی، که موسه، نروال، ادگارپو، بودلر، و 
سپس کافکا، نمایندۀ برجستۀ آن بودند، و ادب 
و  داشت  مایه  آن  از  نیز  آلمان  و  اسکاندیناوی 

هدایت همۀ آن ها را می شناخت. 
     توجه او به خیام، در میان شاعران فارسی 
از  حکایت  نوشت،  ترانه ها  بر  که  مقدمه یی  و 
خواسته  او  دارد.  او  اندیشیدن  نحوۀ  همین 
است خیام یک خیام فرنگی بکند و بدین گونه 
و  اوست  استنباط هایش، حرف خود  از  بعضی 
نه فکر خیام. بدبینی خیام، بدبینی ایرانی است. 
هم  بود؛  برزگی  نویسندۀ  هدایت  مجموع،  در 
این سه شرط  که  گفتن،  در  و هم صادق  توانا 
ایران  اخیر  سالۀ  ادب صد  در  است.  کار  اولیۀ 

زمانی  و  ایستاد  خواهد  شاخص تر  همه  از  او 
که بعضی شهرت های کاذب هیجانی و سیاسی 
صحنه  قلمی  از  مسیلمه های  و  بیفتند  نفس  از 
محو گردند، او همین گونه پایگاه خود را حفظ 
خواهد کرد. به هدایت باید به عنوان کسی که 
روان عادی نداشت، نگاه نکرد. او یک نویسندۀ 
او وضع خاصی  زنده گی شخصی  بود.  کاونده 
گیرد  قرار  سرمشق  می توانست  نه  که  داشت 
ردیف  در  هم  او  باشد.  سرزنش ناپذیر  نه  و 
شوپنهاور،  نیچه،  چون  بزرگی  استعدادهای 
نروال، بودلرو کافکا، قرار می  گیرد. که در بافت 
اندیشه جهانی و دگراندیش هستند، و یا به قول 

حافظ از خالف آمد عادت کام می جویند. 
     دنیا تاکنون چنین نشان داده که بر ضعف 
استعدادهای غیرمتعارف ببخشاید. شاید از یک 
جزییات  که  است  شده  اتفاقی  حسن  جهت 
از  مثاًل  نیست،  روشن  ما  گذشته گان  زنده گی 
از  غزالی،  احمد  از  خسرو،  ناصر  از  سنایی، 
سعدی، از حافظ... و گرنه چه بسا به نقیصه هایی 
بزرگی قدس  نداشتیم.  برمی خوریم که دوست 
گونۀ بعضی از بزرگان گذشته، مدیون ندانستن 
در  و  یک سان  اندیشه روان،  همۀ  اگر  ماست. 
رنگی  و  آب  می کردند،  فکر  عامه  معهود  خط 
در اندیشه نمی ماند، و غذای روح بشر به یک 
شوربای بی نمک منحصر می ماند که سینه را نرم 
می کرد، ولی خوردن مداومش تا درجۀ سد جوع 
کسی  از  نه  هدایت چون  بود. صادق  مالل آور 
خورده داشت و نه چشم داشتی، بی حسابگری، 
به   همان سبکی که دلخواهش بود رفتار می کرد. 
بیزاری و تحقیر خود را نسبت به ناالیقانی که 
نشان  از خود  یا جاه طلبی  بودند،  مقام  صاحب 
را  تحقیر  حالت  این  نمی کرد.  پنهان  می دادند، 
چه در نوشته و چه در زنده گی خود نشان داده 
سعی  بود،  مؤدبی  و  محجوب  مرد  چون  بود. 
داشت که با این گونه اشخاص روبه رو نشود تا 

برخوردی پیش نیاید. 
     از ادبا و نویسنده گان رسمی مآب اگر حرفی 
به میان می آمد، سعی داشت با باال انداختن شانه 
یا  دهد،  نشان  را  خود  بی اعتقادی  پوزخند،  یا 

احیانًا کلمۀ طنزآمیزی بر زبان می آورد... .
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◄◄◄ناجیه نوری   
درحالیکـه نیروهـای امنیتـی ولسـوالی خان آبـاد را تـرک 
کردنـد، نیروهـای محلـی بـا طالبـان درگیـر جنـگ اند و 

اجـازه نمی دهنـد کـه خان آبـاد سـقوط کنـد.
مطلـب  ایـن  ابـراز  بـا  کنـدز  نماینـده گان  از  شـماری 
سـایر  و  امنیـه  فرمانـده  گفتنـد:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـه 
نیروهـای امنیتـی سـاحه را کامـاًل تـرک کردنـد و تنهـا 
نیروهـای محلـی و مجاهدیـن انـد کـه از ایـن ولسـوالی 
دفـاع می کننـد. وزارت دفـاع ملـی نیـز تاییـد می کند که 
نیروهـای امنیتـی ولسـوالی خان آبـاد را تـرک کـرده اند.
نیروهـای  می گوینـد:  ملـی  دفـاع  وزارت  در  مقام هـا 
امنیتـی بـه خاطر کاهش تلفـات افراد ملکی عقب نشـینی 
تاکتیکـی کرده انـد. امـا شـام دیـروز  مقامـات از واپـس 

گیـری ایـن ولسـوالی توسـط نیروهـای امنیتـی گفتند.
امـا دولت وزیـری، سـخنگوی وزارت دفاع ملی، سـاعتی 
بعـد از سـقوط خـان آبـاد بـه روزنامـۀ مانـدگار گفـت: 
قومانـدان فرقـه و قومانـدان لوا در محل حضـور دارند و 

بـه زودی مشـکالت رفـع خواهد شـد.
وزیـر تاکید کـرد: برنامه ریـزی برای بازپس گیـری منطقه 
جریـان دارد و بـه زودی عملیات آغاز و مشـکالت بحل 

می شود.

امـا عبدالـودوود پیمـان نماینـده مـردم کنـدز در مجلس 
می گویـد: نیروهـای محلـی بـا طالبان درگیر جنـگ اند و 

اجـازه نمی دهنـد کـه خان آبـاد سـقوط کند.
پیمـان تاکید کـرد: قوماندان امنیه و سـایر نیروهای امنیتی 
سـاحه را کامـاًل تـرک کردنـد و تنهـا نیروهـای محلی و 

مجاهدیـن انـد کـه از این ولسـوالی دفـاع می کنند.
ایـن نماینـده مـردم کندز در مجلـس، سـقوط خان آباد را 
بـه معنـی سـقوط کنـدز تلقـی کـرده می گویند: اگـر این 
ولسـوالی سـقوط کند، طالبـان به راحتی به میـدان هوایی 

والیـت کندز تسـلط پیدا خواهنـد کرد.
او گفـت: اگـر خان آباد سـقوط کند، بدون شـک سـقوط 
کنـدز حتمی خواهـد بـود؛ بنابراین بهتر اسـت حکومت 
نجـات  بـرای  و  کشـیده  دسـت  بی تفاوتـی  از  دیگـر 

خان آبـاد کاری کنـد.
بـه بـاور این نماینـده مردم کنـدز: بحث خویشـاوندی و 

بـرادری بـا طالبان سـبب شـده تا آنـان هـر روز در کندز 
قـوت بگیرند.

رییس جمهـور  اخطـار  می گویـد:  مجلـس  عضـو  ایـن 
در سـالروز اسـتقالل افغانسـتان بـه داعـش کـه تنهـا در 
ننگرهـار حضـور دارنـد، نشـانگر طالب نـوازی آشـکار 

حکومـت از طالبـان اسـت.
او بـا انتقـاد از رییس جمهـور گفـت: زمانیکـه از حضور 
طالبـان بـه طـور آشـکار چشم پوشـی می شـود؛ معلـوم 
اسـت که هدفـی برای از بیـن بردن و جنگیـدن با طالبان 

نـدارد. وجود 
بـا این حـال داکتر فاطمه عزیـز با انتقاد تنـد از حکومت 
می گویـد: طالبـان امـروز از چندیـن ولسـوالی جنـگ را 
آغـاز کردنـد و بـا تاسـف کـه مقـام ولسـوالی خان آبـاد 

کرد. سـقوط 
بـه گفتۀ بانـو عزیز، نرسـیدن کمک و اقدام نکـردن به جا 

و به موقع سـبب شـده تا طالبان قوت گرفته و توانسـتند 
شـماری از ولسـوالی های کندز را تصرف کنند.

او از بی توجهـی و عـدم حمایت نیروهای امنیتی توسـط 
حکومـت انتقـاد کرده گفـت: زمانیکه به نیروهـای امنیتی 
کمـک فرسـتاده نمی شـود، تعـداد آنـان کشـته و تعدادی 
هم اسـیر شـده و منطقه به دسـت طالبان سـقوط می کند.

ایـن نماینـده مـردم کنـدز تاکیـد کـرد: در عملیات هـا 
هم آهنگـی صـورت نمی گیـرد و نیروی کمکی فرسـتاده 
نمی شـود؛ بنابرایـن هدفـی بـرای تامیـن امنیـت کنـدز 

نـدارد. وجود 
بانـو عزیـز از رهبـران حکومـت می خواهـد کـه بـرای 
نجـات ولسـوالی خان آبـاد هرچـه عاجـل اقـدام کننـد 
تـا از سـقوط کنـدز جلوگیـری شـود، زیـرا بـه بـاور او 
اگـر خان آبـاد سـقوط کنـد، کنـدز خـود به خود سـقوط 

کرد. خواهـد 
این درحالیسـت که چنـد پیش وزیردفـاع، داخله، رییس 
شـورای امنیـت ملـی، رییـس ناتـو و برخـی از مقامـات 
ارشـد حکومتـی در سـفر بـه کندز بـه مردم کنـدز وعده 
سـپردند کـه امنیـت در ایـن والیـت را تامیـن کـرده و 
دیگـر بـه طالبان اجـازه پیـش روی وتصـرف را نخواهند 
شـمال غربی  والیت هـای  جملـه  از  کنـدز  والیـت  داد. 
افغانسـتان اسـت کـه سـال گذشـته بـرای سـه روز بـه 
طـور کامل به دسـت طالبان سـقوط کـرد و طالبان موفق 
شـدند سـه روز کامل براین والیت تسـلط داشـته باشند. 
این والیت مرز مشـترک با کشـور تاجیکسـتان داشـته و 
بـه همیـن دلیل همـواره شـاهد حضـور گسـتردۀ طالبان 
و سـایر نیروهـای مخالف مسـلح بـوده و همیشـه میدان 
نبـرد درایـن والیت توسـط نیروهای مخالف مسـلح گرم 

است.
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د افغانسـتان د سـوداګرۍ او صنایعـو خونـې مسـؤلین وایـي، پـه 
تېـره یـوه میاشـت کـې ۳۵ سـوداګر پـه کابـل او څلـورو نـورو 

والیتونـو کـې تښـتول شـوي دي.
ددغـې خونې مرسـتیال خان جان الکوزي د شـنبې پـه ورځ ازادي 
راډیـو تـه وویـل چـې پـه تېـره یـوه میاشـت کـې ۳۵ سـوداګر او 
پانګـه وال پـه افغانسـتان کـې اختطـاف او یا هـم پیسـې ورنه غال 
شـوي او دا شـمېره د ده پـه خـره د تېـرو کلونو په پرتله بې سـارې 

ده.
الکـوزي وايـي، د سـوداګرو او پانګـه والو په تېښـته کـې زیاتوايل 
لـه هېـواده د پانګـې د ایسـتلو المـل شـوی او افغـان پانګـوال یې 

هـم اندېښـمن کړي.
هغـه زیاتـه کـړه: "پـه تاسـف رسه بایـد ووایـو چـې پـه دغـه یـوه 
میاشـت کـې ۳۵ کسـان اختطاف شـوي، یـا غال ترې شـوې چې 
دې د سـوداګرو منـځ کـې تشـویش راپیـدا کـړی دی، زه هیلـه من 

یـم چـې دې تـه حکومـت پـام وکـړي تـر څو حـل يش."
کابـل، ننګرهـار، کنـدز او بلـخ هغـه والیتونـه دي چې د ښـاغيل 
الکـوزي پـه خـره پـه دې وروسـتیو څـو ورځـو کـې پـه کـې ۲۵ 

سـوداګرو او یـا د هغـو د کورنیـو غـړي اختطـاف شـوي دي.
خـان جـان الکوزی وایـي، تېـره اوونـۍ دوه زره سـوداګرو یوازې 
پـه کابـل کـې لـه دې املـه د فعالیـت جوازونـه حکومـت تـه و 

سـپارل چـې کورنـۍ یـې مصئونـه نـه وې.
دی وایـي، د مـيل وحـدت حکومـت لـه جوړېـدو راهیسـې د نـا 
امنیـو لـه زیاتېـدو او له بـد امنیتي وضعیتـه د تښـتونکو او مافیایي 
کړیـو لـه ګټـې اخیسـتنې رسه زیاتـې رسمایـې لـه هېـواده ایسـتل 

. شوي
ښـاغلی الکـوزی وایـي، کـه دا وضعیـت دوام وکـړي نـو دا بـه د 
افغانسـتان د اقتصـاد لپـاره پـه راتلونکـي کې نـاوړه نتیجـه ولري.

پـه ورتـه وخـت کې یو تـن پانګـه وال او د صنعت کارانـو د ټولنې 
مرسـتیال عبدالجبـار صافـی وایـي، د پانګـه والـو د خوندیتـوب 

لپـاره د حکومـت ژمنې یـوازې شـعارونه و.
د ده پـه خـره، همـدا اوس لسـګونه پانګـه والـو د نـا سـم امنیتـي 

وضعیـت لـه ویـرې خپلـې پانګـې بهـر وړي دي.
هغه زیاته کړه:

"خلـک رسمایـه اخـيل او بهـر تـه ځـي چـې پـه افغانسـتان کـې 
امنیـت نشـته، کـه دولـت دې تـه رسـیدګي وکـړي او خلکـو تـه 
ډاډمـن امنیـت راويل، زه فکـر کـوم چـې هیڅ کلـه به افغـان خپله 

رسمایـه بهـر تـه یـو نـه يس."

◄◄◄ابوبکر صدیق
مسـووالن در ریاسـت تحقیقـات جنایـی کابـل می گوینـد 
کـه ۹۰ درصـد متهمـان جرایـم جنایـی را  بازداشـت و به 

نهادهـای ذیربـط تحویـل داده اند.
آنـان مـی افزاینـد که بیشـتر قضایای جنایی در شـهر کابل 

ناشـی از اختالف هـای خانواده گی و ذات البینی اسـت.
این در حالی اسـت که شـهروندان کابل از افزایش جرایم 
تازه تریـن  در  نگرانـی کرده انـد.  ابـراز  کابـل  در  جنایـی 
رویـداد جنایـی، فرزنـد زمری پیکان ) رییـس پولیس نظم 
عامـه وزارت داخلـه( حوالـی پیش از چاشـت روز شـنبه 
)3۰ اسـد( فـردی را در مربوطـات حوزۀ یازدهـم پولیس 
بـه قتل رسـانیده اسـت. اما، مسـووالن ریاسـت تحقیقات 

جنایـی کابـل بـه روزنامـۀ مانـدگار می گوینـد که 
قضیـه تحت بررسـی هیأت از ریاسـت جمهوری، 

دادسـتانی ُکل و پولیس قـرار دارد.
در همیـن حـال، شـماری فعـاالن جامعـه مدنـی 
مسـووالن امنیتی کابـل را به بی توجهـی در تأمین 
امنیـت شـهروندان متهم کـرده می گوینـد که کابل 
شـهر امـن بـرای تفنـگ داران و افـراد بی بندبـار 

ست. ا
امـا، فریـدون عبیـدی رییـس تحقیقـات جنایـی 
کابـل در مصاحبـه بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید: 
دیـروز فرزنـد زمری پیـکان ) رییـس پولیس نظم 
عامـه وزارت داخلـه( کـه در مربوطـات حـوزه 
یازدهـم کابـل یـک فـرد را بـه ضربـه گلولـه بـه 
قتـل رسـانیده اسـت، ایـن قضیـه تحـت بررسـی 
هیأت از ریاسـت جمهـور، داسـتانی ُکل و پولیس 

قـرار دارد.
از  ناشـی  را  قتـل  ایـن  علـت  عبیـدی  آقـای 
اختالف هـای خانواده گـی قلـم داد کـرده افـزود 
کـه در زمینـه بررسـی ها همـه جانبـه را بـا هیأت 

کرده انـد. آغـاز  موظـف 
آقـای عبیدی تصریح کرد: جرایم جنایی در شـهر 
کابل افزایش نیافته اسـت؛ اما فرهنگ خشـونت و 
ناسـازگاری های اجتماعـی باعـث برخـی اتفاقات 

جنایـی در ایـن شـهر شـده اسـت که برخـی آن ناشـی از 
اختالف هـای خانواده گـی و حقوقی اسـت.

آقـای عبیـدی افـزود: بررسـی ها از مرتکبـان جرایم جنایی 
نشـان می دهد که بیشـترینه اتفاقات ناشـی از اختالف های 

کوچـک اجتماعی و خانواده گی نشـأت گرفته اسـت.
بـه گفتـۀ او، گروه هـای جنایـی و جرایم سـازمان یافته در 
شـهر کابـل افزایـش نیافته اسـت و تنهـا جرایم کـه اتفاق 
می افتـد کـه ناشـی از اختالف هـای کوچـک خانواده هـا 

است.
رییـس تحقیقـات جنایـی کابـل تصریـح کـرد: کابـل پـر 
و   اسـت  والیـات  سـایر  بـه  نسـبت  شـهر  نفوس تریـن 
تفاوت هـای اجتماعـی و فرهنگـی باعث بروز مشـکالت 
متعـدد می شـود کـه جرایم جنایـی یکـی از بخش هـای آن 

. ست ا
آقـای عبیـدی هـر چنـد آمـار دقیـق مجرمـان بازداشـته 

شـدۀ جنایـی را نمی گویـد؛ امـا اضافـه کـرد کـه صدهـا 
تـن از فاعـالن قضایایـی جنایـی را بازداشـت کرده  انـد و 
۹۰ درصـد آنـان را  بـه نهادهای مسـوول تسـلیم  داده اند.
آقـای عبیـدی تأکید کرد کـه پولیس کابل پر مسـوولیت و 
مصروف تریـن پولیـس با  مقایسـه امکانات دسـت  داشـته  
در سـصح جهـان اسـت و فشـار کاری بـاالی منسـوبان 
پولیـس زیـاد اسـت کـه یـک سـرباز در یـک شـبانه روز 

هشـت سـاعت وظیفـه اجـرا می کند.
قانـون  کابـل  شـهروندان  از  انـدک  شـمار  گفـت:  او   
و  قانـون  مراعـات  کـه  حالـی  در  می کننـد  مراعـات  را 
همـکاری بـا پولیـس از اولویت هـا در جامعـه محسـوب 
می شـود. هـر چنـد نیروی های پولیـس در کابـل و الیات 

در مقایسـه بـا نفوس بسـیار اندک اسـت؛ اما تـالش برای 
بهبـود امنیـت همهـواره جریـان دارد.

از سـویی هـم، عصمـت اهلل راغـب فعـال جامعـه مدنـی 
بـا بیـان این کـه در ایـن اواخـر اتفاقـات بـی شـماری در 
برخـی از سـاحات شـهر کابـل  صـورت گرفتـه اسـت 
می گویـد: شـکی نیسـت از عمـر حکومـت وحـدت ملی 
دوسـال می گـذرد، وضعیت امنیتـی روز به روز بدترشـده 

و  افزایـش ناامنی هـا در کشـور مخصـوص اسـت.
آقـای راغـب می فزایـد: عـدم اعتمـاد سـرقوماندان قـوای 
مسـلح افغانسـتان بـاالی پرسـونل امنیتـی و دفاعـی، نبود 
زمینه هـای مکافـات و مجـازات بـرای آنانی کـه مطابـق به 
قانـون در تامیـن امنیت شـهروندان کشـور مکلفیت دارند، 
نیروهـای  صفـوف  در  تجربـه  کـم  چهره هـای  تحمیـل 
امنیتـی، عـدم تطبیـق درسـت قانـون بـاالی آن هـای کـه 
در قبـال جامعـه مسـوولیت دارنـد از مـوارد اسـت کـه با 

گذشـت هـر روز وضعیـت امنیتی و اجتماعی را بیشـتر از 
پیـش بـه بحـران سـوق می دهد.

بـه گفتـۀ او، افزایـش ناامنی هـا در مربوطـات خیرخانـه 
شـهر کابـل هـم از قاعـده بـاال بیـرون نیسـت، از آنجایی 
کـه حکومـت مطابـق بـه قانـون اساسـی در تامیـن امنیت 
شـهروندان مکلفیـت دارد؛ امـا وقتـی مسـووالن در زمینۀ 
تطبیـق قانـون و حفاظـت از حیـات شـهروندان غفلـت 
وظیفه یـی می کننـد، بدون بازپـرس از چگونگـی عملکرد 

آن هـا، بازهـم بـه وظیفه شـان ادامـه می دهنـد.
ایـن فعـال مدنـی می گویـد کـه حادثـات اخیـر خیرخانه 
از کشـته شـدن افـراد در چنـد قدمـی حـوزه پولیـس تـا 
تیـزاب پاشـی بـه روی شـهروندان در حضورعـام، دیگـر 
بـاور مـردم را نسـبت بـه پولیـس و زنده گـی در 

فضـای امنیـت از میـان برداشـته اسـت.
ایـن در حالی اسـت کـه برخی از شـهروندان از 
افزایـش گروه هـای مسـلح غیـر مسـوول و بـی 
پروایـی پولیـس نسـبت بـه تعیـن تکلیـف آن ها 
را یکـی از عمده تریـن چالش هـای می داننـد که 
وضعیـت را در خیرخانـه کابـل نگـران کننـده 

است. سـاخته 
از شـویی دیگـر ذبیـح اهلل شـادان یکـی دیگـر 
بسـترخوبی  کابـل  فعـاالن مدنـی می گویـد:  از 
کـه  اسـت  بی مسـوولیتی  داران  تفنـگ  بـرای 
در بدامـن سـاختن وضعیـت کنونـی ایـن شـهر 
نقـش اساسـی و عمـده دارد؛ ضعـف مدیـران 
امنیتـی وگرایش هـای سیاسـی قبیلـوی و توطئه 
خارجی هـا در برابـر ثبـات و امنیـت کابـل بـا 
گذشـت هـر روز  وضیعت امنیتی کابـل را بدتر 

می سـازد.
او گفـت: هم چنـان، وجـود نهادهـای حکومتـی 
و  کشـمکش  محـل  بـه  خانه هـا  سـفارت  و 
جنگ های آشـکار و پنهان اسـتخبارات در شـهر 

کابـل تبدیل شـده اسـت. 
کابـل پایتختـی کـه  در سـال جاری بـا تحوالت 
نـا خوشـایند و نگـران کنندۀ دسـت و پنجه نرم 
مـی کنـد؛ تشـدید و گسـترش ترورهـای زنجیره یـی و 
کشـتارهای سـازمان یافته، بـی نتیجه بودن مبارزه با فسـاد 
اداری، گسـترش و پچیـده شـدن توطئه هـا و مداخـالت 
خارجـی، گسـترش بیـکاری و پخش مواد مخدر در شـهر 
از مـواردی هسـتند کـه در حـال حاضـر در شـهر کابـل 

دارد. جریان 
بـا  ریاسـتي کشـور  نظـام  مدنـی،  فعـال  ایـن  گفتـۀ  بـه 
فرهنـگ قبیله یـی بطـور طبیعي به دیکتاتـوري روی آورده 
و صالحیت هـاي رییس جمهور در سـاختار نظام سیاسـي 
افغانسـتان از ماده هـای قانـون یـک گام پیش نهاده اسـت 
کـه باعـث خودخواهـي و جنـون در حکومـت شـده و 
کشـور را در محـراق بحـران و جنـگ داخلـي قـرار داده 

ست. ا

سـقوط خـان آبـاد
خویشاوندی با طالبان یا عقب نشینی تاکتیکی؟
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 افغانستان کې سوداګرو

 د تښتونې پېښې زیاتې شوي
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ورزش

ــالت  ــل حم ــه عوام ــرد ک ــالم ک ــی اع ــل در گزارش ــازمان مل س
پاریــس، حملــۀ تروریســتی ســال 2۰۰8 در بمبئــی و دیگــر 
ســناریوهای مشــابه تیرانــدازی را مطالعــه کــرده بودنــد تــا میــزان 
ــر  ــه حداکث ــس را ب ــر در پاری ــۀ نوامب ــالت چندگان ــات حم تلف

ــانند. برس
هجدهمیــن گــزارش "تیــم پشــتیبانی تحلیلــی و نظــارت تحریم هــا" 
بــه کمیتــۀ تحریم هــای القاعــده و داعــش شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل ارایــه شــد و در آن اعــالم شــد کــه رفتــار عملیاتــی داعــش در 
زمــان انجــام حمــالت همزمــان چندگانــه نظیــر حمــالت پاریــس 
و بروکســل بررســی شــد کــه ایــن بررســی مشــکالت جــدی در 

خصــوص واکنش هــای امنیتــی را نشــان داد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت: کشــورهای عضــو توضیــح دادنــد که 
ــخ  ــی و پاس ــا هماهنگ ــت ت ــود داش ــی وج ــای عامدانه ی تاکتیک ه
ــد.  ــوارتر کن ــاک را دش ــداوم خطرن ــدات م ــه تهدی ــد ب هدف من
حمــالت تروریســتی 13 نوامبــر 2۰1۵ در یــک اســتادیوم ورزشــی، 
ــبک  ــه س ــس ب ــرت در پاری ــالون کنس ــک س ــتوران و ی ــد رس چن
حملــۀ تروریســتی ســال 2۰۰8 بمبئــی و نیــز حملــۀ تیرانــدازی بــه 

مرکــز خریــد نایروبــی انجــام شــد.
در ادامــه گــزارش آمــده اســت: حمــالت نوامبــر در پاریــس 
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــود و همی ــی ب ــالت بمبئ ــبک حم ــه س ب
ــد و  ــی هن ــر بمبئ ــی نظی ــناریوهای حمالت ــاًل س ــت ها قب تروریس
ــاد  ــد و ی ــه کرده ان ــی را مطالع ــت گیت" نایروب ــد "وس ــز خری مرک

ــانند. ــر برس ــه حداکث ــات را ب ــزان تلف ــه می ــه چگون ــد ک گرفتن
دســت کم 13۰ تــن در جریــان حمــالت پاریــس کشــته و صدهــا 
ــروه  ــه گ ــم ک ــی ه ــالت نایروب ــدند. حم ــی ش ــر زخم ــن دیگ ت
ــت،  ــوولیت آن را پذیرف ــتان مس ــتقر در پاکس ــه"، مس ــکر طیب "لش

ــود. ــه ب ــن را گرفت ــش از 1۶۰ ت جــان بی
نظیــر آن چــه در  در گــزارش مذکــور می خوانیــم: حمالتــی 
ــود کــه  ــر "باتــاکالن" پاریــس رخ داد، هدفــش ایــن ب ســالون تیات
ــود  ــد و الزم ب ــات را ایجــاد کن ــزان تلف ــن می ــه ســرعت، باالتری ب
ــال،  ــا این ح ــوند. ب ــل ش ــریع تر وارد عم ــی س ــای امنیت ــه نیروه ک
چنیــن ســناریوهایی بخشــی از واکنــش اســتاندارد برخــی از 
ــت.  ــری نیس ــرایط گروگان گی ــون در ش ــری قان ــای مج آژانس ه
ــا عامــالن  ــرای مذاکــره ب ــی ب ــه صــورت ســنتی، نیروهــای امنیت ب

زمــان می خرنــد تــا آزادی گروگان هــا را تضمیــن کننــد.

دبیـرُکل سـازمان ملل بـا تأکید بـر لزوم پایـان درگیری ها در کشـمیر، 
خواسـتار مذاکرۀ پاکسـتان و هند شـد.

بـان کـی مـون، دبیـرُکل سـازمان ملل در پاسـخ بـه نامۀ نواز شـریف، 
نخسـت وزیر پاکسـتان دربـارۀ وضعیـت کشـمیر و ادامـۀ درگیری هـا، 

بـان کـی مـون از هند خواسـت به پـای میـز مذاکـرات بیاید.
در همیـن راسـتا وزارت خارجـۀ پاکسـتان اعالم کرد که بـان کی مون 
بـه نامۀ نواز شـریف پاسـخ داده و به سـازمان های زیـر مجموعه خود 
دسـتور داده اسـت کـه راه را بـرای انجـام مذاکـرات دربـارۀ وضعیت 

جامو و کشـمیر تسـهیل کنند.
به گفتـه وزارت خارجـه پاکسـتان، دبیـرُکل سـازمان ملـل در ادامـه از 
پایبنـدی اسـالم آباد بـر دسـتیابی بـه راه حل صلح آمیـز قدردانـی کرد.
براسـاس اعـالم وزارت خارجۀ پاکسـتان، بـان کی مـون در نامۀ خود 
بـه نواز شـریف با محکومیت درگیری ها در کشـمیر مذاکـرات را تنها 

راه بیرون رفـت برای مسـألۀ کشـمیر اعـالم کرد.
او گفـت: پاکسـتان و هنـد بـا همـکاری یک دیگر باید مسـألۀ کشـمیر 

را حـل کنند.
هم چنیـن در پـی مخالفـت مقامـات هنـد بـا دعـوت اسـالم آباد برای 
مذاکـره دربـارۀ مسـألۀ کشـمیر، پاکسـتان بـار دیگـر از وزیـر امـور 
خارجـۀ هنـد دعوت کرد تـا ماه جاری میـالدی با هـدف رأی زنی در 

ایـن خصـوص بـه اسـالم آباد سـفر کند.
کشـمیر  ناآرامی هـای  درخصـوص  پاکسـتان  و  هنـد  میـان  روابـط 
به شـدت خدشـه دار شـده و دهلی نو بـا حمایت اخالقـی و دیپلماتیک 

اسـالم آباد از معترضـان مخالـف اسـت.
نارنـدا مـودی، نخسـت وزیر هنـد پاکسـتان را بـه ارتـکاب اقدامـات 
"خصمانـه" در بلوچسـتان و دیگـر بخش هـای کشـورش متهـم کـرد.

ایـن درحالـی اسـت کـه پاکسـتان نیز هنـد را به تشـدید تروریسـم و 
آشـوب در بلوچسـتان متهـم کرده اسـت.

منطقـۀ جامـو و کشـمیر  مدتـی اسـت کـه به محـل تنش هـای متعدد 
تبدیل شـده اسـت که در پی تیرانـدازی نیروهای دولتی و کشته شـدن 

یکـی از رهبـران شـبه نظامی محلی آغاز شـد.

فدراسیون های بین المللی و آسیایی شنا اعتراض شان را مبنی بر پرداخت نکردن 
حق العضویت فدراسیون شنای افغانستان به این فدراسیون ها اعالم کردند.

را  خود  حق العضویت  افغانستان،  که  صورتی  در  گفته اند  فدراسیون ها  این 
نپردازد از این فدراسیون ها اخراج می شود.

احسان طاهری، رییس فدراسیون شنای افغانستان گفته است که این فدراسیون 
از ۹ سال پیش حق العضویت خود را به این دو نهاد بین المللی نپرداخته است.
این در حالی ست که میزان مبلغ پرداختی به این دو فدراسیون تنها 3 هزار 

دالر امریکایی است.
اگر افغانستان عضویت این فدراسیون ها را از دست بدهد، نمی تواند بعد از ماه 

اگیست امسال، در بازی های بین المللی شرکت کند.
با این حال هم شنای افغانستان در بازی های بین المللی کمی اشتراک کرده و 

در این عرصه خبرساز نبوده است.
فدراسیون شنای افغانستان حدود 12 سال است که عضویت فدراسیون های 
بین المللی و آسیایی را کسب کرده، اما فقط حق العضویت سه سال نخست 

را پرداخته است.

در اولین دیدار از هفتۀ دوم لیگ برتر انگلستان شب گذشته شیاطین سرخ در 
خانه، میزبان ساوتهمپتون بود و این تیم را شکست داد.

منچستریونایتد در اولین دیدار خانگیش در رقابت های این فصل لیگ برتر، 
در صدر  تنهایی  به  و  داده  را شکست  ساوتهمپتون  نتیجه۰-2  با  شد  موفق 

جدول قرار بگیرد.
شاگردان ژوزه مورینیو مانند دیدار قبل برابر بورنموث، نمایشی خوبی ارایه 
دادند و در نهایت توانستند با درخشش زالتان ابراهیموویچ، به یک پیروزی 

ارزش مند دست پیدا کنند.
موقعیت  این که  بدون  ابتدایی  دقایق  و  کردند  آغاز  متعادل  را  بازی  تیم  دو 
خاصی روی دروازه ها ایجاد شود، سپری شد. اولین موقعیت جدی بازی را 
پوگبا در دقیقه13ایجاد کرد، اما ضربۀ او دقیقًا به جایی رفت که فریزر فورستر، 

دروازه بان ساوتهمپتون حضور داشت.
بازیکنان میهمان بود که یکی دو موقعیت خطرناک روی  از آن، نوبت  پس 
دروازه دخیا ایجاد کردند اما هیچ یک از آن ها، راهی به چهارچوب نداشت. 
ُگل  به  دقیقه3۶  در  منچستریونایتد  این که  تا  کرد  پیدا  ادامه  تیم  دو  حمالت 
رسید. روی ارسال وین رونی بود که زالتان باالتر از فونته، توانست ضربۀ سر 

را بزند و حساب کار را 1-۰ کرد.
در دقایق پایانی نیمۀ اول، بازیکنان ساوت همپتون تالش کردند تا ُگل خورده 
به  ُگل  با همان یک  نیمه  این  و  نشدند  این کار  به  موفق  اما  کنند،  را جبران 

پایان رسید.
دو تیم نیمه دوم را هجومی آغاز کردند و بعد از این که ُگل تادیچ به دلیل 
آفساید پذیرفته نشد، منچستریونایتد در دقیقۀ ۵2 به ُگل دوم رسید. خطای 
کالسیه روی لوک شاو، یک ضربۀ پنالتی نصیب میزبان کرد و زالتان توانست 

آن را تبدیل به ُگل دوم تیمش بکند.
بعد از این ُگل، بازیکنان ساوت همپتون که چیزی برای از دست دادن نداشتند، 
جلو کشیدند و در مقابل بازیکنان منچستر یونایتد هم صاحب موقعیت های 
خوبی شدند، اما علی رغم فرصت های خطرناکی که روی دروازه ها ایجاد شد، 
توپ دیگری از خط دروازه ها عبور نکرد و منچستریونایتد با همان دو ُگل به 

پیروزی دست پیدا کرد.
در ادامه این رقابت ها چندین بازی برگزار می شود که در مهم ترین دیدارها، 
استوک سیتی در خانۀ میزبان منچسترسیتی است و چلسی در زمین واتفورد 

به میدان می رود.

سازمان ملل:
حمالت پاریس از حمالت بمبئی 

الگوگیری شده بود

درخواست سازمان ملل از هند

 و پاکستان برای مذاکره بر سر کشمیر

شنای افغانستان در آستانۀ 
خروج از فدراسیون های 

بین المللی و آسیایی

هفتۀ دوم لیگ برتر انگلستان
 با پیروزی منچستریوناتید آغاز شد

محمد فیصل امین

جهان سوم، جهان سوم است؛ اگر برق باشد آب نیست. 
صحت یاب  اگر  نیست.  صحت  باشد،  برق  و  آب  اگر 
شدی، غذا نیست، غذا که به کف آوردی، کاریا اشتغال 
نیست. کار که پیدا کردی انتحاری سراغ ات را می گیرد؛ اگر از آن تن 
سالم بدر آوردی، دیگری برایت دوزخ می گردد؛ از دیگری اگر رهایی 

پیدا کردی، هیاهوی مشکالت سیاسی را می شنوی.
به همین ترتیب و... که شب روز می گردد و روز شب و ما زنده بودن 
و زنده ماندن خود را تجربه می کنیم تا به واپسین لحظات زنده گی مان 

برسیم.

عبدالحی خراسانی

سخنرانى دیروز رییس جمهور از نگاه دیگر
الف 

پای مرکب  اما  لنگ دارد،  انگار مرغ رییس جمهور یک 
قصر سپیدار چرا می لنگد!؟

اشرف غنی در سخنرانی دیروز خود با فریادهای مکرر پیام شفاف و 
روشنی به کاخ سپیدار داشت.

قوای  اعلی  سرقومندان  به عنوان  "من  زِد:  داد  زنان  فریاد  زمانی که  او 
از شما تشکر  افغانستان  نمایندۀ منتخب ملت و رییس جمهور  مسلح، 
می کنم..." این جمله یی اضافی تنها یک مخاطب داشت و آن هم دکتر 

عبداهلل عبداهلل است.
برای من جالب این است که حتا نزدیک ترین سرداران کاخ سپیدار از 
متعلق  در صفحات  معنی دار  و  با سکوت سنگین  آمده  به وجود  تنش 

به خود استقبال کرده اند.
ب

در  می کند  سعی  همواره  باشد،  نیازی  این که  بدون  رییس جمهوری 
مکتب  به  وابسته  مذهبی  نظر  از  را  افغانستان  عمومی  سخنرانی های 

رسمی و نظام سیاسی ایدئولوژیک عربستان سعودی نشان دهد.
دکتر اشرف غنی باید بداند که مکتب فکری و فقهی خراسان؛ مستقل 
و مبتنی بر عناصر فرهنگی، اخالقی و هویتی می باشد و ما پیرو مکتب 
نظام  و  هستیم  ابوحنیفه  اعظم  امام  خراسانی،  فکری  و  فقهی  تفکر 
ابن  محمد  قرائت  ایدئولوژیک  سیاسی  مکتب  مبنأ  بر  سعودی  فعلی 
و  حجت  ما  برای  سعودی  شیوخ  فتوای  و  می کند  عمل  عبدالوهاب 

فصل الخطاب نیست .
اگر رییس جمهور از روی تعصب عمداً سعی می کند که به جای تأکید 
بر مکتب خردگرا و اعتدال پسنِد فرزند اصیل و فرزانۀ ُکل بالد خراسان 
امام ابوحنیفه، آدرس غلط بدهد؛ خیانت می کند و اگر از روی جهل 

باشد، باید بداند که شایستۀ مقام زعامت سیاسی نیست.
را  خود  اصیل  هویت  و  تفکر  مکتب،  ما  علمای  چرا  نمی دانم  من 
فراموش می کنند و دلبسته یی نظام فاسد و مکتب منحرف سیاسی نظام 

سعودی هستند؟
استقالل ما در تفکر مستقل، اقتصاد مستقل و فرهنگ و هویت مبارک 

مکتب خراسانی نهفته است نه جای دیگر .

محمد ناطقی

علت و معلول
امروز با یک کارشناس امور امنیتی صحبت داشتم، دلیل 
صحبت و پرسش، سقوط ولسوالی استراتژیک خان آباد 
تهدید  نیز  را  قندوز  هوایی  میدان  خان آباد  سقوط  که  می دانید  بود. 
می کند و اوضاع جنگی و امنیتی والیت هلمند هم خوب است؛ ولی 
سیاسی  اختالفات  علت،  گفت:  شناس  این کار  نیست.  رضایت بخش 
هست و امور امنیتی معلول علت سیاسی هست. راستی که چنین هست 
اختالفات بین رهبران حکومت وحدت ملی اصل و بنیاد ناهنجارهای 
امنیتی شده است. اوضاع امنیتی معلول و علت بدی اوضاع، اختالفات 

دردناک و تلخ سیاسی می باشد.
با  مقابله  سیاسی،  چالش های  با  مقابله  پیش شرطتش  معلول،  با  مقابله 
بحران سیاسی و حل اختالفات سیاسی و همکاری و همدلی رهبران 
سیاسی است. درحال حاضر، معلول و علت هردو دچار مشکل شده و 
اختالف سیاسی باال رفته و جنگ نیز به شدت متأثر از این علت خود 
می باشد و به همین دلیل است که در کامنت قبلی گفتم واقع بین باشیم، 
خیال پردازی نداشته باشیم، واقعا روزگار مناسب نداریم و به اختالفات 

دامن نزنیم که همه زیانکار خواهیم شد. 

امام الدین معنوی

پالن مقطعى بُرد دایمى نیست!
"طالب کندز را از کابل باید شکست داد." 

این که نیروهای دلیر امنیتی طالبان را دوباره در ولسوالی های 
خواهند  شکست  مزدور  طالبان  و  نیست  مشکلی  کار  دهند،  شکست  کندز 

خورد.
اما پالن مقطعی برای از بین بردن کامل دشمن کارسازی ندارد. جغرافیا کندز 
نیازمند یک برنامۀ استراتیژیک و عملی است. اگر حکومت مرکزی واقعًا نیت 
ازبین بردن طالب در کندز را دارد، باید جدی تحقیق و بررسی شود که شاهرگ 
تأمین تجهیزات نظامی طالب کجاست؟ گریزگاه های امن طالب کجاست، از 
کدام منبع داخلی حمایت و چگونه تأمین می شوند؟ و ده ها سوال دیگر، باور 

من این ست که شکست قطعی طالب در کندز از کابل است نه کندز.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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◄◄◄روح اهلل بهزاد
وزیـر انـرژی و آب می گویـد، آب گنجینـۀ مشـترِک نسـل 
آب،  بـا  وزارت  ایـن  برخـورد  و  اسـت  آینـده  و  امـروز 

باشـد. گنـج  یـک  به عنـوان 
علـی احمـد عثمانـی وزیـر انـرژی و آب کـه دیـروز شـنبه 
)3۰مرداد/اسـد( در کنفرانـس افتتـاح فصـل جدیـد از پروژۀ 
سـاخت و انکشـاف سـامانه های آبیاری در ریاسـت اجرایی 
سـخن  مـی زد، گفـت: بـرای محافظـت از آب هـای کشـور 
وزارت انـرژی و آب برنامه های متعددی را روی دسـت دارد 
و برخـی از ایـن برنامه ها عماٌل به اجرا گذاشـته شـده اسـت.

اجرایـی  رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل  داکتـر  ایـن،  بـا  همزمـان 
حکومـت وحـدت ملـی در ایـن کنفرانـس گفـت کـه آب 
منشـاء حیـات و همـکاری اسـت. به گفتـۀ آقـای عبـداهلل، 
مدیریـت منابع آبـی در گذشـته جزء اولویت هـای حکومت 

نبـوده و داشـته های طبیعـی مـا هـدر می رفتـه اسـت.
بـه بـاور آقـای عبـداهلل، بربنیـاد پـروژۀ سـاخت و انکشـاف 
سیسـتم های آبیـاری یـا )IRDP( می توان از منابـع طبیعی در 

جهـت ایجاد فرصـت اسـتفاده کرد.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل گفـت: هـر قدمـی کـه در راسـتای 
توسـعۀ افغانسـتان برداشـته می شـود، یـک قـدم در راسـتای 

ثبـات کشـور نیز اسـت.
او گفـت: پـروژۀ HRDP افغانسـتان را در قسـمت زدودن 
فقـر، ایجـاد اشـتغال، بلندبردن سـطح حاصالت کشـاورزی، 
توسـعۀ متـوازن و آماده گـی بـرای تغییـرات اقلیمـی کمـک 

کـرده و در موقعیـت بهتـری قـرار خواهـد داد.
رییـس اجرایـی، ضمـن اعـالم حمایـت از این پـروژه اظهار 
داشـت: بربنیـاد ایـن پـروژه می تـوان از منابـع طبیعـی برای 

ایجـاد فرصـت اسـتفاده کرد.
علـی احمـد عثمانـی، وزیـر انـرژی و آب در ایـن کنفرانس 
گفـت: بـرای محافظـت از آب هـای کشـور وزارت انرژی و 
آب  برنامه هـای متعـددی را در روی دسـت دارد و عده یی از 

ایـن برنامه هـا عمـاٌل به اجرا گذاشـته شـده اسـت.
بـه گفتـۀ وزیـر انـرژی و آب: "در قسـمت ایجاد بندها، سـه 
برنامـۀ اساسـی بـرای مهـار و مدیریـت آب داریم: نخسـت، 
بازسـازی بندهـای گذشـته، دوم، تکمیـل برنامه هایـی که در 
زمـان محمـد داوود خـان –رییس جمهـور وقت افغانسـتان- 
در رابطـه بـا بندهـا صـورت گرفته بـود و سـوم، برنامه های 

انکشـافی وزارت انـرژی و آب در بخـش بندهـا می باشـد."

آقـای عثمانـی بیـان داشـت: یکـی از برنامه هـای ما سـاخت 
و انکشـاف سیسـتم های آبیاری در کشـور اسـت کـه از یک 
دهـۀ گذشـته آغـاز گردیده و تـا به حال ده ها پـروژۀ کوچک 

و بـزرگ مـورد بازسـازی قرار گرفته اسـت.
او اظهـار داشـت: پـروژۀ احیـا و انکشـاف سـامانۀ آبیـاری 
از سـوی بانـک جهانـی و از طریـق صنـدوق کمـک وجهی 
بـرای افغانسـتان یـا )IRDF( تمویـل شـده کـه در سراسـر 

کشـور بـه اجرا گذاشـته شـده اسـت.
آقـای عثمانـی تصریـح کـرد: ایـن پـروژه شـامل سـاخت 
در  بندهـا  امـکان سـنجی  مطالعـات  و سـربندها،  کانال هـا 
حـوزۀ شـمال، نصـب استیشـن های هایـدرو مترولـوژی در 

می باشـد. کشـور  سراسـر  در  رودخانه هـا  مسـیر 
او اذعـان داشـت: یکـی از ویژه گی هـای ایـن برنامـه در نظر 
گرفتن انکشـاف متوازن در سراسـر کشـور اسـت که شـامل 

بخش هـای مختلـف آبیـاری شـوده و هم چنان زمینـۀ کار را 
بـرای صدها تـن فراهم مـی آورد.

بـرای  فراوانـی  تأثیـر  برنامـه  ایـن  عثمانـی:  آقـای  به گفتـۀ 
داشـته  شـهرها  بـه  روستانشـینان  مهاجـرت  از  جلوگیـری 

اسـت.
آقـای عثمانـی باور دارد کـه در گذشـته و در مناطقی که این 
پـروژه بـه اجرا گذاشـته شـده اسـت، صنعت کشـاورزی را 
متحـول سـاخته اسـت و گام بزرکـی در بخـش خودکفایـی 

غله جـات و سـبزی جات برداشـته شـده اسـت.
از  سـپاس گزاری  ضمـن  افغانسـتان  آب  و  انـرژی  وزیـر 
حمایت هـای مالـی بانک جهانـی و حکومـت از این وزارت 
یکـی  سـاخت:  خاطرنشـان  برنامه هـا،  تطبیـق  قسـمت  در 
از مزیت هـای برنامـۀ سـاخت و انکشـاف سـامانۀ آبیـاری، 
اسـتفادۀ زنـان از ایـن پـروژه اسـت و بندهای سـاخته شـده 

الـی ۵۰ سـال عمـر خواهنـد داشـت.
در سـوی دیگـر، انجنیـر محمـد گل حمیـدی مدیـر پـروژۀ 
و  سـاخت  پـروژۀ  گفـت:  آب  و  انـرژی  وزارت   »IRDP«
انکشـاف سـامانه های آبیـاری از پروژه های بـزرگ در بخش 
مدیریـت منابـع آب اسـت کـه از سـوی ریاسـت انسـجام 
پروژه هـا بـا همـکاری تخنیکی سـازمان زراعـت و خوراکی 

ملـل متحـد در 34 والیـت افغانسـتان اجـرا می شـود.
هزینـۀ  داشـت:  بیـان  سـخنانش  ادامـۀ  در  حمیـدی  آقـای 
ابتدایـی ایـن پـروژه 148.۷ میلیـون دالـر بـوده کـه نظـر بـه 
موفقیـت ایـن پروژه، مسـوولین بانـک جهانی و کشـورهای 
کمک کننـدۀ صندوق بازسـازی افغانسـتان تصمیـم گرفته اند 
تـا ۷۰ میلیـون دالـر کمـک بالعوِض دیگـر برای ایـن پروژه 

گیرند. نظـر  در 
بهبـود دست رسـی بـه آب کافـی، تقویـت ظرفیت هـا بـرای 
برنامه ریـزی و تقویـت مدیریـت منابع آب در سـطح کشـور 
از اهـداف توسـعه یی ایـن پـروژه اسـت کـه به گفتـۀ آقـای 
حمیـدی، دارای چهـار بخِش احیـای و بازسـازی کانال های 
آبیـاری، پوشـش خدمـات آبیـاری بـرای 214هـزار هکتـار 
اراضـی قابـل کشـت، بهره مندشـدن 38۵هـزار خانـواده از 
ایـن آب هـا و تدویـن رهنمـود تحکیـم سـواحل رودخانه ها 

می شـود.

در حالی که در روزهای اخیر حداقل دو ولسوالی در 
والیات کندز و بغالن به دست طالبان سقوط کرده، 
عقب نشینی  دلیل  می گوید  افغانستان  دفاع  وزارت 
ارتش از این مناطق، جلوگیری از تلفات غیرنظامیان 

است.
در  غوری  دهنه  ولسوالی  اخیر  روزهای  در  طالبان 
بغالن و ولسوالی خان آباد در کندز را اشغال کردند. 
دارد.  خاصی  اهمیت  طالبان  برای  ولسوالی  دو  این 
را  تخار   - کندز  شاهراه  طالبان  خان  آباد،  تصرف  با 
و  تخار  به  ترتیب، دسترسی دولت  این  به  و  بستند 

بدخشان محدود شد.
طالبان  بغالن،  در  غوری  دهنۀ  ولسوالی  تصرف  با 
و  کنند  مسدود  را  شمال  والیات  شاهراه  می توانند 
برق وارداتی ازبکستان را نیز قطع نمایند. برق والیت 

کندز از سه روز به این سو قطع است.

در  را  گسترده یی  حمالت  طالبان  دیگر،  سوی  از 
ولسوالی حصارک والیت ننگرهار نیز آغاز کرده اند. 
سقوط  برای  تهدیدی  می گوید  دفاع  وزارت  اما 
والیات وجود ندارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی 
وزارت دفاع روز شنبه به دویچه وله گفت: »دولت 
افغانستان همانگونه که در همه جا مصمم است که 
در  نمی کند،  تروریستان  برابر  در  هیچ گونه کرنشی 

کندز هم به همین شکل است.«
آقای رادمنش گفت که تپه های و بلندی های اطراف 
خان آباد در اختیار نیروهای دولتی است و به زودی 
شد.  خواهد  اقدام  ولسوالی  این  گرفتن  پس  برای 
است  جنگی  کندز  در  وضعیت  که  گفت  رادمنش 
»نوسانی«  والیت  این  مورد  در  پیشبینی  هرنوع  و 

می باشد.
جنگ  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  حالی  در 

فرسایشی با طالبان خسته شده اند، نیروهای امریکایی 
در   ۵2 بی  هواپیماهای  حمالت  که  کرده  اعالم 
هواپیماها  این  است.  شده  گرفته  ازسر  افغانستان 
در سقوط رژیم طالبان در سال 2۰۰1 نقش کلیدی 

داشتند.
هواپیماهای بی  ۵2 این توانایی را دارند که همزمان 
مواضع طالبان را بمباران کنند و بمب های آن قدرت 

تخریبی زیادی دارد.
هواپیماها،  این  حمالت  آغاز  گفت  رادمنش  آقای 
در  تا  می کند  کمک  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
جبهات جنگ موثرتر عمل کنند و از حمایت هوایی 
محالت  بردن  ازبین  »برای  باشند:  برخوردار  خوبی 
تحفظ دشمن در زیرزمینی ها و مغاره ها این حمالت 

بسیار موثر است.«
ارتشی خسته

همواره  اخیر  دوسال  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
مسایل  تحلیلگران  هستند.  طالبان  با  نبرد  مصروف 
نظامی به این نظرند که طالبان جنگ را پراکنده کرده ، 
افغانستان  مختلف  نقاط  در  را  امنیتی  نیروهای  و 

مصروف و خسته کرده اند.
عتیق اهلل امرخیل آگاه مسایل نظامی می گوید نیروهای 
از  و  ثابت هستند  ارتشها  قول  و  در والیات  امنیتی 

جنگ در این مناطق خسته شده اند.
را  نیروها  این  باید  امرخیل می گوید حکومت  آقای 
نفس  تازه  نیروهای  تا  نماید  تالش  و  کند  جابجا 
مناطق  در  جنگ،  از  خسته  پولیس  و  ارتش  بجای 
زیاد  که خطرات  جاهایی  »در  شوند:  جابجا  جنگی 
وجود دارد؛ باید نیروها تغییر کند و قوت های نو و 

تازه نفس جابجا شوند.«
می گوید  افغانستان  دفاع  وزارت  در  مقام ها  اما 
نبود  ولسوالی ها  سقوط  و  جنگ  ادامه  اصلی  دلیل 
که  می گوید  رادمنش  آقای  است.  نظامی  تجهیزات 
اختیار  در  کافی  هوایی  نیروی  هنوز  دفاع  وزارت 

ندارد و پیلوت هایی که قرار است شامل قوای هوایی 
شوند، در کشورهای دیگر مصروف آموزش هستند. 
باید  ما  که  است  این  »مهم  می گوید:  رادمنش  آقای 
به طیاراتی که تکنالوژی نوین دارد و در جنگ های 

فعلی موثر است باید به دسترس داشته باشیم.«.
هواپیماهای  به  افغانستان  دسترسی  می رسد  نظر  به 
حاضر  حال  در  زیرا  بود  خواهد  زمانگیر  جنگی 
اختیار  در  تکنالوژی  این  از  استفاده  انسانی  نیروی 

افغانستان قرار ندارد.
اختالفات در راس حکومت

آگاهان مسایل نظامی می گویند یکی از دالیل تشدید 
راس  در  اختالفات  ولسوالی ها،  سقوط  و  جنگ 
ملی در  است. دو رهبر حکومت وحدت  حکومت 
شده اند.  شدیدی  اختالفات  دچار  اخیر  روزهای 
بر  عادی  حالت  به  هنوز  افغانستان  سیاسی  فضای 
نگشته و مذاکراتی که تاکنون برای پایان دادن به این 

اختالفات صورت گرفته ،  بی نتیجه بوده است.
به باور آگاهان مسایل نظامی رهبران حکومت بجای 
اختالفات  درگیر  کنند،  رسیدگی  جنگ  به  که  این 
تا طالبان  این رقابت ها سبب شده  درونی هستند و 
در نقاط مختلف افغانستان دست آورد داشته باشند.

در  اختالفات  و  ناهماهنگی  می گوید  امرخیل  آقای 
راس حکومت سبب شده تا فرماندهان جنگ بجای 
مقاومت، مناطق را به طالبان واگذار کنند زیرا آن ها 
از نظر روحی تشویق نمی شوند: »قوت های مسلح ما 
نمی توانند که خودرا عیار سازند، زیرا آن ها متوجه 
اختالف  و  بی اتفاقی  دولت  در  اما  هستند؛  دولت 

است. بنابراین آن ها هم تسلیم شدند.«
آقای امرخیل می گوید به هراندازه اختالفات سیاسی 
جبهات  در  حکومت  اندازه  همان  به  یابد  افزایش 
روحیه  امنیتی  نیروهای  و  می شود  ضعیف  جنگ 

خودرا از دست می دهند.

اختـالفات سیـاسی در کابـل
پیشروی طالبان در والیات

فصل جدید پروژۀ ساخت سامانۀ 
آبیاری افتتاح شد
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