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داکتــر عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی کشــور 
کــه در رأس یــک هیــأت بلندپایــۀ دولتــی بــه 
ــتقبال  ــا اس ــرده، ب ــفر ک ــعودی س ــتان س عربس
بــه  ریــاض  مقامــاِت  تاریخــی  و  ویــژه 
ــن  ــتان - بلندپایه تری ــد عربس ــوص ولیعه خص
مقــام عربســتان ســعودی مواجــه شــده اســت. 
در ایــن ســفر رییــس اجرایــی را عطــاء محمــد 
ــی  ــامی و وال ــت اس ــِی جمعی ــس اجرای ریی
معــارف،  عالــی،  بلــخ، وزرای تحصیــات 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر، عدلیــه، ارشــاد، حــج 
ــارت و  ــی، تج ــور اجتماع ــاف، کار و ام و اوق
صنایــع و برخــی دیگــر از شــخصیت های 
ــور  ــِی کش ــران مل ــن از تاج ــی و 20 ت سیاس
بــه شــمول مســووالن اتــاق تجــارت و صنایــِع 
افغانســتان همراهــی می کننــد. ترکیــب هیــأت 
نشــان دهندۀ اهمیــت ســفِر رییــس اجرایــی بــه 

ریــاض می باشــد.
ــت  ــا اکثری ــداهلل ب ــر عب ــفر، داکت ــن س در ای
از  ســعودی  عربســتان  بلندپایــۀ  مقام هــای 
ــز پادشــاه  ــن عبدالعزی ــک  ســلمان ب ــه مل جمل
و ولیعهــد و وزیــر دفــاع، وزرای عدلیــه، حــج، 
معــارف، امــور داخلــه و تجــارت ایــن کشــور 
دیــدار کــرده اســت. در ایــن دیدارهــا، مقامــات 
ــر حمایــت و پشــتیبانی از پروســۀ  عربســتان ب
ــم و  ــا تروریس ــارزه ب ــتان و مب ــِح افغانس صل

ــد. ــد ورزیده ان ــت تأکی افراطی
بــه  عبــداهلل  داکتــر  ســفر  تحلیل گــران، 
ــِی او در  ــفر خارج ــن س ــتان را مهم تری عربس
ــد.  ــوان کرده ان ــت داری اش عن ــال حکوم دو س
اهمیــت ســفر از آن جهــت اســت که عربســتان 
ــیِن  ــۀ پس ــد ده ــای چن ــعودی در زدوبنده س
ــت.  ــته اس ــده داش ــی تعیین کنن ــتان نقش افغانس
پســین،  دهــۀ  دو  د  نخســتین بار  ایــن 
ــه  ــت ک ــر اس ــال اخی ــوص در پانزده س به خص
ــت  ــه مقاوم ــوط ب ــده گان مرب ــاض از نماین ری
ــوت  ــت دع ــان در حکوم ــر طالب ــی در براب مل
می نمایــد. دعــوت از ســران جبهــۀ متحــد 
ســابق - کــه بــه گونــۀ طبیعــی دشــمنان 
پاکســتان  اشــغال گرایانۀ  سیاســت های 
محســوب می شــوند - نشــان می دهــد کــه 
خارجــِی  سیاســت  در  ســعودی  عربســتان 
خویــش در قبــال افغانســتان تجدیــد نظــر 

ــت. ــرده اس ک
تاریخــی،  لحــاظ  بــه  ســعودی  عربســتان 
منطقــه  در  پاکســتان  اســتراتژیک  شــریک 
محســوب می شــود. ایــن روابــط ســبب شــده 
اســت کــه ریــاض همــواره از عینــک پاکســتان 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــگاه کن ــتان ن ــه افغانس ب
ــاض از  ــتان، ری ــی افغانس ــبات سیاس در مناس

جریان هــای همســو بــا پاکســتان حمایــت 
ــت. ــرده اس ک

ــعودی از  ــتان س ــمی عربس ــوت رس ــاال دع ح
ــن  ــور دو ت ــد ن ــا محم ــی و عط ــس اجرای ریی
ــت،  ــاد و مقاوم ــه جه ــوط ب ــای مرب از چهره ه
کــه  باشــد  می توانــد  پیــام  ایــن  حــاوی 
ریــاض نــگاه خویــش را بــه قضایــای داخلــی 

افغانســتان عــوض می کنــد.
عربســتان از بــدو پیدایــش طالبــان از متحــدان 
ــر  ــتقیم و غی ــۀ مس ــوده و به گون ــروه ب ــن گ ای
ــارت  ــتیبانی از ام ــت و پش ــه حمای ــتقیم ب مس

ــه اســت. اســامی مــا عمــر پرداخت
حــاال، ســفر ســه روزۀ رییــس اجرایــی فرصــِت 
ــدگاه  ــه دی ــم ســاخته اســت ک ــی را فراه خوب
بخشــی از مقامــات ســعودی در خصــوص 
روابــط و مناســبات سیاســی در افغانســتان 
عــوض شــود. البتــه اگــر رییــس اجرایــی 
بتوانــد بــه مقامــات ســعودی تفهیــم کنــد کــه 
ــورها،  ــایر کش ــزا از س ــد مج ــور بای ــن کش ای
قبــال  در  را  خویــش  خارجــِی  سیاســت 
ــدۀ  ــه آین ــوان ب ــد، می ت ــم کن ــتان تنظی افغانس

ــود. ــدوار ب ــور امی ــان دو کش ــط می رواب
عربســتان  هنگامی کــه  تــا  اســت  واضــح 
نــگاه  افغانســتان  بــه  پاکســتان  دریچــۀ  از 
ــور از  ــن کش ــِت ای ــع حمای ــار قط ــد، انتظ کن
ــتی  ــکال و تروریس ــدرو، رادی ــای تن جریان ه
ــد  ــتان بای ــأت افغانس ــود. هی ــد ب ــا خواه بی ج
بــه مقامــات ریــاض ایــن پیــام را برســاند کــه 
ــد در گــرو  ــط افغانســتان و عربســتان نبای رواب
ــه  ــته باشــدـ چنان ک ــرار داش کشــورِ ســومی ق
ــت. ــوده اس ــن ب ــین چنی ــۀ پس ــار ده در چه

ــته،  ــۀ گذش ــد ده ــعودی در چن ــتان س عربس
جریــان مقاومــت ضــد طالبــان کــه عمدتــا بــه 
ــد، را"شــیعه" و  ــان فارســی ســخن می گوین زب
وابســته بــه جمهــوری اســامی ایــران - رقیــب 

ــرد.  ــی می ک ــش- تلق ــی خوی منطقه ی
به رغــم این کــه گفتــه مــی شــود، طالبــان وارد 
ــتان  ــده اند، عربس ــی ش ــبات کان منطقه ی مناس
بازهــم نفــوذِ زیــادی در بیــن رهبــراِن طالبــان و 
دیگــر جریان هــای مخالــِف دولــت افغانســتان 
دارد. ایــن کشــور می توانــد بــا اســتفاده از 
نفــوذ خویــش بخشــی از ســراِن طالبــان را بــه 

میــز مذاکــرات بکشــاند.
بــر  ریــاض  سیاســِی  و  معنــوی  نفــوذ 
ــچ کســی پوشــیده نیســت.  ــر هی اســام آباد، ب
بــه همیــن دلیــل، ایــن کشــور می توانــد 
پاکســتان را متقاعــد بــه همــکاری در راســتای 
ــتان در  ــازد. پاکس ــتان س ــِح افغانس ــن صل تأمی
چنــد ســال پســین، ضمــن وقت کشــی در 

ــتان  ــت افغانس ــا دول ــح، ب ــای صل گفت وگوه
ــا  ــه تنه ــور ن ــن کش ــت. ای ــرده اس ــازی ک ب
طالبــان را بــه میــز مذاکــره نکشــانیده کــه حتــا 
فرماندهــان و ســراِن طالبــان را کــه متمایــل بــه 
ــرده و  ــا دســتگیر ک ــد، ی ــح بوده ان پروســۀ صل

ــانیده اســت. ــل رس ــه قت ــا ب ی
دچــار  افغانســتان  مســایل  در  عربســتان 
سوءبرداشــت و کج فهمــی اســت. ایــن کشــور 
تــا هنــوز هــم شــناخت الزم از مناســبات 
ــال  ــدارد. ح ــون ن ــتان و پیرام ــی افغانس سیاس
ــاد  ــر بنی ــتی ب ــناخِت درس ــتان ش ــه پاکس آن ک
منافــِع خویــش از افغانســتان دارد و یک راهبرد 
ــته  ــد و توانس ــال می کن ــز دنب ــخص را نی مش
عربســتان  بی مطالعــۀ  سیاســت گران  اســت 
ــد و آن  ــو ده ــش سمت وس ــل خوی ــه می را ب
تروریســم پروری  اســتراتژی  در  را  کشــور 
ــتان  ــازد. عربس ــامل س ــتان ش ــود در افغانس خ
نــگاه بــه شــدت مذهبــی، ایدیولوژیــک و 
ــت.  ــته اس ــتان داش ــه افغانس ــده ب پاکستانیزه ش
انتظــار مــی رود رییــس اجرایــی بــه صراحــت 
در خصــوص نــگاه عربســتان بــه افغانســتان بــا 
ایــن کشــور بحــث و گفت وگــو کــرده باشــد 
ــا صراحــت  ــر عبــداهلل ب و گفتــه می شــود داکت
مســألۀ صلــح و جنــگ را با عربســتان ســعودی 
مطــرح کــرده اســت. زیــرا عربســتان در جنــگ 

ــت.  ــریک اس ــتان ش افغانس
حــاال فرصتــی فراهــم گردیــده اســت کــه اگــر 
بــه گونۀ درســت از آن اســتفاده صــورت گیرد، 
می تــوان آهسته آهســته نــگاهِ عربســتان بــه 
جنــِگ افغانســتان را دگرگون ســاخت. دســتگاه 
سیاســِی افغانســتان بایــد از ایــن فرصــِت 
ــتفاده  ــی اس ــع مل ــتای مناف ــده در راس پیش آم
کنــد و ریــاض را متقاعــد ســازد کــه مناســباِت 
خویــش را بــا کابــل بــه گونــۀ مســتقیم برقــرار 

نمایــد.  
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در شرایطی که بحِث صلح وجنِگ افغانستان پیچیده تر می شود، 
اتفاقاتی نیز شکل می گیرند که این دو بحث را بیش از پیش 
از  برخی  گزارش هاِی  بنیاد  بر  چنان که  می سازند.  حیرت آور 
رسانه های خارجی، ما هیبت اهلل سفری به مسکو داشته و نیز 
ایران دفتری برای طالبان باز کرده است. اگرچه هر دو کشور 
در موردِ نشِر این خبرها واکنشی نشان نداده اند، اما نفس ابعادِ 
نیز پیچیده گی یی که حاال طالبان  منطقه یی و جهانِی جنگ و 
از  نگرانی  بر  همه  از  بیشتر  یافته اند،  سیاسی  ابزارِ  عنوان  به 

وضعیت افزوده است. 
در کنار این مسأله، انتظار دولت و یا دست کم ادبیاِت دولت 
شاخه یی  دولت،  به  گلبدین حکمتیار  پیوستِن  با  که  بود  این 
روند صلح  به  بوده اند،  ما رسول  نظِر  زیر  که  نیز  طالبان  از 
و  غنی  صلِح  توافق نامۀ  امضای  از  بعد  چنان که  می پیوندند؛ 
اسامِی  حزب  توسط  که  ویدیویی  برنامۀ  یک  در  حکمتیار، 
حکمتیار در ارگ پخش شد، اعامه یی منسوب به شاخۀ ما 
نشر  به  نیز  به دولت  پیوستن حکمتیار  از  رسول در حمایت 
منتشر  را  برعکس، هفتۀ گذشته رسانه ها ویدیویی  اما  رسید. 
برابِر  در  انشعابی،  طالباِن  رهبر  رسول  ما  آن  در  که  کردند 
صلحی که با حکمتیار صورت می گیرد سخن گفت و تصریح 
ما  پاکستان" است و  "برنامۀ  با حکمتیار  کرد که بحث صلح 
آن را رد می کنیم. این واکنش نشان می دهد که اعامیۀ قبلِی 
بوده  تقلبی  رسول،  ما  شاخۀ  به  منسوب  طالباِن  به  منسوب 
که  برنامه یی  و  حکمتیار  برابِر  در  درحالی  رسول  ما  است. 
که  کابل چیده شده است سخن می گوید  به  او  آوردِن  برای 
رسول  ما  از  ویدیویی اش  برنامۀ  در  اسامی  حزب  رهبر 
خواسته بود که به روند صلح بپیوندد و نیز از رییس جمهور 
خواسته بود که هرچه زودتر بحِث صلح با این شاخه از طالبان 
را روی دست بگیرد و زندانیاِن آن ها را رها سازد. آن  زمان، 
رسول  ما  میان  که  کردند  برجسته  را  نکته  این  حکومتی ها 
این  به صلِح  نهایت،  در  دارد که  رابطه یی وجود  و حکمتیار 
شاخه و نیز سایر شاخه های طالبان با حکومت منجر خواهد 
این  امضای  با  که  می شد  گفته  سند  امضای  از  قبل  حتا  شد. 
سند، وضعیِت جنگی و امنیتی در کشور بهتر خواهد شد.اما 
اکنون پس از گذشِت هفته ها از انعقاد قرارداد صلح، می بینیم 

که اوضاع بدتر شده، و بهتر نشده است. 
رسانه ها  به  سخنگویانش  و  حزب  این  رسمی  نمایندۀ  حتا 
با  هیچ گاه  استثنا،  کدام  جز  به  اسامی  حزب  که  گفته اند 
نهادهای امنیتی دولت در جنگ نبوده است که با امضای قرار 
داد صلح با حکمتیار، آن جنگ ها بر چیده شوند. با این حساب 
نهادهای  با  آقای حکمتیار جنگی  که  می بینیم  اعتراف  این  و 
امنیتی و در کل بادولت قایل نشده بود و بنابرین هیچ اسیری 
از سربازان امنیتی ما هم نمی تواند نزد او وجود نداشته باشد. 
با این حساب، منطق امضای قرار داد صلح با حکمتیار اصا 
دیده نمی شود. بنابراین دوباره شعارهای صلح  خواهانه پوچ از 
آب برآمدند و تشِت رسوایی ِ صلح با حکمتیار از بام به زمین 
افتاد و چهره ها عریان گشت. پس سوال این است که چه کسی 
تاواِن امضاِی قراردادِ صلح، با آن همه مخارج و حاتم بخشی را 
با دولت می جنگیده و نه هم پیوستن  با کسی می دهد که نه 
و نپیوستنش روی جنگ تأثیر دارد و نه هم هیچ شاخه یی از 

طالبان را می تواند به صلح بکشاند؟
اما در چنین شرایطی رییس جمهور غنی طی فرمانی که روز 
پنجشنبه صادر شد، از دادستانی ُکل خواسته است"ظرف مدت 
دو ماه، مصونیت رهبر و اعضای حزب اسامی را نسبت به 
اقداماِت قبلی سیاسی و نظامی شان تأمین کند". حزب اسامی 
افغانستان مطابق با احکام قانون اساسی و سایر قوانین کشور، 
با رعایت  برخوردار است و  تمامِ حقوق مدنی و سیاسی  از 
سیاسی  فعالیت  به  کشور،  قوانین  سایر  و  احزاب  قانوِن 
بر  نباید  آقای غنی گفته است که دولت  می پردازد. همچنین 
مراکز حزب اسامی بعد از این حمله کند؛ ادعایی که هیچ گاه 

مصداِق عینی نداشته است.
مصونیِت  حکمتیار  آقای  به  دیگر،  ماه  دو  تا  می رود  احتمال 
قضایی داده شود؛ امری که به شدت در برابِر خواسِت اکثریِت 
که  می دانند  مردم  حساب،  این  با  دارد.  قرار  افغانستان  مردمِ 
صلح با حکمتیار نه تنـها هیچ دردی را دوا نکرده و نمی کند، 
بلکه مخارج و مصیبت های کانی را بر شانه های آن ها قرار 
داده و خواهد داد. دیگر هیچ نیازی به اغراق در موردِ برنامۀ 
خود  به  اصًا  غنی  آقای  و  نیست  اسامی  حزب  با  صلح 

زحمِت بزرگ سازِی حکمتیار را ندهد!  

پس امضای صلح با حکمتیار 
به چه معنا بود؟
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مهم ترین سفِر داکتر عبداهلل 
در دولت وحدت ملی

حــاال فرصتــی فراهــم گردیــده اســت 
آن  از  گونــۀ درســت  بــه  اگــر  کــه 
می تــوان  گیــرد،  صــورت  اســتفاده 
آهسته آهســته نــگاِه عربســتان بــه 
جنِگ افغانســتان را دگرگون ســاخت. 
دســتگاه سیاســِی افغانســتان بایــد از 
ایــن فرصــِت پیش آمــده در راســتای 
منافــع ملــی اســتفاده کنــد و ریاض را 
متقاعــد ســازد کــه مناســباِت خویــش 
را بــا کابــل بــه گونــۀ مســتقیم برقرار 

نمایــد.  

ACKU
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اعضـای گـروه کاری مشـترک جامعـۀ مدنـی بـا تأکیـد بـر 
عـدم آماده گی افغانسـتان بـرای پذیرش 80 هـزار مهاجر از 
اروپـا، از دولـت کابل خواسـتند تـا معاهدۀ خود بـا اتحادیۀ 

اروپـا را لغـو کند.
فعـاالن مدنـی می گوینـد کـه اکنون حـدود 1.5 میلیـون نفر 
در داخـل کشـور آواره شـدهاند و رسـیده گی بـه آن هـا بـا 

مشـکات بی شـماری همراه اسـت.
بـه بـاور آنـان، افغانسـتان در حـال حاضـر، بـا مشـکات 
هزاران مهاجر که از کشـورهای همسـایه برگشـت کرده اند، 
دسـت و پنجـه نـرم می کنـد. دولـت تا هنـوز، نه تنهـا موفق 
نشـده کـه ضرورت هـای نخسـتین برگشـت کننـده کان را 
تأمیـن کنـد، بـل هیـچ برنامـۀ کاری یی نیـز دیده نمی شـود 

کـه ضامـن تأمیـِن سـرپناه و یـا وظیفه بـرای آنان باشـد.
ایـن خواسـت ها درحالی مطرح می شـوند که افغانسـتان در 
جـدول مهاجرت جهـان، جایگاه دوم را کسـب کرده  و تنها 
در سـال 2015 میـادی، 196.170 تن شـهروند افغانسـتان، 
در کشـورهای مختلـف اروپایـی، درخواسـت پناهنده گـی 

داده اند.
بخش هـای قابـل ماحظه یـی از 4000 تـن پناه جـو کـه در 
سـال 2015 و در حـدود 3000 تـن کـه تا مـاه اکتوبر 2016 

میـادی، در دریـای مدیترانـه غرق شـده اند. 
اجتماعـی  تأمیـن عدالـت  احمـد ذکـی، مسـوول جنبـش 
می گویـد: دولـت افغانسـتان نبایـد بـه بازگشـت مهاجـران 
زیـرا  کنـد،  تأکیـد  اروپایـی  کشـور های  از  افغانسـتانی 
نمی توانـد  موجـود،  بـه چالش هـای  توجـه  بـا  افغانسـتان 

بپذیـرد. آن هـا را 
آقـای ذکـی بـا بیـان این که دولـت وحـدت ملـی در حوزۀ 
کاریابـی، امنیـت، تحصیل و سـایر موارد ناکام بـوده، افزود: 
بـا وضعیتـی کـه اکنـون در افغانسـتان حکـم فرمـا اسـت، 

بازگشـت مهاجـران غیرقابـل قبول پنداشـته می شـود.
نعیـم نظـری، رییس شـبکۀ جامعـۀ مدنی و حقوق بشـر نیز 
می گویـد: افغانسـتان بـه عنـوان دومیـن کشـور در جـدول 

مهاجـرت جهان قـرار گرفته اسـت.
آقـای نظـری بـا بیـان این کـه معاهدۀ امضا شـده بـا اتحادیۀ 
اروپـا یـک گام بـه جلـو در یـک اقـدام غیـر دموکراتیـک 
اسـت، گفـت: اتحادیۀ اروپا در تاش اسـت تـا این معاهده 
را در گام نخسـت بـر افغانسـتانی ها عملـی کنـد کـه ایـن 

مـورد خـاف موازیـن حقوق بشـری اسـت.
بـه گفتـۀ رییس شـبکۀ جامعۀ مدنـی و حقوق بشـر: بر بنیاد 
یافته هـای فعـاالن مدنـی، مهاجرانـی کـه دوبـاره به کشـور 
بازگردانـده می شـوند، از سـوی پولیس مرزی مـورد آزار و 
اذیـت قـرار می گیرنـد کـه در ایـن مـورد باید توجـه جدی 

. شود
در ایـن حـال، احمدشـاه اسـتانکزی فعـال جامعـۀ مدنی که 
در یـک نشسـت خبـری صحبـت می کـرد، گفت: بـا توجه 
بـه معاهـدۀ امضـا شـده بیـن دولـت افغانسـتان و اتحادیـۀ 
اروپـا، 80 هـزار مهاجـر بایـد دوبـاره به کشـور بـر گردند.
آقـای اسـتانکزی بـا بیـان این کـه افغانسـتان آمـادۀ پذیرش 
ایـن شـمار مهاجـران نیسـت، افـزود: بازگشـت مهاجـران 
افغانسـتانی از اروپـا بـرای ملـت و دولت چالـش زا خواهد 

. د بو
ایـن فعـال جامعۀ مدنی از دولـت و اتحادیۀ اروپا خواسـت 
تـا موانـع سـد راه پناه جویـان را برداشـته و آن هـا را بـه کام 

مرگ نفرسـتند.
خلیـل روفـی، عضو گـروه مشـترک جامعـۀ مدنـی، اخراج 
اجبـاری پناه جویـان افغانسـتانی از اروپـا را نقـض صریـح 
داشـت:  بیـان  و  خوانـد  بشـری  حقـوق  کنوانسـیون های 
جامعـۀ مدنـی افغانسـتان مخالف اخـراج اجبـاری مهاجران 

افغانسـتانی از اروپـا هسـتند.
بـه گفتـۀ او: کشـور های که حامی حقوق بشـر بـوده، اکنون 
ایـن اصـل را نقـض کـرده و خـاف جهـت در حرکـت 

هسـتند کـه ایـن نیازمنـد تغییـر موضع اسـت.
او از اتحادیـۀ اروپـا و کشـور های اروپایـی خواسـت تـا از 

حقـوق بشـر حمایـت کـرده و مهاجـران را اخـراج نکنند.

رحیـم جامـی، یکی دیگـر از فعاالن جامعۀ مدنـی می گوید، 
کشـور های اروپایـی نبایـد به خاطر مسـایل سیاسـی، حقوق 

بشـر را نقض کنند.
بـه گفتـۀ او: در سـال های اخیـر حـدود 7 هـزار نفـر در 

شـده اند. غـرق  اروپـا  آب هـای 
این فعال مدنی خاطر نشـان کرده که شـهروندان افغانسـتان 
بـا پذیـرش هـزاران خطـر بـه اروپـا رو آورده اند، امـا برای 
بازگشـت آن هـا و تأمیـن امنیـت و شـغل آنـان هیچ گونـه 

تضمینـی وجـود ندارد.
آقـای جامـی از دولـت افغانسـتان و اتحادیۀ اروپا خواسـت 
تـا راه هـای بهتـری برای حل معضـل مهاجرت پیـدا کرده و 

با سرنوشـت افغانسـتانی ها بـازی نکنند.
ایـن فعـاالن مدنـی بـا پخـش اعامیه یـی گفتنـد که بـر اثر 
فشـارهای پی هـم اتحادیـۀ اروپـا بـاالی دولت افغانسـتان و 
بیـم از آن کـه کمک هـای جامعـۀ جهانی بـه افغانسـتان قطع 
یـا کـم گـردد، معاهـدۀ »راه مشـترک بـه جلـو«، رأی مثبت 
گرفـت و پارلمـان افغانسـتان، با وجـود مخالفت های واضِح 
بـه  را  معامله گونـه  معاهـدۀ  ایـن  مهاجریـن،  امـور  وزیـر 
تصویـب رسـاند. بـا تصویب شـورای ملـی نیز، وزیـر امور 
مهاجریـن آماده نشـد کـه این سـند را امضا کنـد. در نتیجه، 
یکـی از معاونـان وزیـر امـور مهاجریـن، بـه نماینده گـی از 

وزارت امـور مهاجریـن، پـای ایـن سـند امضا گذاشـت.
گفته شـده اسـت که بعد از امضای این معاهده، کشـورهای 
اروپایـی می تواننـد آن عـده ار شـهروندان افغانسـتان را کـه 
جـواب رد گرفتـه باشـند، دوبـاره بـه گونـۀ اجبـاری بـه 

برگردانند. افغانسـتان 
بـه  مشـترک  »راه  معاملـه  مدنـی،  فعـاالن  ایـن  گفتـۀ  بـه 
جلـو«، بـه شـکل کامـًا غیر دموکراتیـک، در حـال عملـی 
شـدن اسـت؛ زیـرا، متـن ایـن سـند، بـرای بررسـی کامـل، 
بـه اتحادیـۀ اروپـا فرسـتاده نشـده اسـت و از سـوی دیگر، 
بـه فعـاالن حقـوق مهاجریـن و بـه آنانـی  کـه از مهاجریـن 
افغانسـتانی حمایـت می کنند، هیچ فرصتی داده نشـده تا در 

ایـن مـورد، گفت وگـوی الزم را داشـته باشـند.
وعده ها عملی شوند

از سـویی هـم، گزارشـگر ویژۀ سـازمان ملل متحـد در امور 
حقـوق بشـر کـه به افغانسـتان سـفر کـرده اسـت، در مورد 
احتمـال افزایـش بی جاشـده گان در کشـور در ماه های آینده 

کرد. نگرانی  ابـراز 
چالـوکا بیانـی، گزارشـگر ویـژۀ ملـل متحد بـا بیـان این که 
احتمـال دارد در چند ماه آینده شـمار بی جاشـده گان داخلی 
در افغانسـتان بـه دلیـل ادامـۀ جنـگ و ناامنـی افزایـش یابد 
و بـه بیـش از یـک میلیون تن برسـد، نسـبت بـه پیامدهای 

افزایش آواره گان ُهشـدار داد.
بیانـی افـزود: »مـا از حکومـت افغانسـتان و جامعـۀ جهانی 
بـه  رسـیده گی  به خاطـر  بیشـتر  هرچـه  تـا  می خواهیـم 
به ویـژه  داخلـی  بی جاشـده گان  محافظـت  و  نیازمندی هـا 
در فصـل سـرما تـاش کننـد و راه هـای حـل دراز مـدت 
دسـت  روی  آنـان  نیازمنـدی  و  مشـکات  رفـع  به خاطـر 

گیرنـد.«
بـه گفتـۀ گزارشـگر ویژۀ حقوق بشـر سـازمان ملـل متحد، 
بی جاشـده گان  وضعیـت  بـه  بایـد  کمک رسـان  نهادهـای 
بـه صـورت جـدی توجـه کننـد، زیـرا منابـع کنونـی مالـی 
بـا توجـه بـه مشـکات روز افـزون بی جاشـده گان کافـی 

. نیست
چالـوکا بیانی گفـت: »من بـا بی جاشـده گان داخلی ماقات 
کـردم، یـک تعـداد آن هـا باربـار بـه اثـر ناامنی هـا از یـک 
محـل بـه محـل دیگر بی جـا شـده اند و اکنـون هـزاران تن 

از بی جاشـده گان در فقـر بـه سـر می برنـد.«
بـه بـاور او، الزم اسـت تا این افـراد بـه نیازمندی های دیگر 
خـود به ویـژه زمیـن، جای بـود و باش، آمـوزش و خدمات 

بهداشـتی نیز دست رسـی داشـته باشند.
گزارشـگر ویـژۀ سـازمان ملل متحـد در امور حقوق بشـر با 
اشـاره بـه وعدۀ کمک کشـورهای کمک کننـده در کنفرانس 
بروکسـل بـه بی جاشـده گان داخلـی افغانسـتان، خواسـتار 

عملـی شـدن هر چـه زود تر ایـن وعده ها شـد.
در ایـن حـال، دید بـان حقوق بشـر در گزارشـی اعـام کرد 
کـه هـزاران پناهجـوی افغانسـتانی بـه اجبـار راهی کشـور 

شـده اند.
تارنمـای اینترنتـی دیدبان حقوق بشـر در گزارشـی نوشـته 
اسـت کـه هـزاران پناهجـوی افغانسـتانی بـه دلیـل ناامن تر 
شـدن کشـور و شـرایط بـد اقتصـادی و معیشـتی، رهسـپار 
ترکیـه می شـوند تـا از آن جا خـود را بـه اروپا برسـانند؛ اما 
پـس از ماه هـا انتظـار در بـرزخ ترکیه، بـه آن ها بـرای آنچه 
"بازگشـت داوطلبانـه" اطاق می شـود، فشـار وارد می کنند.

بـه روایـت از گـزارش دیدبـان حقـوق بشـر، در فـرودگاه 
کابـل هـر روز زنـان و مردانـی را مشـاهده می کنیـد کـه بـا 
چهره یـی غمگیـن بـه وطـن بازگشـته اند. آن هـا در مسـیر 
سـفر بـه ترکیـه متحمـل هزینه هـای گزافـی شـدند و حـاال 
اجبـاراً بـه کشورشـان بازگشـتانده می شـوند. دولـت ترکیه 
بـه  بازگشـت،  بـه  افغانسـتانی  پناهجویـان  تشـویق  بـرای 
آن هـا نفـری 25 دالـر کمـک نقـدی واگـذار می کنـد. بـه 
پناه جویـان وعـده داده می شـود در فـرودگاه کابـل و پـس 
از پیـاده شـدن از هواپیمـا، کمک هـای نقـدی بیشـتری بـه 
دست شـان خواهد رسـید. البتـه پناهجویان در بـدو ورود به 
کابـل متوجـه می شـوند، قرار نیسـت هیـچ نهاد یا فرسـتادۀ 

دولتـی بـه آن هـا کمـک مالـی اعطـا کند.
در ایـن گـزارش هم چنـان آمده اسـت کـه در پاکسـتان هم 
فشـارهای زیـادی بـر مهاجـران وارد می شـود تـا پیـش از 

اتمـام سـال جاری میـادی ایـن کشـور را تـرک کنند. 
از اول جنـوری تـا 15 اکتبـر، 370 هـزار پناهجـو بـه اجبار 
راهـی افغانسـتان شـده اند؛ درحالـی کـه حـدود 220 هـزار 

نفـر از آن هـا بـه عنـوان پناهجـو ثبت نـام شـده بودند.
آمارهای رسـمی نشـان می دهـد، فقط در یک هفتۀ گذشـته، 
52 هـزار پناهجـو بـه کشـور بازگردانـده شـدند. بسـیاری 
از ایـن افـراد حتـا در یـک دهـۀ گذشـته خـارج از کشـور 

زنده گـی کـرده و برخـی حتـا متولـد پاکسـتان بوده انـد.

شــماری از باشــنده گان و اعضــای جنبــش دادخواهــی 
تاجیــکان و پشــتون های بامیــان روز پنج شــنبه بــا 
برگــزاری گردهمایــی اعتراضــی در کابــل گفتنــد کــه 
والــی بامیــان در برابــر تاجیک هــا و پشــتون های 

ــز دارد. ــورد تبعیض آمی ــت برخ ــن والی ای
معترضــان از حکومــت مرکــزی می خواهنــد کــه 
ــرد  ــرده و ف ــار ک ــان را برکن ــی بامی ــر، وال ــر زهی طاه

ــی کنــد. ــای او معرف ــی را به ج غیرحزب
ــی  ــان بامیان ــی از معترض ــد، یک ــن فرهمن محی الدی
می گویــد کــه والــی بامیــان بــا برخوردهــای دوگانــه، 
ــاد  ــه ایج ــت فاصل ــن والی ــنده گان ای ــان باش در می

ــرده اســت. ک
غصــب  بــه  را  بامیــان  والــی  معترضــان،  ایــن 
ــم  ــی مته ــتون های بامیان ــکان و پش ــای تاجی زمین ه
می کننــد و می گوینــد کــه او در برخــی از مــوارد 

ــی دارد. ــتم روا م ــم و س ــان ظل ــه آن ب
امــا طاهــر زهیــر، والــی بامیــان ایــن ادعاهــای 
ــا و پشــتون ها  ــش دادخواهــی تاجیک ه اعضــای جنب

ــبت  ــی نس ــه حلقات ــان را ب ــد و معترض را رد می کن
عملی شــدن  مانــع  می خواهنــد  کــه  می دهــد 

ــوند. ــان ش ــی بامی ــترپان فرهنگ ماس
آقــای زهیــر می افزایــد کــه تطبیــق ماســترپان 
ــای شــهروندان  ــای غصــب زمین ه ــه معن فرهنگــی ب
در  را  محلــی  حکومــت  بایــد  مــردم  و  نیســت 

عملی کــردن ایــن ماســترپان کمــک کننــد.
ــی  ــنده گان بامیان ــماری از باش ــز ش ــن نی ــش از ای پی
و نماینــده گان مــردم در مجلــس بــا راه انــدازی 
خیمه هــای  برپاکــردن  و  اعتراضــی  همایش هــای 
ــر  ــر زهی ــی طاه ــا معرف ــان را ب ــن مخالفت ش تحص
بــه عنــوان والــی بامیــان اعــام کرده بودنــد؛ امــا ایــن 

اعتراض هــا نتیجه یــی در پــی نداشــت.

معترضان خواهان برکناری والی بامیان شدند

هارون مجیدی

فعاالن مدنی به حکومت:

به مهاجران داخلی برسید
سپس مهاجرین خارجی را بخواهید

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1884     شنبه       1 عقرب  /     آ با  ن        y    1395   20 محرم  الحرام y 1437   22 ا و کتو بر  42016 www.mandegardaily.com

توت زمینی
اکسیدان ها  آنتی  و  پتاسیم  فوالت،   ،C ویتامین  فیبر،  از  خوبی  منبع  زمینی  توت 
جایگزین  یک  عنوان  به  زمینی  توت  می شوند  باعث  مغذی  مواد  این  می باشد. 
شیرین، باعث افزایش سامت قلب، کاهش خطر ابتا به انواع سرطان و در کل 

ارتقای سامتی بدن شود.
هم چنین دارای اماح کلسیم، آهن و فسفر می باشد. از مواد موثر مهم آن می توان 
تانن، موسیاژ، قندهای مختلف، سالیسیات ها و به خصوص اسیدهای میوه را 

نام برد.
فاقد چربی اشباع است و کالری کمی دارد و  از ویتامین و  توت زمینی سرشار 

مصرف این میوه از تصلب شرایین جلوگیری می نماید.
 

مالته
از نظر شیمیایی، مالته را منبع غنی ویتامین C می دانند و جالب آن که پوست آن در 
بسیاری موارد حتا مغذی تر از مالته است. کارشناسان موسسۀ ملی سرطان امریکا 
معتقدند موارد سرطان معده در امریکا تقریبًا کم است؛ زیرا در تمام ماه های سال 
مالته و مرکبات در دسترس همه قرار دارد و بیشتر مردم آن ها را مصرف می کنند. 
ویتامینC یکی از عوامل مهم مهارکنندۀ سرطان است، به طوری که این ویتامین را 
دشمن نیرومندی بر علیه یکی از عوامل شناخته شدۀ سرطان زا یعنی نیتروزامین ها 
می شناسند. مالته به علت دارابودن پروتیین و کلسیم قابل جذب و نیز قند کافی، 
یک مادۀ مغذی و مقوی محسوب می شود که می توان به منظور تقویت عمومی 
بدن از آن استفاده نمود. وجود هورمون های رشد، کلسیم، فسفر، آهن، ویتامین

A در مالته، شرایط الزم را برای رشد و نمو استخوان ها و عاج سازی به منظور 
استحکام دندان ها فراهم می کند؛ برای تقویت و رشد اطفال و نیز تأمین مواد الزم 
بدن، مصرف آن به زنان باردار و شیرده توصیه می شود. مصرف مالته به دلیل این که 
ادرار در  افزایش حجم  به  پتاسیم است، منجر  به ویژه  حاوی مواد معدنی کافی 
طول شبانه روز می شود و از این طریق سموم بدن دفع می گردد؛ در نتیجه انسان 

را بانشاط می سازد.
 

انگور
انگور، منبع خیلی خوب ویتامین C و منگنز، A و B است. هم چنین دارای مقداری 
از  آن  قرمز  نوع  مخصوصًا  انگور  است.  پتاسیم  و  فسفر  آهن،  کلسیم،  منیزیم، 
"غلیظ  پژوهشگران  گفتۀ  به  می کند.  پیش گیری  رگ ها  انسداد  و  شرایین  تصلب 
بودن خون، اکسیداسیون سریع کلسترول، سفت و سخت شدن رگ ها دالیل اصلی 
که  دریافته اند  پژوهشگران  این  است."  شرایین  تصلب  و  قلبی  بیماری های  بروز 
اکسیداسیون کلسترول، کاهش می یابد و رگ های خونی  انگور قرمز،  با خوردن 
منبسط می شوند و خون با سرعت بیشتری در بدن جریان می یابد. عاوه بر این، 
خوردن انگور قرمز موجب بهبود عملکرد قلب می شود. انگور قرمز، منبع سرشاری 
سفید  مادۀ  دارای  انگور  پوست  است.  "کوئرنستین"  به  موسوم  اکسیدان  آنتی  از 
"رزوراتول" است که از تراکم و روی هم انباشته شدن پاکت های خون جلوگیری 
می کند و در نتیجه مانع لخته شدِن خون در رگ ها می شود. انگور یکی از میوه های 
آن  به خاطر خواص ضدعفونی کننده گِی  این،  و  است  ضد سرطان شناخته شده 

است.
 

گیالس
گیاس در مقایسه با سایر میوه ها دارای آنتی اکسیدهای ضد بیماری بیشتری است. 
این میوه دارای بتاکاروتن، ویتامین C، پتاسیم، منگنز، آهن، فیبر و فوالت است. 
درون گیاس موادی وجود دارد که به تسکین درد در بیماری نقرس و آرتروز 
کمک می کند و خطر بروز بیماری های قلبی عروقی و دیابت و برخی سرطان ها 
را کاهش می دهد. گیاس هم چنین دارای ماتونین است که برای تنظیم الگوی 
مشکات  بروز  از  گیاس  هم چنین  و  است  الزم  بی قرار  پای  بیماری  و  خواب 

حافظه جلوگیری کرده و فرایند پیری را به تاخیر می اندازد.
DIGEST READER :منبع

بخش دوم و پایانی
بخش چهــارم

چــــــرا 
به جای دارو میوه بخوریم؟

عبدالبشیر فکرت، 
استاد دانشگاه کابل

عّلی  ضرورت  به  اعتقاد  اشاعره،  دید  از 
دانسته  نیرویی  دارای  علت  میشود  باعث 
شود که معلول را به وجود میآورد. ضرورِت 
عّلی به این معنا، از یک سو بر توحید افعالِی 
خداوند لطمه میرساند و از سوی دیگر، به 

نوعی مادهباوری منتهی میشود.
هم  که  ماندند  غافل  نکته  این  از  اشاعره 
معلوِل علِت  میتوان  را  علت و هم معلول 
حرارت  این که  کما  دانست.  نیز  سّومی 
دو  این  اما  است،  آب  شدن  منبسط  علت 
سّومی،  معلول  شدن(  منبسط  و  )حرارت 
را  آتش  همینسان،  به  است.  آتش  یعنی 
معلول  میتوان  است،  حرارت  علِت  که 
علت مافوقتری دانست. بنابراین، اعتقاد به 
بینیازی علت و  ضرورت عّلی نمیتواند به 
شود،  منتهی  آن ها  حقیقی  علِت  از  معلول 
بلکه تمام سلسلۀ علل و معلوالت را میتوان 
به  نهایی  مافوق  و  حقیقی  علت  از  ناشی 

حساب آورد.
اشاعره  که  است  معتقد  ژیلسون  اتین 
اصل  برانداختِن  میدانستند  به درستی 
است  طبیعت  برانداختِن  معنای  به  علیّت 
و  علم  فنای  مازم  طبیعت  برانداختِن  و 
که  عالمی  او،  دید  از  بود.  خواهد  فلسفه 
دارای قوانینی باشد که مندرج در ذاِت اشیا 
نباشد، چنین عالمی فاقد ضرورِت داخلی 
خواهد بود و معرفتِ  عقلی نیز در شناخِت 
آن توانایی نخواهد داشت . این درحالیست 
که اشاعره معتقد به شناخِت عالم بودند و 
نفی اصل علیّت را مساوی با شناختناپذیری 
عادی  جریاِن  به  آنان  نمیدانستند.  جهان 
شناخِت  به  میتوان  که  بودند  قایل  طبیعت 
جهان از این مجرا وارد شد، اما چون این 
است  واقع  الهی  ارادۀ  عادی تحت  جریاِن 
بخورد،  برهم  است  ممکن  لحظه  هر  و 
شناخت از جهان نیز ـ در دیِد اشاعره ـ با 

اطمینان بسیاری توأم نخواهد بود.
رویکرد اشاعره در نفی علیّت را نمیتوان با 
کلیّت آن پذیرفت ، بلکه باید آن را همراه 
عّامه  آورد.   نظر  در  مشخصی  قیود  با 

سلجوقی به نقل از سپینوزا آورده است.
هر  می کنند  خیال  نمی دانند،  که  مردمی 
وقت که نظم طبیعی در کار است، از سنِّت 
خداوند بی کار می شوند و وقتی خداوند به 

کار آغاز می کند، باید طبیعت کار نکند.
سنِت  طولی  رابطۀ  بر  دایر  رویکرد  این 
کما  اوست؛  ازلِی  حکمت  و  خداوندی 
طبیعی  قوانین  فعال بودِن  نمی توان  این که 
را به معنای بی نیاز بودن از اراده و مشیِّت 
خداوندی تلقی کرد، بلکه هریک از سنت 
و ارادۀ خداوندی در طولِ  هم قرار دارند و 
قرار دادِن این دو در برابر همدیگر توجیه 
چندانی برنمی تابد. در یک دسته بندی کلی 
به صورت  هم  خداوند  که  گفت  می توان 
در  غیرمستقیم  به گونۀ  هم  و  مستقیم 
دخالت  دارد.  دخالت  جهان  رویدادهای 
می توان  جهان  در  را  خداوند  مستقیم 
فوق  العادهیی  و  خاص  حالت-های  در 
تبدیل شدِن  از  قرآن  کریم  دید.  به وضوح 
بنی اسراییل به بوزینه ]بقره: 65[ تبدیل شدِن 
]شعراء: 32[ سرد  اژدها  به  موسی  عصای 
 ]69 ]انبیاء:  ابراهیم  برای  آتش  شدن 
تندبادهای طغیان گر و  با  عاد  قوم  هاکت 

پُرسروصدا ]حاقه: 6[ و سایر حوادثی یاد 
قدرت  و  اراده  مستقیم  که حضور  می کند 
خداوند را در کار جهان نشان می دهد. به  
همین سان، سنت های تکوینی یی نیز وجود 
به واسطۀ  الهی  ارادۀ  و  قدرت  که  دارند 
آن ها در جهان عمل می کند و این سنت ها 
تحویل ناپذیری  خداوندند.  آفریدۀ  نیز 
 ،77 اسراء:   ،23 ]الفتح:  الهی  سنت های 
احزاب: 62،  فاطر: 43[ را می توان دخالِت 
باواسطۀ خداوند در کار جهان دانست. در 
این میان، به این پرسشها که قوانین طبیعی 
و  کلیّت  یا  قطعیاند،  و  کلی  آیا  چیستند، 
ضرورت  رابطۀ  نیست،  کار  در  قطعیّتی 
عّلی تا کجا مؤجه است، باید پاسخ روشنی 
داد. سخنان بوترو  ]-1845 1921[ در این 

زمینه راهگشا به نظر میرسد:
حّد  در  که  نیستند  اموری  طبیعت  قوانین 
ذات خود واجب و ضروری باشند. به این 
اصل  بگوییم  میتوانیم  و  درمییابیم  که  معنا 
در جهان حرکت و تغییر است ولیکن تغییر 
عادت  یافت،  تکرار  و  همینکه جاری شد 
میشود و این عادات است که از آن ها تعبیر 

به قوانین میکنیم.
نقطۀ معینی  از  بوترو، چنان که آب  از دیِد 
جریان مییابد و سپس مسیرش را به سمِت 
بستر  خودش  برای  و  میگشاید  مشخصی 
چنین  نیز  طبیعی  قوانین  میکند،  ایجاد 
در  آب  که  را  مجراهایی  و  دارند  شأنیتی 
آن جریان مییابد، میتوان به قوانین طبیعت 
تشبیه کرد. اگر چنین دیدی درست باشد، 
قوانین طبیعی با دو اصل تعاقب و مجاورت 
بیش  جهان  و  است  مشابه  غزالی  و  هیوم 
و  دوام  نوعی  تابع  عّلی  ضرورت  از 
دیدگاه  از  طبیعی  قوانین  هممکانیست. 
گزارههایی  دینی   اعتقاد  و  عقل  مؤلفان 
شرایط  تحت  میدهند  توضیح  که  هستند 
این  در   . داد   معین، چه چیز رخ خواهد 
تعریف به درستی روشن نیست که قوانین 
طبیعی از چه قطعیّت و کلیّتی برخوردارند. 
کلیِّت  و  قطعیّت  دارای  طبیعی  قوانین  اگر 

الزم نباشند  چنان که بوترو توجه داده است 
و  میشود  باز  معجزات   برای  جا  آنگاه   -

قوانین طبیعی محدودیّت بیشتری مییابند.
از طرفی هم، ارایۀ معیار قاطع برای اثباِت 
نظم طبیعی توسط علم دشوار مینماید. علم 
با اتکا به روشهای استقرایی به سراغ اثبات 
نظم طبیعی میشتابد، درحالیکه استداللهای 
پس  نیستند.  یقینآور  استقرایی  و  آماری 
سخن علم در باِب نظم طبیعی را نمیتوان 
هم،  طرفی  از  پنداشت.  نهایی  و  قاطع 
ممتنع  را  چیزی  اثباِت  علم  است  ممکن 
محال  را  آن  وقوع  فلسفه  درحالیکه  بداند 
نمیداند. این نوع دوگانهگی میان فلسفه و 
دستآوردهای  به  که  میدهد  نشان  نیز  علم 
نظم  مسألۀ  در  دست کم  نمیتوان  علمی 
تمامی  همواره  بود.  مطمین  کامًا  طبیعی 
نیست  فراهم  علمی  تجربۀ  برای  شرایط 
با محدودیتهای  نیز  این رهگذر  از  علم  و 
به  اطمینان  میزان  که  است  مواجه  سختی 

نتایج آن را کاهش میدهد.
تبیین حوادث معجزهآمیز از مجرای اشراف 
بر قوانین طبیعی باعث میشود تا جنبههای 
به شدت  حوادثی  چنین  فراطبیعی  و  دینی 
از  بسیاری  بودِن  معجزه  شود.  کاسته  فرو 
حوادث نامتعارف را میتوان در تبیینناپذیری 
فیلسوفان  از  طبیعی آن ها دانست. شماری 
دارای  را  معجزات  تا  کردهاند  سعی  دین 
تبیین طبیعی نشان دهند. آن ها با توجه به 
این که برخی از وقایع امروزی در گذشتهها 
معجزهآمیز به نظر میرسیده است، معتقدند 
که امکان تبیین طبیعی معجزات در آیندهها 
از  آینده  که  حالیست  در  این  دارد.  وجود 
در  علم  سخن  و  است  بیرون  علم  قلمرو 
کوانتوم  فزیک  نیست.  قطعی  آینده  باِب 
فزیکی  ضرورتگرایی  بر  بیستم  قرن  در 
که آینده را با قطع و حتم پیشبینی میکرد، 
علم  را  آن چه  که  داد  نشان  و  داد  خاتمه 
پیشبینی  طبیعت  بنیادین  قوانین  بر  متکی 
رخ  آینده  در  حتمال  از  میزانی  به  میکند، 

خواهد داد و یا هم رخ نخواهد داد.

نظریۀ أتمی

 اشـاعره

ACKU



بابک ذاکری
"اسـتعاره کار رویاسـت در زبـان"؛ دانلـد دیویدسـن مقالۀ 
خـود بـا عنـوان "آن چه معنـای اسـتعاره اسـت"1 را با این 
اسـتعاره آغـاز می کنـد و بدیـن شـکل نشـان می دهـد کـه 
درسـت همان گونـه کـه ادعـا می کنـد، اسـتعاره را می تـوان 
نظـر  در  کـه  گرفـت؛ چـرا  کار  بـه  هـم  فلسـفه  در  حتـا 
دیویدسـون هرچنـد اسـتعاره فاقد معناسـت اما امـری مهم 
در ارتبـاط و کنش هـای انسـانی بـه شـمار می آیـد. بـرای 
فهـم این کـه چه گونـه می تـوان اسـتعاره را فاقـد معنـا امـا 
بااهمیـت تلقی کـرد، باید به تحلیل دیویدسـون از اسـتعاره 
رجـوع کـرد و هم  چنیـن آرای وی دربـارۀ زبـان و معنـا 
را نیـز نبایـد از نظـر دور داشـت. بنابرایـن در ایـن نوشـته 
کوشـش می شـود ابتـدا به اختصار، شـرح کوتاهـی از آرای 
دیویدسـن دربـارۀ زبـان و معنـا تـا آن جـا کـه بـرای فهـم 
نگـره اش دربـارۀ اسـتعاره الزم اسـت، به دسـت داده شـود 
و سـپس بـا تفصیـل بیشـتر بـه آرای وی دربـارۀ اسـتعاره 

گردد. اشـاره 

معنا در نظر دیویدسون 2
دانسـت.  فرگـه  پیـرو  بایـد  معنـا  دربـارۀ  را  دیویدسـون 
دیویدسـون کـه در سـنت فلسـفۀ تحلیلـی پرورانـده شـده 
بـود، بـرای پایه گذاری فلسـفۀ معنایـش مانند ویتگنشـتاین 
اول بـه آرای فرگـه متوسـل شـد. او نیـز معنـای هـر گزاره 
را شـرایط صـدق آن گـزاره می دانسـت. امـا دیویدسـون 
کوشـید تحلیـل کامل تـری از معنـا به دسـت دهـد و البتـه 
کوشـش های تارسـکی، منطـق دان لهسـتانی، ابـزار خوبـی 
در اختیـار او گذاشـته بـود. بنابـر رأی تارسـکی3 صـدق 
هـر زبانـی در زبـان دیگـری کـه او فرازبانـش می خوانـد، 
تعریـف می شـود. تارسـکی زبـان اولیـه را زبـان موضوعی 
نام گـذاری کـرد. فرازبان را تارسـکی شـامل تمـام جمات 
زبـان موضوعی و نـام آن جمات و هم چنیـن ادات منطقی 
می دانسـت. نـام هـر جملـه در نگرۀ تارسـکی همـان جمله 
اسـت کـه در گیومـه قـرار داده شـده اسـت. بنـا بـر نگـرۀ 
تارسـکی جملـۀ "برف سـفید اسـت" صـادق خواهـد بود 
اگر و فقط اگر برف سـفید باشـد. دیویدسـون با اسـتفاده از 
ایـن نگـره و قـرار دادن زبان طبیعی به جـای زبان موضوعی 
تارسـکی، صـدق جمات زبـان طبیعـی را این گونه تعریف 
کـرد کـه جملـۀ "الف" صادق اسـت اگـر و فقـط اگر الف 
برقـرار باشـد. شـرایطی کـه می توان برقـرار بودن یـا نبودن 
"الـف" دانسـت را دیویدسـون بـا توجـه بـه تحلیـل فرگه 

معنـای "الـف" تلقـی کرد.

زبان در نظر دیویدسون 4
دربـارۀ کل برنامـۀ فکـری دیویدسـون بـه تعبیـری می توان 
این گونـه اظهـار نظر کـرد که آن تحقیق در شـرایط پیشـین 
برقـراری ارتبـاط اسـت. همان گونـه کـه می دانیـم، تحقیـق 
در شـرایط پیشـین هـر چیـز میراثـی اسـت که کانـت برای 
فاسـفۀ پـس از خـود بر جای گذاشـته اسـت و ایـن همان 
چیـزی اسـت که در فلسـفۀ کانت عنوان اسـتعایی به خود 
گرفتـه اسـت. پـس بـه تعبیـری برنامۀ فکـری دیویدسـون، 
دیویدسـون  اسـت.  ارتبـاط  دربـارۀ  اسـتعایی  فلسـفه یی 
در کارهـای فلسـفی اش بـه ایـن نتیجـه می رسـد کـه فـرد 
)خـود(، دیگـری )ذهن دیگـر( و جهان شـرط برقراری هر 

نـوع ارتباطی اسـت.5
 

ایـن ارتبـاط بـه وسـیلۀ زبـان انجـام می شـود. دیویدسـن 
فراینـد زبان آمـوزی را فراینـد شـرطی شـدن می دانـد بدین 
نحـو کـه کسـی )دیگری( بـا پـاداش دادن و تخطئـه کردن، 
نـوزاد را بـا زبان آشـنا می کنـد.6 یعنی زبان آمـوز در ارتباط 
بـا دیگـری، مفهـوم خطـا و صـدق عینـی را از طریـق زبان 
می آمـوزد و بدین شـکل، فـرد واجد چیزی می شـود که آن 
را فکـر می نامیـم. پس زبان داشـتن پیش شـرط فکر داشـتن 
اسـت و زبـان داشـتن خـود ناشـی از عضـو یـک جامعـۀ 
زبانـی بـودن اسـت7. دیویدسـون هم چنیـن دربـارۀ زبـان، 
 آرای آسـتین فیلسـوف سرشـناس انگلیسـی را می پذیـرد. 
آسـتین در نگـره اش بـا عنـوان "اعمـال گفتاری" نشـان داد 
کـه زبـان همـواره تنهـا آن چیـزی نیسـت کـه به سـاده گی 
بتـوان واجـد صدق یا کذبش دانسـت. بلکه در نظر آسـتین، 
زبان بسـیار وسـیع تر از جمات صدق یا کذب پذیر اسـت. 
زبـان در ایـن تحلیـل، نوعـی کنـش بـه شـمار می آیـد کـه 
ماننـد هـر کنـش انسـانی دیگـر، از پیچیده گی هـای خـاص 
خـود برخـوردار اسـت و نبایـد آن را با تحلیل هـای منطقِی 
ساده سـازی شـده اشـتباه کـرد. دیویدسـون همان گونـه کـه 
نشـان خواهیـم داد، اسـتعاره را از این گونـه امـور می دانـد. 
امـری کـه معنـا نـدارد، اما بسـیار مهـم اسـت و در هر کجا 
کـه پـای زبان در میان باشـد، می تـوان بـه کارش گرفت، از 

جملـه در علم و فلسـفه و ادبیـات و...

و اما استعاره
دیویدسـون مقاله یـی را کـه در ابتـدا به آن اشـاره کردیم، با 
توضیـح بر نهـادۀ خودش دربارۀ اسـتعاره می آغازد. سـپس 
در ادامـۀ مقالـه اش می کوشـد بـه نگره هـای رقیب بـر نهادۀ 
خـودش حملـه بـرد و هریک را با اسـتدالل یا مثـال نقضی 
از میـدان بـه در کنـد و در آخـِر نوشـته اش بـه بعضـی از 
ثمـرات برنهـادۀ خـودش اشـاره می کنـد. به تعبیـر خودش: 
"ایـن مقالـه دربـارۀ معنـای اسـتعاره اسـت و برنهـاده اش 
ایـن اسـت کـه معنـای اسـتعاره همـان معنـای تحت الفظی 
واژه گان اسـت ونه چیزی بیشـتر." اما مخالفان دیویدسـون 

زبان شناسـان  و  ادیبـان  و  فاسـفه  از  وسـیعی  گسـترۀ  را 
تشـکیل می دهنـد؛ ولـی در نظر دیویدسـن تمـام متفکرینی 
کـه دربـارۀ اسـتعاره بـا دیویدسـن مخالف هسـتند، در یک 
اشـتباه مرکـزی هم پیمان انـد و آن ایـن اسـت کـه اسـتعاره 
عـاوه بـر معنـا یـا مفهـوم تحت الفظـی اش، معنا یـا مفهوم 

دیگری هـم دارد.
دیویدسـون هم چنیـن اضافـه می کنـد کـه چنیـن نگره هایی 
تـاش می کننـد که هـر اسـتعاره را بـا واژه گان دیگـری )یا 
بـه اصطـاح بـه تعبیر دیگـر( بیـان کننـد و البتـه در برخی 
انـواع این دسـته از تحلیل های مشـابه با نگره هایـی روبه رو 
می شـویم کـه هر نـوع تعبیـر دوبـارۀ اسـتعاره را غیرممکن 
می دانـد )از جملـه می تـوان بـه آرای ماکـس باک8 اشـاره 
کـرد(؛ امـا ایـن غیـر ممکـن بـودن ناشـی از ایـن نیسـت 
کـه آنـان اسـتعاره را چونـان دیویدسـون فاقـد معنـا بدانند، 
بلکـه بـه ایـن سـبب اسـت کـه آن هـا می پندارنـد اسـتعاره 
بـه نحـوی عجیـب یـا غیرقابـل توضیـح پیامـی بـه همـراه 
دارد کـه نمی تـوان آن پیـام را بـه هیچ وجـه در قالـب معانی 
تحت الفظـی واژه گان بیـان کـرد. دیویدسـون تلقـی کسـانی 
کـه اسـتعاره را "مفهومـی می داننـد کـه آشـکارا وسـیله یی 
چه قـدر  هـر  اسـت،  به خصـوص  پیامـی  رسـاندن  بـرای 
هـم کـه آن پیـام عجیـب باشـد" را بـه همـان انـدازۀ دیگر 

می دانـد. نادرسـت  تحلیل هـا 
ادبـی  سـنت  در  به خصـوص  و  قدیمی تریـن  از  یکـی 
اسـتعاره،  دربـارۀ  نگره هـا  ریشـه دارترین  فارسـی زبانان 
توسـل بـه شـباهت آن بـا تشـبیه اسـت. ایـن برنهـاده در 
آثـار ارسـطو9 ریشـه دارد. بـرای مثـال جال الدیـن همایی 
در کتـاب فنـون باغـت و صناعات ادبـی10 اسـتعاره را از 
انـواع مجـاز، یعنـی اسـتفادۀ لفـظ در غیـر معنـای رایجـش 
می دانـد و دربـارۀ اسـتعاره می نویسـد: "اسـتعاره عبـارت 
اسـت از آن کـه، یکـی از دو طـرف تشـبیه را ذکـر و طـرف 
دیگـر را اراده کـرده باشـند." یعنـی این کـه اسـتعاره همـان 
تشـبیه محـذوف اسـت. در ایـن برنهـاده معنـای اسـتعاره 
بسـیار قابـل دسـترس خواهـد بود و نیز اسـتعاره عـاوه بر 
معنـای ظاهـری اش دارای معنایـی مجازی نیـز خواهد بود.
بـا این کـه دربـارۀ ایـن نگـره می تـوان این پرسـش دشـوار 
را پیـش کشـید کـه چه گونـه می تـوان به تشـبیه مـورد نظر 
گوینـده دسترسـی پیـدا کرد؛ امـا تحلیل بهتری وجـود دارد 
دارد کـه هـم ایـن نگره و هم نگره یی که بسـیار به آن شـبیه 

اسـت را فلج 
می کنـد. نگـرۀ دیگری کـه آن هم از تشـبیه کمـک می گیرد، 
ایـن اسـت کـه اسـتعاره را بـا یـک تشـبیه اینهمـان در نظر 
می گیـرد و سـعی می کنـد بـا تحلیل معنای اسـتعاره، تشـبیه 
مطابـق بـا آن را بیابـد. ایـن جملـۀ نیچـه را در نظـر بگیرید 
کـه: "اگـر حقیقت زن باشـدـ چه خواهد شـد؟ آیا این ظن 
نخواهـد رفـت کـه فیلسـوفان همه گی، تـا بدان جـا که اهل 
جزمیـت بوده انـد، در کار زنـان سـخت خـام بوده انـد؟... 
آن جـدی بـودن هول نـاک، آن پیلـه کـردِن ناهنجـار کـه بنا 
بـه عـادت تاکنـون بدان شـیوه بـه سـراغ حقیقـت رفته اند، 
مگـر وسـایلی ناجـور برای نـرم کردنـی دل یـک زن نبوده 
اسـت؟ شـک نیسـت کـه این زن نگذاشـته اسـت کـه او را 

آورند."  به چنـگ 
در ایـن نوشـتۀ کوتـاه از پیش گفتار فراسـوی نیـک و بد11، 
نیچـه بـا تشـبیه زن به حقیقت سـعی در روشـن کـردِن این 
مضمـون دارد کـه فیلسـوفان در زنده گـی روزمـره همـواره 
ماننـد مردمـان بی دسـت وپا هسـتند، یـا این کـه می خواهـد 
بگویـد کـه آن هـا در کار فلسـفه بسـیار خام اند. کسـانی که 
بـرای اسـتعاره معنـای دیگـری غیـر از معنـای تحت الفظی 
قایل انـد، می کوشـند جماتـی ماننـد جماتـی کـه در بـاال 
گفتـه شـد را بـه کار گیرنـد و در ایـن مـورد مثـٌا تشـبیه 

مطابـق بـا آن را بیابند.

نمی تواننـد  منطقـی  مشـکل  یـک  از  همـواره  آن هـا  امـا 
بگریزنـد و آن ایـن اسـت کـه بـا تحلیـل منطقـی می تـوان 
نشـان داد کـه هـر تشـبیهی همواره درسـت اسـت؛ زیرا هر 
چیـزی از لحاظـی همـواره به چیز دیگری شـبیه اسـت. اما 
دربـارۀ اسـتعاره اوضـاع کامٌا بر عکس اسـت. چـرا که در 
اسـتعاره مثـٌا وقتـی می گوییـم "نرگسـش عربده جـو بود" 
جملـه را بـه نحـوی بیـان کرده ایـم که ایـن جملـه همواره 
کاذب باشـد. یـا بـا مثالی سـاده تر اگـر بگوییم "فانی شـیر 
اسـت" جمله یـی را تـدارک دیده ایـم کـه همـواره کاذب 
اسـت و ایـن جملـه در هـر شـرایطی بـا توجـه بـه معنـای 

تحت الفظـی اش، همـواره کاذب خواهـد بـود.
کسـی کـه طـرف دار ایـن اسـت کـه اسـتعاره همان تشـبیه 
محـذوف اسـت و یا مایل اسـت بگویـد که هر اسـتعاره یی 
بـا یـک تشـبیه متناظـر اسـت و بـا آن اینهمـان اسـت در 
این جـا نمی توانـد بگویـد منظـور مـا از شـیر بـودن فانی، 
این اسـت که او در صفتی مانند شـیر اسـت؛ زیرا همو باید 
قبـول کنـد که حتا اگـر این گونه باشـد، معنـای تحت الفظی 
اسـتعاره نبایـد کامٌا کاذب باشـد و یا این که اصٌا اسـتعاره 
بی معنـا باشـد. پـس شـرط پذیرفتـن آن نگره هایـی که ذکر 
شـد هـم بایـد ایـن باشـد کـه اسـتعاره عـاوه بـر معنـای 
تحت اللفظـی، دارای معنـای مجـازی دیگـری باشـد؛ حـال 

آن کـه نشـان داده شـد، اسـتعاره از ایـن معنا خالی اسـت.
ممکن اسـت کسـان دیگری بـرای توضیح معنای اسـتعاری 
به گسـترش معنایی در اسـتفادۀ اسـتعاری قایل شـوند. مثٌا 
دربـارۀ معنـای اسـتعاری جمله یـی کـه یکـی از منتقـدان 
دربـارۀ تولسـتوی گفتـه اسـت کـه: "تولسـتوی، کودکـی 
اسـت کـه وعـظ اخاقـی می کنـد" ممکـن اسـت این گونه 
قایـل باشـند که "کـودک" به تولسـتوی بالغ اشـاره می کند. 
یعنـی دایـرۀ مصادیـق واژه در معنـای اسـتعاری گسـترش 
می یابـد. امـا در ایـن مـورد بـه نظر می رسـد که اسـتفاده از 
اسـتعاره، نابـود کـردن آن اسـت؛ زیـرا معنای اسـتعاری در 
هـر اسـتعاره بخـار می شـود و چیـز مشـت پرکنی به دسـت 

نمی دهـد.
دیگـران ممکـن اسـت بـرای توجیـه معنـای اسـتعاری بـه 
ابهـام قایـل شـوند. بـه ایـن مصـرع از حافـظ توجـه کنید: 
"ببیـن کـه در طلبـت حـال مردمـان چـون اسـت"؛ در این 
مصـرع کلمـۀ "مـردم" در دو معنای مردمک چشـم و مردم 
بـه کار گرفته شـده اسـت و مـا برای فهـم این هـر دو معنا 
بایـد جملـه را دوبـار بـا توجـه بـه هـر دومعنـا بازخوانـی 
کنیـم. در تحلیـل دیویدسـون بـا این کـه چنین اسـتفاده یی، 
یکـی از صنایـع ادبـی مجـاز بـه شـمار مـی رود، امـا هرگز 
نمی تـوان آن را بـا اسـتعارۀ اینهمـان در نظـر گرفـت، زیرا: 
"در اسـتعاره هیـچ احتیـاج مبرمی بـه تکرار وجـود ندارد".

امـا در ایـن نگـره که در وهلـۀ اول سـاده و بی اهمیت جلوه 
می کنـد، نکته یـی وجـود دارد. هـر نگره یـی کـه می کوشـد 
اسـتعاره را با توجـه به چندمعنایی بـودن واژه گانش توضیح 
دهـد، بـه کاربـرد واژه و واژه هایـی کـه آن هـا را مشـترک 
لفظـی می نامنـد، اشـاره دارد. در ایـن نگـره بـه معنـای واژه 
توجـه نمی شـود )معنـا در دیویدسـون(. در واقـع در ایـن 
نگره هـا چیـزی دربـارۀ جهـان نشـان داده می شـود و هیـچ 

چیـز دربـارۀ معنـا گفته نمی شـود.
بارهـا اشـاره می کنـد کـه هیـچ  دیویدسـون در مقالـه اش 
مخالفتـی با اهمیت اسـتعاره نـدارد، بلکه او بر آن اسـت که 
بـا تحلیلـش اسـتعاره را بـه جایگاه واقعـِی خـود برگرداند. 
دیویدسـون در انتهـای مقالـه اش پـس از این کـه می کوشـد 
تمـام نگره هایـی کـه اسـتعاره را بـه نحـوی از انحـا دارای 
معنایـی غیـر از معنـای تحت الفظـی واژگانـش می دانـد نقد 
کنـد، بـه توضیـح نگـرۀ خـود می پـردازد. او می گویـد راه 
آن  روی  پیـش  بن بسـت  از  رفتـن  بـرون  بـرای  سـاده یی 
نگره پـردازان وجـود دارد و آن راه صرفـٌا ایـن اسـت کـه از 
ایـن ایـده کـه اسـتعاره پیامی با خود بـه همراه دارد، دسـت 
بشـویند و قبـول کننـد کـه اسـتعاره حـاوی هیـچ معنایـی 
نیسـت، بلکه اسـتعاره اصـٌا به محـدودۀ معنـاداری مربوط 

نمی شـود، بلکـه مربـوط بـه حـوزۀ کاربرد اسـت.
اسـتعاره تأثیـر زیـادی بـر شـنونده می گـذارد، امـا نحـوۀ 
تأثیرگـذاری اش به روان شناسـان و دیگر دانشـمندان مربوط 
اسـت. اسـتعاره مربـوط بـه بخشـی از کنش هـای انسـانی 
اسـت کـه با حـوزۀ معنـا هم پوشـانی نـدارد. دامنۀ اسـتعاره 
بسـیار گسـترده تر از معنـاداری اسـت و بـه تعبیـری، تمـام 
هنرهـا را در بـر می گیـرد. همـان گونـه کـه نمی تـوان یـک 
تابلـوی نقاشـی را بـا چندیـن هـزار واژه بیان کـرد و یا یک 
قطعـه موسـیقی را نمی تـوان دارای هیـچ معنایـی دانسـت، 
اسـتعاره را هـم نمی تـوان دارای معنـا دانسـت امـا ایـن بـه 

معنـای بی اهمیتـی اسـتعاره نیسـت.
هنـوز یـک پرسـش باقـی مانـده اسـت و آن ایـن اسـت که 
وقتـی مـا یـک اسـتعاره را بـا تعبیر دیگـر بیـان می کنیم، در 
واقـع دسـت بـه چـه عملـی می زنیـم؟ واقعیـت این اسـت 
کـه ما بـا تعبیـر دوبارۀمان از اسـتعاره معنای آن را به دسـت 
نمی دهیـم، بلکـه می کوشـیم بـرای کسـی کـه از اسـتعاره 
آگاهـی نـدارد، نشـان دهیم که اسـتعاره سـعی می کند توجه 
مـا را بـه کـدام جهـت معطـوف کنـد. ایـن کار را منتقدیـن 

مهربانانـه بـرای مـا انجـام می دهند.
 

دیویدسون و ویتگنشتاین
در انتهـا شـاید خـوب باشـد کـه آرای دیویدسـن دربـارۀ 
کوتاهـی  بـه  متأخـر  ویتگنشـتاین  آرای  بـا  را  بی معناهـا 
مقایسـه کنیـم. ویتگنشـتاین در آثـارش بـه نوعـی از معنای 
ثانویـه اشـاره دارد کـه بـه رأی دیویدسـون دربارۀ اسـتعاره 
بگوییـم  اگـر  مثالـی می گویـد  او در  اسـت.  بسـیار شـبیه 
"پنج شـنبه الغـر اسـت و چهارشـنبه چاق اسـت." آیا چاق 
و الغـر در این جـا معنایـی دارنـد غیـر از آن چـه کـه در 
کاربـرد معمول شـان بـا آن روبـه رو هسـتیم؟ او در پاسـخ 
می گویـد: "ممکـن اسـت کسـی این جـا از معنـای اولیـه 
و ثانویـه صحبـت کنـد" و سـپس مـی افزایـد: "تنهـا اگـر 
واژه یی معنای اولیه یی برای شـما داشـته باشـد، شـما آن را 
بـه معنـای ثانویه بـه کار می بریـد." بنا بر نظر ویتگنشـتاین، 
مـا تنهـا می توانیـم معنـای "چـاق" و "الغـر" را بـه طریق 

معمول شـان اسـتفاده کنیـم.
 ایـن آمـوزۀ معنـای اولیـه و ثانویـه در ویتگنشـتاین بسـیار 
زیـرا  اسـت.  اسـتعاره  دربـارۀ  دیویدسـون  رای  بـه  شـبیه 
معنـای ثانویـه هـم در پژوهش های فلسـفی ویتگنشـتاین با 
این کـه معنـا را در آن جـا کاربـرد واژه تعریـف می کنـد، امـا 
از جملـه مـواردی اسـت کـه جـزو بی معناها باقـی می ماند؛ 
بی معناهایـی کـه در زبان ما وجـود دارند و چونان اسـتعاره 
در آرای دیویدسـون علـل برخی از انگیزش هـا و رفتارهای 
مـا هسـتند. می بینیـم کـه دو فیلسـوف متفـاوت کـه حتا در 
مبانـی هـم با یک دیگـر کامًا موافـق نیسـتند، در تبیین زبان 
طبیعـی تـا چه حد بـه هم دیگر نزدیـک می شـوند. در تبیین 
امـر پیچیده یـی چـون زبـان، گویا دسـت همـه کوتـاه مانده 

اسـت و خرمـا بـر نخیل.
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احمد عمران
هرچنـد بـا رفتـن جنرال عبدالرشـید دوسـتم، معـاون اول 
ایـن  وضعیـِت  فاریـاب،  والیـت  بـه  ریاسـت جمهوری 
منطقـه و به ویـژه ولسـوالی قورمـاچ نسـبتًا بهبـود یافـت 
و همین طـور بـا آغـاز تحـرکاِت نظامـی در والیت هـای 
تـا حـدودی حمـاِت  قنـدوز،  لغمـان و  فـراه،  هلمنـد، 
طالبـان عقـب زده شـد؛ ولـی ایـن هرگـز بـه معنـای رفع 
خطـِر حمـاِت بعـدی از ایـن والیـات و دیگـر مناطـِق 

کشـور نیسـت. 
همیـن اکنـون بـه گفتـۀ منابع رسـمی، حداقـل 17 والیِت 
کشـور در معـرض تهدیـد مسـتقیِم مخالفـاِن مسـلح قرار 
دارد. چنـد روز پیـش، ولسـوالی گلـراِن هـرات در غـرب 
کشـور، تـا نزدیکـِی سـقوط پیـش رفـت ولـی بـر اثـر 
تاش هـای نیروهـای امنیتـی کشـور، دوبـاره وضعیـت به 

برگشـت.  عـادی  حال 
غـرب  در  جهـادی  ارشـد  فرماندهـان  از  اسـماعیل خان 
کشـور در دو سـخنرانِی جداگانـه، نسـبت بـه وضعیـِت 
کشـور در مجمـوع و والیت هـای غربی به صـورِت خاص 
هشــدار داد. او دولـِت مرکـزی را تهدیـد کـرد کـه در 
صـورِت عـدم رسـیده گی به وضعیـت موجـود، در غرِب 
کشـور خـودش ابتـکار عمـل در مبـارزه بـا مخالفـان را 
به دسـت خواهـد گرفـت. اسـماعیل خان جنگ در کشـور 
را محصـوِل حضـورِ کشـورهای بیگانـه دانسـت و گفـت 
کـه همیـن لحظـه دسـت کم 50 سـازمان اسـتخباراتی در 

افغانسـتان در حـاِل رهبـری و مدیریـِت جنـگ انـد.
جـدِی  واکنـش  بـا  اسـماعیل خان  سـخنان  ایـن   
سـخنگوی  و  شـد  روبـه رو  کشـور  ریاسـت جمهورِی 
در  گروهـی  و  فـرد  هیـچ  کـه  گفـت  رییس جمهـوری 
افغانسـتان حـِق دخالـت در امـور نظامـی را نـدارد. ولـی 
بـه  زمانـی  چـه  دولـت  کـه  این جاسـت  اصلـی  سـوال 

وظایـِف خـود در قبـال شـهروندان بـرای تأمیـن امنیـِت 
میـان  ایـن  در  و  کـرد  عمـل خواهـد  مال شـان  و  جـان 
نقش شـهروندان چیسـت؟... مسـلمًا نمی تـوان همین طور 
بـه وضعیـِت در حـاِل وخامـت نـگاه کـرد و دسـِت روی 

گذاشـت.  دسـت 
فرامـوش نکنیم که سـخناِن اسـماعیل خان حداقل در میان 
طیـِف بزرگـی از شـهرونداِن کشـور در غـرِب افغانسـتان 
مـورد اسـتقبال واقع شـده و عده یـی، حتا کسـانی که نوِع 
برخـوردِ او بـا قضایـا را در گذشـته نقـد می کردنـد، از 
سـخناِن اخیـِر وی حمایـت کرده انـد. امـا این اسـتقبال به 

معناسـت؟ چه 
 دقیقـًا بـه ایـن معناسـت کـه مـردم نسـبت بـه وضعیـِت 
آن  بـرای  چاره یـی  می خواهنـد  و  انـد  نگـران  کشـور 
قابـل  تنهـا  نـه  فعلـی  ادامـۀ وضعیـِت  اندیشـیده شـود. 
بـه  را  خطرناکـی  نتایـج  می توانـد  بـل  نیسـت،  تحمـل 
بـارآورد. دولـت وحـدت ملـی در موقعیِت خوبـی از نظر 
مشـروعیِت سیاسـی قـرار نـدارد و شـاید سـروصداها در 
مـورد پایـان کارِ آن، پـس از مـاه سـنبلۀ امسـال، بـه دلیل 
برگـزاری کنفرانـس بروکسـل و شـدت گرفتـِن جنگ هـا 
در نقـاط مختلـف کشـور، مقـداری فروکـش کرده باشـد، 
ولـی ایـن اصـًا به معنـای پایـان یافتـِن این مبحـث بوده 

نمی توانـد. 
دولـت وحـدت ملـی زمانـی می توانـد مشـروعیِت خـود 
را نگـه دارد کـه بـه اصلی تریـن وظایـِف خـود در برابـر 
کنـد.  بـا صداقـت و فوریـت عمـل  شـهرونداِن کشـور 
مشـروعیِت ایـن دولـت را، عـدم صداقـِت بـه تعهداتـش 
پایینـی در  آسـیب رسـانده و امـروز از حمایـِت بسـیار 
جامعـه برخوردار اسـت. رهبـران دولت وحـدت ملی گاه 
چنـان جّوگیـر می شـوند کـه از یـاد می برنـد چـه قـول و 
قرارهایـی بـه مـردم داده بودنـد. آقـای رییـس جمهـوری 

در زمانـی کـه ایـن سـمت را رسـمًا تحویـل می گرفـت، 
از بـه میـان آمـدِن جامعـۀ امـن و دولتـی پاسـخگو خبـر 
مـی داد، ولـی حاال پس از گذشـِت دو سـال از عمر دولت 
وحـدت ملـی، کـی می توانـد ثابـت کنـد کـه مـا امنیت و 
دولـت  و  یافته ایـم  گذشـته  بـه  نسـبت  بیشـتری  ثبـاِت 

وحـدت ملـی، واقعـًا یـک دولـت پاسخگوسـت؟ 
تمـام  کـه  گرفته انـد  یـاد  ملـی  وحـدت  دولـت  سـران 
مشـکاِت موجود را به گذشـته نسـبت دهند، ولی سـوال 
این جاسـت که آن هـا تا به حال بـرای رفع نابسـامانی های 

بـه میـراث مانده از گذشـته چـه انجـام داده اند؟ 
این کامًا درسـت اسـت کـه اسـتفاده از زور بـرای تأمین 
امنیـت، از وظایـِف دولت هاسـت؛ ولـی در ایـن معادلـه 
نسـبتی میـان دولـت و شـهروندان نیـز وجـود دارد. وقتی 
اسـماعیل خان در غـرِب کشـور صـدا بلنـد می کنـد کـه 
دولـت توانایـی تأمیـن امنیـت را نـدارد و او خـود وارد 
میـدان خواهد شـد، به این معناسـت کـه اقدام های دولت 
در سـطح کاِن کشـور قناعت بخـش نبوده و مردم نسـبت 

بـه وضعیـت نگـران اند.
دچـار  امنیـت  تأمیـن  در  اسـماعیل خان  برداشـت  اگـر   
چنـدان  نیـز  دولت مـردان  برداشـت  در  اسـت،  مشـکل 
معقولیتـی نمی تـوان سـراغ کـرد. چـرا بایـد شـهروندان 
هنگامـی کـه بـا مشـکِل امنیتی روبـه رو می شـوند، به فکر 

نباشـند؟  چاره جویـی 
عـدم توجه شـهروندان بـه مقوالتی چـون امنیـت و ثباِت 
کشـور نمی توانـد موجـه بـه نظـر برسـد. شـهروندان حق 
ندارنـد کـه سـاح و تجهیـزاِت نظامـی در اختیـار داشـته 
باشـند، امـا می توانند شـرایط را بـرای انجـامِ عملیات های 
فراهـم  امنیتـی  نیروهـای  بـرای  مخالفـان  علیـه  موثـر 
سـازند. از جانـب دیگـر، متأسـفانه ایـن شـایبه نیـز پـس 
از درگیری هـای شـمال کشـور به وجـود آمـده کـه دولت 
ارادۀ الزم بـرای تأمیـن امنیـت در کشـور را نـدارد و اگـر 

هـم دارد، از چنیـن توانـی برخـوردار نیسـت. 
رهبـران کشـور متأسـفانه نقـش مـردم در تأمیـن امنیت را 
یـا نادیـده گرفته انـد و یـا هـم بـه آن کـم بهـا داده انـد. تا 
زمانـی کـه عمًا مسـاعی مشـترک میان مـردم و دولت در 
راسـتای تأمیـن امنیـت و ثبـات به وجـود نیایـد، نمی توان 
پایـدار در کشـور مطمیـن  امنیـِت  برقـراری  بـه  نسـبت 
بـود. شـاید به صـورت مقطعـی، دولـت بتواند از سـقوط 
شـهرها جلوگیـری کنـد، ولی تا چـه زمانی ایـن وضعیت 
ادامـه می یابـد؟ تـا چـه زمانـی بایـد معـاون اوِل ریاسـت 
جمهـوری فرماندهـی جنـگ را در بخشـی از کشـور بـه 

بگیرد؟  عهـده 
بـه ایـن معادلـه از هـر طـرف که نـگاه شـود، معیـوب به 
نظـر می رسـد. نـه وظیفـۀ معـاون اوِل ریاسـت جمهوری 
اسـت کـه بـه جبهـه بـرود و نـه هـم مـردم نسـبت بـه 
بگذارنـد.  االشـه  روی  دسـت  می تواننـد  امنیت شـان 
تأمیـن امنیـت بـا برنامه ریزی و ایجـاد هماهنگـی در میان 
نهادهـای مختلـف میسـر خواهد شـد تـا بتواننـد یکدیگر 
را حمایـت کننـد و فضایـی را به وجود آورند کـه در پرتو 

آن، کشـور بـه امنیـت و ثبـاِت سراسـری برسـد.   

عنـوان  زیـر  برنامه یـی  در  در  غنـی  رییس جمهـور 
بلنـد  مقام هـای  در  زنـان  بـرای  متحـول  "رهبـری 
دولتـی" گفتـه اسـت که فرهنـگ مرد محـوری یکی از 

اسـت. امـروزی  جهـان  مشـکات  بزرگتریـن 
در ایـن برنامـه کـه روز پنجشـنبه برگـزار شـده بـود، 
الزیـرا سـگنبایوه رییـس اداره ملـل متحـد بـرای زنـان 
گفـت: امـروز جهـان بـه خاطـر رهبـری بـه راه هـای 
جدیـد نیـاز دارد و زنـان در رهبـری متحـول نقـش 

عمـده ای را ایفـا مـی کننـد.
خانـم الزیـرا سـگنبایوه ابـراز آرزومندی کرد کـه زنان 
از طریـق ایـن برنامـه بتوانند یکجـا با مردهـا به خاطر 
رسـیدن بـه اهداف شـان همکاری و تشـریک مسـاعی 

یند. نما
سـپس، سـوزن کولمـن مربـی و تسـهیل کنندۀ برنامـه 

رهبـری متحـول بـرای زنـان گفـت کـه کار کردن بـا زنان 
برجسـته در سـطح حکومـت و توانمند سـاختن آنها برای 

مـا قابـل افتخار اسـت.
وی گفـت کـه زنـان در ایـن برنامـه در رابطـه بـه مسـایل 
و  بحـث  موجـود  چالش هـای  و  فرصت هـا  و  مختلـف 
تبـادل نظـر کردنـد و تجـارب شـان را با همدیگر شـریک 

 . ختند سا
رییـس جمهـور کشـور، گفت که بیـن رهبـری و مدیریت 
تفـاوت وجـود دارد زیـرا در بعضـی حـاالت 90 در صـد 
ضـرورت بـه مهارت هـای رهبـری اسـت و 10 در صـد 
مدیریتـی و برعکـس بعضـی اوقات 90 در صـد ضرورت 

بـه مهارت هـای مدیریتـی و 10 در صـد رهبری می باشـد، 
امـا جامعـه مـا و حالت تحولی کـه روی دسـت داریم، در 

ایـن زمینه ضـرورت به تعـادل دارد.
محمـد اشـرف غنـی گفـت: فرهنـگ مـرد محـوری یکی 
از بزرگتریـن مشـکات جهـان امـروزی اسـت و از ایـن 
جهـت مـا به یک مشـکل فکـری بنیـادی قـرار داریم. وی 
همچنـان گفـت کـه یکـی از مشـکات ما فرهنـگ گوش 
کـردن اسـت، زیـرا مـا به خـود گـوش می کنیـم و عکس 
العمـل اول مـا این اسـت کـه چطور حـرف مخاطب خود 

را کـم جلـوه بدهیم.
رییـس جمهور در مـورد ایجاد فضای مطمیـن کاری برای 

زنـان، گفـت که زنـان بـا دولـت مشـترکاً کار کنند که 
یـک فضـا ایجاد گردد تا هم مشـکات شـنیده شـوند 
و ایـن موضـوع روشـن گـردد کـه در کـدام حالت ما 

مـی توانیم قانـون را تطبیـق کنیم.
رییس جمهـور غنـی گفـت که اگـر وزیر، رییـس و هر 
مقـام دیگـری زنـان را بـه چشـم بـد ببیننـد، فـوراً از 

وظیفـه سـبکدوش خواهند شـد.
وی افـزود: مدیریـت برنامه سـی بی آر را شـخصاً پیش 
خواهـم بـرد و در جایی کـه من باشـم زنان افغانسـتان 
نـه تنهـا نقـش مسـاوی، بل کـه نقـش بیشـتر خواهنـد 

داشت.
رییـس جمهـور غنـی خطـاب بـه زنـان گفـت: شـما 
اطمینـان داشـته باشـید تـا روزی کـه این امانـت به من 
سـپرده شـده اسـت، هیچ گونـه تعللـی در عملی شـدن 

تعهـدات مـا در قسـمت زنـان وجـود نخواهد داشـت.
وی گفـت کـه نیاز اسـت تـا یک فضـای اعتمـاد و احترام 
بیـن زن و مـرد وجـود داشـته باشـد زیـرا احتـرام پیامبـر 
مـا حضـرت محمـد )ص( بـه خانمـش بـی بـی خدیجه، 
بـی نظیـر بود، پـس ما چیـز جدید نمـی خواهیـم، چیزی 
را مـی خواهیـم کـه همیشـه در فرهنـگ مـا وجود داشـته 

ست.  ا
رییس جمهـور خاطـر نشـان کـرد: مـن امیـد و بـاور کامل 
دارم کـه بـا سـهم مثبـت شـما زنـان یـک تغییـر و تحـول 
اساسـی در جامعـه، فرهنـگ و ارتباطـات مـا بـه وجـود 

آمد. خواهـد 
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 Human Rights« د بـري حقونو د څارنې نړیوال سـازمان

Watch« وايـي، د افغانسـتان پـه اوږده جګړه کې ماشـومانو 

ته پـه وحشـتناک ډول زیات زیان رسـېدلی دی.

پـه  اړه،  پـه  تلفاتـو  ملکـي  د  کـې  پـه جګـړه  سـازمان  دې 

افغانسـتان کـې د ملګـرو ملتونـو د سـیايس دفرت»یونامـا«د 

رپـوټ پـه حواله ویيل چـې د ماشـومانو تلفات د اندېښـنې 

دي. وړ 

د بـري حقونـو دڅارنـې نړیوال سـازمان د یونامـا د رپوټ 

دې برخـې ته اشـاره کړې چـې وايـي، د روان کال په لومړیو 

نهـو میاشـتو کـې ۶۳۹ کوچنیـان وژل شـوي او تـر۱۸۰۰ 

زیـات زخمیان شـوي دی.

دا د تېـر کال پـه پرتلـه د جګـړې لـه املـه د کوچنیانـو پـه 

تلفاتوکـې ۱۵ سـلنه زیاتوالـی څرګنـدوي چـې سـاري نـه 

. لري

پـه  وایـي،  سـازمان  نړیـوال  څارنـې  د  حقونـو  بـري  د 

افغانسـتان کـې لـه ۲۰۱۳ میالدي کال راهیسـې د جګړې له 

املـه د کوچنیانـو تلفـات د زیاتېـدو پـه حـال کـې دي.

درپـوټ پـه حواله، په افغانسـتان د امنیتي ځواکونو او وسـله 

والـو طالبانـو تـر منځ د نښـتو لـه زیاتېـدو او ډېرو سـیمو ته 

د جګـړې لـه پراختیا رسه سـږکال ډېـر کوچنیان وژل شـوي 

او زخمیان شـوي دي.

د بـري حقونـو د څارنـې نړیـوال سـازمان ویـيل چـې پـه 

افغانسـتان کـې د نـا چاودېدلـو مـوادو او ماینونو ۸۴ سـلنه 

قربانیـان کوچنیـان دي.

یـاد سـازمان د ملګـرو ملتونـو د رپـوټ په حوالـه ویيل چې 

پـه افغانسـتان کې د ملکـي تلفاتـو د زیاتې برخې مسـؤلیت 

پـر وسـله والـو طالبانـو دی او د هغـوی لـه ټولـو ادعـاوو 

رسه چـې د ملکـي خلکـو د امنیـت پـه اړه یـې کـوي، زیات 

ملکيـان په ګڼ مېشـتو سـیمو کـې د انتحاري حملـو له امله 

کېږي. وژل 

د رپـوټ پـه حواله، هغو وسـله والـو چې د اسـالمي دولت 

پـه نـوم لـه وسـله والـې ډلـې یـا داعـش رسه ځانونـه متحد 

ګڼـي، پـه وروسـتیو نهـو میاشـتو کـې وحشـتناک جنایـات 

کـړي چې پـه کابل کـې د هـزاره ګانو پـر مظاهـره حمله یې 

بېلګه ده. ښـه 

رپـوټ وايـي چـې پـه کابـل کـې د هـزاره ګانـو پـر مظاهره 

حملـه وروسـتیو کلونو کې تـر ټولو وژونکـې اوخونړۍ وه.

د بـري حقونـو د څارنـې نړیوال سـازمان دې ته هم اشـاره 

کـړې چـې د حکومتـي ځواکونو پـه حملوکې زیـات ملکي 

وګـړي وژل او زخمیـان کېږي.

رپـوټ وايـي، پـه تېـرو نهـو میاشـتو کـې د افغـان امنیتـي 

ځواکونـو او دحکومـت رسه د متحـدو ډلـو پـه حملـو کـې 

لږترلـږه ۶۲۳ تنـه وژل شـوي او نږدې ۱۳ سـوه تنه زخمیان 

شـوي چې د تېرکال پـه پرتله ۴۲ سـلنه زیاتوالی څرګندوي.

رپـوټ ویـيل چـې زیات تلفـات په هوايـي حملـو او په ګڼ 

مېشـتو سـیمو کـې د چاودېدونکو مـوادو د چاودنـې له امله 

پېښ شـوي دي.

د دې تلفاتـو لـه دریـو یوه برخـه د نړیوالـو ځواکونو د حملو 

لـه امله بلل شـوې ده.

»یونامـا«  دفـرت  سـیايس  ملتونـو  ملګـرو  د  کـې  کابـل  پـه 

خـرداری ورکـړی چـې پـر ملکـي سـیمو د مبباریـو او د 

درنـو وسـلو د حملـو د دوام پـه صورت کې بـه زیات ملکي 

پکـې  هـم  کوچنیـان  چـې  يش  زخمیـان  او  ووژل  وګـړي 

شـاملېږي.

دې رپـوټ تـه پـه پـام، د بـري حقونـو د څارنـې نړیـوال 

سـازمان پـه افغانسـتان کـې د جګـړې پـر ټولـو خـواوو غږ 

کـړی چې د جګـړې د نړیوالـو قوانینو پر اسـاس، د ملکيانو 

او پـه ځانګـړي ډول د کوچنیانـو امنیـت تـه پـام وکـړي.

د بـري حقونـو د څارنـې نړیـوال سـازمان وايـي چـې کـه 

د  ډول،  ځانګـړي  پـه  او  تلفـات  ملکـي  ونـي،  داسـې 

پاتـې يش. بـه جـاري  قتلونـه  کوچنیانـو 

د برشي حقونو د څارنې نړیوال سازمان:دولت و برداشِت ناقص از مقولۀ »امنیت«

جګړو افغانستان ماشومانو 

ته وحشتناک زیان رسولی

اشرف غنی:

مرد محـوری مشکل جـهان امـروز است
ACKU
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ورزش

ــون،  ــان کی م ــخنرانی ب ــل، از س ــازمان مل ــیه در س ــی روس ــده دایم نماین
ــور  ــه حض ــار ب ــا یک ب ــه حت ــوریه ک ــارۀ س ــازمان در ب ــن س ــرُکل ای دبی
ــرد. ــگفتی ک ــراز ش ــته، اب ــاره یی نداش ــور اش ــن کش ــت ها در ای تروریس
ویتالــی چورکین،دیــروز جمعــه اعــام کــرد کــه بــان کی مــون در 
ــک  ــل در ی ــازمان مل ــی س ــع عموم ــای مجم ــرای اعض ــود ب ــخنرانی خ س
نشســت غیررســمی کــه بــه ســوریه اختصــاص داشــت، هیــچ اشــاره یی بــه 

ــت. ــرده اس ــور نک ــن کش ــت ها در ای ــور تروریس ــال ها حض س
ــارۀ  ــرُکل ســازمان ملــل در ب ــه ممکــن اســت دبی چورکیــن گفــت: "چگون
اوضــاع ســوریه و وضعیــت دشــوار ایــن کشــور ســخن بگویــد، امــا در بــارۀ 
ــد و  ــکوت کن ــش س ــره و داع ــتی جبهه النص ــای تروریس ــور گروه ه حض
واژه یــی نگوید؟"نماینــدۀ دایمــی روســیه در ســازمان ملــل از بــان کی مــون 

پرســید: آیــا مبــارزه بــا تروریســم از اهــداف ســازمان ملــل نیســت؟
چورکیــن هم چنیــن گفــت: آیــا دبیــرُکل هنــگام ســخنرانی در بــارۀ ســوریه، 
قطع نامــۀ 2254 شــورای امنیــت را کــه از اعضــای ســازمان ملــل خواســته 
ــد،  ــدام کنن ــوریه اق ــتی در س ــای تروریس ــودی کانون ه ــرای ناب ــت ب اس

فرامــوش کــرده بــود؟
ــرُکل ســازمان ملــل کــه در دورۀ مســوولیت او گروهــی  ــان کی مــون، دبی ب
از کشــورهای غربی-غربــی بــه پیشــگامی امریــکا و عربســتان ســعودی ســه 
ــی و  ــه ویران ــن را ب ــی و یم ــوریه، لیب ــی س ــه، یعن ــم خاورمیان ــور مه کش
ــه  ــا نگرفت ــن اقدام ه ــه ای ــی علی ــچ موضع ــون هی ــودی کشــانده اند، تاکن ناب

اســت.
دبیــرُکل ســازمان ملــل حتــا حاضــر نشــده بــه صــورت شــفاهی حمایــت از 
تروریســت ها در ســوریه را کــه بــه قتــل عــام گســتردۀ مــردم ایــن کشــور 

منجــر شــده اســت، محکــوم کنــد.
ــزارش  ــک گ ــع انتشــار رســمی ی ــا مان ــون حت ــان کی م از ســوی دیگــر، ب
ســازمان ملــل شــد کــه در آن، عربســتان بــه علــت 18 مــاه بمبــاران یمــن 
ــان و  ــژه زن ــور به وی ــان کش ــر از غیرنظامی ــزار نف ــدود 10 ه ــتار ح و کش

ــود. کــودکان محکــوم شــده ب
دبیــرُکل ســازمان ملــل کــه تــا پایــان ســال جاری میــادی دورۀ مســوولیت 
ــورهای  ــای کش ــر اقدام ه ــکوت در براب ــر س ــزون ب ــود، اف ــام می ش او تم
ــچ  ــی، هی ــزار جنگ ــوان اب ــت ها به عن ــرورش تروریس ــی در پ غربی-عرب
ــت ها  ــر تروریس ــوریه در براب ــروع س ــی و مش ــت قانون ــی از دول حمایت
ــد. ــارزه می کن ــده مب ــن پدی ــا ای ــش ب ــه از شــش ســال پی نکــرده اســت ک

اشـتون کارتـر، وزیـر دفـاع امریـکا در واکنش بـه تهدیدهای کوریای شـمالی 
مبنی بـر حملـۀ پیش دسـتانه بـه کوریای جنوبـی و امریـکا گفت که کشـورش 
بـه هـر حملۀکوریای شـمالی حتـی حمله هسـته یی با قـدرت هر چـه تمام تر 

پاسـخ خواهد داد.
کارتـر کـه در پایـان نشسـت مشـترک دیپلمات هـا و مقام های نظامـی امریکا 
و کوریای جنوبـی سـخن می گفـت، افـزود: حتا اگـر کوریای شـمالی بتواند با 
موفقیـت چنیـن پرتاب هایـی را انجـام دهـد، با پاسـخ قاطعانۀ ارتـش امریکا 

روبـه رو می شـود و پیونـگ یانـگ باید ایـن موضوع را جـدی بگیرد.
او پرتـاب یـک فرونـد موشـک موسـودان بالسـتیک کوریای شـمالی در روز 
پنج شـنبۀ هفتـۀ گذشـته را حرکتـی شکسـت خـورده و ناموفـق توصیف کرد 

کـه نقـض آشـکار قطع نامه هـای شـورای امنیت اسـت.
سـخنان ایـن مقـام امریکایـی درحالی صـورت می گیرد کـه تارنمـای "چاینا 
ارگ" چیـن می نویسـد: "هـان میـن کـو" وزیـر دفـاع کوریای جنوبـی نیـز 
بـا کارتـر همتـای امریکایـی خـود در بـارۀ تقویـت قابلیت هـای دفاعـی و 
بازدارنـده در برابـر کوریای شـمالی در نشسـت امنیتـی در واشـنگتن توافـق 

اسـت. کرده 
کارتـر در مصاحبه یـی پـس از ایـن دیـدار گفـت کـه کوریای شـمالی گمـان 
نکنـد ایـن حملـه موفـق می شـود، بلکه شکسـت خواهـد خورد و عـاوه بر 

امریـکا از کوریای جنوبـی نیـز پاسـخی شـکننده دریافـت خواهـد کرد.
او پیشـتر نیـز گفتـه بـود کـه کشـورش بـه حفـظ امنیـت کوریای جنوبـی و 
دفـاع از آن متعهـد اسـت و این دفـاع، شـامل بازدارنده گی گسـترده با کمک 

قابلیت هـای کامـل نظامـی امریـکا می شـود.
هم زمـان وزیـر دفـاع کوریای جنوبـی گفتـه اسـت کـه کشـورش در حـال 
همـکاری بـا امریـکا بـرای اسـتقرار تجهیـزات الزم در منطقه بـرای مقابله با 

حملـه احتمالـی کوریای شـمالی اسـت.
و  امریـکا  آماده گـی  بـر  دال  نشـانه یی  اگـر  اسـت  گفتـه  کوریای شـمالی 
کوریای جنوبـی مبنی بـر حملـه بـه خـود مشـاهده کنـد، دسـت بـه عملیـات 

پیش دسـتانه نظامـی علیـه هـر دو کشـور خواهـد زد.
حاضـر  زمـان  در  کـه  کـرد  تأکیـد  هم چنیـن  کوریای جنوبـی  دفـاع  وزیـر 
کشـورش و امریـکا در حـال افزایش همـکاری در بخش های امنیـت دریایی 

و سـایبری هسـتند.
اوضـاع در شـبه جزیرۀ کوریـا به شـدت پُـر تنـش اسـت و امریـکا بـه بهانـۀ 
دفـاع  سـپر  دارد  کوریای شـمالی،قصد  تسـلیحاتی  سـامانه های  بـا  مقابلـه 
موشـکی "تـاد" خـود را نیز در کوریای جنوبی مسـتقر کند که مـورد مخالفت 

چیـن و روسـیه قـرار گرفته اسـت.
پکن و مسکو استقرار این سامانه را تهدیدی برای خود تلقی می کنند.

مقدماتی  رقابت های  نهایی  مرحلۀ  در  حریفانش  افغانستان،  فوتبال  ملی  تیم 
جام ملت های آسیا را به تاریخ )30/دی/جدی( مطابق با 18 جنوری خواهد 

شناخت.
در مرحلۀ پایانی این رقابت ها، 24 تیم به شمول افغانستان در 6 گروه 4 تیمی 
با هم رقابت خواهند کرد که تیم های اول و دوم هر گروه به صورت مستقیم 

به جام ملت های آسیای 2019 امارات صعود خواهند کرد.
برای  چهارم  برتر  تیم های  از  یکی  به عنوان  رقابت ها   E گروه  از  افغانستان 

نخستین بار به این مرحله راه پیدا کرده است.
در واقع 12 تیم این مرحله با 12 تیمی که به صورت مستقیم از دور نخست 
مقدماتی، مسافر امارات شده اند، 24 تیم جام ملت های آسیای 2019 امارات 

را تشکیل خواهند داد.
مانده  باقی  مسابقات  این  قرعه کشی  به  ماه   3 به  نزدیک  این که  به  توجه  با 
روزهای  در  تدارکاتی  مناسِب  دیدارهای  تنظیم  با  می تواند  افغانستان  است، 

فیفا، کماکان شانس صعود سید دوم این رقابت ها را داشته باشد.
الزم به ذکر است که مرحلۀ نهایی این رقابت ها از نوروز 95 مطابق با مارچ 

2017 آغاز و تا نوروز 98 ادامه خواهد داشت.
تا کنون مشخص نیست که قرعه کشی این مسابقات براساس عملکرد تیم ها در 
دور نخست مقدماتی ملحوظ می شود یا براساس صعود و سقوط در جدول 

رده بندی فیفا.
این درحالی است که روز گذشته فوتبالنامه به نقل از "AFC" ادعا کرده است 
که کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم دارد تا قرعه کشی این رقابت ها را براساس 
عملکرد تیم ها در دور نخست مقدماتی جام جهانی و جام ملت ها برگزار کند. 

البته این موضوع تا کنون در حد یک فرضیه مطرح شده است.

تیم ملی هندبال نوجوانان پسر کشور در مسابقات جنوب آسیا مقام پنجم را 
کسب کرد، اما تیم ملی دختران با دو شکست پی درپی، نتوانست مقام کسب 

کند.
سید ذکریا، معاون فدراسیون هندبال کشور گفت: تیم های ملی نوجوانان پسر 
و دختر که شامل 24 بازیکن، دو داور، شش مربی، دو عضو فدراسیون هندبال 
و نمایندۀ ریاست تربیت بندی می شد، 16 میزان عازم بنگادش شدند و پس 

از پایان رقابت های هندبال جنوب آسیا، امروز به کشور بازگشتند.
راه یابی  منظور  به  یک بار  سال  دو  هر  که  مسابقات  این  افزود:  ذکریا  آقای 
تیم های برتر به رقابت های جام ملت های آسیا برگزار می شود که امسال این 

مسابقات در شهر داکا پایتخت بنگادش برگزار گردید.
دختر  و  پسر  نوجوانان  ملی  تیم های  حضور  با  رقابت ها  این  که  گفت  او 

افغانستان، بنگادش، نپال، هند، سریانکا و پاکستان برگزار گردید.
افغانستان  پسر  نوجوانان  ملی  تیم  که  افزود  هندبال کشور  فدراسیون  معاون 
در این مسابقات توانست با شکست تیم های پاکستان و سریانکا، مقام پنجم 
را کسب کند، اما تیم دختران با دو شکست پی درپی از تیم های بنگادش و 

مالدیو، از ادامه حضور در این رقابت ها باز ماند.
رییس فدراسیون هندبال خاطر نشان ساخت که تیم های هندبال کشور به دلیل 
نبود میدان های معیاری و امکانات الزم از آماده گی الزم برای حضور در این 

مسابقات برخوردار نبودند.
رفع  زمینۀ  در  تا  خواست  المپیک  ملی  کمیتۀ  از  هندبال  فدراسیون  معاون 
آن  بازیکنان  برای  الزم  امکانات  فراهم آوری  و  فدراسیون  این  مشکات 
به صورت جدی همکاری کند تا بتوانند تا در رقابت های جهانی برای کشور 

افتخار بیافرینند.
حنا بارز، یکتن از بازیکنان تیم ملی هندبال نوجوانان دختر گفت: "ما هیچ 
نوع آماده گی برای این مسابقات نداشتیم و این سبب شد تا نتایج خوبی را 

بدست نیاوریم."
ذبیح اهلل صدیقی، عضوتیم ملی پسران نیز ضمن ابراز نگرانی از نبود امکانات 
برای این تیم، از کمیتۀ ملی المپیک خواست تا با ساخت میدان های معیاری، 

زمینۀ رشد این رشته ورزشی را فراهم سازد.
محمود حنیف، سرپرست کمیتۀ المپیک ضمن قدردانی از تاش های تیم های 
در  را  مجهز  میدان  یک  ساخت  کمیته  این  که  گفت  نوجوانان  هندبال  ملی 
بودجه سال آینده خود در نظر گرفته است که با منظور شدن بودجه عمًا کار 

آن آغاز خواهد شد.
هندبال، یک ورزش گروهی شبیه فوتبال است که با شرکت دو تیم که هرکدام 

دارای هفت بازیکن هستند، برگزار می شود.
دروازه  داخل  را  توپ  باید  امتیاز  کسب  برای  بازیکنان  هندبال،  ورزش  در 
حریف جای دهند. در هندبال، از دست برای پاس دادن و شوت کردن استفاده 

می شود و مدت بازی آن، 60دقیقه است.

بان کی مون:

حمالت حلب 500 کشته برجا 
گذاشته است

وزیر دفاع امریکا:
به هر حملۀ هسته یی 

کوریای شمالی پاسخ می دهیم

زمان قرعه کشی مقدماتی جام 
ملت های آسیا مشخص شد

نوجوانان هندبال در مسابقات 
جنوب آسیا به مقام پنجم رسیدند

محمد صالح مصلح

خدا را در بند خویش كشیده ایم!
اختـــاف و درگیـــری اصلـــی مـــا متدینـــان برســـر 
ـــا  ـــا م ـــا ب ـــدا تنه ـــم خ ـــر می کنی ـــه فک ـــت ک ـــن اس ای

ـــت. ـــا اس ـــا و در م و از م
ـــت،  ـــا اس ـــا م ـــا و ب ـــق از م ـــا ح ـــه تنه ـــا ک ـــن ادع ـــای ای ـــر به ج اگ
در طلـــب رضـــای حـــق و خوشـــنودی آن می بودیـــم، جهـــان را 
ـــای  ـــون رض ـــم، چ ـــی می کردی ـــف و خوب ـــادی و لط ـــز از ش لبری
ـــاز  ـــه و نم ـــواف کعب ـــت، ط ـــدا اس ـــق خ ـــا خل ـــِت ب ـــدا در خدم خ

ـــد. ـــخص باش ـــِت ش ـــانۀ حقانی ـــد نش ـــا نمی توان و دع
فـــرد مســـلمان، حقیقت طلـــب اســـت و در پـــی فهـــِم حقیقـــت 
ـــی،  ـــا ایمان ـــروی ی ـــت اخ ـــی ورزد، حقیق ـــا نم ـــی اب ـــچ تاش از هی
بالونـــی نیســـت تـــا برشـــاخ هرکســـی بســـته شـــود و بیان گـــر 
ــون  ــوی همچـ ــِت معنـ ــد. حقیقـ ــت باشـ ــه حقیقـ ــیدن بـ رسـ
ـــر  ـــود و دره ـــی ش ـــتی متجل ـــام هس ـــه برتم ـــت ک ـــیدی اس خورش
ذره یـــی جلـــوه می نمایـــد، کســـی نمی توانـــد بگویـــد کـــه 
ـــری  ـــس دیگ ـــزد هیچ ک ـــت و در ن ـــت او اس ـــا در دس ـــت تنه حقیق
ــان  ــه نشـ ــن این کـ ــت ضمـ ــار حقیقـ ــای انحصـ ــت. ادعـ نیسـ
دهنـــدۀ کـــم عمقـــی اندیشـــۀ مدعـــی اســـت، اثـــرات منفـــی آن 
ــه  ــود کـ ــاری می شـ ــی و خون بـ ــای فرقه یـ ــب درگیری هـ موجـ
بدتریـــن جنایت هـــا را می توانـــد توجیـــه کنـــد و قســـاوت های 
پلیـــدی را دینـــی بخوانـــد و جنایـــت کاران را مجاهـــد و غـــازی 

ـــد. ـــب ده لق
ـــت  ـــی اس ـــی و خودخواهی ی ـــر انحصارطلب ـــا ب ـــی م ـــای بدبخت بن
ــای  ــیم و به جـ ــدا را می کشـ ــده گان خـ ــدا، بنـ ــام خـ ــه به نـ کـ
ـــوب  ـــش خ ـــۀ خوی ـــیم و از ذایق ـــت و دوزخ می فروش ـــدا، بهش خ

و بـــد را بـــه معرفـــی می گیریـــم.
خـــدا تنهـــا از مســـلمانان، مســـیحیان و یهودیـــان نیســـت، خـــدا 
ـــد  ـــدای هن ـــتی، خ ـــه هس ـــدای هم ـــت، خ ـــم اس ـــه عال ـــدای هم خ
ـــا  ـــی در همه ج ـــای خدای ـــت، جلوه ه ـــم هس ـــان ه ـــن و جاپ و چی
ــان های  ــتار انسـ ــه کشـ ــه بـ ــان هایی کـ ــت و انسـ ــی اسـ متجلـ
دیگـــر می پردازنـــد، تنهـــا انســـان نمی کشـــند، بلکـــه همـــراه بـــا 
انســـان، خـــون خـــدا را هـــم می ریزنـــد و تجلـــی خـــدا را هـــم 
نابـــود می کننـــد، به جـــای خدمـــت بـــه خـــدا، خیانـــت بـــه او 

می ورزنـــد.
ـــدا را  ـــه خ ـــت ک ـــن اس ـــی در ای ـــن داران مدع ـــی دی ـــی بدبخت تمام
ـــری را  ـــس دیگ ـــان، ک ـــز خودش ـــیده اند و ج ـــش کش ـــد خوی در بن

ســـهیم نمی داننـــد.

حفیظ اهلل مصدافق

جنرال لوژی :
در ادبیـــات نظامـــی، جنـــرال بـــه کســـی گفتـــه 
می شـــود کـــه جنـــرال باشـــد. بـــه عبـــارت دیکـــر، 
کســـی کـــه جنـــرال باشـــد، او را جنـــرال می گوینـــد. یـــا ســـاده تر 
بگویـــم، فـــردی کـــه جنـــرال باشـــد، در اصـــل خـــودش جنـــرال 
ـــار  ـــه چه ـــرال ب ـــود. در ُکل جن ـــه می ش ـــرال گفت ـــه او جن ـــت و ب اس
نـــوع تقســـیم شـــده اســـت کـــه در ذیـــل بـــه معرفـــی گرفتـــه 

می شـــود:
ـــی اســـت کـــه یـــک عمـــر شـــترچرانی کـــرده  ـــرال: جنرال ـــتر جن 1- ُش
ـــتر  ـــتگیرکردن ش ـــر دس ـــی در ام ـــی باالی ـــارت نظام ـــه و مه و تجرب
ـــیدن  ـــرای رس ـــدازد. ب ـــگ بیان ـــم جن ـــترها را باه ـــد ش دارد و می توان
بـــه ایـــن رتبـــه، داشـــتن پـــوز و چنـــۀ شـــتر ماننـــد، مهم تریـــن 
ــون  ــگ و کون به کـ ــی جنـ ــرال گاهـ ــن جنـ ــت. ایـ ــی اسـ ویژه گـ
کـــردِن شـــترها را دیـــده اســـت و بـــس. اگـــر بخواهـــد ســـام 
عســـکری تقدیـــم کنـــد، در پـــِس گـــردن خـــودش محکـــم یـــک 

ــد. ــّلی می زنـ ِسـ
2- ُزوَرن جنـــرال: ایـــن جنـــرال یکـــی از معروف تریـــن جنـــراالن 
نظامـــی اســـت. زورن جنـــرال بـــه کســـی گفتـــه می شـــود کـــه 
توانایـــی و مهـــارِت فیرکـــردن بـــا چره یـــی و غولـــک را نـــدارد، 
امـــا اقاربیـــن و واســـطۀ زور دارد و بـــه زور بـــه رتبـــۀ جنرالـــی 
می رســـد. ایـــن جنـــرال جـــز جنـــگ پـــدر و مـــادرش در خانـــه، 
هیـــچ جنـــِگ دیگـــر را ندیـــده اســـت. اگـــر صـــدای فیـــری بـــه 
گوشـــش برســـد، بـــرای دادِن پاســـِخ متقابـــل، از پایـــان فیرهـــای 

هوایـــی زیـــادی َســـر می دهـــد تـــا حریـــف را بشـــرماند.
3- دالـــر جنـــرال: ایـــن جنـــرال خیلـــی کامیـــاب اســـت. دالـــر 
جنـــرال مهارت هـــای جنگـــی را در کوچـــه می آمـــوزد. در اصـــل 
ـــرال  ـــر جن ـــد. دال ـــی برس ـــۀ جنرال ـــن رتب ـــه ای ـــد ب ـــس نمی توان هرک
ـــر  ـــه دال ـــی را ب ـــاِن نظام ـــرم و نش ـــه ُف ـــت ک ـــی اس ـــارت از جنرال عب
ـــلحۀ  ـــق و از اس ـــبک اَمپُُل ـــلحۀ س ـــِر اس ـــتعمال و فی ـــرد. از اس می خ
ــز  ــرال جـ ــن جنـ ــت. ایـ ــد اسـ ــر را بلـ ــِر ناخن گیـ ــنگین، فیـ سـ
صـــدای تفنگ چـــۀ خـــودش در تشـــناب، دیگـــر صـــدای هیـــچ 

ســـاحی را نشـــنیده اســـت.
ـــط  ـــر، فق ـــت جگ ـــر اس ـــه جگ ـــت ک ـــی اس ـــرال: جنرال ـــر جن 4- جگ

ـــند. ـــتر خانم هـــا می رس ـــه بیش ـــن رتب ـــه ای ـــه ب ـــر. البت جگ

فیـسبـوک نـــامــه
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فیلم  بین المللی  چهارمین دور"جشنواره 
زنان - هرات " با حضور فیملسازانی از 
روز  ایتالیا  و  ایرلند  امریکا،  هند،  ایران، 

چهاشنبه 19 اکتبر در کابل آغاز شد.
ادامه  روز   4 برای  که  این جشنواره  در 
با  جهان  کشور   20 از  فیلم   200 دارد، 
موضوع زن به رقابت گذاشته شده است.
در  بابر  باغ  در  که  امسال  جشنواره  در 
کابل برگزار شده، از ایران رخشان بنی  
اعتماد، کارگردان و مهناز افشار، بازیگر 
معتمد  فاطمه  مهمانان ویژه و  به عنوان 
آریا، بازیگر به عنوان عضو هیات داوران 

شرکت دارد.
کشورهای  از  امسال  جشنواره  داوران 
افغانستان  و  ایران  امریکا،  ایرلند،  هند، 
فیلم ها  از  منتخبی  و  دارند  حضور 
ازکشورهای مختلف از جمله افغانستان، 
مصر،  فرانسه،   ، ترکیه  میانمار،  هند، 

ایتالیا، بریتانیا، بلژیک، ایران، روسیه، امریکا، لبنان، 
ویتنام، چین، بنگادش، قزاقستان، آلمان، پرتگال و 

کره جنوبی به رقابت می پردازند.
به گفته برگزارکنندگان، در جشنواره امسال عاوه 

بر تقدیر از فیلم ها، کارگردان ها و عوامل فیلم هایی 
ویژه  تندیس  یک  برمی گزینند،  داوران  هیأت  که 
برای منتخب مردمی در زمینه فعال حقوق زنان نیز 

اهدا خواهد شد.
"جشنواره بین المللی فیلم زنان - هرات "، در سال 

1391 راه اندازی شد و اولین جشنواره فیلم زنان 
در منطقه است که در سه دور گذشته خود میزبان 
حدود 1000 فیلم از کشورهای مختلف جهان بوده 

است.

"جشنواره بین المللی فیلم زنان - هرات" 
با حضور سینماگران داخلی و خارجی برگزار شد

عبداهلل 
از ریاض برگشت

عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی کشور که در رأس هیأت بلندپایۀ 
به  پنجشنبه  ناوقت  بود،  کرده  به عربستان سعودی سفر  دولتی 

کابل برگشت. 
عربستان  گرم  استقبال  با  همراهش  هیأت  و  اجرایی  رییس 

سعودی مواجه شده است. 
در این سفر سه روزه، رییس اجرایی با ملک سلمان بن عبدالعزیز 
معاون  محمدنائف  کشور  این  ولیعهد  عربستان٬  شاه  آل سعود 
ولیعهد سعودی  داخله٬ ولی  امور  اول شورای وزیران و وزیر 
شهزاده محمدبن سلمان بن عبدالعزیز معاون دوم شورای وزیران 
و وزیر دفاع این کشور٬ دکتور مفرج الحقبانی وزیر کار و امور 
اجتماعی٬ دکتور ماجد القصبی وزیر تجارت و سرمایه گذاری٬ 
وزیر  عساف  ابراهیم  دکتور  وزیرمعارف٬  احمدعیسی  دکتور 
مالیه٬ دکتور عبداللطیف زیانی سکرتر جنرال شواری همکاری 
آلصالح  الصمعانی وزیر عدلیه٬ شیخ صالح  خلیج٬ دکتور ولید 
وزیر شئون اسامی٬ قاری سدیس رییس عمومی امور حرمین 
شریفین٬ والی مکه٬ والی مدینه٬ تاجران سعودی و شهروندان 

افغانستان مقیم این کشور دیدار کرده است. 
هردو  نشست ها  این  در  اجرایی،  ریاست  خبرنامۀ  براساس 
طرف روی تحکیم روابط میان دو کشور ٬ مبارزه با تروریسم٬ 
افغانستان و منطقه٬ سرمایه گذاری٬  ثبات در  استحکام صلح و 
معارف  عرصه  در  سرمایه گذاری  و  کمک  تجارتی٬  مبادالت 
عربستان  مقیم  افغانستان  مهاجران  مشکات  به  رسیده گی  و 
سفر  این  جریان  در  پرداختند.  نظر  تبادل  و  بحث  به  سعودی 
دو  میان  مشترک  و مشوره  برای همکاری ها  تفاهمی  یادداشت 

کشور نیز به امضا رسید.
سرمایه گذاری  افغانستان  در  تا  سپرده  وعده  سعودی  عربستان 
نماید؛ زمینه مبادالت تجارتی میان دو کشور را فراهم سازد؛ در 
اقامت  مشکل  دهد؛  افزایش  را  بورسیه ها  تعداد  معارف  عرصه 
مهاجران در سعودی و تبدیل پاسپورت های غیر افغانی آنان به 
پاسپورت افغانی را حل نماید؛ میزبان کنفرانس کمک به آبادانی 
و عمران افغانستان باشد؛ افغانستان را در عرصه صلح و استقرار 
افزایش  را  افغانستان  به  کشور  این  کمک های  و  همکاری کند 

دهد.
برخی تحلبلگران می گوید که استقبال کم نظیر عربستان از هیأت 
افغانستان امیدواری هایی را به وجود آورده است که ریاض در 

امر صلح و ثبات در افغانستان همکاری نماید. 
ناظران می گویند که عربستان سعودی از نفوذ گسترده در درون 
طالبان برخوردار است و همچنان روابط استراتژیک و نزدیک 
تأمین صلح  در  را  کابل  از همین رو، می تواند  دارد.  پاکستان  با 

همکاری نماید. 
سیاسی  از شخصیت های  تعدادی  را  عبداهلل  آقای  این سفر  در 
اوقاف٬  و  حج  وزیر  عدلیه٬  وزیر  نور٬  محمد  عطا  جمله  از 
وزیر تجارت٬ وزیر معارف٬ وزیر تحصیات عالی٬ وزیر کار و 
امور اجتماعی٬ وزیر مبارزه با موادمخدر٬ رییس شورای علمای 
اجراییه٬  ریاست  مشاوران  ملی٬  شورای  اعضای  افغانستان٬ 
همراهی  ملی  تاجران  از  تعدادی  و  تجارت  اتاقهای  مسوولین 

می کردند.

نیروهای ناتو در کشور برنامه آموزش نظامی جدیدی را به منظور افزایش تعامل 
میان نیروهای زمینی و هوایی افغانستان آغاز کرده اند.

به کاستن  امید آغاز شده که  این  با  برنامه  این  به گزارش خبرگزاری رویترز، 
گروه های  و  شبه نظامیان  علیه  حمات  جریان  در  غیرنظامی  تلفات  میزان  از 

تروریستی کمک کند.
از زمان پایان عملیات ناتو در افغانستان در سال 2014، این ائتاف نظامی تاش 

کرده است که مسئولیت های مربوطه را به نیروهای افغان واگذار کند.
اندی جانسن، از مقام های ارشد نظامی امریکایی معتقد است، نیروهای هوایی 
افغان ظرفیت باالیی در هدف قرار دادن شبه نظامیان دارند اما از سوی نیروهای 

زمینی به اندازه کافی پشتیبانی نمی شوند.
منطقه  از  که  تصویری  هستید،  پرواز  حال  در  که  زمانی  کرد:  خاطرنشان  وی 

می گیرید، با تصویری که در زمین به دست می آید، کاما متفاوت است.
این مقام امریکایی اظهار کرد، توانمندی هدایت نیروهای هوایی برای هدف گیری 

موثر از اهمیت باالیی برخوردار است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در حال حاضر 60 نیروی افغان در این 

برنامه مشغول آموزش هستند.

که  شواهدی  و  مدارک  تمام  افغانستان  حکومت  که  مي گوید  ملي  امنیت  شوراي 
به  را  است  کشور  جاري  از جنگ  منطقه  کشورهاي  استخبارات  نشان دهنده حمایت 

سازمان ملل متحد می سپارد. 
تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی به خبرگزاری جمهور گفت: از سازمان 
ملل متحد خواسته ایم تمام تدابیری که منتج به قطع همکاری استخبارات کشورهای 
منطقه از تمویل ترویزم و جنگ جاری در کشور می گردد، بررسی کرده و در مورد آن 

تصمیم بگیرد.
آقاي غورزنگ دلیل افزایش حمات اخیر گروه طالبان بر نقاط مختلف کشور را فرا 
عنوان  افغانستان  قلمرو  بر  دولت  حاکمیت  بردن  سوال  زیر  و  زمستان  فصل  رسیدن 

مي کند اما تاکید کرد که گروه طالبان هرگز به اهداف خود نخواهد رسید.
ادامه جنگ جاري کشور  از  نیز  نمایندگان  مجلس  اعضاي  از  هم، شماري  از سویی 
نگران اند اما می گویند که طالبان هرگز موفق به سقوط والیات افغانستان نخواهند شد.

اسداهلل سعادتی عضو مجلس نمایندگان افزود: با آن که ادامه جنگ نگران کننده است 
اما طالبان از قوتی برخودار نیست که بتوانند برخی از والیات افغانستان را تحت تسلط 

خود در آورند.
وی عاوه کرد که در این شرایط، بستگی به حکومت افغانستان دارد که در برابر طالبان 
چگونه برخورد می کند و فکر می کنم که حکومت با به دست آوردن حمایت سیاسی 
جامعه جهانی پس از نشست بروکسل، قادر خواهد بود تا وضعیت را در جبهات جنگ، 

تغییر دهد.
گروه طالبان در دو سال ماموریت سران حکومت وحدت ملي توانستند یکبار دیگر 
کنترول والیت کندز را مدت کوتاهی بدست گیرند و همین اکنون نبرد سنگین میان 
نیروهاي امنیتي و مخالفین مسلح دولت در چندین والیت از جمله هلمند، ارزگان، فراه 

و قندوز جریان دارد.

سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان:
اسناد و شواهد دخالت استخبارات 
منطقه را به سازمان ملل می سپاریم

برنامه آموزشی ناتو در افغانستان
 برای افزایش تعامل نیروهای زمینی و هوایی
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