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آن چه مرا سزاوار خوشبخت بودن مي كند، اين است 
كه خوشبختي را براي خود نيندوزم و با ديگران قسمت كنم.
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می آید

25 کشتـه و 70 زخمـی

رییس جمهور در مراسم گرامی داشت از نودمین سال روز 
شهادت محمد موسی شفیق:

معاهدۀ موسی شفیق در پیوند 

به آب های کشور را تطبیق می کنیم

ــه  ــتان ب ــی افغانس ــوزۀ آب ــن ح ــد، چهارمی ــای هلمن دری
ــا و ســفید کــوه  ــوب کــوه باب شــمار مــی رود کــه از جن
ــای  ــن دری ــا، طوالنی تری ــن دری ــرد. ای ــمه می گی سرچش
افغانســتان بــه شــمار مــی رود کــه 1005 کیلومتــر آن در 

ــزد. ــران می ری ــه ای ــپس ب ــان دارد و س ــل جری داخ
ــد  ــتان، محم ــاه در افغانس ــر ش ــداری ظاه ــس از زمام پ
ــادی  ــور در 1351 می ــم کش ــفیق صدراعظ ــی ش موس
ــی اش  ــی ایران ــا همتای ــد را ب ــای هلمن ــرارداد آب دری ق
امیــر عبــاس هویــدا در زمــان دولــت شــاهی ایــران امضــا 
کــرد؛ امــا ســپس بــا کودتــای ســردار محمــد داود خــان 
ــا  ــد ب ــای هلمن ــرارداد آب دری ــد ق ــال 1352 تایی در س

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــران ب ای
ــند را  ــن س ــش ای ــان حکومت ــا در جری ــان، ام داوود خ
ــود  ــرده ب ــد ک ــران تعه ــند ای ــن س ــرد، در ای ــیح ک توش
ــا  ــاد ب ــش اقتص ــکاری را در بخ ــله هم ــک سلس ــه ی ک
افغانســتان انجــام خواهــد داد کــه هیــچ گاه عملــی نشــد.
ــب  ــب و تصوی ــی از ترتی ــا قدردان ــرف غنی ب محمداش
ایــن معاهــده گفــت کــه کاش آقــای موســی شــفیق چنــد 
ــدت  ــی و وح ــرای آبادان ــا ب ــود ت ــده ب ــر زن ــال دیگ س

ــرد ــاش می ک ــور ت ــردم در کش م

عالجی بکن 
کز دلم خون نیاید!

یــک ســرباز و ابــراز  بوســیدن دســت مــادرِ 
همــدردی بــا او، هرچنــد کــه عملــی ستودنی ســت، 
ــی  ــای امنیت ــکاِت نیروه ــاِل مش ــز ح ــا هرگ ام
مشــکاِت  حــِل  نیســت.  خانواده های شــان  و 
جامعــه و از جملــه نیروهــای امنیتــی، بــه تعهـــد و 
برنامــه نیــاز دارد. بایــد نظــام و سیســتمی دل ســوز 
و عمل گــرا وجــود داشــته باشــد تــا از رفتــِن 
نیروهــای امنیتــِی کشــور بــه ســمِت قربانــگاه 

جلوگیــری کنـــد

غیرخودی ها؛
 قربانِی مبـارزه با فساد

ـــک  ـــدِن ی ـــانده ش ـــه دادگاه کش ـــلمًا ب مس
ـــاد  ـــه مرتکـــب فس ـــِی کشـــور ک ـــام نظام مق
ـــت؛  ـــندیده اس ـــته و پس ـــری بایس ـــده، ام ش
امـــا زمانـــی کـــه نگاه هـــا و محاکمـــات 
ـــۀ  ـــد، پروس ـــی بگیرن ـــی و سیاس ـــِگ قوم رن
ـــه آن،  ـــیده گی ب ـــاد و رس ـــا فس ـــارزه ب مب
خـــود آغشـــته بـــه فســـادی کالن تـــر و 
ویران گرتـــر می شـــود کـــه در آن هیـــچ 
ـــور  ـــده متص ـــاد و مفس ـــرای فس ـــی ب پایان
ـــرد  ـــن رویک ـــۀ همی ـــاًل در نتیج ـــت. اص نیس
)مبـــارزۀ گزینشـــی و قوم آلـــود بـــا 
ـــطح  ـــتان در س ـــه افغانس ـــوده ک ـــاد( ب فس
ـــاد اداری  ـــورددارِ فس ـــان، رک ـــه و جه منطق

ـــت.   ـــده اس ـــناخته ش ـــادی ش و اقتص
مفســـدی  هـــر  کشـــور،  ایـــن  در 
به نحـــوی از انحـــا، بـــه زنجیره یـــی 
ـــِی  ـــا باالی ـــی ت ـــطوح پایین ـــادآلود از س فس
حکومـــت متصـــل اســـت؛ چنان کـــه 
پـــی  را  کوچـــک  فســـادهای  اگـــر 
ـــزرگ  ـــادهاِی ب ـــه فس ـــۀ آن ب ـــم، ریش بگیری
ــه  ــد کـ ــری می رسـ ــداِن بزرگ تـ و مفسـ
ـــا  ـــه آن ه ـــز ب ـــاد هرگ ـــا فس ـــارزه ب ـــرِ مب تی
نخـــورده و نمی خـــورد. برنامـــۀ مبـــارزه 
ـــی و  ـــۀ نمایش ـــتر جنب ـــه بیش ـــاد ک ـــا فس ب
فریب کارانـــه داشـــته، فقـــط زنجیرهـــای 
ریـــز و پایین دســـِت فســـاد را ـ آن هـــم 
بـــا در نظرداشـــِت عالیـــق قومـــی و 
ـــرای  ـــد و ب ـــرار می ده ـــدف ق ـــی ـ ه سیاس
باالدســـت،  و  بزرگ تـــر  زنجیر هـــای 
آســـوده گِی  و  معافیـــت  به نحـــوی 

ــار مـــی آورد. خاطـــر به بـ

معاون سخنگوی وزارت دفاع:

گروه های تروریستی به منابع معدنی
 و عایداِت افغانستان چشم دوخته اند

ارتـــش افغانســـتان هیـــچ گاه اجـــازه نخواهـــد داد كـــه مخالفـــان در ولســـوالی 
مارجـــه حضـــور یابنـــد. ارتـــش افغانســـتان بـــر اســـاس نیازمندی هـــای روز 
ـــت  ـــۀ والی ـــوالی مارج ـــد. در ولس ـــرزمین می   باش ـــن س ـــظ ای ـــده و حاف ـــه ش تربی
ـــان  ـــن برای ش ـــوا و زمی ـــق ه ـــد و از طری ـــور دارن ـــی حض ـــات نظام ـــد، قطع هلمن
ـــت  ـــن والی ـــی در ای ـــتاوردهای خوب ـــده دس ـــرد و در آین ـــورت می گی ـــاالت ص اكم

ـــت. ـــم داش خواهی
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 به تازه گی در فضای مجازی، تصویری از رییس 
را  او  که  می شود  به دست  غنی دست  جمهور 
ارتش  سرباز  یک  مادرِ  دست  بوسیدِن  هنگام 
این  نشان می دهد. کاربران فضای مجازی، زیِر 
اند.  کرده  منتشر  را  زیادی  دیدگاه های  تصویر 
جمهوری  رییس  به  عاطفی  نظر  از  که  آنانی 
پسندیده خوانده  را  او  اقدامِ  این  اند،  نزدیک تر 
و تمجید کرده اند؛ ولی آنانی که دیدگاه منتقدانه 
او دارند، آن را عوام فریبی و  به کارنامۀ  نسبت 

خاک به چشم مردم زدن خوانده اند. 
حاال چه به این دسته تعلِق خاطر داشته باشیم 
کافی  اندازۀ  به  تصویر  این  دسته،  آن  به  چه  و 
می تواند گویای وضعیتی باشد که در افغانستان 
جریان دارد. به چنین وضعیتی می توان "نمایش 
تصویری" نام داد. یعنی این که شما می خواهید 
به صورِت تعمدی چیزی را نشان دهید که روی 

مخاطب تأثیرگذار باشد. 
چنین  از  استفاده  سیاست مداران،  میان  در 
از زمان  های  افزایش محبوبیت،  برای  ابزارهایی 
سیاست مداران  است.  بوده  رایج  طوالنی  بسیار 
را  خود  تا  می برند  سـود  زیادی  ابزارهای  از 
محبوب نشان دهند. البته نمی توان ادعا کرد که 
ُکِل این گونه نمایش ها هیچ شمه یی از واقعیت 

را در خود نگنجانده اند. 
سیاست مداران  که  نیست  شک  جای  این  در 
احساِس  خود  مردمِ  به  کشور،  یک  رهبران  و 
آرامش  در  آن ها  که  می خواهند  و  دارند  تعلق 
دیکتاتورترین  حتا  کنند.  زنده گی  و خوشبختی 
سیاست مداران جهان، عمًا و از تۀ دل خواهاِن 
این نبودند که به مردمِ خود جفا کننـد و یا آن ها 
کشتار  و  قتل  به  دست  آن ها  وقتی  بکشـند.  را 
نیز زده اند، آن را در توجه به رفاه و خوشبختی 

دیگران توجیه کرده اند. 
در همین حال، سیاست مداران دوست دارند که 
نوع رابطۀ خود با مردم را به گونه های مختلف 
همیشه به یاد دیگران بیـندازند. آن ها از ترفندها 
چنین  به  رسیدن  برای  متفاوت  شیوه های  و 
مادرِ  دست  بوسیدن  می کنند.  استفاده  مقصدی 
یک سرباز که در راه وطن جانش را از دست 
داده، می تواند کمترین توجه به وضعیِت خانواده 
باشد.  امنیتی  نیروهای  قربانیاِن  بازمانده گان  و 
قربانِی  یک  چنان  از  سپاس  کمترین  می تواند 

بزرگ باشد. 
مگر ما هر روز در رسانه های کشور گزارش های 
متعددی را شاهد نیستیم که در آن ها از زنده گی 
صحبت  کشور  امنیتِی  نیروهای  بازمانده گاِن 

می شود که در بدترین و اسفناک ترین وضعیِت 
ممکن قرار دارند؟

بسیاری از خانواده های قربانیـان نیروهای امنیتی، 
به نان شب و روزِ خود محتاج اند و دولت از 
چگونه  می ورزد.  اجتناب  حقوق شان  پرداخت 
خانواده یی  بیچاره گِی  آن  و  بوسیدِن دست  این 
کنارِ  می کند،  زنده گی  بدبختی  و  فقر  در  که  را 
بگیـریم  نتیجه  آن ها چنین  از  و  دهیم  قرار  هم 
که رییس جمهوری کشور به وضعیِت نیروهای 
کشور  شهرونداِن  مجموع  به  ُکل،  در  و  امنیتی 

توجه دارد؟ 
آقای رییس جمهوری می گوید که فساد باعث 
شده که تلفات در نیروهای امنیتی قوس صعودی 
داشته باشد. این حرف بدون شک درست است، 

ولی در کجاست که فساد قربانی نمی گیرد؟
و  نابودی  در خطر  را  جامعه  ُکِل  اداری  فسـاد 
برای  که  کاری  اما  است،  داده  قرار  اضمحال 
ریشه کن کردِن آن انجام می شود، چـقدر موثر و 

قابل توجه بوده است؟ 
تأمین  زمانی  جامعه  یک  در  برابری  و  عدالت 
تعهداِت خود  به  نسبت  آن  می شود که رهبراِن 
این راستا هیچ مصلحتی را  باشند و در  صادق 

به رسمیت نشناسند. آیا رییس جمهوری کشور 
می تواند بگوید که واقعًا به تعهدات و برنامه های 

خود وفادار بوده است؟ 
او با تعهدات و برنامه های کان، وارد مبارزات 
انتخاباتی شد، اما حاال پس با گذشِت دو سال 
که  می تواند  گفته  کسی  رسیدنش  قدرت  به  از 
آقای رییس جمهوری چقدر در راسـتای تحقِق 

وعده هایش عمل کرده است؟ 
ابراز  و  سرباز  یک  مادرِ  دست  بوسیدن 
با او، هرچند که عملی ستودنی ست،  همدردی 
و  امنیتی  نیروهای  مشکاِت  حاِل  هرگز  اما 
خانواده های شان نیست. حِل مشکاِت جامعه و 
از جمله نیروهای امنیتی، به تعهـد و برنامه نیاز 
و عمل گرا  نظام و سیستمی دل سوز  باید  دارد. 
امنیتِی  نیروهای  رفتِن  از  تا  باشد  داشته  وجود 
کشور به سمِت قربانگاه جلوگیری کنـد. بوسیدن 
گریستن  زار  زار  حتا  یا  و  قربانی  مادرِ  دسِت 
ریاکارانه  نمایشی  اگر  شهید،  سرباز  مزار  بر 
بی پشتوانه  و  بیهوده  اما  عاطفی  کنشی  نباشد، 
و  امنیتی  نیروهای  برابِر  در  باید  دولت  است. 
نهایِت درایت و مسوولیت  با  خانواده های شان، 
سامِت  متوجه  برنامه ریزی،  با  و  کند  برخورد 
جسمی و روحِی آن ها در هنگام خدمت و نیز 
کیفیِت معیشت شان باشد. مسلمًا برای حکومت 
کسانی که  که  است  شرم آور  و  افتضاح  بسیار 
حاکمیت  کیاِن  و  میهن  حریِم  از  سنگرها  در 
پاسـداری می کنند، در خانه ناِن خوردن نداشته 
باشند و خانواده های شان در چنین حالتی، پیکر 
تحویل  جنگ  جبهاِت  از  را  عزیزشان  پاره پارۀ 

بگیرند. 
من وقتی تصویر بوسیدن دست مادرِ آن سرباز 
را دیدم، به یاد این شعر معروف افتادم که خوب 
است رییس جمهوری نیز گاهی آن را در ذهن 

مرور کند: 
سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل/ عاجی 

بکن کز دلم خون نیاید!...
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به تازه گـی مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا جرایم سـنگیِن 
فسـاد اداری افغانسـتان، عبدالواسـع رووفـی یکـی از جنراالِن 
پولیـِس کشـور را بـه جـرمِ "دریافـت رشـوه و سوءاسـتفاده 
از صاحیت هـای وظیفه یـی اش" بـه 1۴ سـال زنـدان محکوم 
کـرده اسـت. ایـن نخسـتین حکـِم دادگاهـِی اوسـت و قـرار 
اسـت دو دادگاهِ دیگـر نیـز آن را دنبـال کنند تـا فیصلۀ نهایی 

به دسـت آیـد. 
امـا به نظر می رسـد که بحث مبارزه با فسـاد، بـه حرکت هاِی 
انحرافـی و نمادینـی خاصه شـده کـه هرگز نمی توانـد ما را 
بـه پایـاِن مطلوب رهنمون شـود. شـاید بزرگ تریـن دلیِل این 
انحـراف و ناکامـی، تبعیِض فوق العاده یی  باشـد کـه در دولت 
جریان دارد و سـبب شـده که مفســداِن دانه درشت و شریِک 
دسـترخوان قـدرت، از مجـاری و کانال هـای مبارزه با فسـاد، 

سـامت و بی باک عبـور کنند. 
همیـن اکنـون مـردم افغانسـتان چهره هـای  درشـِت فسـاد را 
به جـای گوشـۀ زنـدان، در چوکی هـای امـِن حکومتـی و در 
حالـِت ارتقـا و صعـود می بیننـد. این ها اکثراً کسـانی هسـتند 
کـه در انتخابـات اخیـر، بـه تیـم تحـول و تـداوم خدمـت 
کرده انـد و بـه نورچشـمی های ارگ تبدیـل شـده اند. برخـی 
از ایـن افـراد کسـانی اند کـه حتا مراجـع بین المللی از فسـاد 
کـرده و خواهـاِن  بلنـد  آن هـا صـدا  میلیـاردِی  اختـاس  و 

اند. پیگردشـان شـده 
مسـلمًا بـه دادگاه کشـانده شـدِن یـک مقـام نظامـِی کشـور 
کـه مرتکـب فسـاد شـده، امـری بایسـته و پسـندیده اسـت؛ 
امـا زمانـی کـه نگاه هـا و محاکمـات رنـِگ قومـی و سیاسـی 
بگیرنـد، پروسـۀ مبـارزه بـا فسـاد و رسـیده گی بـه آن، خـود 
آغشـته بـه فسـادی کان تـر و ویران گرتر می شـود کـه در آن 
هیـچ پایانـی بـرای فسـاد و مفسـده متصـور نیسـت. اصًا در 
نتیجـۀ همیـن رویکرد )مبـارزۀ گزینشـی و قوم آلود با فسـاد( 
بوده که افغانسـتان در سـطح منطقه و جهان، رکورددارِ فسـاد 

اداری و اقتصـادی شـناخته شـده اسـت.  
در ایـن کشـور، هـر مفسـدی به نحـوی از انحا، بـه زنجیره یی 
فسـادآلود از سـطوح پایینی تـا باالیِی حکومت متصل اسـت؛ 
چنان کـه اگـر فسـادهای کوچـک را پـی بگیریـم، ریشـۀ آن 
بـه فسـادهاِی بـزرگ و مفسـداِن بزرگ تری می رسـد کـه تیِر 
مبـارزه با فسـاد هرگز بـه آن ها نخـورده و نمی خـورد. برنامۀ 
مبـارزه بـا فسـاد کـه بیشـتر جنبـۀ نمایشـی و فریب کارانـه 
داشـته، فقـط زنجیرهـای ریز و پایین دسـِت فسـاد را ـ آن هم 
بـا در نظرداشـِت عایـق قومـی و سیاسـی ـ هـدف قـرار 
می دهـد و بـرای زنجیر هـای بزرگ تـر و باالدسـت، به نحـوی 
معافیـت و آسـوده گِی خاطـر به بـار مـی آورد. در این پروسـه 
معمـوالً کسـانی مجـازات می شـوند کـه میـزاِن فسادشـان در 
برابـِر باالدستی های شـان، انـدک و ناچیـز می نمایـد. به گونـۀ 
مثـال: مأمـور عادی یـی که چهـار هزار افغانی رشـوه سـتانده 
اسـت، چند سـال زندانی می شـود امـا در همان اداره رییسـی 
کـه ۴ لـک افغانـی فسـاد کـرده، در نـاز و تنعم به سـر می برد. 
و یـا نهایتـًا و به گونـۀ مثـال این که؛ رییسـی که ۴ لـک افغانی 
اختـاس کـرده و متعلـق به قوم یا جناحی فرودسـت اسـت، 
در مقابـِل رسـانه ها محاکمـه و رسـوای عام وخاص می شـود؛ 
امـا وزیـری کـه میلیون ها دالـر از بودیجـۀ وزارت را به جیب 
زده و مرتبـط بـه قـوم یـا جناحـی فرادسـت اسـت، در مقابِل 
رسـانه ها مـدال می گیـرد و افتخـارِ کشـور خوانـده می شـود.

متأسـفانه "مبـارزه بـا فسـاد"، بـه "بـازی بـا فسـاد" تبدیـل 
شـده و مـا نمونه هـای ایـن بـازی را در پرونده هایـی ماننـد 
در  فسـاد  جـوِی  هم اکنـون  کرده ایـم.  مشـاهده  کابل بانـک 
و ساری سـت؛  کشـور جـاری  ادارِی  نظـام  تمـامِ  رگ هـای 
چنان چـه بـه هر نهـاد دولتی  کـه مراجعه کنی ـ حتـا نهادهای 
عدلـی و قضایـی ـ جلوه های آشـکارِ آن را در قالِب پرداخت 
رشـوه و یـا تـاش بـرای دریافِت آن، به چشـِم سـر می بینی. 
بـازی بـا فسـاد و گـردِش گزینشـی و سـلیقه یی آن، باعـث 
شـده کـه برخـی اداراِت پُرعایـد مثـل وزارت مالیه، بـه مراکِز 
چـور و کسـِب ثروت بدون هـراس و دغدغه تبدیل شـوند و 

برخـی دیگـر، بـه قربانیـاِن نمایـش مبارزه با فسـاد.
سـخن کوتـاه این کـه: بایـد مبـارزه بـا فسـاد از ایـن حالـِت 
تأسـف بار بیـرون شـود؛ به نحـوی کـه خـودی و غیرخـودی، 
مـادون و مافـوق، و مأمـور و وزیـر، همـه زیـر چتـِر آن قرار 
بگیرنـد. مسـلمًا تنهـا در چنیـن صورت اسـت کـه در پهلوی 
مامـور رشـوه خوار، مافـوِق فاسـِد او نیـز بـه دام می افتـد و 
عدالـت برقـرار می گیـرد و امید به فروپاشـِی زنجیرۀ فسـاد و 

پایـان داسـتاِن مفسـداِن اداری تقویـت می گـردد.

غیرخودی ها؛
 قربانِی مبـارزه با فســاد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1941   چها  ر  شنبه      22جد  ی /  د  ی        y    1395   12 ربیع الثانی    y 1438   11 جنو ر ی   2017

دارنــد  دوســت  سیاســت مداران 
ــه  ــردم را ب ــا م ــود ب ــۀ خ ــوع رابط ــه ن ك
یــاد  بــه  همیشــه  مختلــف  گونه هــای 
ــندازند. آن هــا از ترفندهــا  دیگــران بیـ
بــرای رســیدن  و شــیوه های متفــاوت 
ــد.  ــن مقصــدی اســتفاده می كنن ــه چنی ب
ــادِر یــک ســرباز كــه  بوســیدن دســت م
ــت داده،  ــش را از دس ــن جان در راه وط
ــِت  ــه وضعی ــه ب ــن توج ــد كمتری می توان
قربانیــاِن  بازمانــده گان  و  خانــواده 
می توانــد  باشــد.  امنیتــی  نیروهــای 
ــِی  ــک قربان ــان ی ــپاس از چن ــن س كمتری

بــزرگ باشــد.

بسیاری از خانواده های قربانیـان نیروهای امنیتی، به نان شب و روِز خود محتاج اند 
و دولت از پرداخت حقوق شان اجتناب می ورزد. چگونه این بوسیدِن دست و آن 

بیچاره گِی خانواده یی را كه در فقر و بدبختی زنده گی می كند، كناِر هم قرار دهیم و 
از آن ها چنین نتیجه بگیـریم كه رییس جمهوری كشور به وضعیِت نیروهای امنیتی 

و در ُكل، به مجموع شهرونداِن كشور توجه دارد؟

عالجی بکن 
کاز دلم خون نیاید!

ACKU
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رییس جمهور در مراسم گرامی داشت از نودمین سال روز شهادت محمد موسی شفیق:

معاهـدۀ موسـی شفیق در پیـوند 
بـه آب هـای کشور را تطبیـق می کنیـم

وزارت امـور خارجـه کشـور دیـروز سـیمنار علمـی 
نودمیـن  از  گرامی داشـت  مناسـبت  بـه  را  باشـکوهی 
شـفیق،  شـفیق  موسـی  محمـد  شـهادت  سـال روز 
نخسـت وزیر و وزیـر خارجـۀ سـابق کشـور برگـزار 

. د کر
اشـتراک کننده گان این سـمینار از کارکردهای سیاسـی 
و ادبی-فرهنگـی آقای شـفیق قدردانی کـرده گفتند، او 
در کنـار فعالیت هـای سیاسـی، به امور فرهنگـی نیز بها 
مـی داد کـه این ویژه گـی، او را از دیگر شـخصیت های 

روزگارش متمایز می سـاخت.
صاح الدیـن ربانـی، وزیر امـور خارجه گفت: کسـانی 
کـه تاریـخ خـود و دیگـران را مطالعۀ دقیـق و انتقادی 
همـواره  نمی آموزنـد،  آن  تجربه هـای  از  و  نمی کننـد 

محکـوم بـه تکـرار تجـارب تلـخ تاریخی می باشـند.
شـناخت  بهـر  از  سـمینار  ایـن  افـزود:  ربانـی  آقـای 
بهتـِر یکـی از چهره هـای درخشـان علمـی و سیاسـی 
کشـور برگـزار گردیده اسـت. در کنار آن، این سـمینار 
فرصتـی بـرای مطالعـۀ دقیـق و انتقـادی بـه گذشـتۀ 
حکومت داری و سیاسـت خارجی در افغانسـتان است.

وزیـر امـور خارجـه از محمد موسـی شـفیق بـه عنوان 
شـاعر خـوش ذوق، حقـوق دان متعهـد، سیاسـت مدار 
تیزهـوش و نویسـندۀ توانـان یـاد کـرده اظهار داشـت: 
شـهید محمدموسـی شـفیق از چهره های ماندگار تاریخ 
معاصـر افغانسـتان اسـت کـه در میـان ضخصیت هـای 
روزگارش از حیـث دانـش و شـجاعت کم ماننـد بـود.

او گفت: موسـی شـفیق در کنار سیاسـیت بـا خلق آثار 
منظـوم و داسـتانی  بـه زبان هـای فارسـی و پشـتو، نام 
خویـش را در تاریخ ادبیات افغانسـتان به خط درشـت 

ثبـت کرد.
صاح الدیـن ربانـی در ادامـۀ سـخنانش بـا اشـاره بـه 
هفتـۀ قانـون اساسـی، موسـی شـفیق را از فعـاالن دهۀ 
شـهید  داشـت:  بیـان  افغانسـتان خوانـده  دموکراسـی 
موسـی شـفیق نقش بـه سـزایی در لویه جرگـۀ تدوین 
قانون اساسـی سـال 13۴3 خورشـیدی به عنوان منشی 

لویـه جرگه داشـت.
تاش هـای  او  داشـت:  اذعـان  ربانـی  آقـای 

ویـژه  بـه  منطقـه  تنش زدایـی  در  را  هدف مندانه یـی 
بـا همسـایه های ایـران و پاکسـتان در دوران خـودش 
انجـام داده بـود کـه همه نشـان از خبره گی او داشـت.
بـه گفتـۀ آقـای ربانـی: محمـد موسـی شـفیق هـم در 
دوران کارش بـه عنـوان وزیـر امـور خارجـه و هـم 
راسـتای  در  نخسـت وزیری اش  تصـدی  دوران  در 
اعتمادسـازی میـان افغانسـتان و پاکسـتان تاش هـای 

فراوانـی کـرده اسـت.
سـاختار  نیازمنـدی  از  کشـور  خارجـۀ  امـور  وزیـر 
میـان  اجمـاع  ملـی و  بـاور  بـه  افغانسـتان  حکومـت 
کنش گـران سیاسـت داخلـی یـاد کـرده اظهار داشـت: 
تحـوالت در منطقـه و جهـان بسـیار پیچیده اسـت، بنًا 
دانشـمندان عرصـۀ سیاسـت خارجی مسـوولیت دارند 
تـا بـه تولیـد ادبیـات علمـی در ایـن عرصـه بپردازند.
در سـویی دیگـر، پیـام پروفیسـور احمـد شـیخ االزهر 
مصـر نیـز در این سـمینار قرائـت گردید. شـیخ االزهر 
مصـر در پیامـش گفتـه اسـت: محمـد موسـی شـفیق 
یکـی از شـاگردان االزهـر مصـر بـود کـه بـه روش 

اعتدالـی اسـام پای بنـدی داشـته اسـت.
او افـزود: دانشـگاه االزهـر در تـاش اسـت تا وحدت 
پخـش  در  و  نگه داشـته  را  اسـامی  فرقه هـای  میـان 

همبسـته گی و صلـح میـان انسـانان نقـش ایفـا کنـد.
این پروفیسـور دانشـگاه االزهـر اظهار داشـت: مذهب 
وحـدت  بـه  پای بنـد  کنـار  در  الجماعـت  و  سـنت 
مسـلمانان، بلکـه بـا اختـاف مذاهـب در طـول تاریخ 
بیـش از هـزار سـال باهـم برادرانـه زنده گـی کرده انـد.
او گفـت: سـازمان های تکفیـر مسـلح در ایـن اواخـر 
بـرای بـه دسـت آوردن اهـداف سیاسی شـان از دیـن 
اسـام بـه عنوان ابـزار اسـتفاده می کنند که به بـاور ما، 

ایـن اقدامـات در دیـن اسـام جایگاهـی ندارد.
بـه گفتـۀ او: "هرچنـد دسـت های جنایـت کار محمـد 
موسـی شـفیق بـه شـهادت رسـاندند، امـا ملتـش را 
را  بـود  آموختـه  االزهـر  از  او  اعتدالیـی کـه  از فکـر 

کننـد." نابـود  نتوانسـتند 
رییس جمهـور حکومـت  محمداشـرف غنی  هم چنـان، 
وحـدت ملـی بـر ایـن بـاور اسـت کـه اندیشـۀ عمیِق 

محمـد موسـی شـفیق ناشـی از تجربه های متفـاوت او 
اسـت. بوده 

رییسـجمهور غنـی تأکیـد کـرد کـه مسـوولیت دولـت 
تطبیـق معاهده یـی اسـت کـه در زمـان محمـد موسـی 
شـفیق، میـان کابـل و تهـران در مورد دریـای هلمند به 

امضـا رسـیده بود.
آقـای غنـی گفـت: "یکـی از کارهـای مهـم موسـی 
مـورد  در  ایـران  و  افغانسـتان  میـان  معاهـده  شـفیق، 
دریـای هلمنـد بـود کـه در زمـان صـدارت او منعقـد 
گردیـد و در همـان زمـان، به تصویب پارلمان رسـید و 

از طـرف پادشـاه توشـیح شـد."
رییس جمهـور هم چنـان خاطرنشـان سـاخت: "در ماده 
ایـران در مـورد دریـای  افغانسـتان و  پنجـم معاهـدۀ 
هلمنـد آمـده اسـت: "ایـران هیچ گونـه ادعایـی بر آب 
هلمنـد، بیشـتر از مقداری کـه طبق این معاهـده تثبیت 
شـده اسـت، نـدارد. حتـا اگـر مقادیـر آب بیشـتر در 
دلتای سـفای هلمند میسـر هم باشـد و مورد اسـتفاده 

ایـران هـم بتوانـد، قـرار گیرد."
دریـای هلمنـد، چهارمیـن حـوزۀ آبـی افغانسـتان بـه 
شـمار مـی رود کـه از جنـوب کـوه بابـا و سـفید کـوه 
سرچشـمه می گیـرد. ایـن دریـا، طوالنی تریـن دریـای 
افغانسـتان بـه شـمار می رود کـه 1005 کیلومتـر آن در 

داخـل جریـان دارد و سـپس بـه ایـران می ریـزد.
پـس از زمامـداری ظاهـر شـاه در افغانسـتان، محمـد 
موسـی شـفیق صدراعظـم کشـور در 1351 میـادی 
قـرارداد آب دریـای هلمنـد را بـا همتایـی ایرانـی اش 
امیـر عبـاس هویـدا در زمان دولت شـاهی ایـران امضا 
کـرد؛ اما سـپس با کودتای سـردار محمـد داود خان در 
سـال 1352 تاییـد قـرارداد آب دریـای هلمند بـا ایران 

بـه تعویـق افتاد.
داوود خـان، امـا در جریـان حکومتـش ایـن سـند را 
توشـیح کـرد، در ایـن سـند ایـران تعهـد کـرده بـود 
کـه یـک سلسـله همـکاری را در بخـش اقتصـاد بـا 
افغانسـتان انجـام خواهـد داد کـه هیچ گاه عملی نشـد.
محمداشـرف غنی بـا قدردانـی از ترتیـب و تصویـب 
ایـن معاهـده گفت کـه کاش آقای موسـی شـفیق چند 
سـال دیگـر زنده بـود تا بـرای آبادانی و وحـدت مردم 

در کشـور تـاش می کرد.
شـفیق  موسـی  محمـد  کـه  گفـت  محمداشـرف غنی 
در کنـار شـخصیت سیاسـی، بـا خلـق آثـار شـعری و 
داسـتانی، در عرصـۀ ادبیـات کشـور نیـز مقـام خود را 

دارد. او هـم مـرد قلـم بـود و هـم مـرد عمـل.
رییس جمهـور بـا اشـاره بـه کارنامه های فراوان شـهید 
محمـد موسـی شـفیق هم چنان اظهـار داشـت: فرهنگ 
فارسی-درسـی متعلـق بـه همۀ شـهروندان کشـور، به 

ویژه پشـتوزبانان کشـور است.
بـه گفتـۀ او، در تدوین قانون اساسـی دهۀ دموکراسـی 

نقش موسـی شـفیق بسـیار برازنده بود.
محمدموسـی شـفیق در سـال 1351 شمسـی بـه حیث 
صدراعظـم افغانسـتان گماشـته شـد، پیشـتر از آن، در 
سـال 1350 خورشـیدی سـمت وزارت امـور خارجـه 
را بـه دوش داشـت و پیـش از آن، در قاهـره مصـر بـه 

حیـث سـفیر افغانسـتان ایفـای وظیفـه می کرد.
فعالیت هـای  کنـار  در  شـفیق  موسـی  محمـد  شـهید 
سیاسـی، شـاعر و داسـتان نویس نیز بـود و از او آثاری 
در عرصـۀ ادبیـات فارسـی و پشـتو به جا مانده اسـت.

ــتان  ــرب افغانسـ ــراه در غـ ــت فـ ــی در والیـ ــای محلـ مقام هـ
ـــکارچی  ـــه ش ـــرب گلول ـــه ض ـــش ب ـــدی پی ـــه چن ـــی را ک پلنگ
ـــگام آزادی  ـــا هن ـــد، ام ـــود، آزاد کرده ان ـــده ب ـــی ش ـــی زخم محل

یـــک نفـــر را دریـــده اســـت.
ـــن  ـــتان( پرچم ـــوالی )شهرس ـــش در ولس ـــدی پی ـــگ چن ـــن پلن ای
والیـــت فـــراه بـــه ضـــرب گلولـــه یـــک شـــکارچی محلـــی 
ـــه  ـــی آن را ب ـــای محل ـــام ه ـــداً مق ـــا بع ـــود، ام ـــده ب ـــی ش زخم
ـــش  ـــان زخم ـــس از درم ـــد و پ ـــال دادن ـــراه انتق ـــت ف ـــز والی مرک

دیـــروز آزاد کردنـــد.
ـــردن  ـــرده، نحـــوه آزاد ک ـــب ک ـــه توجـــه بســـیاری را جل آنچـــه ک
ـــی  ـــبکه های اجتماع ـــه در ش ـــری ک ـــت. تصاوی ـــگ اس ـــن پلن ای
ــن  ــه ایـ ــد کـ ــان می دهـ ــود، نشـ ــت می شـ ــه دسـ ــت بـ دسـ
ـــزی  ـــس فل ـــت از قف ـــی از جمعی ـــان انبوه ـــده در می ـــوان درن حی
در دامنـــه کوهـــی آزاد می شـــود. ایـــن حیـــوان بـــه محـــض 
ایـــن کـــه از قفـــس بیـــرون می پـــرد، بـــه یـــک مـــرد حملـــه 
می کنـــد. منابـــع محلـــی گفته انـــد کـــه ایـــن مـــرد زخمـــی 

ـــت. ـــده اس ش
حـــق نشـــر عکـــس چنـــد روز پیـــش ایـــن عکـــس کـــه بـــه 
ــی را در  ــگ زخمـ ــراه، پلنـ ــت فـ ــط زیسـ ــد اداره محیـ تاییـ
اســـارت شـــکارچیان مســـلح نشـــان می دهـــد، در شـــبکه های 
ـــی  ـــترده را در در پ ـــای گس ـــد و واکنش ه ـــر ش ـــی منتش اجتماع

داشـــت و کاربـــران بـــا دســـت بـــه دســـت کـــردن آن از مقام هـــای 
ـــه  ـــدن ایـــن پلنـــگ ب ـــرای نجـــات و برگردان ـــا ب فـــراه خواســـتند ت
ـــه  ـــراه ک ـــی ف ـــگ، وال ـــف نن ـــد. آص ـــدام کنن ـــش اق ـــات وح حی
بخشـــی از ایـــن ویدئـــو را روی صفحـــه فیســـبوکش منتشـــر 
ـــدی  ـــه چن ـــی، ک ـــاب فراه ـــگ نای ـــت: "پلن ـــته اس ـــرده، نوش ک
ـــود  ـــاده ب ـــردم افت ـــه دام م ـــراه ب ـــن ف ـــوالی پرچم ـــل در ولس قب
ـــداژ در  ـــتن بان ـــه و بس ـــداوای اولی ـــت م ـــداری، جه ـــد از نگه بع
ـــت  ـــه طبیع ـــاره ب ـــی دوب ـــم خاص ـــی مراس ـــی اش، ط ـــای زخم پ
ـــرد." ـــی ک ـــد و زخم ـــن را دری ـــک ت ـــه ی ـــد، البت ـــا گردی آزاد ره
مـــردم حاضـــر در صحنـــه مـــرد زخمـــی را از چنـــگ پلنـــگ 
ـــد و از روی  ـــت می گیرن ـــا دس ـــگ را ب ـــد و پلن ـــات می دهن نج
ـــا  ـــد ت ـــرت می کنن ـــو پ ـــه آنس ـــت، ب ـــا اس ـــه در آنج ـــواری ک دی

ـــرود. ـــوه ب ـــوی ک ـــه س ب
ـــه  ـــد ک ـــان می ده ـــی نش ـــگ زخم ـــوران پلن ـــن تلوتلوخ راه رفت
ـــدن از  ـــوان پری ـــده و ت ـــان نش ـــت درم ـــورت درس ـــه ص ـــوز ب هن

ـــدارد. ـــع را ن روی موان
برخـــی از مقام هـــای محلـــی گفتـــه بودنـــد کـــه ایـــن پلنـــگ 
ـــه  ـــگ ب ـــای نن ـــا آق ـــود، ام ـــل ش ـــل منتق ـــش کاب ـــاغ وح ـــه ب ب
ـــتان  ـــت افغانس ـــط زیس ـــر اداره محی ـــه نظ ـــت ک ـــی گف بی بی س
ـــی  ـــمار کم ـــه ش ـــا ب ـــود ت ـــگ آزاد ش ـــن پلن ـــه ای ـــوده ک ـــن ب ای
ـــراه  ـــت ف ـــای والی ـــه در کوه ه ـــگ ک ـــاص پلن ـــوع خ ـــن ن از ای

دیـــده می شـــود، بپیونـــدد.
غـــرب  در  بی بی ســـی  خبرنـــگار  قاضـــی زاده  محمـــد 
ــم  ــوز هـ ــن هنـ ــای پرچمـ ــه کوه هـ ــد کـ ــتان می گویـ افغانسـ
پناهـــگاه شـــماری از انواعـــی از حیوانـــات وحشـــی کم یـــاب 
اســـت، ولـــی در ســـال های اخیـــر بـــه دالیـــل مختلـــف، از 
جملـــه جنـــگ، شـــکار بی رویـــه و ســـایر فعالیت هـــای 
ـــا آن  ـــت. ب ـــته اس ـــش گذاش ـــه کاه ـــا رو ب ـــمار آن ه ـــانی ش انس
ـــت،  ـــوع اس ـــتان ممن ـــاب در افغانس ـــات کم ی ـــکار حیوان ـــه ش ک
ـــف  ـــل ضع ـــه دلی ـــات ب ـــه در مح ـــد ک ـــر می رس ـــه نظ ـــا ب ام
حاکمیـــت قانـــون و حضـــور محـــدود پلیـــس، شـــکار ایـــن 

حیوانـــات همچنـــان ادامـــه دارد.

پلنـگی که در فـراه آزاد شـد 
یک نفـر را زخمـی کرد

روح اهلل بهزاد
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بخش پنجــم و پایانی

محمدمجید عبدالهی
انواع 

سیاســت های عمومــی: »اصولــی هســتند کــه بــه وســیلۀ مراجــع ذی صــاح در کشــور 
ــای الزم در  ــات و فعالیت ه ــا، اقدام ــو و راهنم ــک الگ ــوان ی ــه عن ــده اند و ب ــع ش وض

ــد«.  ــری می کنن ــه را راهب جامع
سیاست های کان: سیاست های عمومی که یکی از دو مورد زیر را داشته باشد: 

ــری  ــه تعبی ــوده و ب ــاس ب ــا حس ــی ی ــر، فرابخش ــیار فراگی ــی بس ــر موضوع 1( از نظ
ــد، ــاب آین ــه حس ــور ب ــی کش ــن اصل ــک از قوانی ــیری نزدی تفس

ــش  ــته و نق ــی داش ــت های عموم ــایر سیاس ــرای س ــی ب ــدۀ باالی ــۀ تعیین کنن 2( جنب
ــند،  ــته باش ــا داش ــرای آن ه ــی ب ــای جدی ی راهنم

ــه  ــا رویکــرد حســاب شــده یی نســبت ب 3( موضوعاتــی باشــند کــه تغییــر موضــع و ی
آن هــا در ســطح مدیریــت کشــور مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت، 

ــم انداز و در  ــطح چش ــی در س ــد اهداف ــخصی مانن ــردی مش ــداف راهب ــرای اه ۴( ب
ــا  ــی و ی ــری، بازآرای ــد بازنگ ــدی نیازمن ــای کان و جدی ــن طرح ه ــوب چنی چارچ

ــند.  ــی باش ــی خاص ــخص و تکلیف ــات مش تصریح

بایدهای سیاست کالن 
عاوه بر بایدهای سیاست ها، سیاست کان باید: 

الف( دارا بودن هدف های کلی و فراگیر 
ب( تعیین کنندۀ حد و مرز سیاست های عمومی 

ج( تعیین کنندۀ اولویت زمانی سیاست های عمومی 
د( تعییــن کننــدۀ میــزان ریســک پذیری و دامنــۀ مداخــات قابــل اتــکا در سیاســت های 

می  عمو
و( تعیین کنندۀ میزان عمق و گسترۀ مطلوِب سیاست های عمومی 

هـ( تعیین کنندۀ جهشی یا تعادلی بودن سیاست های عمومی 
ــازِ  ــورد نی ــدۀ پیش فرض هــا، بنیادهــای نظــری و شــیوه ها و ابزارهــای م ــن کنن ی( تعیی

ــی  ــت های عموم سیاس

تعاریف افراد از فّن سیاست 
دانشمندان غربی: 

ــای سیاســت مدار  ــه بلندپروازی ه ــوری ک ــه ط ــات ب ــا امکان ــدرت ی ــتفاده از ق ــر اس هن
ــی(  ــه هدفــش نمی رســد. )نول ــه هرگــز ب ــا قدرتــش متناســب باشــد. وگرن ــد ب بای

حکومت کردن بر انسان ها )کایتا نوموسکا و آستین رانی(
ــه  ــی ک ــۀ آن فعالیت های ــه و هم ــال آن در جامع ــوذ و اعم ــدرت و نف ــرای ق ــارزه ب مب
مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــا کســب قــدرت دولــت، تحکیــم قــدرت دولــت، و اســتفاده 

ــی(  ار قــدرت دولــت همــراه اســت )نول
توزیع آمرانۀ ارزش ها )ریستون( 

دانشمندان اسالمی: 
ســید جعفــر کاشــف الغطــاء در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا در سیاســت دخالــت 

ــه ایــن مضمــون پاســخ داده:  ــد، ب می کن
دخالــت در سیاســت اگــر بــه معنــای نصیحــت و ارشــاد و نهــی از فســاد و نصیحــت 
ــای  ــدن در دام ه ــع ش ــتن از واق ــذر داش ــر ح ــردم و ب ــۀ م ــه عام ــان بلک ــردن حاکم ک
اســتعمار و نهــادن بندهــا و زنجیرهــا بــر شــهر هــا و مــردم باشــد، اگــر سیاســت ایــن 
امــور باشــد پــس مــن )و بــه خــدا پنــاه می بــرم از گفتــن مــن مگــر درایــن مقــام( آری 
مــن تــا ســر در سیاســت غــرق هســتم و آن از و ظایــف مــن اســت و خــود را در بــر 

ــم.  ــوول می بین آن مس

احمدذكی خاورنیا

 »هـرگاه فرمانـروا بـه آسـایش تـن داد، رعیت 
هـم بـه خوش گذرانـی روی آورده و رفته رفته 
از خشـونِت بادیه نشـینِي قبیله کاسـته مي شـود 
و عصبیـت و دلیـري آنـان، به سسـتي و زبوني 
تبدیـل مي گـردد و از گشـایش و رفاهـي کـه 
متنعـم  مـي دارد،  ارزانـي  ایشـان  بـه  خداونـد 
و برخـوردار مي شـوند و فرزنـدان و اعقـاِب 
ایشـان نیـز بر همیـن شـیوه پـرورش مي یابند. 
بـرآوردِن  و  تن پـروري  بـه  کـه  بدان سـان 
نیازمندي هـاي گوناگـون خویـش مي پردازنـد 
و از دیگـر امـوري کـه در رشـد و نیرومنـدِي 
مي زننـد  سـرباز  دارنـد،  ضـرورت  عصبیـت 
تـا این کـه ایـن حالـت چـون خـوي و جبلت 
در سرشـِت آنـان جاي گیـر مي شـود و آن گاه 
آینـدۀ  نسـل هاي  در  دالوري  و  عصبیـت 

ایشـان نقصـان مي پذیـرد تـا سـرانجام به ُکلـي 
زایـل مي گـردد و زمـان انقـراض قبیلـۀ آنـان 
فـرا مي رسـد و بـه هـر انـدازه بیشـتر در نـاز 
بـه  رونـد،  فـرو  تجمل خواهـي  و  نعمـت  و 
همـان میـزان بـه نابـودي نزدیک تـر مي شـوند 
تـا چـه رسـد بـه این کـه داعیـۀ پادشـاهي در 
رسـومِ  و  عـادات  زیـرا  باشـند؛  داشـته  سـر 
تجمل پرسـتي و مسـتغرق شـدن در نازونعمت 
و تن پـروري، شـدت عصبیـت را کـه وسـیلۀ 
غلبـه یافتـن اسـت، درهـم مي شـکند و هرگاه 
عصبیـت زایـل گردد، نیـروي حمایـت و دفاع 
از قبیلـه نقصـان مي پذیـرد تـا چـه رسـد بـه 
این کـه بـه توسـعه طلبي برخیزنـد و آن وقـت 
ملت هـاي دیگـر آنـان را مي بلعنـد و از میـان 
فراخـي  کـه  آشـکار شـد  بنابرایـن،  مي برنـد. 
معیشـت و تجمل  خواهـي از موانـع پادشـاهي 
و کشورداري سـت. و خـدا ملـک خویش را به 

هـر کـه بخواهـد، ارزانـي مـي دارد.« 
ـ  دولت هـا  فروپاشـی  و  پیدایـش  این گونـه 
چنان کـه ابـن خلـدون بیـان مـی دارد ـ مراحل 
این کـه  کمـا  می کنـد،  طـی  را  خـود  طبیعـِی 
کائنـات بشـری و حیوانی نیز با تمام انواع شـان 
ایـن راه را می پیماینـد. و برخـی از دولت هـا 
زمانی کـه احسـاس می کننـد نشـانه های پیـری 
بـر آن هـا نمـودار شـده اسـت، تـاش می کنند 
آن را از طریـق دیگـری معالجـه و مـداوا کنند؛ 
لـذا بـرای جبـران از دسـت دادِن عصبیـت و 
شـوکت، جهـد می دارنـد تـا بـه دولـت خـود 
ابهـت بخشـیده و بـه مبالغـه در مظاهـر نعمت 
پوشـالی  زمـان،  گذشـت  بـا  کـه   پردازنـد، 
بـودِن این گونـه تاش هـا هویـدا می گـردد. و 
سـرانجام ایـن دولت به دسـِت دولـِت دیگری 
کـه از وی قوی تـر اسـت، سـقوط می کنـد. و 

در ایـن زمینـه ابـن خلـدون می گویـد: »و چـه 
دولـت  فرمانروایـي  دورۀ  پایـان  در  کـه  بسـا 
مي کننـد  خیـال  کـه  مي آیـد  پدیـد  نیرویـي 
و  شـده  مرتفـع  دولـت  از  فرتوتـي  و  پیـري 
نیـرو آخریـن جلـوۀ هنـگام  فتیلـۀ شـمع آن 
گویـي  چنان کـه  مي دهـد  نشـان  را  توانایـي 
یـک شـمع برافروختـه از قـدرت و توانایـي 
مي درخشـد؛ درصورتي کـه شـعله هاي مزبـور 
زیـرا  اسـت؛  قـدرت  آن  تابش هـاي  آخریـن 
شـمع نزدیـک خامـوش شـدن چشـمک هایي 
مـي زنـد کـه مـردم مي پندارنـد برافروختگـي 
آن جاویـد اسـت، در صورتـي کـه آن پرتوهـا 
و چشـمک ها نشـانۀ خاموشـي آن اسـت، و از 
راز و حکمـِت خـداي تعالـي در آنچـه بـدان 
حکمـت در عالـم وجـود مقـدر کـرده اسـت، 
غافـل مبـاش، و بـراي هـر اجلـي نوشـته یي 

  » است.

قـدرت  و  انـد،  گـردش  در  ایـام  این چنیـن 
بـرای هیـچ دولتـی در تاریـخ جاودانـه نبـوده 
سیاسـت مداران  بـر  لـذا  بـود؛  نخواهـد  و 
خردمنـد الزم اسـت کـه این مراحـل و دوره ها 
را در فلسـفۀ تاریـخ و سیاسـت مـورد تدبـر 
و موشـکافی و بحـث قـرار دهنـد و مخالـف 
سـنِت خلقـت کار نکننـد؛ بـرای این کـه تاریخ 
بـه مصلحـت دولـِت معینی بـه پایـان نخواهد 
رسـیدـ  چنان کـه هیـگل خیـال می کـردـ  و نه 
بـه مصلحـت طرز تفکـر خاصی ـ کـه مارکس 
آن را تصـور کـرده بـود ـ بـه پایان می رسـد و 
نـه بـه مصلحـت ایده یـی کـه آن را فرانسـیس 
جماهیـر  اتحـاد  فروپاشـی  از  بعـد  فوکویامـا 
شـوروی در سـال 1991م بشـارت داده بود، به 

رسـید. انجـام خواهد 

ابن خلدون؛ یکی از پیشگامان جامعه شناسی 
و فلسفۀ تاریخ 

را  خـود  قوانیـِن  هنگامی کـه  خلـدون  ابـن 
جامعه شناسـی  و  تاریـخ  فلسـفۀ  زمینـۀ  در 
ایـن  در  کـه  بـود  بـاور  ایـن  بـه  می نوشـت، 
اسـت؛  جسـته  سـبقت  همـه گان  از  حـوزه 
بنابرایـن امیـدوار بـود تـا کسـاِن دیگـری بعد 
از وی »بیاینـد و از جانـب خـدا بـه اندیشـۀ 
درسـت و دانِش آشـکار و روشـن مؤید باشند 
نوشـته، در  این بـاره  او در  از آن چـه  بیـش  و 
مسـایل کنجـکاوي و تعمـق کننـد؛ چـه مبتکر 
نیسـت در مسـایل آن  اسـتنباط کننده ملـزم  و 
پي جویـي کنـد و بـه نهایـت برسـد، بلکـه او 
بایـد موضـوع آن علـم و تقسـیم فصـوِل آن را 
تعییـن کنـد و آن چـه را کـه دربـارۀ آن سـخن 
مـي رود، نشـان دهـد. و متأخـران مسـایل را 
پـس از مبتکـر آن قسـمت بـه قسـمت بـدان 

مي افزاینـد تـا رفته رفتـه تکمیـل شـود و خـدا 
نمي دانیـد.«   شـما  و  مي دانـد 

این کـه  بـرای  نیافـت،  تحقـق  آرزو  ایـن  امـا 
آفتـاب عالمتاِب اسـام رو به افول گذاشـت و 
پـس از آن، رویدادهـا و حـوادث ناگوارِ زیادی 
یکـی پـِی دیگـر رخ داد و باعث تباهـی دولِت 
اندلـس گردیـد و دولت های اسـامی یکی پِی 

دیگـری سـقوط کردند.
آن چـه را کـه ابـن خلـدون ابتکار کـرد، چندان 
قـرار  اسـامی  اندیشـمندان  توجـه  مـورد 
نگرفـت؛ تـا این کـه ایـن اندیشـه های ماندگار، 
بـه دنیـای غرب رخنـه کرد و مـورد توجه آنان 
قـرار گرفـت و آن را بـه عنـوان اندیشـۀ نـاب 
و دلپذیـر مـورد توجـه و بررسـی قـرار دادنـد 
و بـر آن چیزهایـی نیـز افزودنـد. و بیشـتر از 
همـه، اندیشـه های ابـن خلـدون در زمینـۀ قیام 
و فروپاشـی دولت هـا مورد توجه اندیشـمندان 
غربـی قـرار گرفت و اوشـان حتی المقـدور آن 
را فربه تـر از گذشـته سـاختند، تا این کـه امروز 
آن را بـه نـام »تیــوری قدرت نسـبی در روابط 

بین الملـل« یـاد می کننـد.
و در ضمـن، مکتب هـای فکری زیـادی تاش 
طـرز  بنیان گـذار  را  خلـدون  ابـن  تـا  کردنـد 
تفکـِر خویـش معرفـی کننـد؛ بـه گونه یـی کـه 
نخسـتیِن  رهبـران  از  را  وی  مارکسیسـت ها 
این کـه  بـرای  دانسـتند؛  تاریخـی  مادیگـری 
ابـن خلـدون در تحقیقـات خویـش در زمینـۀ 
دیالتیـِک داخلـی برای رشـد و ترقـی جامعه ها 
توجـه زیادی به تقسـیم کار نمـوده و ملت ها و 
نظام هـای اجتماعـی را بر اسـاِس فرآورده های 
اقتصـادی دسـته بندی کـرده اسـت...  و حتـا 
نقـل می کننـد کـه لنیـن توجـه زایدالوصفی به 
تحلیل هـای اقتصادی ابن خلدون داشـته اسـت 
. همچنـان در کشـورهای اسـامی، برخـی از 
سکوالریسـت ها سـعی کردنـد کـه نوشـته های 
داده و  قـرار  خـود  تکیـه گاهِ  را  ابـن خلـدون 
بـرای رهایـی از نصـوص دینی به آن بچسـپند؛ 
عقل گـرا  اندیشـمندان  از  وی  این کـه  بـرای 
بـوده و دارای بینـش و تحلیـل تاریخی عمیقی 
می باشـد و بـه بـاور آن هـا نگرش ابـن خلدون 
دینـی  علمـای  و  فقهـا  بـا  مقایسـه  بـا  حتمـًا 
متفـاوت خواهـد بـود، و چنیـن می پنداشـتند 
کـه ابـن خلـدون حتمـًا مخالـف نـص دینـی 
بـوده و بـه آن اهمیتـی قایـل نیسـت. غافـل از 
این کـه وی هرگـز بـا نصـوص دینـی مخالفت 
چنیـن  توهـم  هـم  جایـی  در  اگـر  و  نکـرده 
چیـزی می رفتـه، وی بـا بیـان مفصـل از ایـن 
حقیقـت که سـخن وی با نصـوص دینی تضاد 
نـدارد، پـرده برداشـته اسـت. و گـروه دیگری 
نیـز تـاش کردند تا میان اندیشـۀ ابـن خلدون 
و اندیشـه های مکتـب وصفـِی منطقـی در عالم 
ایـن  و  کننـد،  ایجـاد  توفیـق  جامعه شناسـی 
تـاش هم بـه ناکامی انجامیـد، زیرا خاسـتگاه 
ایـن دو طـرز تفکـر و ایـن دو مکتـب بـا هـم 
تبایـِن جـذری دارنـد؛ مکتب وصفـی منطقی با 
دیـن و باورهـای دینی مخالفِت کامل داشـته و 
آن را نمی پذیـرد، درحالی کـه اندیشـه های ابـن 
خلـدون خاسـتگاه دینی داشـته و حتی المقدور 
از دیـن و آموزه هـای دینـی دفاع کـرده و به آن 

ایمـان کامـل دارد.
ابـن خلـدون بـا اصالـِت فکری یی که داشـت، 
در تمـام دوایـر فکری و فرهنگـی مختلف، جا 
خـوش کـرد و هر طیفی وی را از خود دانسـته 
و بـه اندیشـه هایش توجـه نمـود. و ایـن طبعـًا 
راه و رسـِم اندیشـمنداِن بـزرگ در تاریخ بشـر 

است.
ابـن خلـدون فلسـفه را از آسـمان بـه زمیـن 
و  واقعـی  جامعه شناسـِی  علـِم  آن،  از  و  آورد 
زنـده سـاخت. او از روِش اسـتقرایی نیکویـی 
در حـوزۀ جهان بینـِی عمومِی اسـام بهـره برد، 
و ایـن بزرگ تریـن خدمتی سـت کـه در زمینـۀ 

روش شـناختی و اندیشـه انجـام داده اسـت.  

درآمدی بر فلسفۀ سیاسِی 
ابن خلدون

ACKU



هرچنـــد اوج شـــکل گیری و خلـــق ژانـــر علمـــی 
ـــد،  ـــادی دارن ـــۀ زی ـــه  آن عاق ـــان ب ـــه جوان ـــی ک تخیل
بـــه دهـــۀ 20 و 30 قـــرن بیســـتم بـــاز می گـــردد، 
ــنده یی  ــتین نویسـ ــا ژول ورن را نخسـ ــا خیلی هـ امـ
ــا  ــم بـ ــرن نوزدهـ ــۀ 80 قـ ــه از دهـ ــد کـ می داننـ
ــی  ــان را راهـ ــه انسـ ــی کـ ــاری خیالـ ــتن آثـ نوشـ
ــن  ــر زمیـ ــمان ها و زیـ ــا، اوج آسـ ــاق دریاهـ اعمـ
می کـــرد، ایـــن ســـبک را بنیـــان گـــذارد. بایـــد در 
ـــه  ـــوز ن ـــر هن ـــال 1880 بش ـــه در س ـــت ک ـــر گرف نظ
ـــرواز  ـــد پ ـــه بتوان ـــود ک ـــرده ب ـــراع ک ـــی اخت هواپیمای
ـــت.  ـــی داش ـــاخت زیردریای ـــی س ـــه توانای ـــد و ن کن
بـــرای همیـــن "کاپیتـــان نمـــو" بـــا زیردریایـــی اش 
»ناتیلـــوس« شـــخصیتی مهـــم و علمـــی محســـوب 

می شـــود. 
ـــای  ـــه رد پ ـــی ک ـــی تخیل ـــر علم ـــال، ژان ـــر ح در ه
ــطا  ــرون وسـ ــات قـ ــا در ادبیـ ــوان حتـ آن را می تـ
هـــم پیـــدا کـــرد، از خیلـــی وقـــت پیش هـــا کـــه 
ـــر  ـــای فرات ـــه فضاه ـــن ب ـــت یافت ـــی دس ـــر در پ بش
از زندگـــی زمیـــن و محصـــور خـــودش بـــود، 
از ســـلول های خاکســـتری مغـــز نویســـنده گان 
متعـــددی روی کاغذهـــای ســـفید راه پیـــدا کـــرده 
ــک  ــود را قلقلـ ــده گان خـ ــن خواننـ ــا ذهـ ــود تـ بـ
ـــرد.  ـــر بب ـــود فرات ـــای موج ـــد و از چهارچوب ه بده
ایـــن ژانـــر امـــا بـــا انقـــاب صنعتـــی و اختـــراع 
ــرد  ــد کـ ــرعت رشـ ــه سـ ــد بـ ــای جدیـ فناوری هـ
و در جنـــگ جهانـــی اول بـــا پـــرواز همـــان 
هواپیماهـــای ابتدایـــی، ذهن هـــای خاقـــی بودنـــد 
کـــه می توانســـتند ایـــن ماجـــرا را بـــه پـــرواز 
ــان های  ــی از کهکشـ ــۀ موجوداتـ ــا و حملـ یوفوهـ

دیگـــر هـــم تعمیـــم بدهنـــد. 
ـــر  ـــن ژان ـــن ای ـــینما و راه یافت ـــن س ـــکل گرفت ـــا ش ب
بـــر پـــردۀ ســـینما، دایـــرۀ مخاطبـــان آن وســـیع تر 
ـــر جـــای بیشـــتری  ـــن ژان هـــم شـــد و نویســـنده گان ای
ــدا  ــان پیـ ــورات شگفت انگیزشـ ــۀ تصـ ــرای ارایـ بـ
کردنـــد و تقســـیم بندی هایی هـــم در انـــواع آن 
بـــه وجـــود آمـــد. هرچنـــد ایـــن تقســـیم بندی ها 
ـــا  ـــی از آن ه ـــا یک ـــوند، ام ـــده می ش ـــی پیچی گاه خیل
بســـیار اساســـی اســـت کـــه جـــدا کـــردن ژانـــر 
علمـــی تخیلـــی و ادبیـــات فانتـــزی از یک دیگـــر 
ـــه  ـــف ک ـــک تعری ـــای ی ـــر مبن ـــت ب ـــت. در حقیق اس
در نظـــر بســـیاری پذیرفتـــه شـــده هـــم هســـت، 
ـــم در  ـــه عل ـــت ک ـــری اس ـــی، ژان ـــی تخیل ـــر علم ژان
ـــی  ـــد خیال ـــم هرچن ـــن عل ـــی دارد؛ ای ـــش اساس آن نق
ــوز  ــم واقـــع هنـ اســـت و ممکـــن اســـت در عالـ
بـــه وقـــوع نپیوســـته باشـــد، امـــا دلیلـــی نـــدارد 
ــم  ــن هـ ــرای همیـ ــود. بـ ــق نشـ ــردا محقـ ــه فـ کـ
آثـــار ژول ورن در ایـــن دســـته جـــای می گیرنـــد 
ــار  ــن آثـ ــی کارک از مهم تریـ ــور سـ ــار آرتـ و آثـ
ایـــن ســـبک شـــمرده می شـــوند. او زمانـــی جـــای 
گرفتـــن ماهواره هـــا در مـــدار زمیـــن را پیش بینـــی 
هم چنیـــن  خـــواب  در  خیلی هـــا  کـــه  کـــرد 
ـــت  ـــوم امنی ـــک و مفه ـــتند. واژۀ ربوتی ـــوری نداش تص
ـــیموف  ـــزاک آس ـــاق آی ـــن خ ـــم از ذه ـــا ه ربوت ه
ـــی  ـــه مفهوم ـــه ب ـــد ده ـــرف چن ـــرد و ظ ـــراوش ک ت
پذیرفتـــه شـــده و جهانـــی تبدیـــل شـــد. همیـــن 
موجـــب شـــده تـــا برخـــی بگوینـــد اصـــا ژانـــر 

ــوردار  ــی برخـ ــان جایگاهـ ــی از چنـ ــی تخیلـ علمـ
اســـت کـــه می توانـــد خاقیـــت علـــم را بیشـــتر 
کنـــد و افق هـــای جدیـــدی در برابـــر دانشـــمندان 

ـــد.  ـــرار بده ق
از ســـوی دیگـــر، ادبیـــات تخیلـــی هـــم هرچنـــد 
بـــر مبنـــای خیـــال شـــکل می گیرنـــد و در آن 
ــود،  ــن می شـ ــن ممکـ ــات ناممکـ ــه اتفاقـ همه گونـ
ـــکل  ـــزی ش ـــادو و فانت ـــای ج ـــز در دنی ـــا همه چی ام
می گیـــرد. بـــرای همیـــن تالکیـــن بـــه بزرگ تریـــن 
نویســـندۀ ایـــن ژانـــر تبدیـــل می شـــود و داســـتان 
ــا«  ــاب حلقه هـ ــا »اربـ ــا«ی او یـ ــم »هابیت هـ عظیـ
کـــه در آن یـــک عالـــم موجـــودات عجیـــب و 
غریـــب وجـــود دارنـــد و اتفاقـــات شـــگفت انگیز 
ـــت،  ـــزی اس ـــًا فانت ـــد کام ـــد، هرچن ـــم رخ می ده ه

ـــت.  ـــی نیس ـــی تخیل ـــا علم ام

سفرهای عجیب وغریب
همـــراه  خواننـــده  تخیلـــی،  علمـــی  اثـــر  در 
نویســـنده بـــه ســـفرهای عجیب وغریبـــی مـــی رود 
و تجربه هایـــی را پشـــت ســـر می گـــذارد کـــه 
ممکـــن اســـت بـــر اثـــر پیشـــرفت علمـــی روزی 
ــر  ــن ژانـ ــال، ایـ ــا ایـــن حـ ــود. بـ ــر شـ امکان پذیـ
امـــروز بـــا بســـیاری از احساســـات بشـــری هـــم  
آمیختـــه شـــده و در قالـــب همیـــن ژانـــر بـــه 
ـــان  ـــان در جه ـــروز انس ـــگاه ام ـــی، جای ـــر خیال ظاه
ــش او در  ــا نقـ ــرد یـ ــرار می گیـ ــوال قـ ــورد سـ مـ
ــت  ــود و اهمیـ ــی می شـ ــروز بررسـ ــی امـ زنده گـ
وجـــود فلســـفی او مطـــرح می شـــود؛ این هـــا 
ــان پرســـش هایی اساســـی اســـت کـــه  همـــه همـ
در قالـــب آثـــار علمـــی تخیلـــی مثـــل ماتریکـــس 
یـــا اودیســـۀ فضایـــی مطـــرح شـــده و هـــر کـــدام 
ـــۀ  ـــه هم ـــت دارد ک ـــدر اهمی ـــود آن ق ـــودی خ ـــه خ ب
ــت  ــده در خدمـ ــق شـ ــگفت انگیز خلـ ــای شـ فضـ
طـــرح ایـــن پرســـش های اساســـی درمی آیـــد. 
ـــه  ـــم ب ـــری ه ـــخ دیگ ـــوان پاس ـــال، می ت ـــن ح ـــا ای ب
ـــه  ـــن همـــان پاســـخی اســـت ک ـــن پرســـش داد و ای ای
ـــوان  ـــه عن ـــه ب ـــی ک ـــندۀ امریکای ـــری« نویس »ری بردب
یکـــی از بزرگتریـــن نویســـنده گان علمـــی تخیلـــی 
قـــرن بیســـتم شـــناخته می  شـــود، مطـــرح می کنـــد. 
او می گویـــد: »هـــر چـــه تصـــور می کنیـــم، تخیـــل 
و هرچـــه انجـــام می دهیـــم، علـــم اســـت؛ همـــۀ 
تاریـــخ بشـــر چیـــزی جـــز یـــک داســـتان علمـــی 

ـــت.«  ـــی نیس تخیل

سفر به ماه
ـــی  ـــان یعن ـــزرگ جه ـــندۀ ب ـــال، دو نویس ـــر ح در ه
ــی  ــز انگلیسـ ــی. ولـ ــوی و اچ. جـ ژول ورن فرانسـ
نقـــش مهمـــی در شـــکل گیری آثـــار علمـــی ـ 
ـــی  ـــای علم ـــتین فیلم ه ـــد و نخس ـــته  ان ـــی داش تخیل
ـــال  ـــس در س ـــاه« ژرژ ملی ـــه م ـــفر ب ـــل »س ـــی مث تخیل
ـــر ژول ورن ســـاخته شـــد. »ژول  ـــا الهـــام از اث 1902 ب
ورن« در کتـــاب »ســـفر به اعمـــاق زمیـــن« )186۴( 
ــت و  ــن پرداخـ ــاق زمیـ ــت وجو در اعمـ ــه جسـ بـ
یـــک ســـال بعـــد در »از زمیـــن تـــا مـــاه« مـــردم 
ــه  ــینند و بـ ــی بنشـ ــل محفظه یـ ــتند در داخـ توانسـ
ـــک  ـــم ی ـــوا« ه ـــاب ه ـــاب »ارب ـــد. در کت ـــاه برون م

ـــفینه یی  ـــک س ـــا کم ـــور« ب ـــام »روب ـــه ن ـــدس ب مهن
ـــخ دار  ـــه 7۴ دکل مل ـــروس« ک ـــام »آلبات ـــه ن ـــی ب هوای
ـــر او  ـــان دیگ ـــد. در رم ـــا چرخی ـــه دور دنی ـــت، ب داش
ـــرن  ـــر ق ـــه در اواخ ـــم« ک ـــر پرچ ـــه خاط ـــام »ب ـــا ن ب
ـــه  ـــه ب ـــمند دیوان ـــک دانش ـــد، ی ـــر ش ـــم منتش نوزده
ـــد  ـــی جدی ـــود و جنگ ـــدل می ش ـــی ب ـــری جهان خط
راه می انـــدازد و در آن از موشـــک های هدایـــت 
بمب هـــای  شـــبیه  کاهک هـــای  و  شـــونده 

هســـته یی اســـتفاده  می کنـــد. 
»اچ.جـــی. ولـــز« در رمـــان »جنـــگ هوایـــی« 
ـــتناک  ـــات وحش ـــان جزیی ـــه بی ـــت ب ـــا دق )1907( ب
جنـــگ مـــدرن پرداخـــت و توانایـــی خـــودش را 
ــود،  ــق شـ ــد محقـ ــه می توانـ ــی آن چـ در پیش بینـ
7 ســـال بعـــد کـــه جنـــگ جهانـــی اول صـــورت 
ـــرش  ـــتان دیگ ـــک داس ـــرد. او در ی ـــت ک ـــت، ثاب گرف

ــود.  ــرده بـ ــی کـ ــک را پیش بینـ ــتفاده از تانـ اسـ
امـــا ایـــن آثـــار بـــه تدریـــج بـــا ژانرهـــای دیگـــر 
ـــول  ـــرف اص ـــردن ص ـــرح ک ـــت و از مط درهم آمیخ
ـــی ســـخت  ـــی تخیل ـــار علم ـــه آث ـــی ک ـــی و مهندس فن
نامیـــده می شـــوند، بـــه دســـته یی دیگـــر از ایـــن 
ـــرم را تشـــکیل  ـــار ن ـــه آث ـــرد ک ـــدا ک ـــش پی ـــار گرای آث
ـــه  ـــی، ب ـــی خیال ـــن واقعیت ـــا پذیرفت ـــه ب ـــد ک می دهن
آثـــار و تبعـــات آن توجـــه می کنـــد. بـــرای مثـــال 
ـــا  ـــکات ب ـــی اس ـــه« ریدل ـــم »بیگان ـــال 1980 فیل در س
ـــت،  ـــینمای وحش ـــی و س ـــی تخیل ـــر علم ـــق ژان تلفی
موجـــودات فضایـــی را بـــا تمرکـــز بـــر ماهیـــت 
وحشـــتناک و خطرنـــاک آنهـــا مطـــرح می کنـــد و 
ـــک  ـــی« ی ـــم »ای ت ـــپیلبرگ در فیل در ســـال 1982، اس
ـــد.  ـــر می کش ـــه تصوی ـــان را ب ـــی مهرب ـــود فضای موج
ماشـــین زمـــان ســـاختۀ »جـــورج پـــال« در ســـال 
1960 هـــم برداشـــتی از داســـتان »اچ. جـــی. ولـــز« 
اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه مطـــرح کـــردن بُعـــد 
چهـــارم توســـط اینشـــتین ســـوم، مســـألۀ حرکـــت 
ــود  ــی خـ ــل اصلـ ــوان محمـ ــه عنـ ــان را بـ در زمـ

ـــت.  ـــده اس برگزی

مهم ترین چهره های علمی تخیلی
پایه گـــذار  اروپایی هـــا  این کـــه  وجـــود  بـــا 
ـــا  ـــا امریکایی ه ـــد، ام ـــی بودن ـــی تخیل ـــات علم ادبی
ـــد و  ـــو راندن ـــه جل ـــتم آن را ب ـــرن بیس ـــل ق در اوای
در ســـال 1939 هـــم نخســـتین کنفرانـــس جهانـــی 
علمـــی تخیلـــی را در نیویـــارک برگـــزار کردنـــد. 
ـــس  ـــن کنفران ـــه ای ـــی ب ـــندۀ اروپای ـــچ نویس ـــه هی البت
ــن  ــل ایـ ــاید یـــک دلیـ ــود. شـ ــده بـ دعـــوت نشـ
مســـأله، برخـــورد ســـخت جامعـــۀ ادبـــی بـــا 
ـــًا  ـــرا مث ـــا باشـــد، زی ـــر در اروپ نویســـنده گان ایـــن ژان
انگلیســـی ها هرگـــز نمی توانســـتند چنیـــن آثـــاری 
ـــات و در حـــال  ـــی انســـان را بی ثب ـــۀ زندگ ـــه هم را ک
ـــلطۀ  ـــدرت س ـــر ق ـــرد، در براب ـــداد می ک ـــر قلم تغیی
ـــن  ـــه همی ـــد، ب ـــد کنن ـــد و آن را تأیی ـــرار دهن ـــود ق خ
دلیـــل هـــم آثـــار »اچ. جـــی. ولـــز« در انگلســـتان 
بـــا بی مهـــری روبـــه رو شـــد و از ســـوی دیگـــر، 
ــرف  ــتند حـ ــواره می خواسـ ــه همـ ــا کـ امریکایی هـ
ـــر  ـــن ژان ـــه ای ـــند، ب ـــته باش ـــرای زدن داش ـــدی ب جدی
ـــن  ـــروز انجم ـــال، ام ـــر ح ـــه ه ـــد. ب ـــال دادن ـــر و ب پ
نویســـنده گان علمـــی تخیلـــی از جایـــگاه ویژه یـــی 
برخـــوردار انـــد و چندیـــن جایـــزۀ معتبـــر علمـــی 
هـــر ســـال در سراســـر جهـــان بـــه نویســـنده گان 

ایـــن ژانـــر اهـــدا می شـــود. 
اگـــر ژول ورن و اچ. جـــی. ولـــز، دو چهـــرۀ برجســـتۀ 
ـــه  ـــتم و ب ـــرن بیس ـــل ق ـــم و اوای ـــرن نوزده ـــر ق اواخ
ــند،  ــوان پایه گـــذاران ایـــن ژانـــر مطـــرح باشـ عنـ
بی شـــک آیـــزاک آســـیموف و آرتـــور. ســـی. 
ــن  ــددهندۀ ایـ ــرۀ رشـ ــوان دو چهـ ــه عنـ کارک بـ

ژانـــر در نیمـــۀ دوم قـــرن بیســـتم هســـتند. 
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ماندگار
یــک عضــو مجلــس نماینــده گان، دیــروز بــه روزنامــۀ 
ــک  ــه ی ــاری ب ــۀ انتح ــه در حمل ــت ک ــدگار گف مان
ــر  ــروز، 25 نف ــده گان عصــر دی ــس نماین بخــش مجل
ــم  ــر زخ ــن دیگ ــه 70 ت ــک ب ــدند و نزدی ــته ش کش
بیشــتر  زخمی هــا  و  شــده گان  کشــته  برداشــتند. 

ــد.  ــده گان بودن ــس نماین ــدان اداری مجل کارمن
حملــه بــه یــک بخــش از ســاختمان الحاقیــۀ شــورای 
ــاد  ــج ی ــام ریاســت پن ــه ن ــن ب ــی کــه پیشــتر از ای مل
ــع،  ــه منب ــه گفت ــت. ب ــه اس ــورت گرفت ــده، ص می ش
شــماری از عضــای مجلــس در کمیســیون مالــی 
ــه  ــد ک ــروف کار بودن ــکان، مص ــن م و اداری، در ای
ــه  ــل جلس ــار از مح ــت. انفج ــورت گرف ــار ص انفج
ــاده  ــاق افن ــوران اتف ــروج مام ــۀ خ ــر و در لحظ دورت
اســت. یــک نماینــدۀ مجلــس در ایــن حملــه زخمــی 

شــده اســت.
ــا  ــزرگ کشــور باره ــهرهای ب ــل و برخــی ش  در کاب
گرفتــه  هدفمندانــه صــورت  حمله هایــی  چنیــن 
ــه کــه  اســت. امــا همــان ســوال اساســی پاســخ نیافت
ــن  ــت ای ــوم نیس ــد. معل ــا می آین ــا از کج انتحاری ه
انتحاریــان چگونــه بــه هــدف می رســند. پیشــتر 
ــه  ــده گان گفت ــس نمانی ــی در مجل ــت مل ــس امنی ریی
ــد  ــان را نگــه می دارن ــراد، انتحاری ــود کــه برخــی اف ب
و در موترهــای شیشــه ســیاه آنــان را بــه اهــداف شــان 
ــه  ــود ک ــاخته ب ــح نس ــا او واض ــد. ام ــال می دهن انتق
ــه چــرا  ــود ک ــه ب ــز نگفت ــد و نی ــا ان ــراد کی ه ــن اف ای
ــه  ــت ک ــوم نیس ــن معل ــوند. بنابرای ــت نمی ش بازداش
چــه کســی بایــد ســر در گریبــان فــرو ببــرد و دلیــِل 

ــح  ــردم توضی ــه م ــا را ب ــا و بی کفایتی ه ــن ناامنی ه ای
دهــد. امــا آنچــه بســیار واضــح اســت این کــه 
ــکاری  ــدون هم ــل ب ــد در کاب ــات هدفمن ــن حم ای
ــل  ــه در داخ ــمن ک ــزدور دش ــاص م ــه خ ــک حلق ی
ــای  ــوص نهاده ــه خص ــی ب ــای حکومت ــتگاه ه دس
امنیتــی حضــور دارنــد یــا در پســت مقــام و منصــب 
ــراد  ــا و اف ــی مقام ه ــور برخ ــم در مح ــا ه ــد و ی ان
ــان  ــمن آس ــر دش ــد، و کار را ب ــد می چرخن قدرت من
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــن نیس ــد، ممک می کنن
انتحاریــان در مرکــز، از مناطــق نزدیــک هــدف شــان 
ــه  ــت ک ــای آن اس ــه معن ــن ب ــد و ای ــت می کنن حرک
مراکــز ســاخت و تنظیــم حمــات انتحــاری، در کابــل 
ــال  ــن ح ــه در عی ــت ک ــبز و بااهمی ــق س و در مناط
خــط ســرخ امنیتــی اســت وجــود دارد؛ امــا از افشــای 
ــل کار  ــد اق ــود. ح ــی می ش ــت چشم پوش ــن حقیق ای
ــان  ــز انتحاری ــه مراک ــن اســت ک ــی ای ــای امنیت نهاده
ــوم  ــا معل ــد؛ ام ــا کنن ــا و خنث ــدا، افش ــل را پی در کاب
نیســت کــه چــرا ایــن نهادهــا چنیــن نمی کننــد. حــاال 
ــطوح  ــادی در س ــرات بنی ــه تغیی ــت ک ــت آن اس وق
ــه خصــوص فرماندهــی  ــی ب مختلــف نهادهــای امنیت
ــا  ــاید ب ــرد ش ــل صــورت گی ــون کاب ــه و گارنیزی امنی
آمــدن مســووالن جدیــد امنیتــی، جلــو این همــه 
ــود.  ــه ش ــت گرفت ــی در پایتخ ــوولیتی و ناامن بی مس
ــت  ــت امنی ــوص ریاس ــه خص ــی ب ــووالن امنیت مس
ملــی کــه میدانــد چــه کســانی از انتحاریــان حمایــت 
ــت  ــرده اس ــکوت ک ــان س ــورد ش ــا در م ــد ام می کنن
بایــد برکنــار و دادگاهــی شــود. همزمــان بــا آن ســتون 
ــود.  ــاخته ش ــی س ــایی و خنث ــتی شناس ــم بایس پنج

ــش  ــوال پی ــن من ــه همی ــت ب ــر وضعی ــر آن اگ در غی
بــرود کــه از یک ســو هــر روز مــردمِ افغانســتان 
ــارِ طالبــان باشــند و از ســوی  شــاهد حمــاِت خون ب
ــته و  ــت گذاش ــت روی دس ــز دس ــت نی ــر، دول دیگ
ــد  ــری نخواه ــد؛ دی ــا کن ــردم را تماش ــدِن م قربانی ش
ــت  ــِر دول گذشــت کــه موجــی از اعتراضــات در براب
شــکل می گیــرد و وضعیــت را بدتــر از بــد می ســازد.
دولــت، مســوولیِت تأمیــن امنیــِت مــردم را دارد و ایــن 
مســاله نبایــد در گیرودارهــای سیاســی و چانه زنی هــا 
فرامــوش گــردد. اگــر قــرار باشــد کــه چانه زنی هــای 
ــی و  ــاِل آدم کش ــان مج ــود طالب ــث ش ــی باع سیاس
ــی از هــم بپاشــد،  ــد و نظــام امنیت دهشــت افکنی بیابن

پــس همــان بهتــر کــه مــردم تــا پایــاِن چانه زنی هــای 
ــد و  ــل کنن ــان را تعطی ــارِ روزانۀش ــدرت، کار و ب ق
ــلمًا  ــند. مسـ ــان باش ــظ جان ش ــر حف ــه فک ــط ب فق
ادامــۀ ایــن وضــع، مــردم را از دولــِت کنونــی مایــوس 
ــای  ــِت آق ــان دول ــه می ــد ک ــت می کن ــازد و ثاب می س
غنــی و دولــِت آقــای کــرزی تفــاوِت بســیاری وجــود 
ــی و  ــای غن ــات آق ــه ادبی ــوص ک ــه خص ــدارد ب ن
ــم در  ــا ه ــد. م ــی باش ــان یک ــورد طالب ــرزی در م ک
زمــان آقــای کــرزی و هــم در زمــان غنــی و عبــداهلل 
بارهــا گفتیــم کــه بایــد ســتون پنجــم دشــمن از درون 
نهادهــای امنیتــی بیــرون کشــیده شــوند امــا متاســفانه 
سال هاســت کــه بــه ایــن مســاله توجــه نشــده اســت.

مصاحبه كننده: ابوبکر صدیق

ــتان، از  ــی در افغانس ــای امریکای ــووالن نیروه مس
ــن  ــِس ای ــگ دار تازه نف ــرد تفن ــی 300 م جابجای
نیروهــا در والیــت هلمنــد خبــر می دهنــد. 
تازه نفــِس  ســرباز   200 حــال،  همیــن  در 
نیروهــای ایتالیایــی در والیــت فــراه مســتقر 
ــر  ــن اواخ ــز در ای ــمال نی ــات ش ــده اند. والی ش
ــت. در  ــده اس ــا ش ــتخوش  ناامنی ه ــاره دس دوب
ــن  ــتی، 14 ت ــای تروریس ــال، گروه ه ــن ح همی
از معدنچیــان را در والیــت بغــالن تیربــاران 

نــد. کرده ا
ــو  ــس نات ــای تازه نف ــی نیروه ــورد جابجای در م
بــه رهبــری امریــکا در والیــات هلمنــد و فــراه و 
همچنــان بررســی اوضــاع امنیتــی برخــی والیــات 
کشــور، مصاحبه یــی را بــا محمــد رادمنــش 
ــام  ــی انج ــاع مل ــخنگوی وزارت دف ــاون س مع

ــد. ــک  می خوانی ــه این ــم ک داده ای
***

آقـای رادمنـش سـپاس از این کـه بـرای ایـن پرس وشـنود 
وقـت گذاشـتید. در نخسـت می خواهـم بپرسـم کـه پـس 
از وخیـم شـدن اوضـاع امنیتـی والیـت هلمنـد، 300 تن از 
نیروهـای دریایـی امریـکا دوبـاره در والیـت هلمنـد و 200 
تـِن دیگر در والیت فراه مسـتقر شـدند؛ دلیل دوباره مسـتقر 

شـدِن ایـن نیروهـا در ایـن والیات چیسـت؟
 300 مـرد تفنـگ دار تازه نفـِس امریکایـی به جـای افـرادی 
کـه پیـش از ایـن، در ایـن والیـت مسـتقر بودنـد، مسـتقر 
شـده اند. ایـن مـردان تفنـگ دار امریکایـی از جملـۀ 9800 
سـرباز امریـکا در افغانسـتان هسـتند. سـربازانی کـه پیش از 
ایـن مصـروِف وظیفـه در والیـت هلمنـد بودنـد، بـا تکمیل 
دورۀ مأموریت شـان از والیـت خـارج شـده اند و 300 تـِن 
دیگـر در ایـن والیـت عـوِض آنـان مسـقر شـده اند. 200 
سـرباز ایتالیایـی کـه در والیـت فـراه مسـتقر شـده اند، از 
جملـه نیروهایی انـد که بر اسـاس قوانین، از مرکـز نیروهای 
ایتالیایـی کـه در والیـت هـرات قـرار دارد، به تمـام والیات 
و ولسـوالی ها بـرای مشـوره دهی بـه نیروهای امنیتی کشـور 
می رونـد و پـس از تکمیـل دورۀ مأموریـت بـه مرکزشـان 

برمی گردنـد.
اوضـاع امنیتـی در والیـت هلمنـد در حالـِت نابسـامان قرار 

دارد و برخـی منابـع از خطـِر سـقوط ایـن والیت به دسـِت 
دشـمنان ابـراز نگرانـی می کننـد. آماده گـی نیروهـای امنیتی 

بـرای دفِع ایـن چالش چیسـت؟
وزارت دفـاع متوجـه تکتیِک جنگ در والیت هلمند اسـت. 
فرمانـده قول اردوی 215 ارتـش در والیت هلمند، جنگ در 
ایـن والیـت را به شـکِل درسـت مدیریـت می کنـد. وزارت 
دفـاع کشـور اکماالت البسـه، مهمـات و اعاشـه را به والیت 
هلمنـد انجـام داده اسـت. دسـتگاه اسـتخباراِت وزارت دفاع 
کـه اخیـراً به فعالیـت آغاز کرده اسـت، بـرای نیازمندی های 
کنونـِی اسـتخباراتی در میـدان جنـگ به سـربازان جواب گو 

است. 
تهاجمـی  عملیـات  دشـمنان  برابـر  در  هلمنـد  والیـت  در 
حلقه به گـوِش  غامـاِن  دشـمنان،  می شـود.  راه انـدازی 
اهـداف  تأمیـن  بـرای  کـه  هسـتند  بیگانـه  کشـورهای 
اسـتراتژیک  بیگانـه گان در افغانسـتان می جنگنـد. امـا آن هـا 
نخواهنـد توانسـت از طریـق جنگ به اهداف شـان برسـند و 

مسـلماً صلـح یگانـه راه بـرای نجـاِت آن هاسـت.
پس از مسـتقر شـدن نیروهـای امریکایی در والیـت هلمند، 
فرمانـده نیروهـای دریایـی امریکایـی در جنـوب گفتـه کـه 
حضـور طالبـان در ایـن والیـت چشـم گیر اسـت و این یک 
مأموریـِت جنگـِی تـازه بـرای ایـن نیروهای امریکایی سـت. 

آیـا از نظـِر شـما نیـز ایـن مأموریت جنگی اسـت؟
و  مخـدر  مـواد  بین المللـِی  مافیـای  هلمنـد  والیـت  در 

تروریسـتان حضـور دارنـد و نیروهـای امریکایـی در ایـن 
والیـت بـا خطـِر جنـگ مواجـه هسـتند. ایـن وضـع باعِث 
بـه چالش کشـیده شـدن اوضاع امنیتی کشـور شـده اسـت. 
ضمـن ابـراز امتنان از نیروهـای امریکایی که به مشـوره دهی 
بـرای نیروهـای امنیتـی کشـور می پردازنـد،. بایـد گفـت که 
تاش هـای نیروهـای امنیتـِی ما بـرای مبارزه با دشـمنان، در 
اولویـت و اهمیـِت بیشـتر قـرار دارد. ما به نیروهـای همکار 
در افغانسـتان اطمینـان می دهیم کـه ارتش و سـایر نیروهای 

امنیتـی بـرای مبـارزه آماده گـی الزم را دارنـد. 
پیـش از ایـن، ادعاهایـی مبنی بـر واگذاری ولسـوالی مارجۀ 
والیـت هلمنـد بـه طالبـان وجـود داشـت. آیـا دولـت ایـن 

ولسـوالی را بـه طالبـان واگـذار خواهـد کرد؟
ارتـش افغانسـتان هیـچ گاه اجـازه نخواهـد داد کـه مخالفان 
در ولسـوالی مارجـه حضـور یابنـد. ارتـش افغانسـتان بـر 
اسـاس نیازمندی های روز تربیه شـده و حافظ این سـرزمین 
قطعـات  هلمنـد،  والیـت  مارجـۀ  ولسـوالی  در  می   باشـد. 
نظامـی حضـور دارنـد و از طریـق هـوا و زمیـن برای شـان 
اکمـاالت صـورت می گیـرد و در آینده دسـتاوردهای خوبی 

در ایـن والیـت خواهیـم داشـت.
اسـتراتژی چهارسـالۀ امنیتـی از طـرف شـورای امنیـت بـه 
تصویـب رسـید. بـر اسـاس ایـن اسـتراتژی در چهار سـال 
آینـده نیروهای امنیتی، بیشـتر روی کـدام موضوعات تمرکز 

کرد؟ خواهنـد 

بـر اسـاس ایـن اسـتراتژی، ارتش افغانسـتان در چهار سـال 
آینده باید نهادینه شـود، مدیریت جنگ باید مسـلکی شـود، 
قطعـات کمانـدو به شـکل مسـلکی بایـد بـه انجـام وظایف 
بپردازنـد. تجهیـز قطعات ارتش کشـور نیز از اهـداف بزرِگ 
ایـن اسـتراتژی اسـت. نیروهـای هوایـی و اسـتخباراتی باید 
به  شـکل درسـت آماده شـوند تـا بتواننـد از نیروهـای پیاده 
در هنـگام وظایف حمایـت نمایند. ایجـاد قوت های توپچی 
و انکشـاِف قوت هـای زره دار در ایـن اسـتراتژی پیش بینـی 

شـده است. 
والیـات هلمنـد، ارزگان، فـراه و بدخشـان از والیـاِت ناامن 
ایـن والیـات، بیشـتر بـرای  قلـم داد شـده اند و جنـگ در 
می گیـرد.  صـورت  و...  مخـدر  مـواد  مافیـای  از  حمایـت 
آماده گـی نیروهـای امنیتـِی کشـور در فصل سـرما کـه زمینۀ 
بیشـتری برای نابودی دشـمن در این والیات مسـاعد است، 

؟   چیست
والیـات هلمنـد، بدخشـان و فـراه از والیـاِت اسـتراتژیِک 
کشـور هسـتند. در ایـن والیـات منابـع اقتصـادی و معدنـی 
وجـود دارد. در والیـت هلمنـد مـواد مخدر به وفور کشـت 
می شـود. گروه هـای مختلـف تـاش می کننـد تـا بـا ایجـاد 
ناامنـی در ایـن والیت هـا از معـادن، منابـع و مـواد مخدری 
کـه وجود دارد، اسـتفاده ببرند. در بدخشـان معـادن الجورد، 
منبـِع عایـدی بـرای گروه هایی سـت کـه تـاش می کنند این 
والیـت ناامـن شـود. راه الجـورد و راه ابریشـم نیـز از ایـن 
والیـت می گـذرد؛ امـا دشـمن تـاش می کنـد ایـن پروژه ها 
را بـه چالـش بکشـد. در واقـع، گروه هـای تروریسـتی بـه 
منابـع معدنـی و عایـداِت افغانسـتان چشـم دوخته انـد. در 
والیـت فراه بنـد بخش آباد و آب زراعتِی خـوِب این والیت 
باعث شـده که دشـمن و برخی از کشـورهای منطقه بر این 
والیـت فشـار بیشـتر وارد کننـد. امـا وزارت دفـاع عملیات 
تهاجمـی و تصفیه یـی را با در نظرداشـت ظرفیـت نیروهای 
امنیتـی راه انـدازی می کنـد و در بهـار آینـده در ایـن والیـت 
و سـایر والیـات، اوضـاع بهتـِر امنیتی را خواهیم داشـت. در 
حـال حاضـر، نیروهای امنیتی کشـور 20 عملیـات را در 18 
والیـت از جمله هلمنـد، زابل، غزنی، فراه، تخـار، فاریاب و 
بخش هایـی از والیـت بدخشـان، ننگرهار و نورسـتان انجام 

داده و دسـتاوردهای خوبـی نیز داشـته اند. 
نیـز  برعـاوۀ والیـات جنـوب و غـرب، والیـاِت شـمال 
ناامن انـد؛ تیربـاران معدنچیان در والیت بغـان، نمایش هایی 
از طـرِف طالبـان در اطـراِف والیـت بغـان و نیـز ادعاهایی 
مبنـی بـر تصرِف دوبـارۀ کندز از طـرف طالبان وجـود دارد. 
آیـا آماده گـِی الزم بـرای دفـِع ایـن چالش هـا گرفتـه شـده 

ست؟  ا
بغـان  و  تخـار  کنـدز،  والیـات  در  امنیتـی  نیروهـای 
آماده گی هـای الزم را دارنـد. هم اکنــون عملیـاِت محاربه یی 
در ولسـوالی های مختلـِف تخار، کندز و بغـان جریان دارد؛ 
امـا تاش هـا از طـرِف دشـمن نیـز وجـود دارد تـا وضعیت 

را بـه چالش  بکشـد. 
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انتحاری از کجا می آید؟
25 کشتــــه و 70 زخمــــــی

معاون سخنگوی وزارت دفاع:

گروه های تروریستی به منابع معدنی و عایداِت افغانستان چشم دوخته اند
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ورزش

مقامـــات نظامـــی پاکســـتان می گوینـــد کـــه ایـــن کشـــور اولیـــن 
ـــت  ـــا موفقی ـــی را ب ـــک زیردریای ـــده از ی ـــاب ش ـــروز پرت ـــک ک موش

ـــت. ـــرده اس ـــش ک آزمای
ـــر-3  ـــه باب ـــک ک ـــن موش ـــتان، ای ـــی پاکس ـــات نظام ـــۀ مقام ـــه گفت ب
نـــام دارد، ۴50 کیلومتـــر بُـــرد دارد. ایـــن موشـــک از محلـــی در 
ـــده و  ـــاب ش ـــده، پرت ـــخص نش ـــای آن مش ـــه ج ـــد ک ـــوس هن اقیان

ـــت. ـــورده اس ـــدف خ ـــه ه ـــت ب ـــا دق ب
ــاب را  ــن پرتـ ــی از ایـ ــتانی ویدیویـ ــانه های پاکسـ ــی از رسـ برخـ
منتشـــر کرده انـــد کـــه شـــلیک موشـــکی از زیـــر ســـطح دریـــا 
ــان  ــکی را نشـ ــی در روی خشـ ــه هدفـ ــورد آن بـ ــپس برخـ و سـ

می دهـــد.
ــه  ــت را بـ ــن موفقیـ ــتان ایـ ــت وزیر پاکسـ ــریف، نخسـ ــواز شـ نـ
مـــردم کشـــورش تبریـــک گفتـــه و آن را نشـــان گر توانایی هـــای 

فنـــی و خوداتکایـــی کشـــورش دانســـته اســـت.
خبرگـــزاری رویتـــرز بـــه نقـــل از یـــک مقـــام نظامـــی پاکســـتان 
ـــا  ـــی ب ـــد کاهک های ـــد می توان ـــک جدی ـــه موش ـــرده ک ـــزارش ک گ
ـــت  ـــور، قابلی ـــن کش ـــه ای ـــد و ب ـــل کن ـــف را حم ـــای مختل قدرت ه

ــد. ــه را می دهـ ــه ثانویـ حملـ
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری رویتـــرز، یـــک مقـــام دیگـــر نظامـــی 
ــک  ــل کاهـ ــت حمـ ــک قابلیـ ــن موشـ ــه ایـ ــرده کـ ــد کـ تأکیـ

دارد. را  هســـته یی 
ـــۀ  ـــعۀ برنام ـــوم توس ـــه مفه ـــو ب ـــتان از یک س ـــازۀ پاکس ـــش ت آزمای
زیردریایـــی ایـــن کشـــور و از ســـوی دیگـــر بـــه معنـــی توســـعۀ 
فنـــاوری نصـــب کاهـــک هســـته یی بـــر روی موشـــک های 
ـــد در  ـــش جدی ـــت. آزمای ـــی اس ـــاب از زیردریای ـــت پرت دارای قابلی
عیـــن حـــال می توانـــد مســـابقۀ تســـلیحاتی بیـــن ایـــن کشـــور و 

ـــد. ـــش ده ـــد را افزای هن
ـــک دارای  ـــک موش ـــت ی ـــا موفقی ـــت ب ـــال 2008 توانس ـــد در س هن
ـــد.  ـــلیک کن ـــی ش ـــته یی را از زیردریای ـــک هس ـــل کاه ـــت حم قابلی
ـــا  ـــت را ب ـــن موفقی ـــت ای ـــز توانس ـــال 2013 نی ـــور در س ـــن کش ای

ـــد. ـــرار کن ـــروز تک ـــونده ک ـــت ش ـــک هدای ـــک موش ی
ــک  ــاب موشـ ــاخت های پرتـ ــدان زیرسـ ــران، فقـ ــۀ ناظـ ــه گفتـ بـ
ــۀ  ــت حملـ ــی، قابلیـ ــته یی از زیردریایـ ــک هسـ ــژه موشـ و به ویـ
ـــتان  ـــود. پاکس ـــرده ب ـــه ک ـــکاتی مواج ـــا مش ـــتان را ب ـــه پاکس ثانوی
پیش تـــر گفتـــه بـــود کـــه دارای توانایـــی قابلیـــت حملـــه ثانویـــه 
ــا قابلیـــت حمـــل کاهـــک  از طریـــق موشـــک های متحـــرک بـ

ــت. ــوده اسـ ــته یی بـ هسـ
ـــدرت  ـــا ق ـــوری ب ـــی کش ـــوم توانای ـــه مفه ـــه ب ـــه ثانوی ـــت حمل قابلی
هســـته یی بـــرای پاســـخ دادن بـــه حملـــۀ هســـته یی اول دشـــمن 

ـــت. اس

وزیـر خارجـۀ ترکیه اعام کرد کـه انقره دو خواسـته از رییس جمهور 
منتخـب امریـکا دارد کـه یکـی اسـترداد فتـح اهلل گولـن و دومـی قطع 

همـکاری بـا کردهای سـوریه علیه داعش اسـت.
مولـود چاووش اوغلـو، وزیـر خارجـۀ ترکیـه در کنفرانـس سـفرای 
ترکیـه در انقـره گفـت: مـا بـر ایـن باوریـم کـه دولـت جدیـد امریکا 
اشـتباهاتی کـه دولـت اوبامـا انجـام داده بـود را ادامه نخواهـد داد. ما 
دو خواسـتۀ مهـم از دولتالـد ترامـپ، رییس جمهـور منتخـب داریـم؛ 
اول، اسـترداد رییـس سـازمان فتـو )فتـح اهلل گولـن( در سـریع ترین 
زمـان ممکـن و دوم، قطـع همـکاری امریکا بـا یگان هـای مدافع خلق 

وابسـته بـه پ.ک.ک اسـت.
او ادامـه داد: ترکیـه و امریـکا دو شـریک اسـتراتژیک هسـتند کـه 
ظرفیت هـا و قدرت هـای الزم بـرای ایجـاد تأثیـرات مثبـت در منطقه 

دارنـد. مـا بـر ایـن باوریـم ایـن همـکاری بایـد انجـام گیرد.
چاووش اوغلـو بـا اشـاره به کودتـای نـاکام 15 جـوالی 2016 گفت: 
یکـی از اهـداف کودتـا ضربـه زدن به سیاسـت خارجی کشـور ما بود. 
مبـارزۀ مـا علیه سـازمان فتـو به عنـوان عامـان اصلی کودتـا یکی از 

اولویت هـای اصلـی ما در سیاسـت خارجی کشـورمان اسـت.
او بـا اشـاره بـه اظهـارات بنعالـی ییلدیریـم، نخسـت وزیر ترکیـه در 
تشـریح سیاسـت خارجـی ایـن کشـور مبنـی بـر "دوسـتان بیشـتر و 
دشـمنان کمتـر" ادامـه داد: در منطقـۀ ما صلح برقرار خواهد شـد و در 

نهایـت مـا خواهیـم توانسـت کـه بـه اهداف خـود دسـت یابیم.
چاووش اوغلـو در ادامـه اظهاراتـش بـا اشـاره بـه روابـط ترکیـه و 
اتحادیـۀ اروپا از بروکسـل خواسـت بـه وعده های خود بـرای اجرای 
توافـق لغـو روادیـد بـرای شـهروندان ترکیـه در سـفر بـه اروپـا عمل 
کنـد. او گفـت: رهبـران اروپـا بایـد ایـن مسـأله را بداننـد کـه ترکیـه 
سـهم خـود را بـرای کمـک بـه صلـح و امنیـت اتحادیـۀ اروپـا انجام 

داده اسـت. اروپـا بـدون ترکیـه کامل نیسـت. 

ـــک  ـــا و ی ـــدال ط ـــک م ـــب ی ـــا کس ـــور ب ـــف کش ـــان گل ملی پوش
مـــدال برنـــز در رقابت هـــای گلـــف آماتـــورِ جنـــوب آســـیا بـــه 

ـــتند. ـــور بازگش ـــه کش ـــگادش، ب ـــی بن میزبان
ـــرد  ـــت، م ـــش ن ـــتان در بخ ـــاز افغانس ـــروری، گلف ب ـــمت اهلل س حش
ـــز  ـــدال برن ـــن م ـــا گرفت ـــران ب ـــی عم ـــد و عل ـــازی ش ـــن ب ـــی ای طای

ـــت. ـــت یاف ـــام دوم دس ـــه مق ب
ـــرس در  ـــش گ ـــود، در بخ ـــابقات ب ـــن مس ـــان ای ـــه میزب ـــگادش ک بن

ـــت. ـــرار گرف ـــا ق ـــن بازی ه ـــگاه اول ای جای
پیـــش از ایـــن، تیـــم ملـــی گلـــف افغانســـتان در پنج بـــار 
حضور شـــان در مســـابقه های جنـــوب آســـیا، یـــک مـــدال نقـــره 
ـــز  ـــدال برن ـــک م ـــی و ی ـــط عمران عل ـــادی توس ـــال 2012 می در س

در ســـال 2009 توســـط نصیـــر دریـــاب را از آن خـــود کـــرد.
ـــۀ   ـــوکات کمیت ـــال 1388 در چ ـــتان در س ـــف افغانس ـــیون گل فدراس

ـــد. ـــاد ش ـــتان ایج ـــک افغانس ـــی المپی مل

ــیا  ــی آسـ ــاحلی قهرمانـ ــال سـ ــای فوتبـ ــی رقابت هـ در قرعه کشـ
ــود را  ــای خـ ــاحلی همگروهی هـ ــال سـ ــی فوتبـ ــم ملـ 2017، تیـ

شـــناختند.
قرعه کشـــی مســـابقات فوتبـــال ســـاحلی قهرمانـــی آســـیا دیـــروز 
ـــتان  ـــاحلی افغانس ـــال س ـــی فوتب ـــم مل ـــد و تی ـــزار ش ـــنبه( برگ )سه ش
ــن،  ــن، چیـ ــای بحریـ ــا تیم هـ ــا بـ ــن رقابت هـ ــروه اول ایـ در گـ

ـــد. ـــروه ش ـــران همگ ـــزی و ای مال
ایـــن رقابت هـــا ابتـــدا قـــرار بـــود بیـــن تاریخ هـــای 21 تـــا 29 
جنـــوری برگـــزار شـــود، امـــا برگـــزاری آن بـــه تعویـــق افتـــاد و 
ـــزار  ـــزی برگ ـــور مال ـــی کش ـــه میزبان ـــارچ ب ـــاه م ـــد در م ـــرار ش ق

ـــود. ش
ـــوز  ـــا مج ـــن رقابت ه ـــر ای ـــم برت ـــه 3 تی ـــت ک ـــح اس ـــه توضی الزم ب
حضـــور در مســـابقات جـــام جهانـــی فوتبـــال ســـاحلی 2017 را 
کـــه بـــه میزبانـــی کشـــور باهامـــاس برگـــزار می شـــود، دریافـــت 

ـــرد. ـــد ک خواهن
ســـایت رســـمی فدراســـیون فوتبـــال نوشـــته اســـت: براســـاس 
قرعه کشـــی صـــورت گرفتـــه، تیم هـــا در ســـه گـــروه بـــه شـــرح 

ـــد: ـــرار گرفتن ـــر ق زی
گروه a: ایران، بحرین، چین، مالزی و افغانستان

گروه b: عمان، لبنان، ازبکستان و تایلند
گروه c: جاچان، امارات، عراق و قطر

پاکستان یک موشک هسته یی 
از زیردریایی شلیک کرد

چاووش اوغلو:

اروپا بدون ترکیه کامل نیست

بازگشت ملی پوشان گلف 
با مدال های طال و برنز

افغانستان با ایران، بحرین، 
چین و مالزی هم گروه شد

مهدی ثاقب

بســـیاری از افغانســـتانی های دهـــۀ شـــصت 
و هفتـــاد کـــه بـــر اثـــر تحـــوالت سیاســـی 
کشـــور بـــه ایـــران مهاجـــر شـــده اند، هاشـــمی 
ـــی از ارکان  ـــه او یک ـــد ک ـــند و می دانن ـــنجانی را می شناس رفس
ـــاهی  ـــت شاهانش ـــقوط حکوم ـــس از س ـــران پ ـــام ای ـــزرگ نظ ب
ــود  ــران بـ ــور ایـ ــن رییس جمهـ ــنجانی چهارمیـ ــود. رفسـ بـ
ــن  ــی، بزرگ تریـ ــی خامنه یـ ــید علـ ــا سـ ــی بـ و در همراهـ
مهره چینی هـــای سیاســـی را در زمـــان آیـــت اهلل خمینـــی 
انجـــام داد، بیشـــتر ترورهـــای سیاســـی را از درون حکومـــت 
ــۀ  ــۀ دهـ ــا در نیمـ ــه بسـ ــد و چـ ــه او می داننـ ــوب بـ منصـ
ــن فکران  ــی روشـ ــای زنجیره یـ ــرور و قتل هـ ــا تـ ــاد بـ هفتـ
و نیروهـــای دموکـــرات و ســـکوالر در ایـــران، معـــروف بـــه 
ــه  ــود کـ ــی بـ ــن لقبـ ــد. ایـ ــرخ پوش گردیـ ــاب سـ عالی جنـ

منقـــدان سیاســـی او از درون نظـــام ایـــران بـــه او دادنـــد.
بزرگ تریـــن شـــبکه های  این کـــه  کنـــار  در  رفســـنجانی 
تجارتـــی ایـــران را از جملـــه باغ هـــای پســـته را در دســـت 
داشـــت، در زمـــان آقـــای خمینـــی بـــه صـــورت مخفیانـــه 
ــت،  ــت داشـ ــرائیل را روی دسـ ــا اسـ ــلحه بـ ــارت اسـ تجـ
ـــران  ـــدی ای ـــمنان ج ـــی از دش ـــان یک ـــه در آن زم ـــرائیلی ک اس
ـــن  ـــک فارلی ـــدۀ م ـــک، پرون ـــدون ش ـــد و ب ـــاب می آم ـــه حس ب
ــه در ســـطح  ــود کـ ــی از جنجالی تریـــن پرونده هایـــی بـ یکـ
ـــت.  ـــش گذاش ـــه نمای ـــنجانی را ب ـــر رفس ـــورت دیگ ـــان ص جه
ـــای  ـــر روی آق ـــی ب ـــنجانی و خامنه ی ـــی رفس ـــارهای سیاس فش
ـــگ  ـــان جن ـــۀ 598 و پای ـــن قطعنام ـــر پذیرفت ـــی ب ـــی مبن خمین
ـــود،  ـــی او ب ـــای سیاس ـــن عملکرده ـــراق از مهم تری ـــران و ع ای
ـــی  ـــر خمین ـــود ب ـــاری ب ـــال فش ـــت اعم ـــوع در حقیق ـــن موض ای
ـــرد.  ـــر ک ـــام زه ـــه ج ـــبیه ب ـــش آن را تش ـــل از مرگ ـــه او قب ک
ـــه،  ـــیار زیرکان ـــود بس ـــی خ ـــای سیاس ـــنجانی در حرکت ه رفس
ماکیاولـــی و بی رحـــم عمـــل می کـــرد، کنـــار زدن میـــر 
حســـین موســـوی از نخســـت وزیری ایـــران پـــس از مـــرگ 
خمینـــی، اختـــاف نظـــر بـــا دیگـــر موسســـان جمهـــوری 
اســـامی ایـــران چـــون بهشـــتی، کروبـــی، رجایـــی و دیگـــر 
ـــس  ـــی پ ـــا خامنه ی ـــی ب ـــاد آهنین ـــا اتح ـــد ت ـــبب ش ـــا س چهره ه
ـــبب  ـــاد س ـــن اتح ـــد، ای ـــود آوردن ـــه وج ـــی ب ـــرگ خمین از م
شـــد تـــا خامنه یـــی رهبـــر ایـــران و او رییس جمهـــور ایـــن 

ـــود. ـــور ش کش
ـــا  ـــود ب ـــان ب ـــدرت، همزم ـــه ق ـــار روی کارآمـــدن رفســـنجانی ب ب
ـــی  ـــن ربان ـــری برهان الدی ـــه رهب ـــن ب ـــدن مجاهدی روی کارآم
و ســـپس حکومـــت طالبـــان در دهـــۀ هفتـــاد، ایـــن شـــرایط 
ــران را  ــتان در ایـ ــن افغانسـ ــای مهاجریـ ــخت ترین روزهـ سـ
ـــن  ـــی از ای ـــرات تلخ ـــتانی ها خاط ـــیاری از افغانس ـــم زد. بس رق
ـــود را  ـــوادۀ خ ـــتند خان ـــا نتوانس ـــه حت ـــی ک ـــد؛ مردان دوره دارن
ـــا  ـــدند. ام ـــراج ش ـــران اخ ـــار از ای ـــورت اجب ـــه ص ـــد و ب ببینن
ـــتان را  ـــود در افغانس ـــوذ خ ـــنجانی نف ـــه، رفس ـــار این هم در کن
ـــرد،  ـــظ ک ـــان حف ـــی همچن ـــر منطقه ی ـــک بازیگ ـــوان ی ـــه عن ب
ســـپاه ایـــران فعالیت هـــای فوق العاده یـــی در ایـــن دوره 
در افغانســـتان داشـــته اســـت و چـــه بســـا حرکت هـــای 
ـــش  ـــل دیپلومات های ـــه قت ـــرانجامش ب ـــران س ـــری ای ـــوق س ف
بدســـت پاکســـتانی ها و طالبـــان در مـــزار شـــریف انجامیـــد.
رفســـنجانی در طـــول ایـــن یـــک دهـــه روابـــط خوبـــی بـــا 
برهان الدیـــن ربانـــی داشـــت و بســـیاری از اعضـــای ارشـــد 
ـــران از  ـــی ای ـــتگاه اجرای ـــتان در دس ـــامی افغانس ـــت اس جمعی
ـــنجانی در  ـــد. رفس ـــوردار بودن ـــی برخ ـــرام خاص ـــت و احت اهمی
ـــرد،  ـــه دســـت گی دوره هـــای بعـــدی بارهـــا کوشـــید قـــدرت را ب
امـــا خامنه یـــی رهبـــر ایـــران بـــه صـــورت ســـلطه جویانه یی 
ـــدش  ـــب جدی ـــم و رقی ـــت قدی ـــی دوس ـــای سیاس ـــن کنش ه ای
ـــمی  ـــدی هاش ـــن مه ـــدان انداخت ـــه زن ـــرد؛ ب ـــرکوب می ک را س
ـــمی  ـــزه هاش ـــه فان ـــون علی ـــات گوناگ ـــد او و اتهام ـــر ارش پس
دختـــر او بدتریـــن ضرباتـــی بـــود کـــه حزب اهلل هـــای 
ـــی  ـــد. عل ـــنجانی وارد کردن ـــر رفس ـــی ب ـــه خامنه ی ـــوب ب منص
ـــران  ـــه ای ـــرد ک ـــات ک ـــی وف ـــنجانی در حال ـــمی رفس ـــر هاش اکب
در یـــک موازنـــۀ قـــدرت در منطقـــه تـــاش دارد خـــود را 
ـــی  ـــا برخ ـــن و حت ـــیه، چی ـــه روس ـــی ب ـــورت ظریفانه ی ـــه ص ب
کشـــورهای اروپایـــی نزدیـــک ســـازد و حتـــا از طالبـــان در 
ـــدار  ـــنجانی هش ـــات رفس ـــد. وف ـــت کن ـــش حمای ـــل داع مقاب
نرمـــی بـــه سیاســـت مداران ایـــران همچـــون خامنه یـــی 
ــی  ــورت انحصارطلبانه یـ ــه صـ ــون بـ ــا کنـ ــه تـ ــت کـ اسـ
ـــران  ـــارج از ای ـــل و خ ـــش در داخ ـــع خوی ـــه نف ـــدرت را ب ق

ــد. ــیر می کننـ تفسـ

فیـسبـوک نـــامــه
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هارون مجیدی
افغانستان با جنگ، خشونت  سال های درازی است که 
روزه  هر  نیز  اکنون  و  است  گریبان  و  دست  ناامنی  و 
و  قتل  انفجار،  انتحار،  جنگ،  از  بی شماری  حوادث 
ده ها  و  می افتد  اتفاق  کشور  کنار  و  گوشه  در  ویرانی 
تن را قربانی می گیرد. فقر کمرشکن، بیکاری روزافزون، 
فساد گسترده در بدنۀ ادارات دولتی افغانستان، حوادث 
طبیعی از قبیل خشک سالی و توفان بر مشکل ناامنی و 
خشونت افزوده شده و زنده گی را بر شهروندان کشور 
تلخ و افق آینده کشور را برای بسیاری از آنان تاریک 

و تار ساخته است.
بسیاری از این مواد و عوامل سبب شده تا شمار زیادی 
کشور  از  شهروندان  فرار  و  داخلی  بی جاشده گان  از 
این بی جا شده گان زانوی غم در بغل  درشت تر شود و 

گرفته و با چالش های فراوانی دست و پنجه نرم کنند.
تازه گی هم کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در  به 
فرا  چالش های  و  شدن  چشم گیر  از  پناهنده گان  بخش 
راه بی جاشده گان داخلی در فصل سرما خبر داده است.

در  متحد  ملل  سازمان  کمیسیاری  یا  یو ان اچ سی آر، 
افغانستان می گوید 620هزار نفر در داخل افغانستان به 

دلیل ناامنی ها خانه های شان را ترک کرده اند.
به گفتۀ این نهاد، در یک ماه اخیر این آمار افزایش نیز 
یافته و بیش از 9 میلیون نفر در حال حاضر در وضعیت 

اضطراری به سر می برند.
بخش  در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیسیاری  گفتۀ  به 
پناهنده گان، ۴2 درصد این بی جاشده گان را باشنده گان 
والیت های شمالی چون قندز و بغان تشکیل می دهند و 
28 درصد را شهریان والیت های جنوبی، به ویژه هلمند 

و ارزگان در بر می گیرد.
از  مهاجر  هزاران  هم زمان  که  ا ست  حالی  در  این 
به  اخیر  چندماه  در  نیز  پاکستان  و  ایران  کشورهای 
کشور برگشته اند که به عنوان یکی از چالش های جدی 

حکومت، به ویژه در فصل زمستان به شمار می آید.
و  مهاجران  وزارت  مسووالن  پیش  چندی 
500هزار  که  بودند  گفته  رسانه ها  به  برگشت کننده گان 
ایران  کشور  از  نفر  350هزار  حدود  و  پاکستان  از  نفر 

دوباره برگشته اند.
بر بنیاد آخرین آماری که ارایه شده است، از آغاز سال 
2002 تا ختم 2015 میادی آمار بی جاشدگان داخلی به 
بیش از 20 هزار خانواده می رسید و این رقم همه روزه 

در حال افزایش است.

امر ناخواسته و جبری است  بی جاشده گی داخلی یک 
محل  و  خانه  ترک  به  مجبور  را  بی جاشده گان  که 
زنده گی شان می کند. بی جاشده گان مسکن و فرصت ها 
و امکانات زنده گی مناسب را در کنار بسیاری از حقوق 
دیگر خود، همانند برخوداری از رفاه و آسایش، سطح 
و  آموزش  به  دست رسی  حق  زنده گی،  مناسب  کیفی 
پرورش، حق صحت و دست رسی به خدمات بهداشتی، 
غذای  و  آب  به  دست رسی  و  غذایی  مصونیت  حق 
بهداشتی و مناسب و بسیاری دیگر از دارای یهای خود 
را از دست می دهند. از دست دادن این موارد، شرایط 
و  بسیار سخت  داخلی  بی جاشده گان  برای  را  زنده گی 
طاقت فرسا می سازد و توجه به مشکات آنان را به یک 

امر جدی و ضروری مبدل می سازد.
افغانستان اعام کرده  در جریان همین هفته، حکومت 
که برای کمک به بی جاشدهگان داخلی در افغانستان به 

500 میلیون دالر نیاز دارد.
به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزیر  برمک،  احمد  ویس 
حوادث طبیعی گفته است که تا دو هفته دیگر فراخوان 
با  همراه  را  داخلی  بیجاشدگان  به  کمک  جمع آوری 

سازمان ملل آغاز می کند.
آقای برمک افزود که در یک سال گذشته نزدیک به یک 
میلیون نفر در افغانستان آواره شده اند که بیش از 300 

هزار تن آنان به خانه های شان برنگشته اند.
تاکنون  خورشیدی  جاری  سال  آغاز  از  که  افزود  او 
بیش از 160 هزار خانواده درافغانستان از محل زندگی 
اصلی شان آواره شده اند و بیشتر از 100 هزار خانوار به 

خانه های شان برنگشته اند.
آقای برمک گفت که این آوارگان در 11 والیت به دلیل 
ناامنی و حوادث طبیعی مجبور به ترک خانه های شان 

شده اند.
اعام  افغانستان  برگشت کننده گان  و  مهاجران  وزارت 
هلمند،  والیات  از  اکثراً  بی جاشده گان  این  که  کرده 
اثر  در  که  هستند  بدخشان  و  کندز  بغان،  ننگرهار، 

جنگ ها از مناطق شان بی جا شده اند.
فراهم  بخاطر  افغانستان  حکومت  پیش  سال  چهار 
پالیسی  یک  داخلی  بی جاشده گان  برای  سهولت  کردن 
ملی را ایجاد کرده بود که به اساس آن باید مشکات 
می شود،  نگریسته  که  چنانی  اما  میگردید،  حل  جدی 
هنوز هم میان مردم و حکومت بهخاطر حل این چالش 

نگرانی های وجود دارد.
حکومت  که  اند  باور  این  به  هم  آگاهان  از  شماری 
و  وعده ها  به  است  نتوانسته  هنوز  تا  ملی  وحدت 
بی جاشده گان  از  حمایت  قبال  در  خود  مسوولیت های 
داخلی و کمک به آنان موفق عمل کند و نیازمندی های 
همۀ بی جاشده گان داخلی را پاسخ بگوید. کمک های که 
به بخشی از بی جاشده گان صورت گرفته است ناکافی 
بوده و فقط محدود به اقدام حمایتی و کوتاه مدت بوده 
است. به بیشتری نیازمندی های همیشگی و دراز مدت 
به  مسکن، حق دست رسی  همانند حق  بی جاشده گان، 
زیست  محیط  بهداشت، حق  حق  پرورش،  و  آموزش 
سالم و حق داشتن امنیت، توجه جدی صورت نگرفته 

است.

فصل سرما و آمار درشت بی جاشده گان داخلی

بارکزی:

 له ۴ ورځو راهیسې ارزګان کې 

طالب چارواکي په خربو بوخت دي

ــه  ــتازی عبیداللـ ــې د ارزګان اسـ ــه کـ ــي جرګـ ــه ولـ پـ

ـــې  ـــي چ ـــه واي ـــه قول ـــو ل ـــت د خلک ـــه والی ـــزی د هغ بارک

ـــي  ـــب چارواک ـــي طال ـــې ځين ـــو راهیس ـــورو ورځ ـــه څل ل

ـــرو  ـــرو ات ـــه خ ـــو رسه پ ـــه خلک ـــې ل ـــت ک ـــه والی ـــه هغ پ

بوخـــت دي.

ښـــاغيل بارکـــزي د ســـې شـــنبې پـــه ورځ ازادي راډيـــو 

ــا  ــر مـ ــواين مـ ــو د پخـ ــې د طالبانـ ــل چـ ــه وویـ تـ

محمـــد عمـــر زوی مـــا یعقـــوب او د طالبانـــو دفـــاع 

ـــو رسه  ـــتاين جرناالن ـــه دوه پاکس ـــم ل ـــد ابراهی ـــر محم وزی

ارزګان تـــه راغـــيل دي: ماتـــه څلـــور ورځـــې وړانـــدې 

ـــر زوی او  ـــا عم ـــې د م ـــو چ ـــون وش ـــه ټیلیف ـــه ارزګان ل

ـــانو  ـــده کس ـــه دوه نابل ـــر ل ـــاع وزی ـــکیل دف ـــو د تش د طالبان

ــا  ــوځ یـ ــتان د پـ ــا د پاکسـ ــه وینـ ــو پـ ــې د خلکـ رسه چـ

ـــوب  ـــا یعق ـــې م ـــيل دي چ ـــرناالن دي راغ ـــتخباراتو ج اس

ـــته  ـــته پاس ـــم ناس ـــو رسه ه ـــه خلک ـــې ل ـــو ک ـــه چارچین پ

ـــو  ـــه هغ ـــوټ پ ـــر د ترینک ـــاع وزی ـــو دف ـــړې او د طالبان ک

ســـیمو کـــې چـــې د طالبانـــو تـــر واک النـــدې دي لـــه 

ـــه دې اړه چـــې دوی د ســـیمې  ـــديل دي." پ ـــو رسه لی مران

ـــاغلی  ـــړي دي ښ ـــرې ک ـــه اړه خ ـــه څ ـــو رسه پ ـــه خلک ل

بارکـــزی څـــه نه وايـــي خـــو وايـــي، کـــه دوی د ســـولې 

د خـــرو اتـــرو لپـــاره راغـــيل وي دا یـــو نېـــک ګام دی.

ـــه دي  ـــه ن ـــه دې اړه څ ـــو پ ـــله والو طالبان ـــم وس ـــه ه ـــه څ ک

ویـــيل خـــو لـــه دې وړانـــدې ولـــي جرګـــې د افغـــان 

ـــه  ـــان پ ـــې طالب ـــيل چ ـــل بل ـــزوري د دې الم ـــت کم حکوم

ـــري. ـــتونه ول ـــل خوځښ ـــانه خپ اس

طالبانـــو هـــم د ۲۰۱۶ میـــادي کال لـــه ختمېـــدو رسه 

وویـــل چـــې لـــه ۴۰ ډېـــرې ولســـوالۍ پـــه واک کـــې 

ـــاع  ـــتان دف ـــا د افغانس ـــته بی ـــې وروس ـــه چ ـــه څ ـــري هغ ل

وزارت رد کـــړي دي.

ـــتان  ـــته د افغانس ـــا وروس ـــه ادع ـــړي ل ـــې غ ـــي جرګ د ول

دفـــاع وزرات وايـــي، دا نـــه ردوي چـــې ځينـــي طالـــب 

چارواکـــي دې افغانســـتان تـــه راغـــيل وي.

د دفـــاع وزارت مرســـتیال ویانـــد محمـــد رادمنـــش 

ـــر  ـــورا رسه د نظ ـــې ش ـــې د کوټ ـــان چ ـــه طالب ـــي، هغ واي

ـــه  ـــتان پ ـــاره د افغانس ـــه لپ ـــوي مرتاب ـــري د ن ـــات ل اختاف

ـــا  ـــرو لګی ـــه خ ـــو رسه پ ـــې د خلک ـــیمو ک ـــو س ـــرې پرت لی

دي.
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