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ماموریـت  جدیـد  فرمانـدۀ  میلـر،  اسـکات  جنـرال 
حمایـت قاطـع در دیدار بـا سـران حکومت وحدت 
ملـی، بـر تقویـت بیشـتر نظامیان کشـور تاکیـد کرد. 
در خبرنامه یـی  کـه از طـرف ارگ و قصـر سـپیدار 
نشـر شـده اسـت، آمـده کـه در ایـن دیدار اسـکات 
میلـر گفتـه اسـت کـه  تـاش می کنـد در جریـان 
انجـام مأموریـت  اش در افغانسـتان، نیروهـای امنیتی 

ایـن کشـور را بیشـتر تقویـت و تجهیـز نمایـد.
میلـر در دیـدار بـا رهبـران حکومـت تاکیـد کـرده 
اسـت کـه هـم کاری میـان نیروهـای خارجی مسـتقر 
در افغانسـتان و نیروهـای امنیتی-دفاعـی این کشـور 

بیشـتر تقویت شـود.
ایـن فرمانـدۀ جدید ناتـو در افغانسـتان گفته اسـت، 
و  خارجـی  نیروهـای  میـان  روابـط  تقویـت  بـرای 
نیروهـای امنیتـی داخلـی بیشـتر تاش خواهـد کرد.
اسـکات میلـر یکـی از جنراالن ارشـد نظامـی امریکا 
می باشـد به دلیـل تجـارب حرفه یـی کـه در بخـش 
عملیـات نظامـی دارد به نام »شـکارچی تروریسـتان« 

یـاد می گـردد. نیز 
از سـویی هم، جنرال جان نیکلسـن دیروز یک شـنبه 
رسـمًا از سـمت...                        ادامه صفحه 6

د شهید اونۍ او د وږي ۱۸، د ميل اتل د شهادت ولسمې 

کلیزې په مناسبت د شهید احمدشاه مسعود بنسټ اعالمیه
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»بگیر که نگیریت«

سـه چرخه هـای برقـی سـاخت 

افغـانستان وارد بازار شـدند

واشنگتـن راهبـرد کمـک

 با اسـالم آبـاد را تغییـر می دهـد
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اتمـر،  محمدحنیـف  کناره گیـری  از  پـس 
مشـاور شـورای امنیت ملی غنـی به تازه گی  
محمدسـلیمان کاکـر، معـاون نخسـت ایـن 

نهـاد نیـز کناره گیـری کـرده اسـت. 
در متـن اسـتعفای آقـای کاکـر آمـده اسـت 
کـه وی بـه دلیـل »یـک سلسـله ملحوظات 
ایـن  در  نمی توانـد  موجـود«  مشـکات  و 

بماند. باقـی  سـمت 
آقـای کاکـر از افـراد نزدیـک به آقـای اتمر 
دانسـته می شـود، شـماری  دلیـل اسـتعفای 
سـمت  از  اتمـر  آقـای  کناررفتـن  را  وی 
مشـاوریت شـورای امنیـت ملـی می داننـد.
آقـای کاکـر از حدود چهارسـال به این سـو 
ملـی  امنیـت  شـورای  معـاون  عنـوان  بـه 

می کـرد. وظیفـه  ایفـای  افغانسـتان 
ایـن در حالی سـت کـه محمدحنیـف اتمـر 
حـدود ده روز قبل )۳ سـنبله( از مشـاوریت 
شـورای امنیت ملی افغانسـتان اسـتفعاء داد.
محمـد  او  کناره گیـری  از  پـس  هرچنـد 

اشـرف غنـی، حمداهلل محب سـفیر پیشـین 
مشـاور  به عنـوان  را  امریـکا  در  افغانسـتان 
کـرد،  منصـوب  خـود  امنیـت  شـورای 
گویـا  کـه  دارد  وجـود  گمانه زنی هـا  امـا 
تنش هـای  دلیـل  بـه  اتمـر  محمدحنیـف 
ایجادشـده میـان او و غنـی از ایـن سـمت 

کنـار رفتـه اسـت.
برجسـتۀ  چهره هـای  از  محمدحنیف اتمـر 

نزدیـک بـه آقای غنـی بود کـه در انتخابات 
به دسـت  بـرای  را  مرکـزی  نقـش   2014
آوردن قـدرت بـه تیـم و تحـول و تـداوم 
بـازی کـرد.  امـا بـاور بـر این اسـت کـه با 
نفـوذی کـه آقـای اتمـر در نهادهـای امنیتی 
کنـار  از  پـس  ممکـن  دارد،  -اسـتخباراتی 
رفتـن او شـماری زیـاد از ایـن افـراد نیـز 

جایگاه هـای...            ادامـه صفحـه 6

دافغانســتان  دوســتانو،  هېوادوالــو،  ګرانــو 

مقاومتګرانــو، مجاهــد ملــت او د هېــواد د مــي 

ــه  ــة الل ــم ورحم ــام علیک ــو، الس ــه وال ــل مین ات

ــة؛ و برکات

د وږي اتلســمه، د مــي اتــل د شــهادت ۱۷ 

کلیــزې او د شــهید اونــۍ پــه راســېدو رسه د 

ــه  ــواد ل شــهید احمدشــاه مســعود بنســټ، د هې

ګــڼ شــمېر فرهنګیانــو او هېوادوالــو رسه، ځینــې 

ــي  ــه دولت ــو ل ــويل، ترڅ ــه الره اچ ــې پ خپرون

ــۍ او  ــهید اون ــږئ، د ش ــه همغ ــیون رسه پ کمیس

ــاوی  ــه درن ــې څخ ــهادت ورځ ــل د ش ــي ات د م

ويش.

د مــي اتــل د شــهادت ولســمه کلیــزه تــه »مــي 

وفــاق پــه ټولنیــز عدالــت پــه رڼــا کــی« کــې نــوم 

ــکار  ــل اف ــي ات ــه دا د م ــوی، ځک ــودل ش ایښ

ــت  ــه بهــراين حال ــواد پ ــري او هې ــړاو ل ــورې ت پ

ــرې  ــوم پ ــاق ن ــا ده چــې مــي وف کــې ده او اړتی

ــږدو. کې

ــه افغانســتان کــې  کلــه چــې مــي اتــل ویــل؛ پ

ــو  ــي کول ــه پ ــت پ ــز عدال ــی د ټولنی ــي یوال م

کــې ده - بایــد داســې نظــام رامنځتــه کــړو چــې 

ــه 6 ــه برخ ــد...        پات ــو رسه ژون ــه خپل ــم ل ه

دامنـۀکنـارهگیریهاگستـردهمیشـود

با رهبران حکومت وحدت ملی: فرمانده جدید حمایت قاطع در دیدار 

باید  دفاعی  امنیتی-  نیروهای 
شوند تجهیز  بیشتر 

صفحه 3

 حقوق دانان در رابطه به پروندۀ نورستانی:

غنی»زبانکوتاِه«
فسادپیشهگانیمحکوماست

 حتي اگر به اندازه كاله پكولم، در افغانستان جاي داشته باشم، بازهم تا آخر ايستاده شده و با طالبان و 
پاكستاني ها خواهم جنگید.               قهرمان ملی كشور شهید احمد شاه مسعود

ظاهراً اشاره این 
حقوق دان به 
برخورد نهادهای 
عدلی و قضایی با 
شیرخان فرنود و 
خلیل فروزی كه از 
موسسان كابل بانک 
اند، می باشد. 
شیرخان فرنود 
موسس كابل بانک 
در افغانستان، 
در دوم سنبله/ 
شهریور سال روان 
در زندان بگرام 
درگذشت و خلیل 
فروزی همین اكنون 
در زندان بگرام به 
سر می برد

ابوبکر صدیق
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جعلــی  شــناس نامۀ  هــزاران  افشــای 
و  رســانه ها  در  را  زیــادی  واکنش هــای 
ــده  ــبب ش ــه و س ــازی برانگیخت ــای مج فض
ــر  ــی دیگ ــور، یک ــهروندان کش ــه ش ــت ک اس
جعل کاری هــای  و  تقلــب  جلوه هــای  از 
رونــد  در  را  سیســتماتیک  و  ســازمان یافته 
انتخابــات عمــا بــا چشــم ســر شــاهد باشــند. 
نفــوس  احــوال  ثبــت  ادارۀ  واکنــش  امــا 
کشــور کــه پــس از کمیســیون انتخابــات 
مقصــر درجــه اول ایــن جعــل کاری و تقلــب 
اســت، بســیار جالــب می نمایــد. ایــن اداره در 
واکنــش بــه افشــاگری بــزرگ ایتــاف بــزرگ 
ملــی موضــوع را بــه نهادهــای عدلــی و 
قضایــی رجعــت داده تــا ایــن نهادهــا ایتــاف 
ــرار  ــی ق ــرد قانون ــورد پیگ ــی را م ــزرگ مل ب
دارنــد. بــه گفتــۀ مســووالن ادارۀ ثبــت احــوال 
شــناس نامه  این همــه  موجودیــت  نفــوس 
ــاف  ــن ایت ــزد ای ــی ن ــتیکرهای انتخابات و اس
و  اســت  غیرقانونــی  موضوعــی  خــود 
ــه افشــای ایــن  تخلــف کاران آن کــه دســت ب
ــد، بایــد مجــازات شــوند.  شــناس نامه ها زده ان
ــا ایــن برخــورد ادارۀ ثبــت احــوال نفــوس  آی
بــه موضــوع تقلــب کاری در رونــد انتخابــات 
ــن  ــه ای ــدارد؟ چه گون ــوال ن ــای س ــود ج خ
را  خــود  خاف کاری هــای  تقصیــر  نهــاد 
ــا  ــدازد؟ آی ــه گــردن دیگــری بین می خواهــد ب
اگــر فــردی و یــا نهــادی متوجــه قانون شــکنی 
در کشــور شــود و بخواهــد اســناد آن را ارایــه 
کنــد، خــود بایــد مــورد پیگــرد قــرار گیــرد؟ 
کمیســیون  و  نفــوس  احــوال  ثبــت  ادارۀ 
ازافشــاگری  این کــه  به جــای  انتخابــات 
ــد،  ــپاس گزاری کنن ــی س ــزرگ مل ــاف ب ایت
کــه در راســتای شــفافیت انتخابــات بــا آن هــا 
ــر  ــد تقصی ــاال بای ــت، ح ــرده اس ــم کاری ک ه
افشــاگری خــود را نیــز بپــردازد. آیــا در ایــن 
ــود  ــاالی آن خ ــووالن ردۀ ب ــه مس ــور ک کش
ــای  ــا نهاده ــم کاری ب ــد، ه ــی می دانن را مردم
حکومتــی جــرم پنداشــته می شــود؟ اگــر 
روزی کســی، دزدی را کــه بــه خانــه اش وارد 
ــون  ــذ قان ــای تنفی ــه نهاده شــده دســتگیر و ب
ــب  ــای دزد، صاح ــاد به ج ــن نه ــپارد، ای بس
ــرا  ــه چ ــرد ک ــد ک ــازات خواهن ــه را مج خان
ــته  ــرام نگذاش ــریف دزدی احت ــغل ش ــه ش ب

و باعــث مزاحمــت بــه دزد محتــرم شــده 
اســت. برخــورد ادارۀ ثبــت احــوال نفــوس بــا 
افشــاگری ایتــاف بــزرگ عیــن همیــن قضیــه 
ــه در  ــن برخــورد نشــان می دهــد ک اســت. ای
ــت  ــه راح ــد ک ــر می خواهی ــور اگ ــن کش ای
ــه  ــان ب ــد، ن ــی کنی ــه زنده گ ــدون دغدغ و ب
ــی  ــاهد بی قانون ــر ش ــد و اگ ــرخ روز بخوری ن
ــود  ــای خ ــه پ ــد ک ــد، دم نزنی ــی بودی و جرم
ــون  ــرد. چ ــد ک ــر خواه ــاله گی ــان در مس ت
ــفانه  ــور متاس ــن کش ــی در ای ــای اصل دزده
ــور  ــن کش ــانی در ای ــد. کس ــان قانون ان مجری
ــوند،  ــی می ش ــکنی و تخط ــب قانون ش مرتک
کــه مدیریــت امــور کشــور را در دســت 
ــوس  ــوال نف ــت اح ــورد ادارۀ ثب ــد. برخ دارن
بــا مســالۀ شــناس نامه های تقلبــی را بایــد 
ــه  ــن نمون ــروار دانســت. ای ــۀ خ مشــت نمون
ــی  ــای دولت ــه در کل نهاده ــد ک ــان می ده نش
ــن مســاله  ــان دارد. همی ــی جری ــن وضعیت چنی
باعــث شــده اســت کــه اعتمــاد و بــاور مــردم 
ــاری  ــی به صــورت فاجعه ب ــای دولت ــه نهاده ب
تضعیــف شــود. اگــر گفتــه می شــود کــه 
ــرای  ــردم ب ــور، م ــت کش ــق دوردس در مناط
ــان  ــکات ش ــات و مش ــل منازع ــل و فص ح
ــد  ــد، نبای ــه می کنن ــان مراجع ــم طالب ــه محاک ب
زیــاد تعجــب کــرد و مــردم را مقصــر دانســت، 
ــی  ــای حکومت ــه نهاده ــردم ب ــاد م ــرا اعتم زی
ــن  ــی شــان از بی ــل عمل کــرد غیرقانون ــه دلی ب
ــه  ــد ک ــاور ندارن ــردم ب ــه اســت. دیگــر م رفت
ــی  ــای عدل ــژه نهاده ــی و به وی ــای دولت نهاده
و قضایــی کشــور در راســتای تامیــن عدالــت 
ــه حــق دار عمــل می کننــد.  و رســاندن حــق ب
وقتــی در مرکــز کشــور یــک نهــاد حکومتــی 
ــون دارد،  ــا هــم کاران قان چنیــن عمل کــردی ب
ــع  ــه وض ــت ک ــق دوردس ــراف و مناط در اط
کامــا روشــن اســت کــه چه گونــه بایــد 
باشــد. مــردم در اطــراف و مناطــق دوردســت 
نهادهــای  عمل کــرد  از  لحظــه  همیــن  
حکومتــی به ســتوه آمده انــد. ایــن نهادهــا 
هرچــه کــه از دســت شــان برمی آیــد در 
حــق مــردم دریــغ نمی کننــد. پــول شــان را بــه 
ــب  ــان را غض ــای ش ــد، زمین ه زور می گیرن
ــای  ــه تخلف ه ــواردی ب ــا در م ــد و حت می کنن
ــران  ــان و دخت ــه زن ــاوز ب ــل تج ــر مث بزرگ ت

نیــز مبــادرت می ورزنــد. به همیــن دلیــل 
اســت کــه اعتمــاد مــردم از نهادهــای حکومتی 
ســلب شــده و آن هــا بــرای حــل چنیــن 
قضایــا بــه محاکــم طالبــان مراجعــه می کننــد. 
ــور  ــان در کش ــوذ طالب ــر نف ــل دیگ ــک دلی ی
ــه  ــت. ب ــی اس ــای حکومت ــکنی نهاده قانون ش
ــه قانون شــکنی و اســتفاده ســوء از  ــی ک میزان
ــد به همــان  ــون در کشــور گســترش می یاب قان
میــزان مــردم بــه ســمت طالبــان و گروه هــای 
ــد. ادارۀ  مخالــف مســلح گرایــش پیــدا می کنن
ــات  ــوس و کمیســیون انتخاب ــت احــوال نف ثب
ــته اند.  ــه کش ــاح پشــک را دم حجل ــه اصط ب
آن هــا بــا برخــورد خــود بــا افشــاگری ایتــاف 
ــردم  ــه م ــام را ب ــن پی ــد ای ــزرگ می خواهن ب
ــات  ــد انتخاب ــر در رون ــه اگ ــد، ک ــره کنن مخاب
چیــز مشــکوک و غیرقانونــی را مشــاهده 
معــروف  همــان ضرب المثــل  از  کرده انــد 
ندیــدی،  دیــدی  شــتری  می گویــد  کــه 
پیــروی کننــد، تــا خــود و خانواده هــای شــان 
مصــون باقــی بماننــد. حــاال شــما فکــر کنیــد 
ــاف  ــن افشــاگری را به جــای ایت ــر ای ــه اگ ک
بــزرگ کــه یــک نهــاد کان بــا ســران مشــهور 
ــرد  ــک ف ــا ی ــاد کوچــک و ی ــک نه اســت، ی
ــا  ــه کج ــا ب ــت آن ه ــی داد، سرنوش ــام م انج
ادارۀ  وقتــی  دیگــر  از ســوی  می انجامیــد. 
ــی و  ــه کارآی ــبت ب ــوس نس ــوال نف ــت اح ثب
ــدارد، پــس چــرا  ــداری خــود شــک ن قانون م
بــا افشــاگری ایتــاف بــزرگ چنیــن سراســیمه 
ــر کاســه  ــاد در زی ــن نه ــر ای شــده اســت. اگ
ــاگری  ــن افش ــد از چنی ــدارد، بای ــه ن نیم کاس
اســتقبال می کــرد. بــه نظــر می رســد کــه 
ــن  ــان ای ــوس در جری ــوال نف ــت اح ادارۀ ثب
ــرار داشــته و حــاال از افشــای  ــع ق همــه وقای
ــرا مشــخص  ــاده اســت. زی ــه هــراس افت آن ب
ــار  ــی فقــط در اختی ــن امکانات ــه چنی اســت ک
ــوده و اگــر ایــن دونهــاد  دونهــاد در کشــور ب
ــوس  ــت احــوال نف ــن ادارۀ ثب ــه یکــی همی ک
و دیگــر آن کمیســیون انتخابــات اســت، ایــن 
ــد،  ــرار نداده ان ــراد ق ــار اف ــات را در اختی امکان
ــا در  ــواهد از کج ــناد و ش ــه اس ــس این هم پ
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــزرگ ق ــاف ب ــار ایت اختی
این طــور هــم نبــوده کــه ایتــاف بــزرگ 
کشــور  از  بیــرون  در  را  اســناد  این همــه 
چــاپ و حــاال  بخواهــد از آن هــا در راســتای 
اهــداف اش اســتفاده کنــد. واکنــش ادارۀ ثبــت 
ــاف  ــاگری ایت ــورد افش ــوس در م ــوال نف اح
ــل  ــان ضرب المث ــاد هم ــه ی ــزرگ آدم را ب ب
ــر،  ــد، » بگی ــه می گوی ــدازد ک ــروف می ان مع

ــردت.« ــه نگی ک
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که نگیریت«

 

»بگیر

 

انتخابــات  برگــزاری  بــه  مــاه  دو  بــه  نزدیــک 
پارلمانــی باقی مانــده، امــا جنجــال تقلــب و توزیــع 
جعلــی  )برچســپ دار(   اســتیکردار  شــناس نامه  های 
ــزرگ  ــاف ب ــش ایت ــت. دو روز پی ــی اس ــان باق هم چن
ملــی افغانســتان در یــک کنفرانــس خبــری از رســوایی 
ــدور  ــده گان و ص ــام رای دهن ــت ن ــد ثب ــی در رون بزرگ

برداشــت. پــرده  کاغــذی  شــناس نامه های 
در اســنادی کــه توســط ایتــاف بــزرگ ملــی در معــرض 
شــناس نامه های  شــد،  داده  قــرار  خبرنــگاران  دیــد 
جعلــی بــا اســتیکر کمیســیون انتخابــات را نشــان 
مــی داد کــه بسیاری های شــان حتــا به نام هــای افــراد 
ــت  ــی ثب ــی جای ــده؛ ول ــادر ش ــت ص ــۀ حکوم عالی رتب
ــده  ــان داده ش ــناد نش ــن اس ــان در ای ــده اند. هم چن نش
کــه بــرای یــک فــرد تــا بیســت شــناس نامه نیــز صــادر 
عکــس  شــناس نامه ها،  ایــن  از  برخــی  در  و  شــده 

ــت. ــده اس ــبانیده ش ــز چس ــودکان نی ک
کمیســیون مســتقل انتخابــات افغانســتان، امــا در نشســت 
خبــری اش در واکنــش بــه ایــن ادعــا گفتــه کــه ایتــاف 
رونــد  ســبوتاژ  به منظــور  افغانســتان  ملــی  بــزرگ 
ــرده  ــر ک ــکوک را منتش ــدارک مش ــن م ــات، ای انتخاب

اســت.
ــی افغانســتان  ــزرگ مل ــاف ب ــاد، ایت ــن نه ــۀ ای ــه گفت ب
بایــد پیــش از این کــه مــدارک را در »یــک نمایــش 
ــرار  ــار کمیســیون ق رســانه یی« منتشــر می کــرد، در اختی

ــی داد. م
انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  مســووالن  هرچنــد 
به صــورت صریــح دربــارۀ صحــت و ســقم ایــن مــدارک 
چیــزی نگفتــه انــد، امــا افزوده انــد کــه 60 جلــد کتــاب 
ثبت نــام رأی دهنــدگان کــه هــر کــدام حــاوی 600 
اســتیکر بــود، در شــش والیــت کشــور مفقــود، حریــق 

ــان مصــادره شــده اســت. ــا توســط طالب و ی
ــا روز  ــوایی ها روز ت ــن رس ــۀ ای ــد دامن ــر می رس ــه نظ ب
ــۀ  ــن پروس ــه ای ــبت ب ــردم را نس ــود و م ــترده تر ش گس
ــرای نجــات کشــور از بحــران  ــه ب ــی کــه تنهــا گزین مل
ــاگری  ــس از افش ــازد. پ ــاور بس ــان بی ب ــت، هم چن اس
انتظــار می رفــت  افغانســتان  ایتــاف بــزرگ ملــی 
طــرف حکومــت وحــدت ملــی بــه ویــژه کمیســیون بــه 
اصطــاح مســتقل انتخابــات و ادارۀ ثبــت احــوال نفــوس 
در ضمــن ســپاس گزاری از ایــن هــم کاری ملــی، بــرای 
ــردم افغانســتان پاســخی  ــز م ــی و نی ــزرگ مل ــاف ب ایت
قناعت بخــش بدهــد؛ امــا نــه تنهــا بــرای قناعــت 
ــی  ــردم حرف ــام م ــی افغانســتان و ع ــزرگ مل ــاف ب ایت
بــرای گفتــن نداشــتند بلکــه بــا واکنــش محــض طــرف 
ــزرگ ملــی افغانســتان باشــد،  افشــاگر را کــه ایتــاف ب
بــه توطیــه و کودتــا در برابــر انتخابــات متهــم نمودنــد. 
فــرد اول حکومــت وحــدت ملــی کــه مســوولیت تمــام 
اوضــاع را بــه دوش دارد تــا کنــون در مــورد ایــن 
ــر  ــراز نظ ــه اب ــی هیچ گون ــوایی های کان و تاریخ رس

ــرده اســت.  نک
ــی  ــه خاموش ــه ب ــا توج ــت ب ــن وضعی ــس ای ــا نف ام
ــی،  حکومــت و شــخص رییــس حکومــت وحــدت مل
این کــه حکومــت  نخســت  می رســاند:  را  دو چیــز 
ــه در  ــی این همــه رســوایی اســت ک ــی و حام خــود بان
ــدارد و دوم  ــود ن ــدی وج ــک و تردی ــوع ش ــن هیچ ن ای
ــد همــه  ــی قی ــه نظــر می رســد حکومــت وحــدت مل ب
چیــز را زده و از مهــار و مدیریــت وضعیــت عاجــز 
ــر  ــی برس ــام کاه بی ننگ ــار تم ــا افتخ ــت و ب ــده اس آم

ــت. ــته اس گذاش
حــاال کــه بــا ادامــۀ ایــن رســوایی ها کارد بــه اســتخوان 
رســیده و اعتبــار حکومــت به ویــژه کمیســیون انتخابــات، 
ــر  ــه صف ــی، ب ــۀ مل ــن پروس ــزاری ای ــه برگ ــبت ب نس
ــدن آن  ــرای عملی ش ــی ب ــچ دلیل ــت و هی ــیده اس رس
ــای  ــه ادعاه ــا این هم ــت ب ــا حکوم ــود، آی ــده نمی ش دی
ــه برگــزاری انتخابــات خواهــد بــود؟  خنــده آور قــادر ب

ادامۀرسواییهایانتخاباتی
لکۀننگبرپیشانیحکومت

 این برخورد نشان می دهد كه 
در این كشور اگر می خواهید كه 
راحت و بدون دغدغه زنده گی 
كنید، نان به نرخ روز بخورید 
و اگر شاهد بی قانونی و جرمی 
بودید، دم نزنید كه پای خود تان 
در مساله گیر خواهد كرد. چون 
دزدهای اصلی در این كشور 
متاسفانه مجریان قانون اند. 
كسانی در این كشور مرتکب 
قانون شکنی و تخطی می شوند، 
كه مدیریت امور كشور را در 
دست دارند. برخورد ادارة 
ثبت احوال نفوس با مسالۀ 
شناس نامه های تقلبی را باید 
مشت نمونۀ خروار دانست. این 
نمونه نشان می دهد كه در كل 
نهادهای دولتی چنین وضعیتی 
جریان دارد. همین مساله 
باعث شده است كه اعتماد و 
باور مردم به نهادهای دولتی 
به صورت فاجعه باری تضعیف 
شود

ACKU
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حکـم  و  فسـاداند  بـه  متهـم  کسـانی که  چـرا 
آزادانـه  اسـت،  شـده  صـادر  بازداشت شـان 
گشـت و گـذار دارنـد و در نهادهـای مهـم هم 
گماشـته می شـوند. ایـن واکنش هـا در پی نشـر 
خبـر مبنـی براین کـه مرکـز عدلـی و قضایـی 
را  نورسـتانی  احمدیوسـف  بازداشـت  حکـم 
بـه اتهـام قانـون شـکنی در دورۀ ماموریـت اش 
در والیـت هـرات صـادر کـرده اسـت، ابـراز 
از  چندین مـاه  کـه  می شـود  گفتـه  می شـود. 

نورسـتانی  یوسـف  بازداشـت   حکـم  صـدور 
می گـذرد؛ ولـی تـا کنـون نهادهـای امنیتی وی 

نکرده انـد. بازداشـت  را 
گفتنی سـت کـه تـا کنـون چندیـن بـار حکـم 
بازداشـت آقای نورستانی از سـوی مرکز عدلی 
و قضایـی مبـارزه بـا فسـاد اداری صـادر شـده 
احمدیوسـف  امورداخلـه  وزارت  امـا  اسـت، 

نورسـتانی را بازداشـت نکـرده اسـت. 
 مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه با فسـاد اداری 

آقـای نورسـتانی را در پیونـد بـه چه گونه گـی 
آمریـت  از  افغانـی  میلیـون  یـک  بدیهـی 
پاسـخ گویی  بـه  هـرات  ملی بـس  تصـدی 
نورسـتانی  احمدیوسـف  امـا  فراخوانده اسـت. 
می گویـد: بـا آن پـول بدهکاری هـای والیـت 
هـرات را پرداختـه اسـت: »ممکن مـن مکتوب 
را به حیـث والـی امضـا کرده باشـم، ایـن را هم 
به خاطـر نـدارم که من امضـا کرده ام یـا معاون، 
شـاید مـن امضـا کـرده باشـم؛ امـا آن جـا یک 

ریاسـت مالـی و اداری موجود بوده اسـت. من 
ایـن پـول را نه شـخصأ گرفته ام نه خبـر دارم و 
نـه کـدام نفر خـود را آن جا فرسـتاده ام و نه من 
بـه خانـه خـود آورده ام، برای مصـارف والیت 
خواسـته شـده بـود و والیـت مصـرف کـرده 
اسـت«. و اما نورسـتانی هفتۀ گذشـته از سـوی 
محمداشـرف  غنـی رییـس  حکومـت وحـدت 
ملـی بـه حیـث عضـو انتصابـی مجلـس سـنا 
تعییـن شـد. اکنـون شـماری از حقوق دانـان در 
واکنـش بـه ایـن اقـدام غنـی می گوینـد: مطابق 
مـاده121 قانـون اساسـی افغانسـتان کسـانی که 
شـامل دعـوای دادگاهـی شـوند، به جـز قـوای 
قضایـی افغانسـتان، هیچ کسـی و هیـچ نهـادی 
صاحیـت خارج کـردن دعـوای آنـان را ندارد. 
موسـی فریور اسـتاد دانشـکدۀ حقوق دانشـگاه 
کابـل بـه روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: زمانی که 
مرکـز عدلـی و قضایی کسـی را متهم به فسـاد 
برائـت،  باشـد، تـا زمـان حاصل نشـدن  کـرده 
حـق شـرکت در هیـچ ارگان و نهـاد دولتـی و 
غیـر دولتـی را نـدارد. این حقـوق دان بـا انتقاد 
از حکومـت می گویـد: چـرا حکومـت یک بام 
و دو هـوا عمـل می کنـد، کسـی را کـه جرم اش 
مشـهود اسـت و متهم به فساد می باشـد، آزادانه 
گشـت و گـذار دارد و در نهادهـای مهـم هـم 
گماشـته می شـود؛ امـا بـا افـراد عـادی برخورد 
متفـاوت صـورت می گیـرد. ظاهـراً اشـاره این 
و  عدلـی  نهادهـای  برخـورد  بـه  حقـوق دان 
قضایـی بـا شـیرخان فرنـود و خلیـل فـروزی 
می باشـد.  انـد،  کابل بانـک  موسسـان  از  کـه 
در  بانـک  کابـل  موسـس  فرنـود  شـیرخان 
افغانسـتان، در دوم سـنبله/ شـهریور سال روان 
در زنـدان بگـرام درگذشـت و خلیـل فـروزی 
همیـن اکنـون در زنـدان بگـرام به سـر می برد.  
شـماری از آگاهـان سیاسـی اقتصادی بـا انتقاد 

از ارگ، نهادهـای قضایـی را متهـم می کننـد که 
بـه فرمایـش ارگ عمـل کـرده و کسـی را کـه 
متهم به فسـاد گسـترده و تقلبات سـازمان یافته 
اسـت و حتـا حکـم بازداشـت وی نیـز صـادر 
شده اسـت را به عنـوان سـناتور می گمارنـد؛ امـا 
کسـی که فقـط جرم اقتصادی را مرتکب شـده، 
در زنـدان بگرام به سـر می برد. ایـن تحلیل گران 
ادعـا دارند که افـراد مانند نورسـتانی و امرخیل 
دریافـت  را  غنـی  بـه  کارکردهای شـان  مـزد 
می کننـد و چـون غنـی »زبـان کوتاه« ایـن افراد 
می باشـد، مجبوراسـت تا با سـرپوش گذاشـتن 
بـه جنایاتت شـان و بـا دادن چنیـن پسـت هایی 
نورسـتانی  یوسـف  امـا  نگهـدارد.  خامـوش 
رییـس پیشـین کمیسـیون مسـتقل انتخابات در 
کنـار این کـه اکنـون متهـم بـه قانون شـکنی در 
دروۀ ماموریـت اش در والیـت هـرات اسـت، 
انتخابـات  در  سـازمان یافته  تقلبـات  بـه  متهـم 
1۳9۳نیز اسـت. در انتخابات ریاسـت جمهوری 
سـال 1۳9۳ تقلبـات سـازمان یافته یی از سـوی 
کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات بـه نفـع یـک 
نهایـت  در  و  گرفـت  نامـزد خـاص صـورت 
انتخابـات بـه بحران کشـیده شـد و ایـن بحران 
افغانسـتان را تـا لبـۀ پرتـگاه بـه پیش بـرد و اما 
بـرای پایـان داد بـه ایـن جنجال هـا امریـکا پـا 
درمیانـی کـرد و حکومـت وحـدت ملـی را بـا 
حضـور دو نامـزد پیشـتاز و معتـرض تشـکیل 
داد. حکومتـی کـه اکنـون متهـم بـه ناکارایـی و 
فسـاد اسـت و مردم از عملکردهـای قوم گریانۀ 
ارشـد  مقامـات  و  ناراض انـد  به شـدت  آن 
حکومتـی را بـه دلیـل فسـاد گسـترده، بیکاری، 
مهاجـرت، ناامنـی، افزایـش حمـات انتحاری 
و ...، انتقـاد کـرده و خواسـتار یـک حکومـت 

پاسـخ گو اند. و  مسـوول 

ــام  ــش اع ــۀ پی ــکا( هفت ــاع امری ــون (وزرات دف پنتاگ
ــی  ــای نظام ــر از کمک ه ــون دال ــه ۳00 میلی ــرده ک ک
بــه ارتــش پاکســتان را قطــع کــرده و دلیــل آن  ناکامــی 
ــا شــبکه های تروریســتی مســتقر  ــارزه ب پاکســتان در مب
ــت.  ــده اس ــده ش ــور خوان ــن کش ــاک ای ــل خ در داخ
ــای  ــرای گروه ه ــاد ب ــام آب ــه اس ــا دارد ک ــکا ادع امری
ــی و  ــتی حقان ــبکۀ تروریس ــه ش ــت افگن از جمل دهش
طالبــان پنــا گاه داده اســت. پیــش از ایــن دونالــد ترامــپ، 
رییــس جمهــوری ایــاالت متحــدۀ امریــکا در پیــام ســال 
ــکا  ــب دادن امری ــه فری ــتان را ب ــود پاکس ــادی خ نومی
ــا  ــام آباد میلیارده ــه اس ــود ک ــه ب ــرده و گفت ــم ک مته
دالــر کمــک دریافــت می کنــد، امــا بــه درخواســت های 
امریــکا توجهــی نــدارد. جنــرال کــن فالکنر، ســخنگوی 
ــن کمک هــا را  ــکا هــدف از قطــع ای ــاع امری وزارت دف
ــه  ــور ب ــن کش ــه ای ــار ب ــردن فش ــام آباد، واردک ــه اس ب
هــدف مبــارزۀ جــدی بــا گروه هــای تروریســتی مســتقر 
در داخــل خــاک ایــن کشــور عنــوان کــرده اســت. قطــع 
کمــک ۳00 میلیــون دالــری، در حالــی از ســوی پنتاگون 
ــد روز دیگــر  ــا چن ــرار اســت ت اعــام می گــردد کــه ق
دو عضــو ارشــد دولــت امریــکا در ســفر بــه پاکســتان با 
نخســت وزیر جدیــد ایــن کشــور عمــران خــان دیــدار 
کننــد. امریــکا و افغانســتان بــار هــا اســت کــه پاکســتان 
را بــه فراهم کــردن پنــاگاه بــرای شــبکه های تروریســتی 
متهــم می کننــد و می گوینــد: ایــن گروه هــا بــا اســتقرار 
در خــاک پاکســتان حمــات برون مــرزی خــود از 
ــه  ــی ک ــد. اتهام ــدارک می بینن ــه در افغانســتان را ت جمل
ــان  ــت. کارشناس ــرده اس ــدت آن را رد ک ــتان به ش پاکس
ــه  ــد ک ــن باوران ــه ای ــح ب ــات صل ــۀ مطالع در موسس
پاکســتان پــس از 11ســپتامبر تاکنــون یازده میلیــارد 
دالــر کمــک نظامــی از ایــاالت متحــده دریافــت کــردده 
ــد  ــارد و پنص ــال 2010 چهارمیلی ــکا در س ــت. امری اس

ــن  ــت. ای ــده اس ــک ش ــتان کم ــه پاکس ــر ب ــون دال میلی
رقــم یکــی از بزرگتریــن کمک هــا بــه کشــور خارجــی 
اســت. امــا گفتــه شــده به جــای این کــه پاکســتان ایــن 
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــۀ مب ــتای برنام ــا را در راس کمک ه
ــد  ــرف خری ــا را ص ــن کمک ه ــتر ای ــد، بیش ــه کن هزین
تســلیحات نظامــی بــرای دفــاع در مقابــل هنــد نمــوده 
ــت ها در  ــیان و تروریس ــا شورش ــل، ب ــت و در مقاب اس
ــداده اســت.  ــی انجــام ن ــارزۀ چندان مناطــق قبیله یــی مب
در حــال حاضــر موضــوع مهمــی کــه در ایــاالت متحده 
توجــه مــردم و دولــت مــردان ایــن کشــور را بــه خــود 
ــی  ــای امنیت ــش و نیروه مشــغول داشــته، هــم کاری ارت
پاکســتان بــا گروه هــای تروریســتی اســت، امــا امریــکا 
ــا پاکســتان اســت.  ــر اســتراتژی کمــک ب در حــال تغیی
از ســوی دیگــر، نویســنده گان موسســۀ صلــح باوردارنــد 
کــه پاکســتان و ایــاالت متحــده دارای منافــع مشــترکی 
ــگ و  ــای نزدی ــایۀ هم کاری ه ــز در س ــه ج ــتند ک هس
ــه تامیــن منافــع و دســتیابی به اهــداف  ــادر ب گســترده ق
مــورد نظــر نخواهنــد بــود. پاکســتان بــرای حفــظ ثبــات 
داخلــی و امنیــت مرزهــای خــود بــه کمک هــای ایــاالت 
متحــده نیــاز جــدی دارد. در زمینــۀ داخلــی ایــن کشــور 
بــا مشــکاتی چــون بیــکاری، فقــر و بی ســوادی مواجــه 
ــی و  ــترش بنیادگرای ــرای گس ــۀ الزم ب ــه زمین ــت ک اس
سوءاســتفادۀ گروه هــای تروریســتی را مهیــا می کنــد و در 
صورتی کــه دولــت پاکســتان قــادر بــه حــل این مشــکل 
ــت  ــی موجودی ــی و حت ــات داخل ــد ثب ــد، می توان نباش
ــت  ــۀ امنی ــدازد. در زمین ــر ان ــه خط ــی را ب ــت فعل دول
ــای  ــه رقابت ه ــه ب ــا توج ــن کشــور ب ــز ای خارجــی نی
آشــکار و پنهــان بــا هنــد بــر ســر موضوعــات مــرزی، 
ــرفته  ــی پیش ــلیحات نظام ــتن تس ــد در اختیارداش نیازمن
ــلیحات  ــدودی تس ــتان تاح ــه پاکس ــد ک ــت. هرچن اس
خــود را از چیــن خریــداری می کنــد، امــا مــوارد عمــدۀ 

تســلیحات نظامــی ایــن کشــور از طــرف ایــاالت متحده 
ــای  ــی از مزای ــتان به خوب ــذا پاکس ــود. ل ــن می ش تامی
ــت و  ــده آگاه اس ــاالت متح ــا ای ــم کاری ب ــه و ه رابط
ــد  ــط نخواه ــن رواب ــم زدن ای ــدد بره ــچ گاه در ص هی
ــظ  ــت حف ــده جه ــاالت متح ــر، ای ــوی دیگ ــد. ازس آم
ــا  ــارزه ب ــری سیاســت مب نفــوذ خــود در منطقــه، پی گی
ــرا  ــای بنیادگ ــیدن گروه ه ــدرت رس ــم، از به ق تروریس
ــه  ــته  یی ب ــه تســلیحات هس ــا ب ــتیابی آن ه ــر دس و خط
حمایــت و پشــتیبانی پاکســتان نیازمنــد اســت و بــدون 

ــود به اهــداف  ــادر نخواهــد ب حمایت هــای آن کشــور ق
ــد.  ــه دســت یاب خــود در منطقــه از جملــه آســیای میان
ــکا هیــاری کلنتــون پــس  ــر خارجــۀ پیشــین امری وزی
ــط  ــتراتژیک بودن رواب ــر اس ــن الدن، ب ــدن ب از کشته ش
میــان آمریــکا و پاکســتان تاکیــد کــرد و ایــن اظهــارات 
حاکــی از ایــن اســت کــه هیچ یــک از دو کشــور 
خواهــان قطــع روابــط نبــوده و از عواقــب وخیــم ایــن 

اقــدام آگاهــی دارنــد.

کمـک د  هبـر ا ر شنگتـن  ا و
هـد می د تغییـر  ا  ر د  بـا م آ سـال ا با   

ناجیه نوری

داود مکارم

 حقوق دانان در رابطه به پروندۀ نورستانی:

است محکوم  فسادپیشه گانی  »زبان کوتاِه«  غنی 

ACKU



ــه،  ــی یک لحظ ــو دورم. ول ــن، از ت ــرم جرالدی دخت
تــو  نمی شــود.  دور  دیدگانــم  از  تــو  تصویــر 
کجایــی؟ در پاریــس، روی صحنــۀ تئاتــر پرشــکوه “ 
شــانزلیزه “...؟ ایــن را می دانــم و چنــان اســت 
گویــی در ایــن ســکوت شــبانگاهی، 
آهنــگ قدم هایــت را می شــنوم. 
شــنیده ام، نقــش تــو در ایــن 
پرشــکوه،  نمایــش 

نقــش 

ی  ختــر د
حاکمــی  زیبــای 

اســیر خــان  کــه  اســت 
. اســت  شــده  تاتــار، 

بــاش  ســتاره  نقــش  در  جرالدیــن، 
و بدرخــش، امــا اگــر فریــاد تحســین آمیز 

تماشــاگران و عطــر مســتی آور گل هایی کــه برایــت 
داد،  هوشــیاري  فرصــت  تــو  بــه  فرســتاده اند، 

بنشــین و نامــه ام را بخــوان.
ــت  ــت توس ــروز نوب ــتم. ام ــو هس ــدر ت ــن، پ م
کــه صــدای کف زدن هــای تماشــاگران، گاهــی 
ــرو،  ــمان ها ب ــه آس ــرد. ب ــمان ها بب ــه آس ــو را ب ت
ــی  ــا و زنده گ ــن بی ــه روی زمی ــم ب ــی ه ــی گاه ول
ــا  ــردم را تماش ــی م ــن؛ زنده گ ــا ک ــردم را تماش م
ــنه و در  ــکم گرس ــا ش ــه ب ــان ک ــی آن ــن؛ زنده گ ک
و  می لــرزد  بینوایــی  از  پاهای شــان  حالی کــه 
ــان  ــی از ایش ــود یک ــن خ ــد. م ــی می کنن هنرنمای

ــوده ام. ب
جرالدیــن، دختــرم، تــو مــرا درســت نمی شناســی، 
ــا تــو قصه هــا گفتــم؛  در آن شــب های بــس دور، ب

آن هــم داســتانی شنیدنی ســت.
داســتان آن دلقــک گرســنه کــه در پســت ترین 
صدقــه  و  می خوانــد  آواز  لنــدن،  صحنه هــای 
طعــم  مــن  اســت.  مــن  داســتان  می گیــرد، 
گرســنه گی را چشــیده ام. مــن درد نابســامانی را 
ــارت  ــج حق ــن، رن ــر م ــا باالت ــیده ام و از این ه کش
آن دلقــک دوره گــرد را کــه اقیانوســی از غــرور در 
ــه آن رهگــذر،  ــد و ســکۀ صدق ــوج می زن ــش م دل
این همــه،  بــا  نمی کنــد.  خــرد  را  غــرورش 

ــد،  ــه بمیرن ــش از آن ک ــده گان، پی ــده ام و از زن زن
ــن  ــام م ــو، ن ــام ت ــال ن ــه دنب ــد زد. ب ــی نبای حرف

اســت:”چاپلین”

جرالدیــن، دختــرم، دنیایــی کــه تــو در آن زنده گــی 
ــت.  ــیقی اس ــه گی و موس ــای هنرپیش ــی، دنی می کن
پرشــکوه  ســالن  از  کــه  هنــگام  آن  نیمه شــب 
ســتایش گران  آن  می آیــی،  بیــرون  “شــانزلیزه” 
ثروتمنــد را فرامــوش کــن. حــال آن راننــدۀ تکســی 
ــال  ــرس. ح ــاند، بپ ــزل می رس ــه من ــو را ب ــه ت ک
زنــش را بپــرس و اگــر آبســتن بــود و پولــی بــرای 
ــی  ــی پنهان ــت، مبلغ ــه نداش ــاس بچ ــدن لب خری
ــود در  ــدۀ خ ــه نماین ــذار. ب ــش بگ در جیب
ــه  ــط وج ــتور داده ام، فق ــس دس پاری
تــو  خرج هــای  نــوع  ایــن 
چــرا،  و  بی چــون  را 
امــا  بپــردازد. 
ی  ا بــر

ی  ج هــا خر
دیگــرت بایــد 
ــاب  ــورت حس ص

بفرســتی. را  آن 
جرالدیــن،  دختــرم، 
متــرو  بــا  بیــگاه  و  گاه 
و اتوبــوس شــهر را بگــرد 
و مــردم را نــگاه کــن. زنــان 
ــم را بشــناس  ــودکان یتی ــوه و ک بی
ــو:  ــار بگ ــم، روزی یک ب ــت  ک و دس
ــًا  ــو واقع ــتم. ت ــان هس ــم از آن ــن ه م

یکــی از آنــان هســتی، نــه بیشــتر...
هنــر قبــل از آن کــه دو بــال بــه انســان 
ــی  ــکند. وقت ــای او را می ش ــب دوپ ــد، اغل بده
بــه مرحله یــی رســیدی کــه خــود را برتــر از 
تماشــاگران خویــش بدانــی، همــان لحظــه تئاتــر را 
تــرک کــن و بــا تکســی خــود را بــه حومــۀ پاریــس 
برســان. مــن آن جــا را بــه خوبــی می شناســم. 
آن جــا بازیگــران هماننــد خویــش را خواهــی دیــد 
ــر از  ــو و مغرورت ــر از ت ــش، زیبات ــا پی ــه قرن ه ک
ــور  ــا از ن ــا در آن ج ــد. ام ــی می کنن ــو، هنرنمای ت

ــت. ــری نیس ــانزلیزه “خب ــر “ش ــدۀ تئات خیره کنن

ــت  ــا برای ــفید امض ــی س ــن، چک ــرم، جرالدی دخت
ــری  ــد، بگی ــت می خواه ــه دل ــه هرچ ــتاده ام ک فرس
و خــرج کنــی. ولــی هروقــت خواســتی دو فرانــک 
خــرج کنــی، بــا خــود بگــو: ســومین فرانــک از آن 
ــام  ــر و گم ن ــرد فقی ــال یــک م ــن م مــن نیســت. ای
ــاج دارد.  ــک احتی ــه یــک فران اســت کــه امشــب ب
ــام  ــدان گم ن ــن نیازمن ــت. ای ــت وجو الزم نیس جس
را اگــر بخواهــی، همه جــا خواهــی یافــت. اگــر از 
پــول و ســکه بــرای تــو حــرف می زنــم، بــرای آن 
اســت کــه از نیــروی فریــب و افســون پــول، ایــن 
فرزنــد بی جــان شــیطان، خــوب آگاهــم. مــن زمانی 
دراز در ســیرک زیســته و همیشــه و هرلحظــه بــرای 
ــده، نگــران  ــازک و لرزن ــازان روی ریســمانی ن بندب
ــوده ام، امــا دختــرم، ایــن حقیقــت را بگویــم کــه  ب
مــردم بــرروی زمیــن اســتوار و گســترده بیشــتر از 

ــد. ــقوط می کنن ــتوار، س ــازان ریســمان نااس بندب
 

دختــرم، جرالدیــن، پــدرت بــا تــو حــرف نمی زنــد. 

شــاید شــبی درخشــش گران بهاتریــن المــاس 
ایــن جهــان، تــو را فریــب بدهــد و آن شــب اســت 
کــه ایــن المــاس، آن ریســمان نااســتوار زیــر پــای 
تــو خواهــد بــود و ســقوط تــو حتمــی اســت روزی 
ــار،  ــراف زادۀ بی بندوب ــک اش ــی ی ــرۀ زیبای ــه چه ک
ــی  ــازی ناش ــه بندب ــد، آن روز اســت ک ــو را بفریب ت
ــقوط  ــی، س ــازان ناش ــه بندب ــود. همیش ــي ب خواه
می کننــد. از ایــن رو، دل بــه زر و زیــور مبنــد. 
ــت  ــاب اس ــان، آفت ــن جه ــاس ای ــن الم بزرگ تری
کــه خوشــبختانه، بــر گــردن همــه می درخشــد، امــا 
ــا  ــه بســتی، ب ــردی آفتاب گون ــه م ــر روزی دل ب اگ
او یــک دل بــاش و بــه راســتی او را دوســت بــدار. 
معنــی ایــن را وظیفــه خــود در قبــال ایــن موضــوع 
ــه مــادرت گفتــه ام کــه در ایــن خصــوص  ــدان. ب ب
بــرای تــو نامه یــی بنویســد. او از مــن بهتــر معنــی 
ــه  ــف “عشــق” ک ــرای تعری ــد. او ب عشــق را می دان
ــن  ــته تر از م ــت، شایس ــی” اس ــی آن “ یک دل معن
ــر در  ــز دیگ ــس و هیچ چی ــرم، هیچ ک ــت. دخت اس
ــد  ــتۀ آن باش ــه شایس ــت ک ــوان یاف ــان، نمی ت جه
ــان  ــرای آن عری ــود را ب ــای خ ــن پ ــری ناخ دخت

می کنــد.
ــه گمــان مــن،  برهنگــی، بیمــاری عصــر ماســت. ب
ــه روح اش را  ــد ک ــی باش ــال کس ــد م ــو بای ــن ت ت

ــرده اســت. ــان ک ــو عری ــرای ت ب
ــت  ــه وق ــی ب ــو دارم، ول ــرای ت ــیار ب ــرف بس ح
ــا ایــن آخریــن پیــام، نامــه را  دیگــر می گــذارم و ب

پایــان می بخشــم:
انســان بــاش، پــاک دل و یــک دل؛ زیرا گرســنه بودن، 
قابــل  بارهــا  مــردن،  فقــر  در  و  صدقه گرفتــن 
ــت. ــودن اس ــت بودن و بی عاطفه ب ــر از پس تحمل ت

پدر تو، چارلی چاپلين
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نامه چـارلی چاپلیـن
لدين چاپلیـن به دختـرش جـرا  

دخترم، جرالدین، چکی سفید 
امضا برایت فرستاده ام كه 

هرچه دلت می خواهد، بگیری 
و خرج كنی. ولی هروقت 

خواستی دو فرانک خرج كنی، 
با خود بگو: سومین فرانک از 
آن من نیست. این مال یک 
مرد فقیر و گم نام است كه 
امشب به یک فرانک احتیاج 
دارد. جست وجو الزم نیست. 
این نیازمندان گم نام را اگر 

بخواهی، همه جا خواهی یافت. 
اگر از پول و سکه برای تو 

حرف می زنم، برای آن است كه 
از نیروی فریب و افسون پول، 

این فرزند بی جان شیطان، 
خوب آگاهم. من زمانی دراز 

در سیرک زیسته و همیشه و 
هرلحظه برای بندبازان روی 

ریسمانی نازک و لرزنده، 
نگران بوده ام، اما دخترم، این 

حقیقت را بگویم كه مردم 
برروی زمین استوار و گسترده 

بیشتر از بندبازان ریسمان 
نااستوار، سقوط می كنند

ACKU



5سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2323   سه      شنبه          13سنبله   /   شهر    یو  ر     y    1397   23ذوالحجةالحرام   y 1439  4 سپتمبر      2018 www.mandegardaily.com

)19( ازجملــه ایــن اشــعار، دوبیتی هایــی هســتند کــه 
ــز  ــی نی ــۀ هرات ــود. لهج ــه می ش ــت« گفت ــا »بای ــه آن ه ب
ــه  ــود دارد ک ــی« وج ــه »چاربیت ــوم ب ــی موس دوبیتی های
ــن  ــد )20( مشــهورترین ای ــن عاشــقانه دارن اغلــب مضامی
دوبیتی هــا، مربــوط بــه »ســیاه مــو« و »جالــی« دو دل دادۀ 
پرشــور والیــت غــور اســت کــه داســتان عشــق خــود را 

ــد. )21( ــعر آورده ان ــه ش ب
اصــوال ادبیــات پایــداری عامیانــه را بــه دودســته می تــوان 
ــاعر  ــه ش ــه ک ــعار عامیان ــته اش ــک دس ــرد. ی ــیم ک تقس
ــده  ــد و ذوق جمعــی مــردم آن هــا را پدی مشــخصی ندارن
آورده اســت و دســتۀ دیگــر اشــعاری کــه شــاعران 
ــه  ــام ب ــب ع ــر مخاط ــتر ب ــر بیش ــوذ و تأثی ــور نف به منظ

زبــان مــردم کوچــه و بــازار ســروده اند.
قدیمی تریــن نمونــۀ اشــعار دســتۀ اول در افغانســتان، 
ــک  ــجاع المل ــاه ش ــان ش ــه زم ــوط ب ــت مرب ــردی اس مف
ــود. ــن بیــت ب ــد تیمورشــاه، کــه ســجع ســکۀ او، ای فرزن

سکه زد بر سیم و زر، روشن تراز خورشید و ماه
نور چشم در دران شه شجاع الملک شاه

ــزدور،  ــاه م ــن پادش ــال ای ــر را به ح ــرد زی ــردم مف ــا م ام
ــه بودنــد: مناســب تر یافت

سکه بر سیم و طا زد، شه شجاع ارمنی
نور چشم »الرد« و »برنس«،)2۳( خاک پای کمپنی)2۳(

ــر  ــوان ذک ــوص می ت ــن خص ــه در ای ــری ک ــعر دیگ ش
ــاز  ــل ب ــر کاب ــه دورۀ تســلط مجــدد انگلیســی ها ب ــرد ب ک
می گــردد. روز دوازدهــم اکتبــر 1789م، ژنــرال »رابرتــس« 
ــخنرانی  ــور س ــس به منظ ــپاهیان انگلی ــدادی از س ــا تع ب
و تشــریح خــط و مشــی سیاســت خویــش به ســوی 
ــد  ــرده بودن ــع ک ــا جم ــردم را در آن ج ــه م ــار، ک باالحص
ــان مــردم فروشــنده گان دوره گــرد هــم  ــه شــد. در می روان
ــی  ــتند. یک ــور داش ــل حض ــوه و آجی ــای می ــا زنبیل ه ب
ــر  ــور روی س ــی از انگ ــل بزرگ ــه زنبی ــنده گان ک از فروش

ــی زد: ــاد م ــت و فری ــت راه می رف داش
محمد جان خان مرد میدان است

ایوب خان شیر غران است
میربچه خان رس رسان است

آزادی فخر افغان است
رایت کل الت کان است
بیا بیادر انگور بخو )24(

ــوب خــان« و »میربچــه خــان« از  »محمدجــان خــان«، »ای
ســرداران دومیــن نبــرد افغــان و انگلیــس بودنــد کــه نــام  

شــان در شــعر فــوق ذکــر شــده اســت.
پــس از ســقوط دولــت کمونیســتی درســال 1۳71 ش 
ــردم،  ــادی م ــز ذوق انتق ــل نی ــه کاب ــن ب و ورود مجاهدی
ــار  ــرد. رفت ــق ک ــعار را خل ــن اش ــری از ای ــۀ دیگ نمون
نامناســب مجاهدیــن سرمســت ازپیــروزی بــا مــردم کابــل 

ــن  ــه ای ــی ک ــی و سیاس ــان نظام ــی فرمانده و قدرت طلب
شــهر را صحنــۀ برادرکشــی و جنگ هــای خونیــن ســاخته 
بــود، موجــب یــأس و ســرخورده گی مــردم از آن هــا شــد. 
ــل  ــای کاب ــودکان کوچه ه ــه ک ــود ک ــن روزگاری ب در چنی
ســرود معــروف »قــو قــو بــرگ چنــار« را مناســب شــرایط 
ــل  ــد. اص ــازی می خواندن ــن ب ــرده و در حی ــف ک تحری
ــا نشســتن  ســرود کــه به صــورت دســته جمعی و همــراه ب

ــت: ــن اس ــود، چنی ــده می ش ــا خوان ــتن بچه ه و برخاس
ــه  ــن دان ــار/ می چین ــرا شــته قط ــار/ دخت ــرگ چن ــو، ب قوق
ــی زدم/  ــر م ــوا پ ــه ه ــودم/ ب ــر می ب ــکی کفت ــار/ کاش ان
ریــگ دریــا می چیــدم/ آب زمــزم می خــوردم/ شــیر 

ــا ــم درد و ب ــه گفت ــت اال اال/ م گف
ــه توســط  ــه ک ــت عامیان ــات مقاوم ــتۀ دوم از ادبی ــا دس ام
افغانســتان  در  می آیــد  پدیــد  ســخنوران  و  شــاعران 
ــر  ــی اکب ــه »عل ــدارد. در صورتی ک ــته یی ن ــدۀ برجس نماین
آفریننــدۀ  دو  گیانــی«  »سیداشــرف الدین  و  دهخــدا« 
ــمار  ــر، به ش ــران معاص ــار در ای ــه آث ــن گون ــاخص ای ش
می رونــد.)26( ایــن دو شــاعر محبــوب و مردمــی کســانی 
ــه را  ــای عامیان ــان و وزن ترانه ه ــکل، زب ــه ش ــتند ک هس
ــای  ــان مضمون ه ــرای بی ــو ب ــز و هج ــی از طن ــا مایه های ب
ــد. در جهــان  ــه کار برده ان سیاســی، اجتماعــی و انتقــادی ب
معاصــر عــرب »بیــرم التونســی« را به عنــوان نماینــدۀ ایــن 
ــارۀ او  ــکری درب ــی ش ــند. غال ــاعران می شناس ــته از ش دس
ــا  ــزرگ و توان ــخنوری ب ــه س ــن زمین ــد: »در ای می نویس
ــکل  ــر را به ش ــت مص ــته اس ــی توانس ــرم التونس ــد بی مانن
ــکار در  ــری جان ش ــتان و تی ــروزان در دل دوس ــی ف چراغ
ــی را  ــرم التونس ــر درآورد... بی ــواران گنجب ــینۀ جهان خ س
ــش  ــدۀ جنب ــذار و پرورن ــدگاه بنیان گ ــن دی ــوان از ای می ت
هــم روزگار  )=مردمی/عامیانــه(  توده یــی  سخن ســرایی 
از وی »صــاح جاهیــن«،  پــس  دانســت کــه  مصــر 
ــال  ــاب« آن را دنب ــید حج ــودی« و »س ــن االنب »عبدالرحم

ــد.)27( کردن
ــان شــاعران افغانســتان کســی را در حــد  ــه در می ــا آن ک ب
ــی نســیم شــمال  ــا حت ــرم التونســی، شــاملو ی ــدازۀ بی و ان
ــد  ــل احم ــای »فض ــی دوبیتی ه ــت، از بعض ــوان یاف نمی ت

ــرد. ــر ک ــوان صــرف نظ ــم نمی ت ــان« ه پیم
ایــن دو بیتی ســرای افغانســتان کــه بــه »ســوگوار« مشــهور 
اســت، نمونه هــای بعضــًا جالــب توجهــی را در ایــن 

ــه عرضــه کــرده اســت. زمین
الهی روس را رنجور بینم

اسیر النۀ زنبور بینم
مثال کندۀ پاچال قصاب

سرش را بر دم ساطور بینم
ءءء

الهی شهر مسکو در بگیره)28(
تراز کهنه و نو در بگیرده

به هرجا هست آثار کمونیزم
بسان تیل مندو )29( در بگیره )۳0(

ــاعران  ــب ش ــه اغل ــم ک ــادآوری کنی ــد ی ــا، بای در این ج
ــخن  ــوام س ــان ع ــه زب ــه ب ــم آن ک ــتان –علی رغ افغانس
نگفته انــد- به صورتــی گســترده از کنایــات، اشــارات، 
مضمــون  بــرای  عامــه  عقایــد  و  المثل هــا  ضــرب 
ــت  ــرای رعای ــد. ب ــتفاده کرده ان ــاعرانه اس ــای ش پردازی ه

ــم. ــا می کنی ــه اکتف ــر چندنمون ــه ذک ــا ب ــار تنه اختص
»ریــگ در کفــش کســی گذاشــتن« را کــه کنایــه از آزار و 
ــر  ــت زی ــی در بی ــم کاظم ــت. محمدکاظ ــردن اس اذیت ک

بــه کار بــرده اســت.
گفت جنگ و جدل از مرد دعا مپسندید

ریگ در کفش فروهشتۀ ما مپسندید)۳1(
درگرفتــن )آتش گرفتــن( پوســتین و پریــدن کیــک، کنایــه 
ــت  ــدرت و امنی ــان ق ــخصی در زم ــه ش ــت ک ــن اس از ای
ــه  ــادرت ورزد و ب ــران مب ــت دیگ ــه آزار و اذی ــود، ب خ
محــض این کــه احســاس خطــر کــرد از معرکــه بگریــزد. 
ــردازی  ــون پ ــتمایۀ مضم ــر، دس ــت زی ــوق در بی ــر ف تعبی

شــده اســت.
اکنون که پوستین وطن در گرفته است

مانند کیک در پی پرواز و جستن است)۳2(
پــس از کاری بــه دو زانــو نشســتن نیــز کنایــه از آن اســت 
ــر  ــا تغیی ــد و ب ــام ده ــتی را انج ــل نادرس ــی عم ــه کس ک

ــوده اســت. ــه کار، کار او نب ــد ک ــت وانمــود کن حال
این آتشی که بار ندامت به دوش اوست

از بعد خجلتی به دو زانو نشستن است)۳۳(
کاربــرد کنایــات و مثل هــای عامیانــه در شــعر افغانســتان، 
ــد  ــون آن نیازمن ــه بحــث پیرام ــی اســت ک ــث مفصل حدی

پژوهشــی مســتقل و مجــزا اســت.
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مضامین پایداری در ادبیات 
عامیانۀ افغانستان

اما دستۀ دوم از ادبیات 
مقاومت عامیانه كه توسط 

شاعران و سخنوران پدید 
می آید در افغانستان نمایندة 

برجسته یی ندارد. در 
صورتی كه »علی اكبر دهخدا« 
و »سیداشرف الدین گیالنی« 
دو آفرینندة شاخص این 

گونه آثار در ایران معاصر، 
به شمار می روند.)26( این 
دو شاعر محبوب و مردمی 

كسانی هستند كه شکل، زبان 
و وزن ترانه های عامیانه را با 
مایه هایی از طنز و هجو برای 
بیان مضمون های سیاسی، 
اجتماعی و انتقادی به كار 

برده اند. در جهان معاصر عرب 
»بیرم التونسی« را به عنوان 

نمایندة این دسته از شاعران 
دربارة او می نویسد:می شناسند. غالی شکری 

بخش دوم و پایانیمیرقانی برچلویی، رضا
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دوروستـادرولسـوالیچهـاربولـک
وچمتـالبلـخدرآستـانهسقـوطاست

دوخبرنگاردرمیانماربههفتسالزندانمحکومشدند

سهچرخههایبرقیساخت
افغانستانواردبازارشدند

ــقوط دو  ــخ از س ــت بل ــی والی ــات محل مقام
ــت  ــن والی ــک ای ــتا در ولســوالی چاربول روس
داده و می گوینــد کــه ولســوالی های  خبــر 
چهــار بولــک و چمتــال نیــز در آســتانۀ ســقوط 

ــد. ــرار دارن ــان ق ــت طالب به دس
طاهــره حقجــو یکــی از اعضــای شــورای 
والیتــی بلــخ گفتــه اســت کــه یک شــنبه شــب 
11ســنبله تروریســتان طالــب بــاالی دو روســتا 
در ولســوالی چهــار بولــک والیــت بلــخ حملــه 

تهاجمــی را آغــاز کــرده انــد.
ــان  ــروه طالب ــه گ ــۀ حمل ــزود:  در نتیج او اف
ــوالی  ــی ولس ــه و چاه ــتاهای تان ــاالی روس ب
ــان  ــتا به دســت طالب ــن دو روس ــک ای چهاربول

ــت. ــرده اس ــقوط ک س
در همیــن حــال ایــن عضــوی شــورای والیتــی 
بــا رســیدن  بلــخ می گویــد کــه  والیــت 
ــتاها   ــن روس ــس ای ــی تازه نف ــای کمک نیروه
ــد. ــت در خواهــد آم ــه تصــرف دول ــاره ب دوب
ضمــن ایــن او افــزود کــه ولســوالی چهاربولک 
ــدات  ــا تهدی ــز ب ــخ نی ــت بل ــال والی و چمت
ــدی  ــه ج ــر توج ــت و اگ ــه رو اس ــی روب امنیت
ــز ســقوط  ــن ولســوالی نی ــرد، ای صــورت نگی

ــرد. ــد ک خواهن
ــن  ــۀ ای ــه در نتیج ــرد ک ــح ک ــو تصری حقج
ــیبی  ــچ آس ــی هی ــای امنیت ــه نیروه ــا ب درگیره

ــت. ــیده اس نرس
در همیــن حــال، مقامات امنیتــی در والیــت 
ــر  ــب ب ــۀ گــروه تروریســتان طال غــور از حمل
پوســتۀ جــوزک ولســوالی ســاغر ایــن والیــت 

ــد. ــر داده ان خب
گلثــوم رضایــی یکــی از اعضــای شــورای 
ــب  ــه ش ــد ک ــور می گوی ــت غ ــی والی والیت
ــاعت  ــی س ــنبله حوال ــنبه 11س ــته یک ش گذش
7:40 شــب طالبــان به صــورت گروهــی بــاالی 
پوســته پولیــس  در منطقــۀ جــوزک ولســوالی 

ــد. ــه کردن ــور حمل ــت غ ســاغر والی
ــری   ــن درگی ــان ای ــه در جری ــد ک او می افزای
ــب  ــتان طال ــت تروریس ــوزک به دس ــتۀ ج پوس
ســقوط کــرده و در نتیجــه یــک پولیــس محلــی 

کشــته و چهارتــن دیگــر زخــم برداشــتند.
ــی، در  ــن عضــوی شــورای والیت ــۀ ای ــه گفت ب
ــرکت های  ــن ش ــا آنت ــن درگیری ه ــۀ ای نتیج
ــه  ــی ان » ب ــان بیســم » و »ام ت ــی »افغ مخابرات
صــورت وقفه یــی قطــع و پــس از پایان یافتــن 
مخابراتــی  شــبکه های  ارتبــاط  درگیری هــا 

ــده اســت. ــاز گردی ــاره آغ دوب
ایــن در حالی ســت کــه والیــت بلــخ یکــی از 
ــود،  ــن در کشــور محســوب می ش ــات ام والی
ــت  ــوالی های دوردس ــر ولس ــن اواخ ــا در ای ام
سلســه  یــک  دســت خوش  والیــت  ایــن 
ــم  ــن جرای ــن ای ــده اســت و ضم ــا ش ناامنی ه
ــه  ــش یافت ــت افزای ــن والی ــز در ای ــی نی جنای
اســت. امــا والیــت غــور یکــی از والیت هــای 
ناامــن کشــور محســوب می شــود و در بیشــتر 
نقــاط ایــن والیــت تروریســتان طالــب حضــور 
ــق  ــن مناط ــنده گان ای ــد و باش ــترده دارن گس
ــی  ــتی زنده گ ــای تروریس ــان گروه ه ــر فرم زی

می کننــد.

کشـتار  دربـارۀ  کـه  رویتـرز  خبرنـگار  دو 
تحقیـق  میانمـار  در  روهینگیـا  مسـلمانان 
می کردنـد، از سـوی ارتـش بـه اتهـام نقـض 
اسـرار حکومتی روز دوشـنبه به 7سـال زندان 

شـدند. محکـوم 
رویتـرز اتهاماتـی را کـه منجـر بـه محکومیت 
دو خبرنـگار ایـن خبرگزاری در میانمار شـده 

اسـت، »کامـا سـاخته گی« توصیـف کرد.
دو  ایـن  کـرد:  اعـام  بیانیه  یـی  در  رویتـرز 
خبرنـگار قابـل تحسـین هم اینـک نیـز بابـت 
اتهامـات کامـا سـاخته گی که بـه مجبورکردن 
مطبوعـات  ارعـاب  و  سـکوت  بـه  آن هـا 
اختصـاص دارد، نزدیـک بـه 9مـاه در زنـدان 

بودنـد.
مسـلمانان  دربـارۀ کشـتار  دو خبرنـگار  ایـن 

می کردنـد. تحقیـق  میانمـار  در  روهینگیـا 
خبرنـگار  دو  کـرد:  اعـام  میانمـار  محکمـۀ 
در  این کـه  جـرم  بـه  دوشـنبه  روز  رویتـرز 
گزارش هـای خـود دربـارۀ بحـران روهینگیـا  

اسـرار  بـه  مربـوط  قوانیـن 
نقـض  را  میانمـار  دولتـی 
سـال  هفـت  بـه   کرده انـد، 

شـدند. محکـوم  زنـدان 
 ،Ye Lwinلوییـن ای 
قاضـی محکمـۀ میانمار در 
دو  ایـن  محاکمـۀ  جلسـۀ 
لونـه  وا  گفـت:  خبرنـگار 
Wa Lone و کیـاو سـوئه 
بـه   Kyaw Soe Oo او 

دلیـل آن کـه قوانیـن مربوط به اسـرار حکومتی 
تحمـل  بـه  هرکـدام  کرده انـد،  نقـض  را 

می شـوند. محکـوم  حبـس  هفت سـال 
والونـه ۳2 سـاله و کیـاو سـوئه او 28 سـاله که 
از دسـامبر سـال 2017 در میانمار در بازداشت 
بـه سـر می بردنـد، دربـارۀ کشـتار مسـلمانان 
تحقیـق  میانمـار  ارتـش  به دسـت  روهینگیـا 

می کردنـد.
محاکمـۀ ایـن دو خبرنـگار وجهـه آنگ سـان 
سـو چـی ریییس حـزب حاکـم میانمـار را که 
برنـدۀ جایـزه نوبـل صلـح نیـز هسـت بیش تر 

از پیـش خدشـه دار کرد.
سـازمان ملـل آزادی ایـن دو خبرنـگار رویترز 

را در میانمار خواسـتار شـده اسـت.
نماینـدۀ   Knut Ostby اوسـتبی  کنـوت 
سـازمان ملـل در میانمار اندکی پـس از قرائت 
حکـم محکمـه بـه خبرگـزاری فرانسـه اعام 
کـرد: مـا بـه درخواسـت مان بـرای آزادی این 

دو خبرنـگار ادامـه می دهیـم.
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بــه  افغانســتان  ســاخت  برقــی  ســه چرخه های 
ــه چرخه های  ــن س ــدند و ای ــازار ش ــی وارد ب تازه گ
برقــی توانایــی انتقــال چهــار نفــر بــه شــمول 

ــد. ــده اش را دارن رانن
ــرکت  ــک ش ــط ی ــی توس ــه چرخه های برق ــن س ای
تجارتــی در شــهر مزارشــریف مرکــز والیــت بلــخ 
ــاخته  ــان س ــط جوان ــور توس ــن کش ــمال ای در ش

شــده اند.
ــی  ــه افغان ــزار روپی ــی 115 ه ــه چرخۀ برق ــن س ای
ــت دارد  ــی( قیم ــر امریکای ــه )1564 دال ــادل ب مع
ــر راه  ــارچ 70 کیلومت ــاعت چ ــتن سه س ــا نگهداش ب

ــی رود. م
ســه چرخه های  تولیدکننــدۀ  شــرکت  مســووالن 
برقــی در افغانســتان گفته انــد، ایــن ســه چرخۀ 
ــد بلکــه چــارچ  ــل و گاز مصــرف نمی کن ــی تی برق

)شــارژ( می شــود.
ســاخت  شــرکت  معــاون  نیــازی،  مصطفــی 
ســه چرخه های برقــی افغانســتان گفتــه اســت، 
ــهر  ــی در ش ــه چرخۀ برق ــد س ــل تولی ــام مراح تم
مزارشــریف مرکــز والیــت بلــخ صــورت می گیــرد؛ 
ــارج  ــورهای خ ــین آالت از کش ــی از ماش ــا برخ ام

می شــوند. وارد 
ــزود، ایــن ســه چرخه های برقــی را در  نیــازی اف
پنج شــکل متفــاوت تولیــد می کننــد و در حــال 
فــروش  بــرای  کافــی  ســه چرخه های  حاضــر 

ــد. دارن
ــه چرخه های  ــاخت س ــاون س ــازی مع ــی نی مصطف
برقــی در افغانســتان از نبــود توجــه و حمایــت 
ــه شــکایت کــرده و از دولــت  دولــت در ایــن زمین
ــا را  ــه آن ه ــن زمین ــد در ای ــی خواه ــتان م افغانس

ــد. ــت کن حمای

د شهید اونۍ او د وږي ۱۸...

وکــړو او هــم لــه ګاونډیانــو او نړېوالــو رسه - زما د زړه 

یوازینــئ هیلــه دا ده چــې د افغانســتان پــه راتلونکــي 

ــول  ــه ټ ــړو، ځک ــډون وک ــول ګ ــې ټ ــه ک ــا رغون بی

ــه  ــت، عادالن ــز عدال ــې ټولنی ــري چ ــه ل ــک هیل خل

ــري. ــولې ول ــې س ــام او د تلپات ــیايس نظ س

احمدشــاه مســعود وتوانېــده چــې مختلــف ځواکونــه 

او ســیايس څېــرې د مقاومــت بیــرغ النــدې د نړېــوال 

ــواد  ــه هې ــتقال او پ ــدې د آزادۍ، اس ــزم پروړان تروری

ــه موخــه رسه متحــد کــړي،  ــت پ کــې د مــي حاکمی

ځکــه هغــه پــه مــي وفــاق بــاور درلــود.

پــه همــدې حــال مــوږ د مرکــز، والیاتــو او لــه هېــواده 

ــه  ــرو، او ک ــدې ل ــرالس الن ــې ت ــې خپرون ــر ځین به

خــدای کــول نــو لــه تاســو عزمتنــدو هېوادوالــو رسه 

ــه یــې یوځــای وملانځــو. ب

۱ . د مقاومــت منــار النــدې د رســمي ګل اېښــودنې 

مراســم.

۲ . امنیتي ځواکونو ته د وینې ورکولو برنامه.

۳ . د لویې جرګې په تاالر کې دولتي مراسم.

۴ . پــه پنجشــېر والیــت کــې د مــي اتــل پــه زیــارت 

کــې رســمي د ګل اېښــودنې رســمي مراســم.

۵ . شپه له قرآن رسه، محفل.

ــاره د  ــو لپ ــي ډيپلوماټان ــل ورځ » د خارج ــي ات ۶ . م

reception مېلمســتیا.

ــټونو  ــي بنس ــو او دولت ــې د خلک ــو ک ــه والیات ۶ . پ

ــم. ــمي مراس ــاره رس لپ

۷ . خطبه، ختم او خیرات.

۸ . پــه والیاتــو کــې د والیــت مقــام او د خلکــو 

درنښــت غونــډې.

ــه  ــمي او ل ــې رس ــفارتونو ک ــه س ــتان پ ۹ . د افغانس

ــم. ــاره مراس ــو لپ ــر د خلک ــواد به هې

ــدا راز د  ــپه او هم ــګ ش ــعر، ادب، او فرهن ۱۰ . د ش

ــون. ــاب نندارت کت

۱۱ . د مســعود پېژندنــې علمــي او بیــن امللــي 

ســیمینار.

۱۲ . لــه دولتــي، مــدين او علمــي بنســټونو رسه 

یوځــای د محفلونــو پــه الره اچولــو کــې مرســته 

ــول. ک

ــو  ــتونکو هېوادوال ــو آزادي غوښ ــه ټول ــتان ل د افغانس

ــر درنښــت غــواړم، چــې د یــوې اونــۍ  ــه ډې څخــه پ

ــوږ رسه  ــه م ــات ل ــک نظری ــل نې ــې خپ ــان ک ــه جری پ

رشیــک کــړي، او د هغــو کســانو د درنــاوي مراســمو 

ــاره یــې خپــل ژونــد  ــواد او خلکــو لپ کــې چــې د هې

ــې شــو،  ــدي پات ــه الســه ورکــړی، ترڅــو مــوږ ژون ل

ــډه واخلــئ. ــه مــوږ رسه ون ــاره ل ــې لپ د ښــې ملانځن

درود وایم د افغانستان د ټولو شهیدانو روح ته

ستاسو ورور احمد ويل مسعود،

د شهید احمدشاه مسعود د بنسټ عمومي مرش

دامنۀکنارهگیریها... 
خود را ترک کنند. 

در چهارسـال پسـین، با توجه بـه جایگاه 
حکومـت  در  اتمـر  حنیـف  نقـش  و 
وی  مـردم  از  بخشـی  ملـی،  وحـدت 
بحـران  نابسـامانی ها،  همـۀ  عامـل  را 
سیاسـی- امنیتـی و درگیری ها در کشـور 
عنـوان می کننـد. پـس از حملـه بـه جنازۀ 
محمدسـالم ایزدیـار که شـمار زیـادی از 
رهبـران جهـادی- سیاسـی به ویژه سـران 
جـزب جمعیت اسـامی در آن ا شـتراک 
محمدحنیـف  جریان هـا  ایـن  داشـتند، 
اتمـر را مسـوول آن حمله می دانسـتد. در 
اعامیه یـی کـه در آن زمـان از طـرف این 
جریان نشـر شـد، آمده اسـت، این حزب 
خواسـتار کناره گیـری مشـاور امنیت ملی 
و رییـس امنیـت ملـی از سمت های شـان 
را  اسـتانکزی  و  اتمـر  آنـان  گردیـد. 
رسـمًا بـه دست داشـتن در سـازمان دهی 
حملـۀ تروریسـتی متهـم کردنـد. امـا این 
درخواسـت ها با واکنش رد محمداشـرف 
ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس  غنـی 
منجـر شـد. حنیـف اتمـر از نزدیک تریـن 
بـا  بـود.  محمداشـرف غنی  بـه  چهره هـا 
قـدرت  او  برکنـاری  یـا  و  کناره گیـری 
نیم بنـد آقـای غنـی در داخـل نظـام بـه 

شـکنده گی کشـانیده خواهـد شـد.
شـماری بـاور دارنـد کـه پـس از افزایش 
ناامنی هـا در برخـی از والیت های کشـور 
و و رگبـار ارگ ریاسـت جمهـور در روز 
اول عیـد، اشـرف  غنـی همـۀ مسـووالن 

امنیتـی را فراخواند و خواسـتار اسـتعفای 
شـد. آنان  دسـته جمعی 

مشـاور  و  داخلـه  دفـاع،  وزیـران   
را  استعفای شـان  پیشـنهاد  ملـی  امنیـت 
امـا  فرسـتادند.  ریاسـت جمهوری  بـه 
رییس جمهـور تنهـا اسـتعفای حنیف اتمر 
را منظـور کـرد. برخـی منابـع گفته اند که 
رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی 
و سـفارت امریـکا در کابـل، با اسـتعفای 
وزیـران دفـاع و داخلـه مخالفـت کـرده 
اسـت. حنیـف اتمـر دیگـر عاقه یـی بـه 
کار در حکومـت نداشـت. بـه انتخابـات 
مـا   8 از  کم تـر  کـه  ریاسـت جمهوری 
دیگـر فرصت باقـی مانده اسـت، اتمر در 
ایـن مـدت بـه کاروزار انتخاباتـی خواهد 

پرداخـت. 
برخـی تحلیل گـران سیاسـی بـاور دارنـد 
به عنـوان  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  کـه 
تأثیرگذارترین کشـور در مسـایل سیاسـی 
افغانسـتان از حنیـف اتمـر در انتخابـات 
ریاسـت جمهوری حمایـت نخواهد کرد. 
زیـرا، اتمـر به دلیـل تابعیـت انگلیسـی، به 
مهرۀ بریتانیا در افغانسـتان مشـهور است. 
مظنـون  او  هـم  منطقـه  کشـورهای  نـزد 
اسـت. بـاری رسـانه های روسـی حنیـف 
اتمـر و معصـوم اسـتانکزی را بـه انتقـال 
متهـم  شـمال  بـه  داعـش  تروریسـتان 
کردنـد. امـا حامد کـرزی تـاش دارد که 
دیـدگاه کشـورهای منطقـه را بـه حنیـف 

اتمـر جلـب کند.

باید... دفاعی  امنیتی-  نیروهای 
 فرماندهـی عمومـی نیروهـای خارجـی در 
افغانسـتان خداحافظـی کـرد، او دو سـال در 

ایـن سـمت کار نمـود.
حاال اسـکات میلر این وظیفه را در شـرایطی 
به عهـده گرفتـه کـه افغانسـتان در وضعیـت 
مناسـب امنیتـی قرار نـدارد و قرار اسـت دو 
انتخابـات سرنوشت سـاز افغانسـتان در آیندۀ 
نزدیـک برگـزار گـردد امـا هنوزهـم موضوع 
بـرای برگـزاری  ناامنـی بزرگتریـن نگرانـی 
انتخابات شـفاف و سراسـری در این کشـور 

یـاد می گـردد.
در همیـن حـال، گـروه طالبان روز یک شـنبه 
اسـکات  تقـرر  مـورد  در   2018 2سـپتامبر 
نیروهـای مأموریـت  میلـر، فرمانـدۀ جدیـد 
حمایـت قاطع نیروهای امریکایـی و  ناتو در 

افغانسـتان واکنـش نشـان داده انـد.
ذبیـح اهلل مجاهـد، سـخن گوی گـروه طالبان 
نوشـت:«این  تویتـرش  رسـمی  صفحـۀ  در 
جنـرال جدیـد التقـرر امریکایـی را هم چـو 
جنـراالن قبلـی به ویـژۀ مانند جنرال نیکلسـن 
پیهـم  ناکامی هـای  بـا  خـورده،  شکسـت 

مواجـه خواهیـم سـاخت.«
نیروهـای  جدیـد  فرمانـدۀ  میلـر،  اسـکات 
دیـروز  افغانسـتان  در  مسـتقر  خارجـی 
و  کـرد  آغـاز  را  کارش  رسـمًا  یک شـنبه 
حکومـت  رهبـران  بـا  یک شـنبه  شـامگاه 

نمـود. دیـدار  افغانسـتان 

ACKU
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یامان حکمت تقی آبادی

ـــش  ـــی وطن ـــان فارس ـــه زب ـــردی ک ـــت م درگذش
ـــود ب

دکتـــر احســـان یارشـــاطر، بنیان گـــذار و مدیـــر 
ایران شناســـی  مرکـــز  بنیان گـــذار  و  ایرانیـــکا  دانش نامـــۀ 
در نیویـــورک، یک شـــنبه 11شـــهریور/ ســـنبله در کالیفرنیـــا 

درگذشـــت.
ـــای  ـــر از صحراه ـــت پ ـــی، سرزمینی س ـــک معن ـــه ی ـــا، ب ـــن م »وط
فـــراخ و کوه هـــای بلنـــد و رودهـــا و دریاچه هایی کـــه در 
درازای زمـــان بارهـــا زیـــر پـــای مهاجمـــان مختلـــف کوفتـــه 
ـــم  ـــم داری ـــری ه ـــن دیگ ـــا وط ـــی م ـــته؛ ول ـــاز به پاخاس ـــده و ب ش
ـــگ  ـــی در آن چن ـــه رودک ـــی ک ـــای دارد. وطن ـــان ج ـــه در ذهن م ک
می نواخـــت و فردوســـی از ِخـــَرد و دالوری هـــای قهرمانـــان ســـخن 
می گفـــت، و خیـــام ســـرگردانی انســـان را بازمی نمایانـــد و 
ـــتادی  ـــا اس ـــظ، ب ـــوی و حاف ـــعدی و مول ـــی و س ـــعید و نظام ابوس
ـــق  ـــه عش ـــش از هم ـــان –  بی ـــف روان انس ـــز، از ظرای حیرت انگی
ـــوادث  ـــد ح ـــوان از گزن ـــن را می ت ـــن وط ـــد. ای ـــخن می گفتن – س
ـــن  ـــن م ـــت، وط ـــن اس ـــن وط ـــن ای ـــن م ـــت. وط ـــان داش در ام
ـــو  ـــاطر در گفت وگ ـــان یارش ـــاب احس ـــت« )از کت ـــان فارسی س زب

ـــاب( ـــات 1۳2 و 1۳۳ کت ـــان. صفح ـــا زندی ـــا ماندان ب
ـــتادان  ـــت و از اس ـــی داش ـــات فارس ـــرای ادبی ـــاطر دکت ـــر یارش دکت
ــۀ  ــود. دانش نامـ ــورک بـ ــا در نیویـ ــگاه کلمبیـ ــتۀ دانشـ برجسـ
ایرانیـــکا کـــه از معتبرتریـــن منابـــع شـــناخت فرهنـــگ ایـــران 
بـــزرگ فرهنگـــی در زبـــان انگلیســـی اســـت و از آن به عنـــوان 
بزرگتریـــن و جامع تریـــن پـــروژۀ ایران شناســـی یـــاد می شـــود، 
ـــی  ـــا بودجه  ی ـــاطر و ب ـــان یارش ـــنهاد احس ـــه پیش ـــال 1۳47 ب در س
دو میلیـــون دالـــری شـــکل گرفـــت. بودجـــۀ ایـــن دانش نامـــه 
ـــا او  ـــد. ام ـــع ش ـــران قط ـــامی در ای ـــاب اس ـــروزی انق ـــس از پی پ
پـــس از مهاجـــرت بـــا سخت کوشـــی توانســـت کار دانش نامـــه 
ـــانی  ـــوم انس ـــی عل ـــاد مل ـــا و بنی ـــگاه کلمبی ـــد، دانش ـــه ده را ادام
ــه  ــد و در ادامـ ــت کردنـ ــکا حمایـ ــه ایرانیـ ــکا از دانش نامـ امریـ
ـــن  ـــی ای ـــان مال ـــه حامی ـــز ب ـــکا نی ـــم آمری ـــان مقی ـــدادی از ایرانی تع
ـــال  ـــکا در س ـــۀ ایرانی ـــد مجموع ـــتین جل ـــتند. نخس ـــروژه پیوس پ
ـــال  ـــا س ـــت ت ـــرار اس ـــه ق ـــن مجموع ـــید. ای ـــاپ رس ـــه چ 1۳61 ب

ـــد. ـــان برس ـــه پای ـــد ب ـــادی در 45 جل 2020 می

احمدذكی خاورنیا

جهاد، واژۀ الهام بخش آزادی وعزت
از مهم تریــن رویدادهــای ســدۀ گذشــته  یکــی 
ــر  ــر اتحــاد جماهی ــردم افغانســتان در براب ــارزۀ م مب
ــا انســان در  ــه باعــث آزادی ملیون ه ــی ک ــود، مبارزه ی شــوری ب
ــای  ــید و ملت ه ــن فروپاش ــوار برلی ــده و دی ــن گردی روی زمی
زیــر یــوغ اســتعمار ســرخ بــه اســتقال و آزادی دســت یافتنــد.

ــد سپاســگزاری  ــژه کشــورهای همســایه، بای ــان به وی ــردم جه م
ــن جانفشــانی و  ــت ای ــردم افغانســتان باب درســت حســابی از م
ــردم  ــن م ــداکاری ای ــردی و ف ــرا پایم ــد؛ زی ــداکاری می کردن ف
ــاکر  ــای عس ــر پ ــدن زی ــا از پامال ش ــورهای آن ه ــه کش ــود ک ب
ــل،  ــای فی ــر پ ــه بســان پشــه یی زی ــد و گرن روســی مصــون مان
ــه می شــدند، امــا طوری کــه دیــده  ــای نظامیــان روســی ل ــر پ زی
ــان از  ــتان کشورش ــاد افغانس ــت جه ــه از برک ــی ک ــد مردمان ش
ــد، به جــای سپاســگزاری راه  ــاز روس هــا مصــون مان تاخــت وت
دشــمنی و عــداوت را در پیــش گرفتــه و کشــورمان را بــه ایــن 

ــانیدند. ــفبار رس ــت اس ــت و حال وضعی
ــربازان  ــل س ــان جه ــان و هم چن ــدا و پنه ــت های پی ــروز دس ام
قبیلــه و گروه هــای تکفیــری چنــان واژۀ مقــدس جهــاد را 
واژگــون نموده انــد کــه بــا تکــرار آن خشــونت و انسان کشــی و 

ــد. ــن می رس ــه ذه ــر آزادی ب ــان در عص ــری انس برده گی
ــنگرهای  ــراز س ــر ف ــر ب ــته ها واژۀ اهلل اکب ــه در گذش هنگامی ک
احســاس  مــردم  می شــد؛  طنین انــداز  مقاومــت  و  جهــاد 
می کردنــد کــه بــه آزادی از ظلــم ظالمــان و کفــر کافــران 
ــه  ــرگاه گفت ــدس ه ــن واژۀ مق ــروز ای ــا ام ــده اند، ام ــک ش نزدی
ــا  ــادران در خانه ه ــاجد و م ــان در مس ــدام نمازخوان ــود ان می ش
ــد و نشــانۀ فاجعــه  ــرزه درمی آی ــه ل ــازار ب و دست فروشــان در ب
ــی  ــد. واژه ی ــی می کن ــکاری را تداع ــت و تبه ــی وجنای وآدم کش
کــه دیــروز آزادی بخــش بــود، امــروز تباهگــر شده اســت. 
واژه یــی کــه دیــروز از نــگاه مفهومــی تاش گــری را در انســان 
مســلمان بــرای رســیدن بــه اهــداف بــزرگ الهــی الهــام می کــرد، 
امــروز تبدیــل بــه واژۀ یــاس و ناامیــدی و خودمــرداری گردیــده 

اســت.
بــه  نظــر شــما آیــا در وارونه  نشــان دادن واژۀ جهــاد، اســتعمارگران 
نقــش داشــته اند و یــا این کــه جهــل ســربازان قبیلــه و گروه هــای 

تکفیــری ایــن واژۀ مقــدس را زیــر ســوال برده انــد؟

فیـسبـوک نـــامــه

یک نوجـواِن امـروزی چنـد روز بـدون 
اینتـرنت زنـده می مـانـد؟

ــه  ــد و هم ــر ش ــی فراگی ــراه، وقت ــن هم تلف
را معتــاد کــرد به شــکل تقریبــی زنده گــِی 
ــل و  ــه قب ــی را ب ــرۀ خاک ــان های ک همۀانس
ــز  ــه به ج ــرد، البت ــیم ک ــودش تقس ــد خ بع
ــًا  ــه اص ــی ک ــودکان و نوجوانان ــی ک زنده گ
ــه  ــای هوشــمند را تجرب ــل تلفن ه دوران ماقب
بــدون  زنده گــی  نمی داننــد  و  نکرده انــد 
داشــته  می توانــد  معنایــی  چــه  اینترنــت 
نوجــواِن  از هفــت  تحقیــق  یــک  باشــد. 
ســیزده تــا هجده ســاله خواســت، بــرای 
هرمدتــی کــه می تواننــد، گوشی های شــان 
را کنــار بگذارنــد و بگوینــد چــه اتفاقــی 

می افتــد. برایشــان 
  هنــری باتــن بــا شانزده ســال ســن، همزمــان 
ــوپ  ــک ت ــن روی ی ــن رفت ــاال و پایی ــا ب ب
بــزرگ پیاتــس، اســکایپ می کنــد. او در 
منزلشــان در اِِســکس اســت و، بــا هربــار بــاال 
و پاییــن رفتــن، از کادر خــارج می شــود. 
می گویــد: »موقــع خــواب گوشــی ام روی 
ــح  ــه کــه صب ــن چیزی بالشــمه. گوشــی ام اولی
موقــع بیدارشــدن ســراغش مــی رم«. آیــا 
ــگام  ــی اش هن ــه گوش ــت از اینک ــران نیس نگ
ــک  ــرش نزدی ــه س ــد ب ــن ح ــا ای ــواب ت خ
ــی  ــن. »یعن ــاال، پایی ــًا!« ب ــه اص ــت؟ »ن اس
ــرم،  ــزی بگی ــور مغ ــه توم ــب، اگ ــم، خ می گ
ــع  ــه راج ــی دارم ک ــه موضوع ــت ی اون وق

ــم! ــت کن ــش تویی به
هنــری خیلــی باهــوش و دارای اعتمادبه نفــس 
ــاالً  ــز دارد و احتم ــاری طنز آمی ــت؛ او رفت اس
فکــر می کنــد ســؤال مــن دربــارۀ میــزان 
اجتماعــی  رســانه های  از  او  اســتفادۀ 
چرت وپــرت اســت؛ امــا مؤدب تــر از آن 
ــه  ــد ک ــد. می دان ــور بگوی ــه این ط ــت ک اس
فکــر خوبــی نیســت موقــع خواب گوشــی اش 
را روی بالــش بگــذارد و می دانــد کــه نســبتًا 
ــا  ــد. ام ــتفاده می کن ــی اس ــن گوش ــاد از ای زی

ــرری دارد؟ ــه ض ــر چ ــب، مگ خ
از  ســوم  دو  دارد؟  ضــرری  چــه  مگــر 
نوجوانــان دوازده تــا پانزده ســاله در بریتانیــای 
ــم  ــن رق ــد. ای ــمند دارن ــی هوش ــروز گوش ام
ــال %90  ــزده س ــاالی پان ــان ب ــرای نوجوان ب
به طــور  شانزده ســاله ها  زیــر  اســت. 
ــن  متوســط ســه ســاعت از روزشــان را آنای
ــرای  ــال ب ــه امس ــی ک ــد، رقم ــپری می کنن س
اولین بــار از زمــان تلویزیــون تماشــاکردن 
جلــو زد. ایــن نوجوانــان ویدیوهــای یوتیــوب 
ــا 400  ــتاگرام )ب ــد، در اینس ــا می کنن را تماش

ــد، روی  ــان( می چرخن ــر در جه ــون کارب میلی
ــه  ــب ب ــر( مطل ــارد کارب ــوک )1.5 میلی فیس ب
ــنپ چت )100  ــد و در اس ــتراک می گذارن اش
ــِی  ــۀ نوجوان ــد. تجرب ــر( می پلکن ــون کارب میلی
ــه  ــرد ک ــه نحــوی شــکل می گی ــراد ب ــن اف ای
ــات والدینشــان  ــا تجربی ــی چشــم گیر ب تفاوت
دارد، والدینــی کــه تأثیــر این همــه مــدت 
ــای  ــان ج ــی برایش ــۀ گوش ــه صفح زل زدن ب

ســؤال اســت.
ــندۀ  ــکی، نویس ــارک پرنس ــال 2001، م در س
ــداع  ــال«1 را اب آمریکایــی، واژۀ »بومــِی دیجیت
ــف  ــاهزاره ای2 را توصی ــل پس ــا نس ــرد ت ک
بــزرگ  آنایــن  دنیــای  در  کــه  نمایــد 
مــا  »محّصــان  می نویســد:  او  می شــوند. 
امــروزه همگــی ’متکلمــان بومــِی‘ زبــان 
ــی، و  ــای ویدیوی ــر، بازی ه ــال کامپیوت دیجیت
ــه ای  ــه کلم ــوراً ب ــر ف ــن تعبی ــد«. ای اینترنت ان
ــودکان  ــۀ ک ــف تجرب ــرای توصی اختصــاری ب
ــورد تفســیر  ــا م ــل شــد، ام ــان تبدی و نوجوان

ــت. ــرار گرف ــز ق ــت نی نادرس
ــِی  ــانه های دیجیتال ــس رس ــر از آژان ــا کوپ اِم
»راکــت« و از اعضــای »کنفرانــس رســانۀ 
ــد  ــم می کن ــن نگران ــد: »ای ــودکان«۳ می گوی ک
هــم  آموزش وپــرورش  و  دولــت  در  کــه 
ــه  ــی ب ــد. داللت ــه کار می برن ــظ را ب ــن لف ای
وجــود آمــده اســت کــه بچه هــای ایــن 
نســل درکــی مــادرزادی از تکنولــوژی دارنــد. 
گرچــه ایــن افــراد ممکــن اســت بداننــد چــه 
ــش  ــی معنای ــد، ول ــار دهن ــی را فش دکمه های
ایــن نیســت کــه آمــادۀ اســتفاده از آن  هســتند. 
ــان را  ــاب نتفلیکس م ــن حس ــالۀ م ــۀ نه س بچ
ــه  ــود ک ــل نمی ش ــن دلی ــا ای ــرده، ام ــک ک ه
ــزی  ــای چی ــادۀ تماش ــی آم ــاظ احساس از لح
ــورده«. ــاله خ ــب دوازده س ــه برچس ــت ک اس

»کــودکان را بایــد تــا زمانــی کــودک حســاب 
ــا  ــه ت ــند، ن ــوغ برس ــن بل ــه س ــه ب ــرد ک ک
وقتــی کــه کســی یــک گوشــی هوشــمند در 
ــدرون،  ــان کی ــن را بیب ــذارد«. ای ــان بگ دستش
»درزندگی واقعــی«4  مســتند  کارگــردان 
بررســی  مســتند  ایــن  می گویــد.   )201۳(
ــی  ــر زندگ ــه ب ــت چگون ــه اینترن ــد ک می کن
ــذارد، از در  ــر می گ ــی تأثی ــان بریتانیای نوجوان
بی پــرده  پورنوگرافی هــای  دســترس بودن 

گرفتــه تــا اذیت وآزارهــای آنایــن.
پویــِش  بنیان گــذاران  از  یکــی  کیــدرون 
ــن  ــروج چنی ــن م ــن کمپی ــت. ای ــق5 اس 5ح
کــودکان  کــه  حقوقــی  اســت:  ایــده ای 

براســاس کنوانســیون حقــوق کــودکان در 
ســازمان ملــل در زندگــی واقعی شــان دارنــد، 
بایــد در عرصــۀ دیجیتــال هــم بــه آن هــا داده 
شــود. »اگــر دختــر 1۳ســاله تان بــه فروشــگاه 
تاپ شــاپ6 مــی رود، انتظــار نداریــد پرســنل 
ــۀ  ــه هم ــان ب ــد و حواسش ــال او راه بیفتن دنب
ــد و در  ــگاه می کن ــه او ن ــد ک ــی باش چیزهای
ــد او را  ــذارد. انتظــار هــم نداری کیفــش می گ
جلــِو پیشــخوان نگــه دارند و بگوینــد: »متوجه 
ــردی،  ــگاه می ک ــن ن ــه اون دام ــه ب ــدیم ک ش
ــن  ــه ای ــش؟« درصورتی ک ــوای بخری نمی خ

ــک ــه ای کوچ ــط نمون فق
ــی  ــی جای ــانۀ اجتماع ــل، رس ــن نس ــرای ای ب
اســت کــه دنیــا برای شــان معنــا می یابــد 
و بیــش از پیــش دارد بــه مکانــی تبدیــل 
ــرای آن هــا اهمیــت  می شــود کــه هرآن چــه ب
ــار آنایــن  دارد اتفــاق می افتــد، از نحــوۀ رفت

شرکت هاســت.
ایــن نســل از نوجوانــان شــاید انگشــتاِن 
شســِت فــرزی داشــته باشــند، امــا بیشترشــان 
ــل از دوران  ــی قب ــی از زنده گ ــچ خاطره  ی هی
اینترنــت ندارنــد.  بــه  دسترســی راحــت 
ــاعت در روز در  ــه س ــا س ــپری کردن دو ت س
ــد  ــاری جدی ــه هنج ــی ب ــبکه های اجتماع ش
تبدیــل شــده اســت؛ امــا زنده گــی بــدون آن 
ــی از  ــا از گروه ــود؟ م ــد ب ــه خواه چه گون
ــا هــر مــدت  داوطلبــان نوجــوان خواســتیم ت
کــه بتواننــد ســراغ رســانه های اجتماعــی 

ــد. نرون
برخــی از تغییراتــی کــه ایــن نوجوانــان 
ــتر  ــد. اس ــی بودن ــدند فیزیک ــان ش متوجه ش
»زودتــر  می گویــد:  شانزده ســاله  لِیــور 
ــود کــه زمــان  می خوابیــدم. این هــم خــوب ب
بیشــتری داشــتم، امــا در عــوض بعضــی 
ــش  ــم آرام ــردم نمی توان ــا حــس می ک وقت ه
داشــته باشــم، چــون شــبکه های اجتماعــی را 
بــرای آرام کردنــم نداشــتم«. بیشــتر نوجوانــان 
گفتنــد کــه عــادات خواب شــان تغییــر کــرده. 
ــد کــه نیمــۀ  ــز گــزارش دادن ــه بعضــی نی البت
ــان  ــمت گوشی ش ــان را به س ــت ش ــب دس ش
ــه  ــد ک ــان می آم ــازه یادش ــا ت ــد، ام می بردن
ــر روی  ــی ب ــد. مطالعه  ی ــد چــه کار می کنن دارن
ــز -کــه ســال  دانش آمــوزان دبیرســتانی در ول
ــک - ــه ی ــت ک ــد- دریاف ــر ش ــته منتش گذش

ــت  ــاله های تح ــا پانزده س ــم از دوازده ت پنج
ــوند  ــدار می ش ــب بی ــر ش ــًا ه ــه تقریب مطالع
ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــانه های اجتماع ــا از رس ت
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روزنامــۀ کمرســانت در گزارشــی بــا عنــوان »عملیات 
ــه و  ــق ترکی ــات تواف ــه جزئی ــد ب ــد ش ــوریه تأیی س
ــاالت متحــده و  ــه اســت. الوروف ای ســوریه پرداخت
ــات  ــت در عملی ــی را از دخال دیگــر کشــورهای غرب
ــته اســت. از ســخنان ســرگی الوروف،  برحــذر داش
ــه  ــد ک ــن برمی آی ــیه چنی ــۀ روس ــور خارج ــر ام وزی
عملیــات نظامــی در »اســتان عدلیــب ســوریه« حتمــی 
شــده و روســیه و ترکیــه در ایــن مــورد تفاهــم کامــل 

ــد. دارن
 الوروف ایــاالت متحــده و دیگــر کشــورهای غربــی 
را از دخالــت در عملیــات برحــذر داشــته اســت. تنهــا 
ــل  ــدم تمای ــون ع ــات تاکن ــدن عملی ــت آغازنش عل
روســیه بــه اختــاف بــا ترکیــه و به هم خــوردن 
گــروه آســتانه بــود. انقــره می خواهــد بــه گروه هــای 
ــان  ــده و هم چن ــه وارد نش ــت آن لطم ــت حمای تح
مــوج جدیــد آواره گان به ســوی ترکیــه حرکــت 
ادامــه  توافــق یک مــاه  نکنــد. جســت وجوی راه 
ــار  ــن ده ها ب ــده گان طرفی ــی آن نماین ــه ط ــت ک داش
ــت:  ــر اس ــکو باتغیی ــرط مس ــد. ش ــات کردن ماق
ــک  ــلح تفکی ــیون مس ــد از اپوزیس ــت ها بای تروریس
ــره  ــق مذاک ــا دمش ــد ب ــی که نمی خواه ــوند. کس ش

ــود شــود. ــد ناب ــد بای کن
 )Anton Mardasov( مارداســوف  آنتــون 
ــه  ــیه ب ــل روس ــط بین المل ــورای رواب ــر ش صاحب نظ
روزنامــۀ کمرســانت، می گویــد: بــا توجــه بــه وجــود 
ــد  ــام جدی ــام« )ن ــر ش ــات تحری ــه درون »هی تفرق
ــرا  ــر افراط    گ ــتن عناص ــر( از میان برداش ــه النص جبه

ــود. ــد ب ــهلی خواه کار س
ــیه روز  ــاع روس ــه وزارت دف ــت ک ــن در حالی س ای
پنج شــنبه ۳0 اگســت اعــام کــرد: اول ســپتامبر 
ــای  ــی و نیروه ــروی دریای ــای مشــترک نی رزمایش ه
هوافضایــی روســیه در دریــای مدیترانــه، اول ســپتامبر 
ــای روســیه در  ــاو و ۳0 هواپیم ــاز می شــود. 25 ن آغ
عملیــات شــرکت می کننــد. والدیمیــر کارالیــوف 
نیــروی  کل  فرمانــده   )Vladimir Korolyov(
ــا  ــن مانوره ــی ای ــوول فرمانده ــیه مس ــی روس دریای

ــود. ــد ب خواه
 )Mikhail Bogdanov( بوگدانــوف  میخاییــل 
ــود  ــام نم ــیه اع ــه روس ــور خارج ــر ام ــاون وزی مع
ایــن رزمایش هــا بــا حادشــدن دوبــارۀ اوضــاع 

ــدارد.  ــاط ن ــوریه ارتب س
ــه  ــمی وزارت خارج ــدۀ رس ــارووا نماین ــا زاخ ماری
روســیه بــه نوبــۀ خــود اعــام نمــود مســکو از 
تمرکــز گــروه نیروهــای کشــورهای غربــی در منطقــه 
نگــران شــده اســت. هرچنــد صاحب نظــر امریکایــی 
ــه  ــنگتن در منطق ــات واش ــیه از اقدام ــد: روس می گوی

ارزیابــی نادرســتی می کنــد. واشــنگتن در حــال 
خارج شــدن از ســوریه اســت و در ایــن شــرایط 
ــه آن  ــه زدن ب ــورد ضرب ــود در م ــد ب ــول نخواه معق

ــد. ــدام کن اق
ــه  ــی ب ــۀ ایزوســتیا در تحلیل ــن حــال، روزنام در همی
قلــم ویاچســاو ماتــوزوف، بــا عنــوان نقطــۀ نهایــی 

نوشــته اســت:
ــروز به طــور محســوس  ــب ام ــون عدلی اوضــاع پیرام
ــه گاه  ــن تکی ــه آخری ــن منطق ــرا ای ــده، زی ــاد ش ح
گروه هــای تروریســتی در ســوریه اســت. گروه هــای 
خارجــی  حامیــان  به ســوی  جهت گیــری  دارای 
متفــاوت )ایــاالت متحــده، کشــورهای اروپــای غربی، 
ترکیــه و کشــورهای عــرب( در ایــن منطقــه متمرکــز 
شــده اند و ایــن واقعیــت هــم اوضــاع را بغرنــج 
ــع  ــبه نظامیان در واق ــن ش ــدن ای ــد. در هم کوبی می کن
به معنــی اتمــام مبــارزه بــا تروریســم در ســوریه 

ــود. ــد ب خواه
بــه گــزارش روزنامــۀ نزاویســمایا گازتــا، رســانه های 
تــرک نوشــته اند: ســامانه های رادار ســیار امریــکا 
ــکا در  ــگاه امری ــن پای ــی و هم چنی ــهر کوبان ــه ش ب
شــده اند.  منتقــل  عین العــرب  و  شــدادی  شــهر 

ــات  ــت عملی ــرای هدای ــد ب ــا می توانن ــن راداره ای
نیــروی هوایــی تاکتیکــی بــه کار گرفتــه شــوند. ایــن 
ــی را  ــداف هوای ــخصات اه ــد مش ــا می توانن راداره
ــد.  ــل کنن ــوت« منتق ــکی »پاتری ــامانه های موش ــه س ب
یــک فرمانــدۀ اســبق ســوری می گویــد امریــکا 
شــبه نظامیان  از  هم چنیــن  ترتیــب  ایــن  بــه 
ــه  ــش ترکی ــر ارت ــتان در براب ــر کردس ــزب کارگ ح
دفــاع می کنــد. هم چنیــن ایــن اقــدام می توانــد 
متوجــه ســرنگونی رژیــم اســد باشــد. چنان چــه 
ــت  ــرنگونی دول ــرای س ــابه ب ــدام مش ــی از اق در لیب
 Oleg( قذافــی اســتفاده شــد. اولــگ ســاالویُف
free-« مفســر پرتــال خبــری تحلیلــی )Solovyov

ــد  ــوده و می گوی ــر ب ــم بدبین ت ــن ه news.su« از ای
در نتیجــه اقدامــات مذکــور جنــگ ســوریه می توانــد 
بــه جنــگ کشــورهای دســت انــدرکار در آن تبدیــل 

ــود. ــر ش ــد منج ــی جدی ــگ جهان ــه جن و ب
در همین حــال، ســرگی الوروف وزیــر امــور خارجــه 
ــعودی وی روز  ــای س ــر هم ت ــادل جبی ــیه و ع روس
چهارشــنبه مجموعــه مســائل روابــط دوجانبــه و 
اخــص  به طــور  و  بین المللــی  امــور  هم چنیــن 

ــد.  ــی کردن ــه را بررس ــاع خاورمیان اوض

ــه  ــت ک ــرده اس ــام ک ــا اع ــاع بریتانی وزارت دف
جنگجویــان گــروه  داعــش در افغانســتان بــا 
ارتبــاط  بریتانیــا  در  تروریســتی  واحدهــای 

می کننــد. برقــرار 
ــون،  ــام س ــن ویلی ــل از گوی ــه نق ــت ب اندیپندین
ــفر  ــتان س ــه افغانس ــه ب ــا ک ــاع بریتانی ــر دف وزی
کــرده بــود، نوشــته اســت کــه هــدف از برقراری 
ارتبــاط بیــن جنگجویــان داعــش در افغانســتان و 
ــدازی  ــا، راه ان ــتی در بریتانی ــای تروریس واحده

ــد. ــتی می باش ــات تروریس حم
ــی  ــام حکومت ــن مق ــا اولی ــاع بریتانی ــر دف وزی
ــتان را  ــش افغانس ــان داع ــه جنگجوی ــت ک اس
ــده  ــا خوان ــت بریتانی ــرای امنی ــوه ب ــد بالق تهدی
ــه افغانســتان در  اســت. او در جریــان ســفرش ب
گفت وگــو بــا اســکاری نیــوز، داعــش را تهدیــد 

ــده  ــا خوان ــژه برتانی ــه به وی ــرای منطق ــدی ب ج
اســت.

ایــن مقــام ارشــد امنیتــی بریتانیــا گفتــه اســت: » 
آن چــه کــه مــا می بینیــم ایــن گــروه یــک تهدیــد 
جــدی بــه بریتانیــا اســت و مــا بایــد اقــدام کنیــم 
و مطمئــن شــویم کــه در آینــده شــاهد حماتــی 

چــون حملــۀ منچســتر نباشــیم«.
او تاکیــد کــرده اســت کــه به طــور مرتــب 
افغانســتان  در  کــه  تروریســتی  گروه هــای 
فعالیــت می کننــد، را تحــت نظــر دارنــد و 
ــز وجــود دارد کــه نشــان می دهــد  شــواهدی نی
ایــن گروه هــای تروریســتی نــه تنهــا بــا بریتانیــا 

ــد. ــاط دارن ــا ارتب ــارۀ اروپ ــام ق ــا تم ــه ب بلک
داعــش در چندســال گذشــته تبدیــل بــه یکــی از 
ــی در افغانســتان شــده  ــای جــدی امنیت چالش ه
اســت. هرچنــد ایــن گــروه پایــگاه اصلــی خــود 
در ننگرهــار را از دســت داده، امــا هم چنــان بــه 

حمــات تروریســتی ادامــه می دهــد.

ــم  ــت: موزی ــوان نوش ــگاران ج ــگاه خبرن باش
ــتانی  ــیای باس ــل و اش ــالۀ برازی ــی 200 س مل
موجــود در آن در آتــش ســوختند. ایــن موزیــم 
ملــی کــه 200ســال قدمــت دارد روز یک شــنبه 
ــش به حــدی گســترده  ــد. آت ــق ش دچــار حری
شــد کــه احتمــاالً 20میلیــون شــی باســتانی و 

ــرده باشــد. ــود تاریخــی را از بیــن ب یادب
ــس  ــر، ریی ــکل تم ــرز،  »مای ــل از رویت ــه نق ب
شــدن  »ویــران  گفــت:  برازیــل  جمهــور 
ــا  ــه روزی کاخ امپراتور ه ــم ک ــاختمان موزی س
بــوده اســت یــک فقــدان بــزرگ بــرای برازیــل 
اســت. نتیجــه 200 ســال کار و تحقیــق و 

ــت«. ــن رف ــش از بی دان
هنــوز دلیــل آتش ســوزی و یــا خســارات 
اســت.  نشــده  اعــام  آن  تلفــات  و 
ایــن حادثــه  آتش نشــان های ریــو دربــاره 
اظهارنظــری نکردنــد. تصاویــر ایــن حادثــه کــه 
ســاعت 5 بعــد ازظهــر و بعــد از اتمــام بازدیــد 
ــه  ــون ب ــاد از تلویزی ــاق افت ــم اتف ــن موزی از ای

ــد. ــش ش ــده پخ ــورت زن ص
ــو  ــدرال ری ــگاه ف ــه دانش ــه ب ــم ک ــن موزی ای
دو ژانیــرو و وزارت آمــوزش برازیــل وابســته 
ــیای  اســت، در ســال 1818 تاســیس شــد. اش
باســتانی مصــر و قدیمی تریــن فســیل انســانی 
کــه در برازیــل پیــدا شــده بــود، در ایــن 

ــت. ــرار داش ــم ق موزی

وزیر دفاع بریتانیا:
داعشیهایافغانستانبابخشهایتروریستیبریتانیادرارتباطاند

آتشسوزیدرموزیمملیبرازیل؛
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