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گــوته 

رحمتـاهلل نبیـل، رییـس پیشـین امنیت 
افغانسـتان میگویـد کـه حملـه  ملـی 
بـر ولسـوالیهاى جاغـورى و مالسـتان 
غزنـی دو سـال پیش از طـرف طالبان 

طـرح شـده بود. 
آقـاى نبیـل در یادداشـتی در صفحـۀ 
طالبـان  کـه  نوشـته  خـود  توییتـر 
جاغـورى،  طریـق  از  می خواهنـد 
دهلیـز  غـور،  و  دایكنـدى  مالسـتان، 
سـاختن  نـاآرام  به خاطـر  دیگـرى 

کننـد. بـاز  شـمالی  والیـات 

او خاطرنشـان کـرده که ایـن موضوع 
را بارهـا در مجالسـی کـه سیاسـیون، 
فعـاالن مدنـی و همـكاران بین المللی 
و همچنـان کسـانی از حكومـت که با 
او در تمـاس بوده انـد، مطـرح کـرده 

ست. ا
برخـورد  پیرامـون  نبیـل  آقـاى  امـا 
طالبـان  حمـات  ایـن  بـا  حكومـت 
گفتـه اسـت: »حكومت وحـدت ملی 
جـز  یـا  نیسـت؛  مبـرا  حالـت  دو  از 
ایـن برنامـه هسـتند و یـا بی کفایـت 

انـد و بـا داشـتن تحلیـل روزمره گـی 
بحرانـی  وضعیـت  از  کـه  طفانـه  و 
کنونـی دارنـد، خطـر را درک کـرده 
صـورت  دو  هـر  در  کـه  نمی تواننـد 
قابل بخشـش نیسـتند، و بایـد در این 

باشـند«. جواب گـو  مـورد 
از  شـخصًا  کـه  کـرده  تأکیـد  او 
زمینـه  ایـن  در  مـردم  دادخواهـی 

می کنـد. پشـتیبانی 
کشـور  ملـی  امنیـت  پیشـین  رییـس 
»بایـد  اسـت:  داده  پایـان هشـدار  در 
بـا  بدین گونـه  تـا  نگذاریـم  مشـترکًا 
زمینه سـازى قتـل عـام مـردم بی دفـاع 
مـا بـه طالبـان در میـز بـه اصطـاح 
مذاکـره امتیاز داده شـود! تأمین امنیت 

خواسـت برحـق مـردم اسـت«.
برخـی  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
نماینـده گان مـردم از والیت غزنی، در 
پـی حملـه طالبان به ولسـوالی ارزگان 
خـاص و کشـتار غیرنظامیان، هشـدار 
بـا  تبانـی  در  تروریسـتان  کـه  دادنـد 
حكومـت، دسـت بـه یـک پاکسـازى 

قومـی در مناطـق مرکـزى زده انـد.
 

آقـاى نبیـل پیش از ایـن از تاش هاى 
سـازمان دهی شـده براى ناامن سـازى 

بامیـان نیز خبـر داده بود.

حمـله بر جاغـورى و مالستـان 
دو سـال پیش طـرح شـده بـود
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کمپـاین هـاى غیـرقانونـی انتخـاباتی 
در میـان شعـله هاى جنـگ

نا امـن سـازی هـزاره جـات، 
استـراتژی انتخـاباتـی است

مرصف ویتامین  دی و اومگا۳ 

مانع حمله قلبی و رسطان منی شود

صفحه 6

ابوبکر صدیق
امــور  در  متحــد  ملــل  ســازمان  دفتــر 
پناهنــده گان، اعــام کــرده اســت کــه 
از  را  افغانســتان  مهاجــران  بازگشــت 
ــتان  ــاه زمس ــه م ــدت س ــه م ــتان ب پاکس

اســت.  کــرده  متوقــف 
کــه  می گویــد  ملــل  ســازمان  دفتــر 
برگشــت مهاجــران افغانســتان از پاکســتان 
ــوا  ــردى ه ــل س ــه دلی ــاه ب ــه م ــراى س ب

متوقــف  شــده اســت. 
ــت  ــه اس ــی گفت ــاد  در اعامیه  ی ــن نه ای
کــه برگشــت مهاجــران از اول مــاه دســمبر 
2018 تــا 28 فبــرورى 2019 بــه دلیــل 

ــت.  ــده اس ــف  ش ــوا متوق ــردى ه س
متحــد  ملــل  ســازمان  دفتــر  اعامیــۀ 
کــه  می افزایــد  پناهنــده گان،  امــور  در 
ایــن نهــاد تمــام مراکــز کمک رســانی 
بــه مهاجــران را در جریــان زمســتان در 
ــن  ــه همی ــد و ب ــدود می کن ــتان مس پاکس
ــف  ــز متوق ــران نی ــت مهاج ــل برگش دلی

. د می شــو
در اعامیــه آمــده اســت کــه روند برگشــت 

مهاجــران از مــاه مــارچ ســال آینــده آغــاز 
ــاى  ــاس گزارش ه ــر اس ــد. ب ــد ش خواه
ســازمان ملــل متحــد در امــور پناهنــده گان، 
پاکســتان میزبــان بیشــتر مهاجــران در دنیــا 
ــون  ــان بیــش از 1.45 میلی اســت کــه از می

آن افغانســتانی هســتند.
ــته  ــال گذش ــا در 1۷ س ــاس آماره ــه اس ب
افغانســتان  مهاجــر  میلیــون  هشــت 
کشــور  بــه  بیرونــی  کشــورهاى  از 

بازگشــته اند، امــا...   ادامــه صفحــه 6

زمستان برگشِت مهاجران از پاکستان را متوقف کرد

صفحه 3

رهبــران جهــان از جملــه دونالــد ترامــپ رییــس جمهــور 
روســیه،  رییس جمهــور  پوتیــن  والدیمیــر  امریــكا، 
امانوئــل مكــرون رییس جمهــور فرانســه و آنــگا مــرکل 
نخســت  وزیــر آلمــان در رابطــه بــا موضوعــات کلیــدى 

ــد. ــادل نظــر کردن ــزه بحــث و تب در کاخ الی
رهبــران جهــان از جملــه والدیمیــر پوتیــن رییس جمهــور 
روســیه، دونالــد ترامــپ رییس جمهــور امریــكا، امانوئــل 
مــرکل  آنــگا  و  فرانســه  رییس جمهــور  مكــرون 
ــدى  ــات کلی ــا موضوع ــه ب ــان در رابط ــت وزیر آلم نخس

ــد. ــر کردن ــادل نظ ــزه بحــث و تب در کاخ الی
ــخنگوى کاخ  ــندرز س ــارا س ــی.ان.ان، س ــل از س ــه نق ب
ــگام صــرف  ــران جهــان هن ــه اســت کــه رهب ســفید گفت
طعــام چاشــت در کاخ الیــزه فرانســه در رابطــه بــا 

ــد. ــر کردن ــادل نظ ــث و تب ــدى بح ــات کلی موضوع
ســخنگوى کاخ ســفید بــه خبرنــگاران گفتــه اســت: 
ــور  ــت، رییس جمه ــام چاش ــرف طع ــگام ص ــروز هن »ام
ــات  ــارۀ موضوع ــان در ب ــران جه ــا دیگــر رهب ــپ ب ترام
گوناگــون، از جملــه پیمــان منــع موشــک هاى هســته یی، 
تحریم هــا،  ســعودى،  عربســتان  وضعیــت  ســوریه، 
ــرد«. ــاى شــمالی گفت وگــو ک ــن و کوری افغانســتان، چی

او گفتــه اســت کــه آن هــا طــی دو ســاعت، گفت وگوهاى 
بســیار خوب و ســازنده داشــتند.

گفتنــی اســت کــه رهبــران جهــان بــراى یادبــود از 
ــر  ــی اول در مق ــگ جهان ــان جن ــالگرد پای ــن س صدمی

ریاســت جمهورى فرانســه گــرد آمــده بودنــد.

افغانستان 
الیزه سوژۀ رهبران جهان در کاخ 

اعتـراض به قربانیـان ارزگان در خیـابان هـاى کشـور
مسووالن:

نتیـجۀجنـگتغییـرمیکنـد
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ملــی  رییــس حكومــت وحــدت  اشــرف غنی 
ــفرهاى  ــابقه س ــورت کم س ــه ص ــه ب ــی ک در حال
کمپاین هــاى  هــدف  بــه  را  خــود  والیتــی 
غیرقانونــی و پیــش از وقــت آغــاز کــرده، برخــی 
از مناطــق کشــور و بــه ویــژه مناطــق مرکــزى، در 
ــًا از  ــوزند. تقریب ــرى می س ــگ و ویرانگ ــش جن آت
هفــت روز بــه ایــن ســو، جنگ هــاى شــدیدى در 
برخــی مناطــق ارزگان و غزنــی آغــاز یافتــه و حــاال 
ــاى  ــی در والیت ه ــه مناطق ــا ب ــن جنگ ه ــۀ ای دامن
مرکــزى و بــه ویــژه جاغــورى و مالســتان رســیده 
اســت. شــب دوشــنبه شــمارکثیرى از باشــنده گان 
ــر حمــات  ــا برگــزارى تظاهــرات در براب ــل ب کاب
ــان  ــش نش ــزى واکن ــاى مرک ــه والیت ه ــان ب طالب
دادنــد. تظاهرکننــده گان کــه نزدیكی هــاى ارگ 
ــبت  ــه نس ــتند ک ــت خواس ــد، از حكوم پیش آمدن
ــه وضعیــت والیت هــاى مرکــزى کشــور دســت  ب
و جــان شــهروندان  بردارنــد  تفاوتــی  بــی  از 
ــر  ــی تظاه ــد. نگران ــات دهن ــق را نج ــن مناط ای
ــگ  ــده گان از تكــرار فاجعه هــاى چــون یكاولن کنن
ــه  ــن ب ــا ت ــان ده ه ــات طالب ــه در حم ــت ک اس
ــن  صــورت وحشــیانه جــان ســپردند. تكــرار چنی
ــت.  ــی نیس ــتان، چیزتازه ی ــی در افغانس فاجعه های
وقتــی والیــت کنــدز دو بــار بــه تصــرف نیروهــاى 
ــراى  ــا ب ــل باره ــد، از قب ــان درآم ــی طالب دژخیم
حكومــت هشــدارداده شــده بــود، ولــی بــه دالیــل 
ــدز  ــه در کن ــوع فاجع ــوم و نامشــخص از وق نامعل
ــه  ــناد ب ــواهد و اس ــۀ ش ــد و برپای ــرى نش جلوگی
ــدى از  ــورت عم ــه ص ــت ب ــده، حكوم ــت آم دس
ــۀ مشــابه کنــدز  خــود بی مباالتــی نشــان داد. حادث
ــا  ــم ب ــاد و بازه ــاق افت ــال روان اتف ــراه در س در ف
وجــود هشــدارهاى الزم حكومــت موفــق بــه 
جلوگیــرى فاجعــه در ایــن والیــت غربــی کشــور 
ــه حــوادث واقعــا نگران کننده انــد.  نشــد. ایــن گون
ــه وار حمــات خــود را  ــه صــورت دیوان ــان ب طالب
تشــدید کــرده و تــاش دارد کــه در آســتانه 
انتخابــات ریاســت جمهــورى بخش هــاى بیشــترى 
ــا از  ــد. ام ــرار ده ــی ق ــایه ناامن ــور را در س از کش
طــرف دیگــر رییــس حكومــت وحــدت ملــی بــه 

ــی کشــور  ــت امنیت ــران وضعی ــه نگ ــن ک ــاى ای ج
باشــد و از کشــتار نظامیــان و غیرنظامیــان به دســت 
ــان  ــد، در می ــرى کن ــاى تروریســتی جلوگی گروه ه
ــه والیــت هــاى مختلــف  اشــک و خــون مــردم ب
ــاى  ــه کمپاین ه ــون ب ــاف قان ــد و خ ــفر می کن س
پیــش از وقــت انتخاباتــی مــی پــردازد. اگــر واقعــًا 
ــه  ــردم توجــه و عاق ــت م ــه وضعی ــی ب ــاى غن آق
ــه  ــته ب ــال گذش ــرف چهارس ــرا ظ ــت، چ می داش
ــدار  ــراى دی ــه والیت هــاى کشــور ب ــن ب فكــر رفت
بــا مــردم نیفتــاد؟ چــرا او بــا هزینه هــاى گــزاف در 
ایــن شــب و روزهــا بــه فكــر رفتــن بــه والیت هــا 
ــاى  ــه می شــود کــه هــر ســفر آق افتاده اســت؟ گفت
میــان  چیــزى  کشــور  بــه والیت هــاى  غنــی 
پنجصــد تــا یــک میلیــون دالــر هزینــه بــر مــی دارد. 
ایــن هزینــه هــا از کجــا تامیــن می شــود؟ از کــدام 
کــود و محــل ایــن پول هــا صــرف مبــارزات 
پیش هنــگام انتخاباتــی آقــاى غنــی می گــردد؟ 
ــردم وجــود دارد کــه  ــان م برخــی شــایعات در می
آقــاى غنــی میلیون هــا دالــر را از گمرک هــاى 
ــت آورده  ــه دس ــه ب ــق وزارت مالی ــور از طری کش
ــات  ــا در انتخاب ــن پول ه ــه از ای ــت ک ــرار اس و ق
پیــش رو اســتفاده شــود. این شــایعات اگر درســت 
باشــند، کــه دور از احتمــال هــم نمی نمایــد، از حاال 
بایــد نگــران وضعیــت انتخابــات و امنیــت کشــور 
بــود. آقــاى غنــی از وضعیــت نابســامان کشــور بــه 
ــراى او  ــی ب ــد. ناامن ــتفاده می کن ــود اس ــود خ س
دغدغــه و نگرانــی نیســت؛ بــل موهبتــی اســت کــه 
بایــد بــر مــردم نــازل شــود تــا او بتوانــد در میــان 
شــعله هاى آتــش و مــرگ مــردم، بــراى خــود راى 
بــه دســت آورد. آنچــه کــه در مالســتان، جاغــورى، 
ــاب، فــراه و برخــی دیگــر از  ــی، ارزگان، فاری غزن
والیــت هــاى کشــور مــی گــذرد، چنــدان تصادفــی 
ــی  ــرو و توانای ــه نی ــن هم ــان ای ــم نیســت. طالب ه
ــد  ــاال می توان ــه ح ــت آورده ک ــه دس ــا ب را از کج
بــه تهدیــد اصلــی بــراى حاکمیــت تبدیــل شــود؟ 
و  غیرطبیعــی  کامــا  طالبــان  فعلــی  قــدرت 
غیرمعمــول اســت کــه بایــد دالیــل دیگــرى غیــراز 
آنچــه کــه ایــن گــروه بــراى آن می تراشــد، داشــته 

ــان در  ــان چن ــروه تروریســتی ناگه ــک گ باشــد. ی
ــاال  ــه ح ــود، ک ــد می ش ــور قدرتمن ــبات کش مناس
ــان  ــد جه ــزرگ و نیرومن ــورهاى ب ــطح کش در س
ــراى  ــرف ب ــرد و ح ــرار می گی ــتقبال ق ــورد اس م
ــی  ــد تصادف ــدرت می توان ــن ق ــا ای ــن دارد. آی گفت
و منــوط بــه پایــگاه هــاى مردمــی آن باشــد؟ اگــر 
ــتان در  ــردم افغانس ــرا م ــس چ ــود، پ ــن می ب چنی
انتخابات هــاى مختلــف بــا مشــارکت گســترده بــه 
ــا  نظــام فعلــی پاســخ مثبــت دادنــد؟ اگــر مــردم ب
ــی  ــچ انتخابات ــک هی ــدون ش ــد، ب ــان می بودن طالب
در کشــور صــورت نمی گرفــت. هرچنــد مــردم از 
ــتند  ــد و نداش ــی ندارن ــات دل خوش ــج انتخاب نتای
ــاى  ــدوق ه ــاى صن ــه پ ــن ب ــز از رفت ــی هرگ ول
راى و گفتــن » آرى« بــه دموکراســی ابــا نورزیدنــد. 
ــت  ــن نی ــا حس ــران ارگ واقع ــران و رهب ــر س اگ
ــروز  ــتند، ام ــور نمی داش ــمنان کش ــه دش ــبت ب نس
شــهروندان افغانســتان نگــران مالســتان و جاغــورى 
ــاى  ــا واکنش ه ــازى واقع ــاى مج ــد. فض نمی بودن
دل گــرم کننــده نســبت بــه ایــن موضــوع از خــود 
ــازى  ــاى مج ــران فض ــیارى از کارب ــان داد. بس نش
ــا هــزاره خوانــدن خــود ایــن  از هرقــوم و زبــان ب
ــه  ــد ک ــل کردن ــت منتق ــران حكوم ــه س ــام را ب پی
شــهروندان افغانســتان را از یــک دیگــر جــدا کــرده 
نمی تواننــد تــا علیــه یــک دیگــر از آن هــا اســتفاده 

کننــد. 
ــی را  ــاى غن ــران فضــاى مجــازى آق یكــی از کارب
دیكتاتــور کوچــک خوانــده از مردم خواســته اســت 
کــه فریــب ســخنان او را نخورنــد و خــود از مناطق 
ــاى  ــش ه ــه واکن ــن هم ــد. ای شــان پاســدارى کنن
ــتان  ــردم افغانس ــه م ــد ک ــی دهن ــان م ــی نش مردم
ــه هــاى داخلــی و خارجــی در  علــی الرغــم توطی
کنــار هــم قــرار دارنــد و در غــم و خوشــی هــاى 
شــان شــریک هــم اســتند. از ایــن نكتــه قــوت باید 
بــراى ایجــاد تغییــرات بنیــادى در کشــور اســتفاده 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــرد. ب ــورت گی ــه ص بهین
زمــان آن فرارســیده باشــد کــه مــردم افغانســتان از 
معنــاى واقعــی دموکراســی کــه می گویــد: بــه زیــر 
کشــیدن ارزال و اوبــاش از قــدرت، اســتفاده کننــد.
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کمپـاین هـای غیـرقانونـی انتخـاباتی 
در میـان شعـله های جنـگ

 

ــه قتــل  ــروز ده هــا تــن از شــهروندان هــزاره در اعتــراض ب دی
و کشــتارهاى عــام در مناطــق ارزگان خــاص والیــت ارزگان و  
ــدند.  ــه آن ش ــیده گی ب ــتار رس ــی خواس ــت غزن ــتان والی مالس
ــه مناطــق  ــان ب ــۀ طالب ــس از حمل ــم مالســتان پ هزاره هــاى مقی
ــان وارد شــد،  ــر آن ــه ب ــی ک ــی و مالی ی شــان و خســارات جان
ــی  ــت غزن ــه ولســوالی مالســتان والی ــرار زده و ب ــه ف دســت ب
ــوالی  ــه ولس ــان ب ــر از آن طالب ــدى بعدت ــا چن ــد. ام ــاه بردن پن

ــان را کشــتند.  ــه کــرده شــمارى از آن ــی حمل مالســتان غزن
ــان  ــط طالب ــام توس ــل ع ــک قت ــه ی ــد ک ــان می گوین معترض
صــورت گرفتــه و دولــت در برابــر آن خاموشــی اختیــار کــرده 
ــهر  ــزى ش ــاى مرک ــی از جاده ه ــروز برخ ــن دی ــت. بنابرای اس
ــان را  ــراض ش ــا اعت ــود ت ــده ب ــدود ش ــان مس ــط معترض توس
ــد  ــه چن ــی اســت ک ــن در حال ــت برســانند. ای ــه گــوش دول ب
روز پیــش، محمــد اشــرف غنــی رییــس دولــت وحــدت ملــی، 
بعــد از حملــۀ طالبــان بــه مناطقــی در ارزگان خــاص و تلفاتــی 
کــه از مــردم گرفتــه بــود، گفتــه بــود کــه جنــگ ارزگان جنــگ 
ــش  ــا واکن ــه ب ــت ک ــا اس ــتون ها و هزاره ه ــان پش ــی می قوم
گســترده مــردم مواجــه شــد. البتــه برخی هــا هــم دیدگاه هــاى 
ــه او  ــد ک ــه بودن ــتوده و گفت ــه را س ــن زمین ــی در ای ــاى غن آق
ــه ریاســت  ــر ک ــا بعدت ــرده اســت، ام ــان ک اصــل مســاله را بی
اجرایــی دولــت وحــدت ملــی و مجلــس نماینــده گان در ایــن 
ــی را  ــاى غن ــان آق ــن فرم ــان داد، ارگ مت ــش نش ــه واکن زمین
ــی  ــگ در ارزگان خــاص قوم ــه جن ــت ک ــرد و گف ــح ک تصحی

نیســت.
حــاال بعــد از آن رویــداد، مردمــان هــزاره در ولســوالی مالســتان 
ــه  ــان ب ــده اند. طالب ــته ش ــه و کش ــرار گرفت ــدف ق ــی ه غزن
ــان را  ــیارهاى ش ــان بس ــرده و ج ــه ک ــان حمل ــاى آن خانه ه
ســتانده اند. آقــاى غنــی در ســفرهاى انتخاباتــی در ایــن وضــع 
ــن  ــراى تأمی ــه ب ــود ک ــده داده ب ــدى، وع ــان و دایكن ــه بامی ب
ــات  ــدى قطع ــان و دایكن ــین در بامی ــق هزاره نش ــت مناط امنی
ــا  ــه داد ت ــاع را وظیف ــازد و وزارت دف ــودى را می س اردوى خ
چنیــن تصمیمــی را عملــی کننــد؛ واقعیــت مســاله ایــن اســت 
ــتان  ــا در افغانس ــرف هزاره ه ــن ط ــه ای ــال ب ــد س ــه از چن ک
ــد؛  ــا نام هــاى مختلــف قــرار دارن ــی اهــداف مشــخصی ب قربان
به ویــژه در چهــار ســال اخیــر طالبــان زیــر نــام حملــه داعــش، 
طالبــان و گاه هــم حمله هــاى قومــی، کشــته و مجــروح 

شــده اند.
در برابــر چنیــن سیاســتی همــواره یــک ســكوت رســمی حاکــم 
بــوده اســت. در کنــار ایــن ســكوِت رســمی رســانه ها هــم در 
بازتــاب رویدادهــا بــه گونــۀ درســت عمــل نكرده انــد. در عیــن 
ــاى  ــدن ارتش ه ــال ش ــث فع ــی از بح ــاى غن ــازه آق ــال، ت ح
ــه  ــود ب ــه خ ــد ک ــر می ده ــین خب ــق هزاره نش خــودى در مناط
عنــوان قدم هــاى بســیار اشــتباه آمیــز مطــرح اســت و می توانــد 
تعریــف دیگــرى بــراى جنــگ بدهــد. ارتــش خــودى اگــر بــه 
ــود  ــاخته ش ــین س ــق هزاره نش ــه در مناط ــی کلم ــاى واقع معن
ــخص  ــات مش ــان مح ــان هم ــب از مردم ــک مرک ــدون ش ب
ــن آن  ــه اول شــكل گرفت ــه نظــر می رســد ک ــود و ب ــد ب خواه
ارتــش بــه عنــوان یــک سیاســِت انتخاباتــی مطــرح باشــد و بــه 
ســختی شــكل خواهــد گرفــت و از جانــب دیگــر، در صورتــی 
کــه شــكل بگیــرد ممكــن اســت کــه مشــكاتی را بــراى آینــدۀ 
کشــور ایجــاد کنــد؛ زیــرا بــا محلــی ســاختن ارتــش جنــگ در 
ــد  ــدا خواه ــی بیشــترى پی ــاى قوم مناطــق هزاره جــات معیاره
کــرد و طالبــان در لبــاس پشــتون و هزاره هــا در لبــاس ارتــش 
محلــی یــا خــودى عمــًا جنــگ قومــی را شــروع خواهــد کــرد 

بــه چنیــن هدفــی کشــانده خواهــد شــد.
بنابرایــن، به جــاى چنیــن راه حل هــاى موقتــی، ناشــیانه و 
انتخاباتــی بایســتی بــراى حــل مشــكات مــردم به ویــژه مــردم 
هــزاره یــک راه حــل بنیادیــن در نظــر گرفتــه شــود. مثــًا بــه 
ــش  ــه ارت ــی خــوب اســت ک ــاى محل ــاختن ارتش ه جــاى س
ملــی کشــور تقویــت شــده و سیاســت قومــی سلســله مراتبــی 
از آن حــذف و جــاى آن را سیاســت ملی گرایانــه گرفتــه و 
ــه  ــراى ارای ــی ب ــا فرصت ــود و ت ــترش داده ش ــت آن گس کمی
ــود. در  ــاخته ش ــور س ــق کش ــه مناط ــی در هم ــات امنیت خدم
ــكات  ــی مش ــاى امنیت ــازى نهاده ــت قومی س ــرآن، سیاس غی
تــازه تــرى را بــراى کشــور خلــق می کنــد و اینگونــه اقــوام را 
بــه شــكل رســمی در برابــر هــم قــرار می دهــد. پیشــنها مــا بــه 
آقــاى غنــی ایــن اســت کــه نــه جنــگ را قومــی بخوانــد و نــه 
ــن هــر  ــرا ای ارتش هــاى کوچــک قومــی محلــی را بســازد، زی

ــد. ــی ان ــگ در چارچــوب قوم ــه کــردن جن دو نهادین

از قومـی دانستن جنـگ 
تا قـومی ساختن ارتش

این هزینه ها از کجا تامین می شود؟ از کدام کود و محل این پول ها صرف مبارزات پیش هنگام انتخاباتی آقای غنی 
می گردد؟ برخی شایعات در میان مردم وجود دارد که آقای غنی میلیون ها دالر را از گمرک های کشور از طریق وزارت 
مالیه به دست آورده و قرار است که از این پول ها در انتخابات پیش رو استفاده شود. این شایعات اگر درست باشند، 
که دور از احتمال هم نمی نماید، از حاال باید نگران وضعیت انتخابات و امنیت کشور بود. آقای غنی از وضعیت نابسامان 
کشور به سود خود استفاده می کند. ناامنی برای او دغدغه و نگرانی نیست؛ بل موهبتی است که باید بر مردم نازل شود 
تا او بتواند در میان شعله های آتش و مرگ مردم، برای خود رای به دست آورد. آنچه که در مالستان، جاغوری، غزنی، 
ارزگان، فاریاب، فراه و برخی دیگر از والیت های کشور می گذرد، چندان تصادفی هم نیست. طالبان این همه نیرو و 

توانایی را از کجا به دست آورده که حاال می تواند به تهدید اصلی برای حاکمیت تبدیل شود؟ 
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شــش روز پــس از یــورش طالبــان بــر دو منطقــۀ حوتقــول 
و داوود ولســوالی جاغــورى و مالســتان در غزنــی و حملــه 
دو هفتــه پیــش طالبــان بــر ولســوالی ارزگان خــاص والیت 
ارزگان، شــهروندان را در کابــل، بلــخ، غزنــی و بامیــان بــه 
خیابان هــا کشــاند. آنــان در اعتراضــات خــود مســووالن را 
متهــم بــه بی توجهــی نســبت مهــار جنــگ در ایــن مناطــق 
کــرده و خواســتار توجــه ویــژه بــراى پایــان جنــگ شــدند.
همزمــان باایــن، مســووالن در حكومــت بــه شــمول رییــس 
دولــت وحــدت ملــی بــه مــردم تعهــد ســپردند کــه پــس 
از ایــن »شــرایط جنــگ« و »نتیجــۀ جنــگ« تغییــر خواهــد 

کــرد.
قربانی در ارزگان و مالستان اعتراض در خیابان

ــل یكشــنبه شــب در  ــن از باشــنده گان شــهر کاب ــا ت صده
اعتــراض بــه بی تفاوتــی دولــت نســبت بــه حملــۀ طالبــان 
بــر ولســوالی هاى جاغــورى و مالســتان در غزنــی و ارزگان 
از جــادۀ  را  تظاهرات شــان  ارزگان  در والیــت  خــاص 
ــاز  ــت جمهورى آغ ــمت ارگ ریاس ــه س ــزارى ب ــهید م ش

ــد. کردن
ــی برضــد تروریســتان  معترضــان خواســتار حمــات هوای
شــده و گفتنــد کــه در ششــمین روز حملــۀ گســتردۀ 
ــا  ــورى، صده ــتان و جاغ ــی از مالس ــر بخش های ــان ب طالب
ــمارى  ــده و ش ــق آواره ش ــن مناط ــنده گان ای ــن از باش ت
ــده اند. ــی ش ــته و زخم ــز کش ــان نی ــر نظامی ــادى از غی زی
ــراى  ــی ب ــی کاف ــاى امنیت ــد: نیروه ــان گفتن ــن معترض  ای
ــده و  ــزام نش ــل اع ــه مح ــورى ب ــتان و جاغ ــاع از مالس دف
ــال سرنوشــت باشــنده گان ایــن دو  نیروهــاى امنیتــی در قب

ــد. ــل می کنن ــوالی تعل ولس
بــه گفتــۀ ایــن معترضــان: ضربــات هوایــی نیــز بــه دالیــل 
ــر تروریســتان صــورت نمی گیــرد و نهادهــاى  نامعلومــی ب
ــال  ــه ح ــوالی را ب ــن دو ولس ــردم ای ــان م ــی، همچن امنیت

ــد. ــا کرده ان ــود ره خ
ــخ  ــت بل ــنده گان والی ــمارى از باش ــال، ش ــن ح در همی
به خاطــر همــدردى بــا مــردم غزنــی و ارزگان بــه جاده هــا 
ــش روى  ــو پی ــه جل ــتند ک ــت خواس ــد و از حكوم برآمدن

ــه شــود. ــات گرفت ــن والی ــان در ای طالب
باشــنده گان والیــت بامیــان و غزنــی نیــز بــا برپایــی 
و  مالســتان  مــردم  بــا  را  شــان  همــدردى  تظاهــرات 
جاغــورى غزنــی و ولســوالی ارزگان خــاص والیــت 

کردنــد.  ابــراز  ارزگان 
ــخ داده  ــار پاس ــا انتح ــل ب ــی در کاب ــات مردم ــا اعتراض ام
ــدۀ  ــه  کنن ــک حمل ــرات، ی ــی تظاه ــاعات پایان ــد. در س ش
انتحــارى در چنــد قدمــی تظاهــر کننــده گان و در نزدیــک 
لیســه اســتقال مــواد همراهــش را منفجــر کرده اســت کــه 
ــان  ــر نظامی ــن از غی ســبب زخمــی و کشــته شــدن دهــا ت

ــده اســت. گردی
مسووالن نظاره گر اند

نماینــده گان،  مجلــس  دیــروز  عمومــی  جلســه  در 
ــر آن چــه بی تفاوتــی حكومــت  ــا اعتــراض ب ــده گان ب نماین
خواندنــد، خواســتار اعــزام قــوا بــه ایــن ولســوالی ها 
ــه  ــر ب ــه زودت ــه هرچ ــتند ک ــت خواس ــدند و از حكوم ش

ــد. ــان دهن ــكل پای ــن مش ای

ــه  ــه دو هفت ــد ک ــد کردن ــت تأکی ــاد از حكوم ــا انتق ــان ب آن
پیــش در ولســوالی خــاص ارزگان جنــگ ادامــه دارد 
ــه  ــک هفت ــش از ی ــورى بی ــتان و جاغ ــگ در مالس و جن
می شــود کــه جریــان دارد، امــا حكومــت بــا کمــال 

نظاره گــر اســت. ایــن جنــگ را  بی تفاوتــی 
ــی  ــده مــردم غزن باایــن حــال، چمــن شــاه اعتمــادى نماین
ــد: جنــگ هنــوز  ــدگار می گوی ــه روزنامــۀ مان در مجلــس ب
هــم بــه شــدت جریــان دارد و نیروهــاى امنیتــی نتوانســتند 

جنــگ را مهــار کننــد.
اعتمــادى عــدم مهــار جنــگ را کمبــود تجهیــزات نظامــی 
عنــوان کــرده می گویــد: نیروهــاى امنیتــی بــا کمبــود 
تجیهــزات مواجــه انــد و بــه همیــن دلیــل نتوانســتند پیــش 

ــد. روى کنن
ــه  ــت ب ــر وضعی ــی: اگ ــردم غزن ــدۀ م ــن نماین ــۀ ای ــه گفت ب
ــوالی  ــک ولس ــدون ش ــرود، ب ــش ب ــه پی ــوال ب ــن من همی
مالســتان و جاغــورى ســقوط خواهــد کــرد. همیــن اکنــون 
ــق در  ــن مناط ــوالی ها در ای ــن ولس ــردم ای ــیارى از م بس
ــه  ــد از منطق ــد و نمی توانن ــر ماندن ــش گی ــان دود و آت می

ــوند. ــارج ش خ
بهای سازش با تروریسم جان مردم است

ــه  ــی در صفح ــت اجرای ــاون دوم ریاس ــق، مع محمدمحق
فیس بوکــش نوشــته اســت کــه صلــح و ســازش بــا 
تروریســم نبایــد بهایــش قتــل عــام مــردم باشــد. او خواهان 
ــوالی هاى  ــردم در ولس ــكات م ــه مش ــدى ب ــیده گی ج رس

ــت. ــاص شده اس ــورى و ارزگان خ ــتان، جاغ مالس
محقــق حمــات اخیــر بــر ولســوالی هاى مالســتان و 
جاغــورى والیــت غزنــی و ولســوالی ارزگان خــاص 
بــراى  تدابیــر پیش گیرانــه  نداشــتن  ارزگان را  والیــت 
جنــگ و بی دفــاع نگه داشــتن عمــدى هزاره جــات در 
مقابــل تهاجــم طالبــان از ســوى حكومــت مرکــزى خوانــده 
ــال«  ــا را »لگدم ــت هزاره ه ــن وضعی ــه ای ــه اســت ک و گفت
ــد:  ــدید می کن ــان را تش ــر طالب ــی در براب ــرت عموم و نف
»چیــزى کــه در ایــن میــان اهمیــت داده نمی شــود، کشــتار 
سیســتماتیک، کــوچ اجبــارى و جنایــات ضــد بشــرى علیــه 

ــت«. ــزاره اس ــاع ه ــردم بی دف م
ــرات  ــی از تظاه ــت مل ــین امنی ــاور پیش ــر، مش ــف اتم حنی
ــور در  ــهروندان کش ــروز ش ــی دی ــاى اعتراض و حرکت ه
ــه رویدادهــاى امنیتــی مناطــق مرکــزى،  ــد ب ــل، در پیون کاب
ارزگان خــاص، جاغــورى و مالســتان، اعــام حمایــت 

ــرده اســت. ک
ــه  ــوط ب ــاى مرب ــه از نهاده ــک اعامی ــر در ی ــاى اتم آق
ــع  ــت قاط ــی حمای ــی و قوماندان ــاى امنیت ــمول نیروه ش
ــو در افغانســتان خواســته ضمــن شــنیدن خواســته هاى  نات
برحــق معترضــان، از جــان و مــال مردمانــی کــه در 
ــد،  ــام بوده ان ــن نظ ــی ای ــان اصل ــته حامی ــال هاى گذش س

ــد. ــاع کن ــه دف قاطعان
تغییر در نتیجۀ جنگ

همزمــان باایــن، محمــد اشــرف غنی رییــس حكومــت 
ــدو  ــه فرســتادن نیروهــاى کمان ــد ک ــی می گوی وحــدت مل
ــن  ــدۀ ای ــان دهن ــتان نش ــورى و مالس ــوالی جاغ ــه ولس ب
ــراى  ــم ب ــی ارادۀ محك ــدت مل ــت وح ــه حكوم ــت ک اس

ــت دارد. ــن والی ــردم در ای ــت م ــه وضعی ــیده گی ب رس
آقــاى غنــی کــه ســاعاتی پیــش اعتراضــات مردمــی 
ــت  ــان صحب ــده معترض ــا نماین ــی ب ــل ارگ تلفن در مقاب
ــوى  ــته از س ــب گذش ــه ش ــی ک ــت عملیات ــرد، گف می ک
نیروهــاى امنیتــی در ولســوالی جاغــورى و مالســتان غزنــی 

ــت. ــته اس ــگ کاس ــدت جن ــت، از ش ــده اس ــام ش انج
ــه  ــت ک ــان گف ــه معترض ــاب ب ــان خط ــی همچن ــاى غن آق
بــراى رســیده گی بهتــر بــه وضعیــت امنیتــی والیــت غزنــی، 
ــتاده اســت  ــت فرس ــن والی ــه ای ــش را ب ــتاد ارت ــس س ریی
تــا خــود او فرماندهــی جنــگ را بــه عهــده بگیــرد و 

ــد. ــرکوب کن ــتان را س تروریس
ــه در  ــی ک ــت: خون ــش گف ــۀ صحبت ــی در ادام ــاى غن آق
ــدۀ  ــه شــده اســت، نشــان دهن ــورى و مالســتان ریخت جاغ
ایــن اســت کــه همــۀ نیروهــاى امنیتــی آمــاده قربانــی بــراى 
مــردم و شــهروندان افغانســتان اســت. در مــورد جاغــورى 
و مالســتان در جلســه ســرقومندانی امشــب بیشــتر صحبــت 

خواهــد شــد.
 محمــد ســرور دانــش معــاون، دوم ریاســت جمهورى نیــز 
ــروز  ــه ام ــم ک ــی می دانی ــت: همه گ ــه  اس ــی گفت در پیام
ــط  ــه فق ــتیم ک ــه هس ــه یی مواج ــاوت پیش ــمن قس ــا دش ب
ــی  ــردم ملك ــتار م ــاول و کش ــارت و چپ ــزى و غ خون ری
ــق  ــن طری ــه از ای ــاش دارد ک را پیشــه خــود ســاخته و ت
دولــت افغانســتان را تحــت فشــار قــرار داده و بــه اهــداف 

ــند. ــش برس خوی
ــور  ــمنان ک ــا دش ــت: ام ــده اس ــام آم ــن پی ــۀ ای  در ادام
ــات دســت  ــوان و امكان ــه ت ــا هم ــت ب ــد. حكوم خوانده ان
ــردم اســت و نیروهــاى  ــار م داشــته خــود، همــواره در کن
ــام از  ــداکارى تم ــا ف ــا ب ــی م ــی و دفاع ــف امنیت جان برک
ــر  ــت اوام ــرى حكوم ــرد. رهب ــد ک ــاع خواهن ــردم دف م
قاطــع صــادر کــرده کــه بــه اســرع وقــت حمــات دشــمن 
ــورى و  ــاى جاغ ــوالی ه ــت ولس ــده و امنی ــرکوب ش س

ــردد.  ــن گ ــتان تأمی مالس
بــه گفتــۀ آقــاى دانــش: رهبــرى نهادهــاى امنیتــی و دفاعــی 
بــه طــور 24 ســاعته و بــا آماده گــی کامــل اوضــاع را تحــت 
ــر الزم  ــات و تدابی ــه اقدام ــون هم ــد و هم اکن ــر دارن نظ
ــا در حكومــت و خــارج حكومــت  اتخــاذ شــده اســت. م
ــورى و  ــریف جاغ ــردم ش ــار م ــی در کن ــام معن ــه تم و ب
مالســتان و ارزگان بــوده و از عــزت و آزادگــی آنــان دفــاع 

خواهیــم کــرد.
در عیــن حــال، محمدشــریف یفتلــی رییــس ســتاد ارتــش 
ــرب در  ــروز یكشــنبه، 21 عق ــرى دی ــک نشســت خب در ی
ــتان و  ــوالی هاى مالس ــگ در ولس ــۀ جن ــت: نتیج ــل گف کاب
ــه  ــی ک ــه اقدام های ــه ب ــا توج ــی، ب ــت غزن ــورى والی جاغ
ــر  ــه زودى تغیی ــد، ب ــی روى دســت گرفته ان نهادهــاى امنیت

خواهــد کــرد.
آقــاى یفتلــی درایــن نشســت خبــرى  افــزود: »داکتــر 
ــدان وردک و  ــی پیشــین می ــان، وال ــاه جه ــارف ش محمدع
ــراه  ــس، هم ــی در مجل ــت غزن ــابق والی ــده گان س از نماین
بــا 14 تــن از مقام هــاى امنیتــی و 40 نیــروى کومانــدو بــه 

ــده اند«. ــزام ش ــورى اع ــتان جاغ شهرس
ــان را در جنــگ  ــد: اگــر تلفــات طالب ــاى یفتلــی می گوی آق
مالســتان و جاغــورى حســاب کنیــم، تاکنــون 200 طالبــان 

ــده اند. ــته ش ــتان کش ــن دو شهرس در ای
ــه   ــل ک ــون کاب ــس گارنیزی ــراد ریی ــی م ــان، مرادعل همچن
ــه  ــل حضــور یافت ــده گان کاب ــر کنن ــع تظاه ــروز در جم دی
بــود از معترضــان خواســت تــا بــه تظاهــرات شــان پایــان 
ــوند. ــارج ش ــت جمهورى خ ــراف ارگ ریاس داده و از اط

او خطــاب بــه تظاهــر کننــده گان گفــت: بــه تظاهــرات تــان 
ــو  ــور گفت وگ ــه منظ ــان را ب ــی ت ــد و نماینده ی ــان دهی پای
بــا رییــس جمهــور بــه ارگ بفرســتید کــه ایــن خواســت او 

بــا مخالفــت تظاهــر کنــده گان مواجــه شــد.
ــش  ــش روز پی ــان ش ــروه طالب ــه گ ــت ک ــن درحالی س ای
)چهارشــنبه، 1۶ عقــرب( حوالــی ســاعت ۳  بامــداد از 
ــنۀ  ــۀ رس ــا قری ــرز ب ــول، در م ــۀ حوتق ــر منطق ــو ب دو س
ولســوالی گیــان و منطقــۀ داوود در هم مــرزى بــا ولســوالی 
مقــر در جاغــورى حملــه کــرد کــه بــا مقاومــت نیروهــاى 
خیــزش مردمــی و مقاومــت مردمــی مواجــه شــد. براســاس 
گفته هــاى منابــع محلــی، بیــش از یــک هــزار نفــر مجهــز به 
ــاح هاى  ــداز و س ــنگین، تک تیران ــبک و س ــاح هاى س س
شــب بین در ایــن حملــۀ گــروه طالبــان اشــتراک داشــته اند 
ــوع هامــوى و رنجــر ارتــش  ــا اســتفاده از موترهــاى ن و ب
و پولیــس افغانســتان حمات شــان را ســازمان داده بودنــد. 
پــس از چهــار روز اعــزام و عملیــات یــک واحــد از نیــروى 
ــمین  ــون وارد شش ــگ هم اکن ــن جن ــش، ای ــدوى ارت کمان

روز خــود شــده اســت.
مناطــق  بــر  پیــش  هفتــه   دو  حــدود  طالبــان  گــروه 
ــرده   ــه ک ــز حمل ــاص ارزگان نی ــوالی خ ــین ولس هزاره نش
ــار کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر  ــود کــه براســاس آم ب
ــن درگیرى هــا، ۶۳ نفــر کشــته و  ــان ای افغانســتان، در جری

زخمــی و صدهــا خانــواده نیــز آواره شــده اند.

ناجیه نوری  اعتـراض به قربانیـان ارزگان در خیـابان هـاى کشـور
مسووالن:

نتیـجۀجنـگتغییـرمیکنـد
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ــب،  ــان و مذاه ــه ادی ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ــر ب برخــی دیگ
خــواه حقیقــت داشــته باشــند خــواه نداشــته باشــند، چیزى 
ــش و  ــیده و نق ــان رس ــه پای ــان ب ــه روزگارش ــتند ک هس
کارکــرد خــود را از دســت داده انــد. ایــن گــروه می گویــد: 
ــه  ــان ب ــود و آدمی ــه ب ــان ها خفت ــل انس ــه عق ــی ک زمان
ــن و  ــه دی ــاز ب ــتند، نی ــی نداش ــود آگاه ــاى خ توانایی ه
ــتند  ــم می توانس ــان ه ــت و ادی ــود داش ــی وج ــان دین ایم
ــد و  ــان کمــک نماین ــه آدمی ــد و ب ــان را بگیرن دســت آدمی
بــه آنــان آرامــش و امیــدوارى بدهنــد، امــا حــاال کــه عقــل 
بیــدار شــده و اعجــاب می آفرینــد، هیــچ نیــازى بــه دیــن 
و ایمــان دینــی بــرده نمی شــود و ادیــان در عصــر انترنــت، 
هیــچ گاه در هیــچ  زمینــه هیــچ نقشــی را نمی تواننــد بــازى 
بكننــد و گــره از مشــكات عدیــدۀ بشــریت بــاز نماینــد. 
ــه  ــن اســت ک ــان اســت ای ــدۀ ادی ــه زیبن ــزى ک ــه چی یگان
در موزه هــاى تاریخــی عتیقــه شــوند و بــس. »علــم پــدر 
ــا  ــل و او را ت ــود منفص ــغل خ ــدا( از ش ــت را )خ طبیع
ســرحد عظمــت و قدرتــش هدایــت نمــود« )فاماریــون(. 
بنابرایــن، اگــر جوانــاِن مــا امــروزه نســبت بــه دیــن و بــاور 
ــی بی مهــر شــده اند، کار زشــتی را مرتكــب نشــده اند.  دین
ــه حكــم جوانــی، از کهنه هــا  ــد ب ــان حــق دارن چــه، جوان
ببرنــد و بــه نوهــا دل ببندنــد و بــه آن هــا عــادت کننــد. 

تهاجــم  و  دشــمنان  توطیــۀ  و  بدخواهــان  بدخواهــی 
فرهنگــی اســتعمارگران، دســت آویز عــدۀ دیگــرى اســت. 
ــان باطــل و کاذب  ــه ادی ــه ن ــد ک ــن باورن ــن گــروه بدی ای
انــد و نــه نقــش و کارکــرد خودشــان را در عصــر حاضــر 
از دســت داده انــد، بلكــه ایــن دشــمناِن خــدا و دیــن خــدا 
ــرت  ــاس فط ــر اس ــان ب ــد جوان ــه نمی گذارن ــتند ک هس
پــاک خــود، اشــخاص متدیــن و دین مــدارى باشــند. 
ــی دشــمنان خــاِص  ــر دوره ی ــن در ه ــد: دی ــان می گوین آن
ــوده اســت  ــی نب ــچ دوره ی ــته و دارد و هی خــودش را داش
کــه دیــن بــدون دشــمن باشــد. ایــن دشــمنان مــدام ســعی 
ــان  ــد و پیروان ش ــرار بدهن ــزوا ق ــن را در ان ــد دی می کنن
را نســبت بــه آن بدبیــن نماینــد. طــرح می ریزنــد و 
توطیــه می چیننــد و شــیطنت می کننــد تــا جوانــان را 
از معتقــدات دینی شــان در بی خبــرى نــگاه دارنــد یــا 
آن هــا را نســبت بــه آموزه هــاى دینی شــان بی بــاور و 
ــان  ــه جوان ــت ک ــت اس ــن عل ــازند. روى همی ــن س بدبی
ــه  ــد و ب ــک می نگرن ــدۀ ش ــا دی ــی ب ــداِت دین ــه معتق ب
ــع  ــد. در واق ــی نمی گذارن ــدان وقع ــی چن ــاى دین آموزه ه
ــاِک  ــه فطــرت پ ــن اســت ک ــوزى دشــمنان دی ــن کینه ت ای
ــام  ــا و پی ــر آموزه ه ــت. اگ ــرده اس ــخ ک ــان را مس جوان
ــد،  ــیرین نمی افت ــا ش ــاِن م ــذاق جوان ــه م ــن، ب ــواز دی دلن
یگانــه علتــش ایــن اســت کــه جوانــان مــا، در اثــر توطیــه 
و تبلیــغ بــد دشــمنان، دچــار از خودباخته گــی و الیناســیون 
ــر  ــد و زی شــده اند و در دام دشــمنان دیــن و خــدا افتاده ان
بمباردمــان بی امــان تهاجمــات فرهنگــِی گســتردۀ دشــمنان 

ــده اند.   ــون ش ــه و زب ــود، ل ــوگندخوردۀ خ س
راهزنــی شــیطان و وسوســۀ اهریمــن هــم از نظرهــا 
ــن  ــیطان و اهریم ــیطنِت ش ــی ش ــت. برخ ــده اس دور نمان
را قوى تریــن عامــل دور بــودن و دور شــدِن انســان ها 
و جوانــان از ارزش هــا و آرمان هــاى دینــی و ایمانــی 
ــه  ــردن ب ــجده نب ــبب س ــه س ــه ب ــیطان ک ــد. ش می دانن
پیشــگاه آدم و نافرمانــی از امــر خــدا، از درگاه خــدا رانــده 
ــن آدم را  ــداِن ای ــه فرزن ــود ک ــرده ب ــوگند ب ــود، س ــد ب ش
مــدام راهزنــی و اغــوا خواهــد کــرد و آن هــا را از رســیدن 
ــد داشــت.  ــاز خواه ــت ب ــت و فضیل ــت و عدال ــه حقیق ب
هــر ترفنــدى را خواهــد بســت و بــه هــر وســیله یی 
ــت و  ــان را از راه درس ــا آدمی ــت ت ــد جس ــک خواه تمس
از صــراط مســتقیم دور نمایــد. ایــن را هــم از یــاد نبریــم 
ــراى  ــد ب ــر اســاس آیــات قــرآن کریــم، هــم خداون کــه ب
ــر  ــن و ضمی ــه درون ذه ــی ب ــه راه ــد ک ــیطان می گوی ش
ــرد  ــیطان می پذی ــم ش ــدارد و ه ــدا ن ــِح خ ــده گان صال بن
ــد.  ــراه نمای ــدا را گم ــِک خ ــده گان نی ــد بن ــه نمی توان ک
امــا خیلــی از آدمیــان و کثیــرى از روحانیــون، می پندارنــد 
ــول  ــب دادن و گ ــت و در فری ــه کاره اس ــیطان هم ــه ش ک
ــاده گی  ــاز دارد و به س ــتی ب ــان، دس ــان و جوان زدِن آدمی
ــی  ــتیِن اله ــن راس ــد را از دی ــده گان خداون ــد بن می توان
دور نمایــد و بــه جرگــۀ کافــران و مشــرکان ســوق دهــد. 
ــان از  ــه جوان ــود ک ــده می ش ــر دی ــاس، اگ ــن اس ــه همی ب
ــود  ــِی خ ــدات دین ــكام و معتق ــده اند و اح ــن دور ش دی
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــش ای ــد، دلیل ــت کم می گیرن را دس
ــیطانی  ــس ش ــد و نف ــیطان را خورده ان ــول ش ــان گ جوان

ــده اند. ــود ش ــوِس خ ــوا و ه ــدۀ ه ــد و بن ــدا کرده ان پی
ــوع  ــه در مجم ــت ک ــن اس ــر ای ــرى ب ــدۀ دیگ ــرض ع ف
هســتند.  ناپــاک  و  بدسرشــت  موجوداتــی  انســان ها 
ــه در اســتعمار  ــن و مذهــب اســت و ن ــه در دی مشــكل ن
ــا  ــه ب ــت ک ــان اس ــِد انس ــه ذات ب ــیطان، بلك ــه در ش و ن
ــه  ــش ب ــرى گرای ــورت فط ــده و به ص ــته ش ــدى سرش ب
بی دینــی دارد و اگــر جلــِو آن بــه روز و جبــر و خشــونت 
ــار  ــی را اختی ــا بی دین ــود ی ــن می ش ــود، بددی ــه نش گرفت
ــر  ــا ه ــن ی ــۀ دی ــام جاویدان ــر پی ــن، اگ ــد. بنابرای می کن
ارزش انســانی دیگــرى، مــورد انــكار و بی اعتنایــی آدمــی 
ــًا  ــان ها ذات ــه انس ــت ک ــن اس ــش ای ــرد، علت ــرار می گی ق
ــروه،  ــن گ ــاور ای ــه ب ــپاس. ب ــد و ناس ــد ان ــوداِت ب موج
ــی  ــاد آدم ــی در نه ــی و پاکی ی ــی ، زیبای ــر، نیك ــچ خی هی
وجــود نــدارد. بــه عبــارت دیگــر، چهــرۀ زشــت و 
ــزد  ــان، در ن ــرۀ نورانی ش ــه چه ــبت ب ــان ها نس ــه انس کری
ایــن عــده غلبــه دارد. نــزد آنــان، آدمیــان همیشــه زشــتی 

ــراى  ــون دیگــر ب ــد. »اکن ــد عمــل کرده ان ــد و ب ــده ان آفری
ــن  ــر ای ــن به خاط ــود م ــه وج ــت ک ــده اس ــت ش ــن ثاب م
طبیعــت نفســانی، از ســرتا پــا فاســد اســت. هرچــه 
ــال  ــام اعم ــه انج ــود را ب ــم خ ــم، نمی توان ــش می کن کوش
نیكــو وا دارم. )پــل قدیــس- کتــاب رومیــان. بــاب ۷/ 18( 
ــی  ــی اخاق ــه[ انحراف ــاه اولی ــه ]گن ــد ک ــن می نمای و »چنی
و فســادى در طبیعــِت ماســت«.)ژان کالــون، عالــم الهــی و 

فرانســوى(   اصاح طلــب 
امــا اگــر مــا انســان ها را مجبــور ندانیــم )کــه نمی دانیــم(، 
و همچنــان اگــر نخواســته باشــیم کــه ادیــان را مجموعه یی 
ــه  ــم )ک ــی و کاذب بدانی ــاى خراف ــده از گزاره ه متراکم ش
ــی را  ــاور دین ــن و ب ــا روزگار دی ــر م ــم(، و اگ نمی دانی
پایان یافتــه تلقــی نكنیــم )کــه نمی کنیــم(، و اگــر مــا 
دســت دشــمنان و بدخواهــان و اســتعمارگران را آن قدرهــا 
هــم گشــاده و بــاز نبینیــم )کــه نمی بینیــم(، و اگــر قــدرت 
شــیطان را برتــر از قــدرِت خــدا و بانــگ شــیطان را رســاتر 
از پیــام پیامبــران ندانیــم )کــه نمی دانیــم( و اگــر مــا قایــل 
بــه سرشــت پــاک انســانیت و فطــرت خداجــوِى انســان ها 
باشــیم )کــه هســتیم(، )بــا آن کــه ایــن عوامــل دیگــر هــم 
پـُـر بــی راه نیســتند( بایــد فــرِض دیگــرى داشــته باشــیم و 

چــارۀ دیگــرى  بجوییــم و بیـــندیشیم. 
امــا بنــده به ســان ده هــا روشــن فكر دینــی، بــه ایــن بــاور 
هســتم کــه یكــی از عمده تریــن و قوى تریــن عوامــل 
ــه  ــم یگان ــر نگویی ــان )اگ ــردم و جوان ــی م ــردى دین دلس
عامــل(، قرائــِت ذلیانــه، ظالمانــه و غیــر انســانی عده یــی 
ــان  ــه جوان ــت ک ــن اس ــن از دی ــمی دی ــرین رس از مفس
را نســبت بــه آموزه هــا و ارزش هــاى دینــی متنفــر و 
ــه انســان ها  ــم ک ــد و آموختی ــاور ســاخته اســت. گفتن بی ب
بایــد دینــی باشــند، امــا نگفتنــد کــه دیــن انســانی چطــور. 
پرســیدند کــه انســان هاى بی دیــن چگونــه زنده گــی 
خواهنــد کــرد، امــا نپرســیدند کــه دیــن غیرانســانی 

ــود.  ــد نم ــه دوام خواه چگون
دینــی بــودن انســان و انســانی بــودن دیــن، از عمده تریــن 
ــران  ــن پیامب ــود. ای ــراِن خــدا ب ــالت پیامب ــات رس موضوع
بودنــد کــه مــا را بــه دیــن دارى فــرا خواندنــد و خودشــان 
ــه  ــه ن ــد ک ــِن در خــور انســانیت را عرضــه نمودن ــز دی نی
پیــام آور نفــرت ، حقــارت و وحشــت و خون ریــزى ، 
ــود.  ــح ب ــت و صل ــزت و امنی ــت، ع ــام آور محب ــه پی بلك
از  امــروزه  کــه  دین ســتیزى  و  دین گریــزى  این همــه 
آن ســخن مــی رود و این همــه بی مهــرى کــه نســبت 
ــرد،  ــورت می پذی ــی ص ــاى دین ــا و ارزش ه ــه آموزه ه ب
برآینــد جبــر کــور و ناشــی از بطالــت دیــن، کهنه گــی آن، 
ــان  ــۀ دشــمنان، شــیطنت شــیطان و بدسرشــتی جوان توطی
ــم  ــدۀ فه ــده و مســخ ش ــن ش ــرۀ نفری ــه چه نیســت، بلك
دینــی ماســت کــه نمی گــذارد جوانــان بــه دیــن رو 
ــاِن مــا  بیاورنــد و بــه پیــام دیــن گــوش فــرا دهنــد. جوان
ــتفاده ها  ــن اس ــا و بدتری ــن فهم ه ــاهد بدتری ــه ش همیش

ــی  ــون دین ــردمداران و روحانی ــم توســط س ــن، آن ه از دی
بوده انــد. چــه حقارت هــا، ذلت آفرینی هــا، اســتبدادها، 
ــه  ــن و ب ــه از دی ــدى ک ــاى ب ــكنجه ها و بهره بردارى ه ش

ــت. از  ــه اس ــورت نگرفت ــن ص ــن و از آدرس دی ــام دی ن
طریــق دیــن نــان خــوردن و بــه نــام دیــن فســاد و جنایــت 
پیشــه کــردن و بــا شمشــیر دیــن بــه گــردِن یكدیگــر زدن 
ــیق  ــل و تفس ــر، تضلی ــۀ تكفی ــن کارخان ــرمایۀ دی و از س
ــخ  ــن را مس ــواز دی ــام روح ن ــودن و پی ــا نم ــل به پ و تذلی
کــردن، چــه منزلتــی و مقامــی بــراى دیــن می گــذارد کــه 
ــان  ــره جوان ــوند؟ باالخ ــدادۀ آن ش ــه و دل ــان دلباخت جوان
بــه کــدام دیــن روى بیاورنــد؟ همــان دینــی کــه امــروزه از 
طــرِف خــود روحانیــون و ماهــا )کــه بــه زعــم خودشــان 
ــه شــده  ــه ســخره گرفت ــد( ب ــن ان ــروان دی ــن پی صادق تری
ــِد  ــال ب ــر اعم ــروزه توجیه گ ــه ام ــی ک ــان دین اســت؟ هم
قدرت مــداران و معرفت دانــان شــده اســت؟ همــان دینــی 
کــه زیــر عنوانــش، در جامعــه خرافــات پخــش می شــود؟ 
ــون  ــه اکن ــرد ک ــش چــه ک ــه خــود تیكه داران ــن ب ــن دی ای
ــود؟  ــه می ش ــان گای ــتیزى جوان ــزى و دین س از دین گری
ــۀ  ــن و ریاکاران ــن دارى دروغی ــان از دی ــی جوان ــا بی دین آی
ــوان  ــام ج ــال تم ــان ح ــت؟ زب ــر نیس ــش بهت تیكه داران

دیــارِ مــا ایــن اســت:
سر ز حسرت بدر میكده ها بر کردم

چون شناساِى تو در صومعه یک پیر نبود
ــه  ــن را خــوب شــناخت و ن ــه کســی دی ــا ن در جامعــۀ م
ــردم  ــه م ــانی تر ب ــر و انس ــورِت بهت ــن را به ص ــی دی کس
ــرۀ  ــک چه ــن دارى ی ــن و دی ــا توانســتیم از دی ــد. ت فهمان
ــدن و  ــد فهمی ــم. ب ــردم عرضــه کردی ــه م ــه و ســیاه ب کری
ــخت ترین و  ــی، س ــاى دین ــن و ارزش ه ــدِن دی ــد فهمان ب
ــن و  ــرۀ دی ــه پیك ــه همیش ــوده ک ــدى ب ــن لگ کوبنده تری
ــت،  ــت. امنی ــه اس ــرو ریخت ــده و ف ــی را لرزان ــان دین ایم
نشــاط، ســرزنده گی، شــادابی و معنویــت کــه از ثمره هــاى 
ــن قرائت هــاى  ــد، در فضــاى همی ــی ان ــاى ایمــان دین زیب
خشــک و عبوســانه از دیــن ، کامــًا از جامعــۀ دینــی مــا 
رخــت بســته اند. این جاســت کــه توصیــۀ دلســوزانۀ 
از  کــه  یــاد می آیــد  بــه  افغانــی  ســید جمال الدیــن 
ــینند  ــه یی بنش ــه گوش ــد ب ــت: برون ــون می خواس روحانی
ــۀ  ــه جامع ــودش ب ــدى خ ــن خداون ــام دی ــعاع پی ــا ش ت
ــا  ــاد و دل ه ــا را ش ــرد و جان ه ــیدن بگی ــانی درخش انس
ــود کــه ایــن خــود  ــاور ب ــه ایــن ب را ســیراب نمایــد. او ب
ماهــا و روحانیــون انــد کــه در بیــن پیــام دیــن و مــردم 

ــرى.  ــز دیگ ــس و چی ــه ک ــده اند، ن ــع ش ــل واق حای
ــه  ــم ک ــم و می خواهی ــی داری ــۀ دین ــًا دغدغ ــا واقع ــر م اگ
جوانــاِن مــا اشــخاص دینــی باشــند و دیــن بتوانــد نقــش 
بهتــر و ارزنده تــرى در جامعــۀ انســانی امروز داشــته باشــد، 
بایــد فهــِم خــود را از دیــن تصحیــح نمایــم و پیــام دیــن 
را بــه زبــاِن امــروزى بــه جوانــان عرضــه کنیــم. محبــت، 
صمیمیــت، تواضــع، و مــداراى دینــی بهتریــن گزینه هایــی 
ــواز  ــا اســتفاده از آن هــا ، پیــام روح ن انــد کــه می توانیــم ب
و خردپذیــر دیــن را بــه گــوش جــاِن جوانــان برســانیم. بــا 
عربــده کــردن، لعنــت گفتــن، خشــونت ورزیــدن، و گمراه 
خوانــدِن دیگــران، هیــچ خدمتــی بــه دیــن و ایمــاِن دینــی 
ــم  ــی نمی توانی ــچ خدمت ــر هی ــازه اگ ــم. ت ــم بكنی نمی توانی
ــه دیــن انجــام بدهیــم، حداقــل بایــد دســت از خیانــت  ب
ــم و برداشــت هاى  ــی برداری ــن و آموزه هــاى دین ــه دی علی
ــه و  ــه جامع ــن ب ــود را از دی ــودِ خ ــواب و غرض آل ناص

جوانــان تقدیــم ننماییــم. 
رهی جز کعبه و بت خانه می پویم چو می بینم 

گروهی بت پرست این جا و مشتی خودپرست آن جا 

بخش دوم و پایانی

عبدالکبیـر ستوده

شــیطان کــه بــه ســبب ســجده نبــردن بــه پیشــگاه آدم و نافرمانــی از امــر خــدا، از درگاه خــدا رانده 
شــد بــود، ســوگند بــرده بــود کــه فرزنــداِن ایــن آدم را مــدام راهزنــی و اغــوا خواهــد کــرد و آن هــا 
را از رســیدن بــه حقیقــت و عدالــت و فضیلــت بــاز خواهــد داشــت. هــر ترفنــدی را خواهــد بســت 
ــتقیم  ــراط مس ــت و از ص ــان را از راه درس ــا آدمی ــت ت ــد جس ــک خواه ــیله یی تمس ــر وس ــه ه و ب
ــرای  ــد ب ــم، هــم خداون ــرآن کری ــات ق ــر اســاس آی ــه ب ــم ک ــاد نبری ــم از ی ــن را ه ــد. ای دور نمای
شــیطان می گویــد کــه راهــی بــه درون ذهــن و ضمیــر بنــده گان صالــِح خــدا نــدارد و هــم شــیطان 

ــد ــراه نمای ــدا را گم ــِک خ ــده گان نی ــد بن ــه نمی توان ــرد ک ACKUمی پذی



5سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2370   سه     شنبه          22 عقرب  /   آ با  ن     y    1397    4 ربیع االول   y 1440  13 نو امبر     2018 www.mandegardaily.com

نقـدی بر کتاب »بنیان گذار کالم حنفی«

درآمد
ماتریدیــه فرقــۀ کامــِی منســوب بــه ماتریــد )ناحیه یــی در 
ســمرقند( اســت؛ محّلــی کــه محمدبــن محمدبــن محمــود 
أبومنصــور الماتریــدى الســمرقندى الحنفــی )متوفــاى ۳۳۳ 
هجــرى قمــرى( در آن جــا تولــد یافته اســت. ابومنصــور در 
ســاحات فقــه، تفســیر و علــم کام شــخصیّت صاحب نامــی 
ــم  ــون عل ــتر مدی ــهرِت او بیش ــود، ش ــن وج ــا ای اســت، ب
کام اســت تــا علــم فقــه یــا تفســیر. ماتریــدى افــزون بــر 
کام، هرازگاهــی وارد ســاحِت مباحــث فلســفی و الهیاتــی 
ــم  ــه عل ــه ب ــن مســایل در حــّدى ک ــه ای ــز می شــود و ب نی
کام رابطــه می گیــرد، اهتمــام ویژه یــی دارد. وى کــه 
شــاگرد باواســطۀ امــام ابوحنیفــه اســت، در مــوارد بســیارى 
ــش  ــتاد خوی ــتادِ اس ــی اس از محــدودۀ اندیشــه¬هاى کام
ــه  ــت ک ــده اس ــی یازی ــه ابتكارات ــت ب ــه و دس ــر رفت فرات
بخشــی از آن، تــازه و بدیــع بــه نظــر می¬آیــد. ماتریــدى 
در علــم کام خّاقیّتــی از خــود برجــاى گذاشــت کــه وى 
ــۀ  ــط میان ــاص، و در خ ــی خ ــِب کام ــذار مكت را بنیان گ
معتزلــه و اشــاعره قــرار می¬دهــد، درحالی¬کــه اشــاعره را 
ــه شــمار  ــه ب می-تــوان حــّد وســط اهــل حدیــث و معتزل
آورد . بنــا بــر یكــی از گزارش هــاى تاریخــی، شــیخ 
اشــعرى شــافعی مذهب بــود و فرقــۀ اشــعریه - بــه لحــاظ 
ــته  ــان داش ــافعی جری ــب ش ــا مذه ــگام ب ــی - هم تاریخ
ــم ارز  ــت ه ــۀ نخس ــان وهل ــا از هم ــه اّم ــت. ماتریدیّ اس
مذهــب حنفــی تــداوم پیــدا کــرده و از ایــن رو، قرابــِت تــام 

ــن مذهــب دارد.  ــا ای ــی تاریخــی و موضوعــی ب و تمام
ــه  ــس ک ــن ب ــدى همی ــه هاى ماتری ــت اندیش ــراى اهمیّ ب
ــیخ  ــم ش ــّدۀ  نزده ــۀ دوم س ــدار نیم ــح نام ــه و مصل فقی
ــه  ــد«ش را ب ــالۀ التوحی ــده)1849-1905م( »رس ــد عب محم
ــدى می نویســد   ــد« ماتری ــت »التوحی ــاب پراهمیّ ــاى کت اقتف
بــا دســت اندوزِى  را  اســامی  اعتــدال گم شــدۀ  راه  و 
ــۀ  ــن نحل ــود، ای ــن وج ــا ای ــد. ب ــه هاى او می پیمای اندیش
مذهــب  بزرگ تریــن  بــا  آن کــه  علی رغــم  کامــی 
بایــد  چنان کــه  اســت،  بــوده  هم پــاى  فقهی)حنفــی( 
شــناخته نشــده  و ادبیــات تولیدشــده در ایــن بــاب نیــز، حتا 
ــت.  ــم گیر نیس ــدان چش ــان، چن ــاى عرب زب ــرو دنی در قلم
روى ایــن گفتــه، ترجمــۀ کتــاب »أبومنصورالماتریــدى 
ــا  ــی خاورنی ــد ذک ــط احم ــه« توس ــه و آراؤه العقدیّ حیاتً
زیــر نــام »بنیان گــذار کام حنفــی...« کارى بــس تــازه 
ــًا  ــورت تقریب ــه در آن به ص ــر ک ــن اث ــت. ای ــارک اس و مب
ــذار  ــدى )پایه گ ــور ماتری ــه ابومنص ــد ب ــوطی در پیون مبس
شــاید معتدل تریــن نحلــۀ کامــی( و شــرح تاریخــی 
اندیشــه هاى کامــی او ســخن رفتــه اســت، توســط دکتــر 
احمــد ذکــی خاورنیــا برگــردان شــده و توســط انتشــارات 
آریانــا و بــه حمایــت کانــون اصاحــات بــه چــاپ رســیده 
ــراى  ــد ب ــی باش ــح باب ــد فت ــه می توان ــن ترجم ــت. ای اس
ــدى و  ــروِک اندیشــه هاى ماتری ــه قلمــرو مت ورود بیشــتر ب

ــه رو. ــِی میان ــان کام حنف ــردِن گفتم ــزى ک مرک
 بــا ایــن وجــود، هیــچ اثــر و ترجمه یــی نمی توانــد کامــل 
و بی نقــص باشــد و از این جاســت کــه نقــد توجیــه 
برمــی دارد و فرصــت بــراى منتقــد فراهــم می شــود. منتقــد 
ســعی می کنــد تــا پهلوهــاى دیده نشــدۀ اثــر را در معــرض 
ــر  ــب اث ــه عی ــر، ب ــش از هن ــد و بی ــده بیفگن ــِد خوانن دی
توجــه دهــد. روى ایــن گفتــه، کار ناقــد عمدتــاً تشــخیص 
کاستی هاســت تــا معالجــۀ آن هــا. وجــود چشــم هاى 
ــر را  ــاى اث ــی و برافتاده گی ه ــد برازنده گ ــه بتوان ــادى ک نّق
ــر  ــه عامت گــذارى کنــد، صاحــب اث ــه و مدققان بی غرضان
ــر از  ــر و دقیق ت ــرار می دهــد کــه محتاط ت ــی ق را در موقعیّت
پیــش عمــل کنــد. از ایــن بابــت، نقد هدفــی اصاحــی دارد 
ــک  ــاى ی ــد ُزدودن افتاده گی ه ــارکت در رون ــی مش و نوع
ــود.  ــداوا خواهــد ب ــه منظــور م ــق تشــخیص ب ــر از طری اث
ــی  ــِن 1- بی دقّت ــر عناوی ــه زی ــن مقال ــه در ای ــی ک نقدهای
در ترجمــه، 2- برخــورد گزینشــی بــا متــن، ۳- ماحظــات 
ســاختارى و 4- ماحظــات نوشــتارى گــرد آمده انــد، 
ــوده و  ــر - ب ــه اصــل اث ــر – ن ــر ترجمــۀ اث ــاً ناظــر ب صرف
ــد.  ــال نمی کنن ــازنده گی را دنب ــاح و س ــز اص ــی ج هدف
ــی  ــوردى، علم ــورت م ــه ص ــوع ب ــا موض ــده ب ــاش ش ت
ــی  ــات الزم در پاورق ــود و ارجاع ــورد ش ــتند برخ و مس

صفحــات مشــّخص شــده اســت.  

  بی دقتی در ترجمه
خاورنیــا در پاره یــی از مــوارد، دقــت الزم در ترجمــه 

ــی در  ــن اصل ــاى مت ــن رو، معن ــرده اســت و از ای ــه کار نب ب
چنــان مــواردى بــا ترجمــه تغییــر می یابــد. فی المثــل 
ــن  ــه مهم تری ــی اســت ک ــی( مدع ــم الغال ــنده  )بلقاس نویس
ــدى  ــۀ ماتری ــاز اندیش ــب امتی ــد موج ــه می توان ــی ک برهان
ــود  ــِه وج ــه ل ــت ک ــّر اس ــان ش ــد، بره ــش باش از همگنان
ــاب  ــه نقــل از کت ــه شــده اســت. نویســنده ب ــد اقام خداون

ــت:   ــدى آورده اس ــد ماتری التوحی
ــواالً  ــیء لنفســه اح ــّون کل ش ــه، لك ــو کان بنفس ــم ل »العال
ــه  ــل ب ــا، فیبط ــات و خیره ــوال والصف ــس  األح ــی أح ه
ــواهلل« .  ــد ه ــی موج ــک عل ــدّل ذال ــح، ف ــرور والقبائ الش
ترجمــه: خلقــت اگــر خــود بــه خــود به وجــود آمــده بــود 
بــدون تردیــد کــه بــراى خــود بهتریــن صفــت  و وضعیـّـت 
ــود،  ــرى از شــر و پلیدى هــا نب را می گرفــت کــه در آن خب
پــس وجــود شــر، داّل بــر ایجادکننــدۀ هســتی اســت کــه آن 

خداونــد متعــال اســت. 
در ایــن ترجمــه، قبایــح بــه پلیدى هــا ترجمــه شــده 
اســت، درحالی کــه از ســیاق جملــه بــه نظــر می رســد کــه 
منظــور از قبــح کــه قبائــح صــورت جمــع آن اســت، زشــتی 
ــرور  ــِب ش ــح در جن ــدن قبای ــع ش ــدى. واق ــه پلی اســت ن
ــدى  ً  ماتری ــرا ــرد. ظاه ــادف ک ــر تص ــل ب ــوان حم را نمی ت
می خواســته اســت بــا عطــف قبایــح بــر شــرور، مغایــرت 
ــر  ــرور ب ــه، ش ــا این ک ــد؛ کم ــش ده ــا را نمای ــان آن ه می
ــح  ــد،  قبای ــاً غیرارادى ان ــی اطــاق می شــود کــه غالب حوادث
اّمــا نتیجــۀ ســوء اختیــار آدمیــان اســت و از ایــن رو، صرفــاً  

ــردد.  ــاق می گ ــی اط ــِت اخاق ــاى زش ــر کنّش ه ب
ــادِ  ــا نجاســت معمــوالً  برابرنه ــدى ی ــوى دیگــر، پلی از پهل
پاکــی یــا طهــارت اســت و غالبــاً بــر چیزهایــی کــه عینیـّـت 
ــح  ــه قب ــت ک ــن در حالی س ــد؛ ای ــت می کن ــد، دالل دارن
)زشــتی( در برابــر ُحســن )زیبایــی( بــه کار مــی رود و 
ــادى(  ــاى م ــی )مصداق ه ــی عین ــه مدلول ــه ب ــش از آنك بی
ــان  ــاى آدمی ــش و عمل کرده ــر کنّ ــر ب ــد، ناظ ــاره کن اش
اســت. بحــث دیردامنــۀ حســن و قبــح در میــان نحله هــاى 

ــن  ــه حس ــد ک ــان می ده ــتی نش ــی به درس ــف کام مختل
ــد،  ــته باش ــق داش ــیاء تعّل ــه اش ــه ب ــش از آن ک ــح بی و قب
ــق  ــی تعّل ــِد اخاق ــوب و ب ــان، و خ ــاى آدمی ــه رفتاره ب
ــدى در  ــه پلی ــح ب ــۀ قبای ــان، ترجم ــن بی ــرد. روى ای می گی

ــت.  ــه نارواس ــِن پیش گفت مت

ــل از  ــه نق ــی ب ــم الغال ــّر، بالقاس ــان ش ــۀ بره ــه ادام ب
ــت: ــدی آورده اس ماتری

ــاول  ــات ح ــّر لغای ــود الش ــۀ اهلل وج ــت حكم ــد اقتض ق

الماتریــدى بیانهــا إذ مــا »مــن جوهــر ضــاّر إال و فیــه حكــم 
ظاهــره، و أخــرى خفیــۀ ال تســتطیع العقــول إدراک کنههــا« 
. حكمــت خــدا تقاضــاى ایــن را می کنــد کــه شــّر، وجــود 
داشــته باشــد و ماتریــدى تــاش کــرده اســت تــا آن را بیان 
ــر  ــت مگ ــّرى نیس ــر مض ــچ جوه ــه هی ــراى این ک دارد »ب

ــه  ــت ک ــان اس ــر و پنه ــاى ظاه ــه داراى حكمت ه این ک
عقــل آدمــی توانایــی درک کنــه آن را نــدارد« .

ــدارد  ــی محكمــی ن ــن ترجمــه از یک ســو ســاختار زبان ای
ــا تحریــف منظــور نویســنده همــراه اســت.  و از ســویی، ب
پــارۀ اول ترجمــه کــه مــال بلقاســم الغالــی اســت، چنان کــه 
بایــد ترجمــه نشــده و مقصــود نویســنده را به تمامــی 
این گونــه  کــه  بــود  آن  درســت  تر  نمی کنــد.  بازگــو 
ــه  ــت ک ــی آنس ــی مقتض ــِت اله ــد: »حكم ــه می ش ترجم
ــرده  ــاش ک ــدى ت ــه ماتری ــی ک ــبب غایت های ــه س ــّر ب ش
آن هــا را بیــان نمایــد، وجــود داشــته باشــد«. ســاختار جملۀ 
ــویی،  ــت و از س ــندکننده نیس ــو، خرس ــا از یک س خاورنی
ــر  ــه  نظ ــد ـ ب ــه بای ــنده ـ چنانك ــود نویس ــه مقص ــی ب واف
ــدى  ــول بلقاســم از ماتری ــل ق ــۀ نق ــرا ترجم نمی رســد. زی
بــا تغییــر یــا تحریــف آشــكارى روبــه رو اســت. از عبــارت 
ــد  ــل نمی توان ــه عق ــد ک ــر می رس ــه نظ ــان ب ــم چن مترج
حكمت هــاى ظاهــرى و باطنــِی نهفتــه در جوهرهــاى 
ــور  ــدى منظ ــت ماتری ــن در حالی س ــد؛ ای ــّر را دریاب مض
متفاوتــی دارد. از دیــد او، حكمت هــا بــه دو دســتۀ 1- 
ــیم  ــان تقس ــاى پنه ــرى و 2- حكمت ه ــاى ظاه حكمت ه
می شــود. مبنــاى ایــن دســته بندى را ادراک عقلــی تشــكیل 
می دهــد. حكمت هــاى آشــكار آنســت کــه عقــل مي توانــد 
بــه درک حقیقــت آن نایــل شــود؛ حكمت هــاى باطنــی اّمــا 
ــهم  ــه س ــدى ک ــد. ماتری ــی به دورن ــترِس ادراک عقل از دس
به ســزایی بــه عقــل قایــل اســت و حســن و قبــح بســیارى 
ــل را  ــش عق ــد نق ــد، نمی توان ــی می دان ــال را عقل از اعم
در ادراک حكمت هــاى آشــكار جواهــر مضــّره نادیــده 
ــه چنیــن  ــا نیــروى عقــل ب ــگارد، به ویــژه آن کــه خــود ب ان
ــد  ــل نتوان ــه عق ــر چنان ک ــود. اگ ــل می ش ــتداللی متوّس اس
حكمت هــاى آشــكار، و هــم حكمت هــاى پوشــیده در 
جواهــر مضــر را دریابــد، آن گاه تقســیم حكمت هــا بــه دو 
دســتۀ پیش گفتــه چــه ســودى خواهــد داشــت. از ایــن رو، 
شــگفت آور اســت این کــه، چگونــه چنیــن مســأله یی 
علمــی از دیــد یــک دکتــر علــوم اســامی پوشــیده مانــده 
و او از این کــه ترجمــه اش باعــث تحریــف مــراد ماتریــدى 
ــوق،  ــكات ف ــر ن ــه ب ــا تكی ــر اســت. ب شــده اســت، بی خب
ترجمــۀ درســت عبــارت ماتریــدى چنیــن می شــود: 
»هیــچ جوهــر زیــان آورى نیســت مگــر این کــه در آن 
حكمت هایــی آشــكار )بــراى عقــل(، و حكمت هــاى 
ــوان درک حقیقــِت  پوشــیده یی اســت کــه عقــول آدمــی ت
آن هــا را نــدارد«. بــا افــزودن قــوس توضیحــی و گذاشــتن 
کامــه پــس از آن، ترجمــه از تحریــِف منظــور نویســنده، بــه 

ــد.   ــر می یاب ــور او تغیی ــان منظ بی
ــیحیین« از  ــد المس ــواِن »اهلل عن ــل عن ــی ذی ــم الغال بلقاس
دو نحلــۀ نص گــرا )آن هایــی کــه قایــل بــه حرفیّــِت 
ــل  ــه تأوی ــت ب ــه دس ــی ک ــرا )آن های ــد( و عقل گ نص ان
ــد(  ــه روا می دارن ــل مبالغ ــد و در شــأن عق گســترده می زنن
در مســیحیّت ســخن می رانــد. ســپس نســطورى ها را 

می کنــد: معرفــی  این گونــه 

وأّمــا النســطوریّۀ فهــی فرقــۀ بالغــت فــی اســتعمال العقــل، 
و تصّرفــت فــی األناجیــل بالــرأى.  امــا فرقــۀ نســطورى، در 
اســتفاده از عقــل مبالغــه کــرده و انجیل هــا را بــا رأى خــود 

ــا[ ــد ]ترجمــۀ خاورنی تفســیر کرده ان

عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشکدة شرعیات كابل

بخش نخست

ــای  ــرو دنی ــا در قلم ــز، حت ــاب نی ــن ب ــده در ای ــات تولیدش ــده  و ادبی ــناخته نش ــد ش ــه بای  چنان ک
عرب زبــان، چنــدان چشــم گیر نیســت. روی ایــن گفتــه، ترجمــۀ کتــاب »أبومنصورالماتریــدی حیاتـًـه 
و آراؤه العقدیـّـه« توســط احمــد ذکــی خاورنیــا زیــر نــام »بنیان گــذار کالم حنفــی...« کاری بــس تــازه 
و مبــارک اســت. ایــن اثــر کــه در آن به صــورت تقریبــاً مبســوطی در پیونــد بــه ابومنصــور ماتریــدی 
ــخن  ــی او س ــه های کالم ــی اندیش ــرح تاریخ ــی( و ش ــۀ کالم ــن نحل ــاید معتدل تری ــذار ش )پایه گ
رفتــه اســت، توســط دکتــر احمــد ذکــی خاورنیــا برگــردان شــده و توســط انتشــارات آریانــا و بــه 
حمایــت کانــون اصالحــات بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن ترجمــه می توانــد فتــح بابــی باشــد بــرای 
ــِی  ــان کالم حنف ــردِن گفتم ــزی ک ــدی و مرک ــه های ماتری ــروِک اندیش ــرو مت ــه قلم ــتر ب ورود بیش

میانــه رو.
ــت  ــد و از این جاس ــص باش ــل و بی نق ــد کام ــی نمی توان ــر و ترجمه ی ــچ اث ــود، هی ــن وج ــا ای  ب
ــا  ــد ت ــعی می کن ــد س ــود. منتق ــم می ش ــد فراه ــرای منتق ــت ب ــی دارد و فرص ــه برم ــد توجی ــه نق ک
ــر  ــب اث ــه عی ــر، ب ــش از هن ــد و بی ــده بیفگن ــِد خوانن ــرض دی ــر را در مع ــدۀ اث ــای دیده نش پهلوه

توجــه دهــد.
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مقام هــاى ارتــش در شــمال و شــمال شــرق کشــور 
می گوینــد کــه در یــک مــاه گذشــته در نتیجــه 
ــات نیروهــاى ارتــش در زون شــمال بیــش از  عملی

ــده اند. ــی ش ــته و زخم ــب کش ۳00 طال
نشــر  بــا  دیــروز  شــاهین،   209 اردوى  قــول 
ــود را  ــه خ ــک ماه ــت آوردهاى ی ــی، دس خبرنامه ی

بــا رســانه ها شــریک کــرده اســت.
آمــده  شــاهین   209 اردوى  قــول  خبرنامــۀ  در 
ــاه گذشــته،  اســت کــه نیروهــاى ارتــش در یــک م
ــتان  ــرکوب تروریس ــدف س ــه ه ــی را ب عملیات های

در زون شــمال راه انــدازى کرده انــد.
در خبرنامــه آمــده اســت کــه در نتیجــۀ ایــن 
بــه  مســلح  مخالــف  دســتكم 18۷  عملیات هــا 
شــمول چندیــن فرمانــده کلیدى شــان از جملــه 
ــی  ــار مســوول کمیســیون نظام ــارى یوســف حقی ق
طالبــان بــراى ســه ولســوالی والیــت فاریــاب کشــته 

ــدند. ش
براســاس معلومــات منبــع، در ایــن عملیات هــا 
ــمول  ــه ش ــر ب ــلح دیگ ــب مس ــان 1۳۳ طال همچن
ــده اند. ــی ش ــان زخم ــته آن ــده برجس ــن فرمان چندی

ــن از  ــداد 25 ت ــه تع ــت: »ب ــده اس ــه آم در خبرنام
دهشــت افگنــان در جریــان نبــرد توســط نیروهــاى 
ــاه  ــک م ــان ی ــدند؛ در جری ــیر ش ــا اس ــان م قهرم
ــردم و  ــت م ــا درک از حقانی ــر ب ــداد 11 نف ــه تع ب

ــتند.« ــح پیوس ــه صل ــه پروس ــی ب ــاى امنیت نیروه
خبرنامــه افــزوده اســت: »بــه تعــداد 9۷ عــراده 
واســطه، 1۷1 میــل ســاح ســبک و ســنگین دشــمن 
تخریــب وبدســت آمــده اســت. بــه تعــداد ۶۷حلقــه 

مایــن  مختلــف دشــمن کشــف وانفجــار داده شــدند. 
ــه تعــداد ۳1 پوســته و قرارگاه هــاى مهــم دشــمن  ب
ــرده  ــن ب ــدم و از بی ــی منه ــاى امنیت ــط نیروه توس
ــه  ــوع ک ــات مختلف الن ــادى مهم ــر زی ــده مقادی ش
ــت  ــود به دس ــده ب ــازى ش ــو جاس ــن دیپ در چندی

ــه اســت.« ــرار گرفت ــی ق نیروهــاى امنیت

دولــت  مســلح  مخالفــان  بدین ســو  هفتــه  دو  از 
ــات  ــر هزاره ج ــز ب ــان را متمرک ــتان حمات ش افغانس
و  جاغــورى  اســتراتژیک  ولســوالی هاى  به ویــژه 
ــۀ خــاص ارزگان  ــی و منطق ــت غزن ــتان در والی مالس

ند.  ســاخته ا
در نتیجــۀ درگیرى هــا، صدهــا تــن از باشــنده گان 
بیجــا شــده و  از خانه هاى شــان  مرکــزى  مناطــق 

ده هــا تــن کشــته و زخمــی گردیده انــد. 
امن تریــن  گذشــته  ســال  هفــده  در  هزاره جــات 
ــق  ــنده گان مناط ــت. باش ــوده اس ــتان ب ــق افغانس مناط
مرکــزى در طــول 200 ســال اخیــر در شــرایط دشــوار 
بــه  زنده گــی می پردازنــد. اکثــر خانواده هــا بــراى 
ــال دارى و دام دارى هســتند  ــات ســرگرم م ــداوم حی ت
ــان را  ــخت، فرزندان ش ــرایط س ــود ش ــا وج ــا ب و ام
بــراى تعلیــم و تحصیــل بــه کابــل و دیگــر شــهرهاى 
ــگاه ها  ــر آموزش ــش ب ــتند. حمــات داع کان می فرس
ــۀ آن  ــه در نتیج ــت ک ــین پایتخ ــات هزاره نش در مح
ده هــا کــودک و نوجــوان باختنــد، از شــور و هیجــان 
ــش کاســته اســت.  ــم و دان ــراى کســب عل هزارهــا ب
ــر ســنگر  مناطــق مرکــزى افغانســتان در دو دهــۀ اخی
بــوده  شورشــی  گروه هــاى  برابــر  در  مســتحكم 
ــل  ــان در دورۀ حاکمیت شــان در کاب ــا طالب اســت. حت
نتوانســته بودنــد بخشــی از مناطــق مرکــزى افغانســتان 
ــن  ــه ای ــین ب ــاى پس ــا در روزه ــد. ام ــرف کنن را تص
مناطــق  از  بخش هایــی  و  یافتنــد  دســت  هــدف 
ــان  ــد. طالب ــرل در آورن ــه کنت ــتان را ب ــزى افغانس مرک

ــق  ــر مناط ــی ب درحال
ــن  ــدۀ ای ــد کــه نماین مرکــزى افغانســتان نفــوذ کرده ان

ــر ۷5  ــه ب ــد ک ــی ش ــكو مدع ــت مس ــروه در نشس گ
ــد. ــت دارن ــتان حاکمی درصــد افغانس

ــق باشــنده هاى  ــی عمی ــان موجــب نگران ــورش طالب ی
مناطــق مرکــزى و نماینــده گان هــزاره در مجلــس 
غزنــی  نماینــده گان  اســت.  گردیــده  نماینــده گان 
امنیتــی و  و هزاره جــات بــه تكــرار از نیروهــاى 
ــراى  ــورى ب ــات ف ــتار اقدام ــت خواس ــرى حكوم رهب
ــان  ــان شــده اند. آن ــاع از غیرنظامی ــردم و دف نجــات م
می گوینــد کــه اگــر تدابیــر الزم ســنجیده نشــود، 
احتمــال ســقوط دوبــارۀ غزنــی و ولســوالی هاى 
مالســتان، ارزگان خــاص و جاغــورى وجــود دارد. 
افغانســتان در نخســتین روزهــاى  امــا حكومــت 
ــان و  ــان طالب ــرد می ــاص ارزگان، نب ــرى در خ درگی
باشــنده گان محلــی را »قومــی« عنــوان کــرد و هیأتــی 
را بــه منطقــه فرســتاد. ایــن موضــوع خشــم کم ســابقۀ 
هزاره هــاى افغانســتان را برانگیخــت و آنــان بــه 
ــانه ها و  ــی، رس ــبكه هاى اجتماع ــترده در ش ــور گس ط
نشســت هاى مردمــی، حكومــت را بــه دلیــل برخــورد 
ــد.  ــاد کردن ــزاره انتق ــهروندان ه ــا ش ــز ب تبعیض آمی
واکنش هــاى گســترده ســبب شــد کــه ریاســت  
ــد  ــۀ خــود را در پیون ــی اعامی حكومــت وحــدت مل
ــر  ــد و ب ــح کن ــات تصحی ــا در هزاره ج ــه درگیرى ه ب
اقدامــات ممكــن بــراى ســرکوب طالبــان و جلوگیــرى 

ــد.  ــد کن ــان تأکی ــتار غیرنظامی از کش
هســتند  مدعــی  پارلمــان  در  هــزاره  نماینــده گان 
ــه  ــدم توج ــه و ع ــع منفعان ــا مواض ــت ب ــه حكوم ک
ــزى،  ــق مرک ــراى تصــرف مناط ــان ب ــرد طالب ــه راهب ب
ــات  ــیدن انتخاب ــرا رس ــا ف ــه ت ــت ک ــاش اس در ت

ولســوالی هاى  پیــِش روى  ریاســت جمهورى 
همــواره  هزاره هــا  ســازد.  ناامــن  را  هزاره نشــین 
ــل  ــه دلی ــد. ب ــترده گرفته ان ــش گس ــات نق در انتخاب
ــان  ــا و همچن ــر هزاره ه ــازمان یافته در براب ــض س تبعی
ــزاره در  ــان ه ــنگین غیرنظامی ــات س ــر تلف ــه خاط ب
ــگاه  ــرف غنی جای ــی، اش ــدت مل ــت وح دورۀ حكوم
اندکــش را هــم از دســت داده اســت. برخــی ناظــران 
ــن  ــتثناى دورۀ عبدالرحم ــه اس ــه ب ــتند ک ــی هس مدع
خــان، شــاه ســابق افغانســتان کــه بــه کشــتار ســازمان 
یافتــۀ هزاره هــا متهــم اســت، ایــن گــروه قومــی 
ــی  ــانی و جان ــات انس ــن تلف ــی چنی ــچ مقطع در هی
ــر  ــات ب ــا حم ــد. هزاره ه ــده بودن ــل نگردی را متقب
اعتراضــات مدنــی و سیاسی شــان را کار حكومــت 
می داننــد. از جملــه حملــه ســازمان یافتــه بــر جنبــش 
ــته و  ــه کش ــه ب ــل را ک ــگ کاب ــنایی در دهمزن روش

ــد.  ــر گردی ــن منج ــا ت ــدن صده ــی ش زخم
 2014 انتخابــات  دوم  دور  در  اشــرف غنی 
آراى  درصــد   ۳0 از  کمتــر  ریاســت جمهورى 
ــات  ــا قطعــًا در انتخاب ــه دســت آورد؛ ام هزاره هــا را ب
پیــش رو قــادر بــه کســب 5 درصــد آرا هــم نخواهــد 
شــد. برکنــارى و محاکمــۀ شــمارى از وزراى کلیــدى 
ــارى  ــرات، برکن ــابق مخاب ــر س ــه وزی ــزاره از جمل ه
برکنــارى  بــراى  تــاش  و  عامــه  فوایــد  وزیــر 
وزیــر تجــارت و صنعــت باعــث گردیــده اســت 
ــی  ــاش غن ــوند. ت ــه دور ش ــام ب ــا از نظ ــه هزاره ه ک
بــراى بازداشــت و دســتگیرى قوماندانــان محلــی 
هزاره هــا از جملــه شــجاعی و علیپــور کــه در دفــاع از 
پایگاه هــاى مردمــی هزاره جــات نقــش محــورى ایفــا 
کرده انــد، از عوامــل عمــدۀ انزجــار هزاره هــا علیــه او 
می باشــد. مــاه گذشــته در عملیــات نیروهــاى امنیتــی 
ــگل  ــر جن ــل س ــور در لع ــی پ ــتگیرى عل ــراى دس ب
ــدند.  ــی ش ــته و زخم ــن کش ــه 25 ت ــک ب ــور نزدی غ
حكومــت از چهــار ســال بدین ســو در پــی بازداشــت 
شــجاعی از فرماندهــان محلــی والیــت ارزگان اســت، 
ــن دو  ــت. ای ــه اس ــت نیافت ــدف دس ــن ه ــه ای ــا ب ام
فرمانــده محلــی در حــال حاضــر در جنــگ بــا طالبــان 

بــه والیــات غزنــی و ارزگان رفته انــد.
غنــی موقعیــت سیاســی و اجتماعــی خــود را در میــان 
ــه همیــن دلیــل،  ــه خوبــی درک می کنــد. ب هزاره هــا ب
دو روز پیــش بــه والیت هــاى دایكنــدى و بامیــان 
در غــرب افغانســتان رفــت و مجــدداً شــمارى از 
ــاح و اعــام کــرد کــه ســرور دانــش  پروژه هــا را افتت
را باردیگــر بــه عنــوان معــاون دوم خویــش برگزیــده 
اســت. ســرور دانــش معــاون ریاســت جمهورى و 
محمــد محقــق معــاون ریاســت اجرایــی متهــم هســتند 
ــد. ــاع کنن ــا دف ــع هزاره ه ــه از مناف ــه نتوانســته اند ک ک

ــفرهایی  ــن س ــه چنی ــتند ک ــد هس ــران معتق ــا ناظ  ام
ــرد و  ــورت می گی ــی ص ــن انتخابات ــدف کمپای ــه ه ب
مغایــر قانــون انتخابــات و دیگــر قوانیــن نافــذۀ کشــور 
ــی از  ــرف غن ــتفادۀ اش ــر اس ــه خاط ــان ب ــد. آن می باش
امكانــات و منابــع دولتــی، خواســتار بازپــرس از رییس  
حكومــت وحــدت ملــی هســتند. محمداشــرف غنــی 
ــه  ــات ریاســت جمهورى، ب ــاه پیشــتر از انتخاب ــج م پن
ــا  ــمارى از والیت ه ــه ش ــی ب ــن انتخابات ــدف کمپای ه
ــی و  ــور، خوســت، غزن ــا، غ ــار، پكتی ــه کنده از جمل

ــروان ســفر کــرده اســت پ
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نا امـن سـازی هـزاره جـات، 
استـراتژی انتخـاباتـی است

د برش حقونو کمېسیون ته...
د کمېسیون رئیس هم بیا له همدغو کسانو ټاکل کېږي.

پــه ورتــه وخــت کــې د ځوانانــو د مــدين ټولنــو د همغــږۍ د مرکز 

مــر عبدالــودود افغــان وايــي، د غــوراوي کمېټــه بایــد د مــدين 

ټولنــو لــه خــوا رامنځتــه يش، خــو اصــًا پــه دې برخــه کــې لــه 

دوی رسه مشــوره نــه ده شــوې.

ټــول  د  جوړېدلــه،  چــې  کمېټــه  غــوراوي  »د  زیاتــوي:  دی 

ــوې  ــوره ش ــو رسه مش ــدين ټولن ــد د م ــه بای ــه کچ ــتان پ افغانس

وای، انتخابــات خــو پرېــږده، حتــی مشــوره نــه ده شــوې او کلــه 

چــې مشــوره نــه وي، نــو انتخابــات بــه بیــا څنګــه وي، نــو چــې 

جوړښــت مــروع نــه دی، نــو نتیجــې بــه یــي طبعــًا د پوښــتنې 

وي.« وړ 

ــوړې د  ــو ج ــدين ټولن ــمېر م ــو ش ــه ی ــې، ل ــه مخ ــو ل د معلومات

ــو  ــه ی ــې پ ــه ی ــور تن ــړو څل ــه غ ــې ل ــوراوي کمېت ــرانو د غ کمش

ــري. ــورې اړه ل ــوم پ ق

ــه دې برخــه  ــا پ ــده کاکــړ بی ــوه غــړې نوی ــې ی د غــوراوي د کمېټ

کــې تــر یــوه بریــده ســتونزې منــي، خــو وايــي چــې دوی 

ــن دي. ــه ژم ــفافیت ت ش

دا وایــي: »ځينــې ســتونزې وې، زه پــه جریــان کــې یــم او غــواړم 

چــې دا ســتونزې حــل يش، زمونــږ پــه کمېټــه کــې د هــزاره وروڼــو 

ــو زه  ــان وو، ن ــږ دوه کس ــور او مون ــات وو، دوی څل ــوس زی نف

پــه دې اړه ناراضــه یــم، هغــه کار چــې دوی کــوالی شــو، مونــږ 

نشــو کــوالی او دوی بــه بعضــې کســانو تــه لــه وړتیــا رسه ټیټــې 

منــرې ورکولــې.«

ــره  ــمهالې م ــیون اوس ــې د کميس ــي چ ــم واي ــړ دا ه ــي کاک اغ

ســیام ســمر بیــا کاندیــده ده او د خپــل شــهرت او نفــوس څخــه 

پــه اســتفادې، لېــرې نــه ده چــې نومــوړې لــه دې بهیــره بریالــۍ 

ــي. را ووځ

د حقوقــي چــارو کارپــوه کبیــر رنجــر وايــي، لــه حقوقــي اړخــه د 

اغلــې ســمر بیــا کاندیــدا څــه ســتونزه نــه لــري، خــو پــه اخاقــي 

لحــاظ ډېــره ســره ســتونزه ده.

ــد  ــه وه او بای ــمر کاري دوره ناکام ــې س ــي، د اغل ــوړی واي نوم

ــړل يش. ــت ورک ــو فرص ــه د کار کول ــرۍ ت ــې ره ځوان

ــو،  ــې ســمر نظــر هــم را واخل ــه دې اړه د اغل ــړه پ ــو وک هڅــه م

ــه شــو. ــايل ن خــو بری
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زمستان برگشِت مهاجران...
ــهروند افغانســتان در کشــورهاى  ــون ش ــم شــش میلی ــوز ه هن

ــف مهاجــر هســتند. مختل
همچنــان، مســووالن در وزارت مهاجــران و برگشــت کننــده گان، 
ــردى  ــل س ــه دلی ــتان ب ــران از پاکس ــت مهاج ــد: برگش می گوین
هــوا و بــه اســاس پیشــنهاد دفتــر ســازمان ملــل متحــد در امــور 
ــف شــده  ــاه متوق ــه م ــدت س ــه م ــده گان )UNHCR( ب پناهن

اســت. 
اســام الدین جــرأت، ســخنگوى وزارت مهاجــران و برگشــت 
ــه  ــت: ب ــدگار گف ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــده گان، در گفت وگ کنن
ــر  ــود شــرایط مســاعد در کشــور، دفت ــوا و نب ــل ســردى ه دلی
ســازمان ملــل متحــد در امــور پناهنــده گان، برگشــت مهاجــران 
را بــراى مــدت ســه مــاه توقــف داده و کشــور پاکســتان نیــز بــا 

ایــن مــورد توافــق کــرده اســت. 
آقــاى جــرأت افــزود کــه مهاجــران بــه دلیــل ســردى هــوا در 
زمســتان عاقه یــی بــه بازگشــت داوطلبانــه ندارنــد، بــه همیــن 
ــتان  ــان زمس ــان در جری ــاى کمک رس ــاى نهاده ــل دفتره دلی
بســته می شــوند و از یــک مصــرف هنگفــت جلوگیــرى 

صــورت می گیــرد.
ــد:  ــده گان می گوی ــران و برگشــت کنن ــخنگوى وزارت مهاج س
ــا مــدرک  ــن مهاجــر ب ــون 400 هــزار ت در حــال حاضــر 1میلی
ــتان  ــدرک در پاکس ــد م ــزار فاق ــون 200 ه ــش از 1 میلی و بی
زنده گــی می کننــد، امــا تنهــا کســانی کــه داراى مــدرک 
قانونــی هســتند و از مزایــاى کمک هــاى بشــر دوســتانه و 

ــد.  ــره می برن ــران به ــدۀ مهاج ــت کنن ــاى حمای نهاده
ــی  ــدرک قانون ــه داراى م ــانی ک ــد: کس ــرأت می گوی ــاى ج آق
ــا شــش مــاه نخســت ســال 2019  ــود و باش شــان ت هســتند، ب
ــی  ــد  شــده اســت؛ امــا بیــش 8۷8 هــزار تــن از مهاجران تمدی
معلــوم  سرنوشت شــان  شــده اند،  نام نویســی  کــه  هســتند 
نیســت. هــر چنــد حكومــت پیشــین پاکســتان در ایــن مــورد، 
تفاهــم کــرده، امــا بــا حكومــت جدیــد تــا هنــوز در ایــن مــورد 

ــه نشــده اســت.  تمــاس گرفت
آقــاى جــرأت بــا اشــاره بــه چالش هــاى بیجــا شــده گان داخلــی 
کشــور در فصــل زمســتان گفــت: در حــال حاضــر بیــش از 8۳ 
هــزار خانــواده بیجــا شــدۀ داخلــی در تمــام والیت هــاى کشــور 

وجــود دارد. 
ــده گان،  ــور پناهن ــد در ام ــل متح ــازمان مل ــر س ــت: دفت او گف
بــراى هــر خانــوادۀ بیجــا شــده ، 100 دالــر امریكایــی در آغــاز 
فصــل زمســتان کمــک می کنــد و در پهلــوى آن نهادهــاى 
ــن  ــود در ای ــتانۀ خ ــر دوس ــاى بش ــی کمک ه ــر بین الملل دیگ

ــد.  ــا دارن ــن خانواده ه ــراى ای ــان ب جری
ایــن در حالــی اســت کــه جنــگ ، بیــكارى و افزایــش فقر ســبب 
بیجــا شــدن شــمارى زیــاد از خانواده هــا در والیت هــاى 
مختلــف شــده و بــه یكــی از دغدغه هــاى بــزرگ در حكومــت 
فعلــی در جریــان ســال هاى گذشــته بــوده اســت.  نبــود امنیــت 
ــی  ــه بیشــتر بیجــا شــده گان داخل ــن مســألۀ اســت ک جدى تری
تــرک ســاحات خــود را مرتبــط بــه آن می داننــد، امــا دولــت از 

بــراى تأمیــن امنیــت آن ســاحات نــاکام بــوده اســت.

میرویس قادری

بیش از 300 طالب مسلح در یک ماه گذشته در زون شمال کشته و زخمی شده اند
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ــوزن دار  ــاى س ــا توت فرنگی ه ــه ب ــه در رابط ــترالیایی ک ــی اس زن
در اســترالیا دســتگیر شــده بــود، دیــروز، دوشــنبه، 12 نوامبــر در 

دادگاه حاضــر شــد.
مــی او تریــن، 50 ســاله کــه متهــم بــه هفــت مــورد آلــوده کــردن 
غذاســت در صورتــی کــه مجــرم شــناخته شــود، ممكــن اســت تــا 

ده ســال بــه تحمــل حبــس محكــوم شــود.
دیــروز در دادگاهــی در ایالــت کویینزلنــد گفتــه شــد کــه دى ان اى 
او در ظرف هــاى توت فرنگی هــاى ســوزن دار کــه در ایالــت 

ویكتوریــا بــوده، وجــود داشــته اســت.
ــزارع  ــه پیشــتر ناظــر م ــم ک ــزه مته ــۀ قاضــی دادگاه انگی ــه گفت ب
کشــاورزى و بــاغ میــوه بــوده، انتقــام و آســیب زدن بــوده اســت.
بــه گفتــۀ دادگاه خانــم تریــن »چندیــن مــاه مشــغول فــرو کــردن 

ــوده اســت«. ــزى در میوه هــا ب جســم فل

ماجــراى توت فرنگی هــاى ســوزن دار از ســپتامبر امســال در 
ــون  ــا میلی ــیار و ده ه ــاى بس ــه نگرانی ه ــد ک ــرح ش ــترالیا مط اس

ــت. ــی داش ــرر در پ ــر ض دال
ــی را دور  ــوت فرنگ ــو ت ــزاران کیل ــدند ه ــور ش ــاورزان مجب کش
بریزنــد و فروشــگاه فــروش تــوت فرنگــی و چنــد میــوه دیگــر 

ــد. ــف کردن را متوق
ــه  ــرد ک ــدا ک ــاله پی ــه س ــرى ن ــوزن را دخت ــن س ــپس اولی س
ــی  ــوت فرنگ ــد. او ت ــوزن را نبلعی ــا س ــی را گاز زد ام توت فرنگ
ــی توت فرنگی هــا دو  ــن باق ــادرش در بی ــرد و م ــادرش ب پیــش م

ــرد. ــدا ک ســوزن دیگــر پی
ــردى  ــه م ــد ک ــی ش ــس از آن علن ــأله پ ــن مس ــار ای ــا اولین ب ام
پــس از خــوردن توت فرنگــی بــه دلیــل معــده درد در بیمارســتان 

بســترى شــد.
ــه  ــا ک ــوزن در میوه ه ــدن س ــدا ش ــورد از پی ــس از آن 18۶ م پ
اکثــراً توت فرنگــی بــود در اســترالیا گــزارش شــد. هــر چنــد 15 

مــورد واقعــی نبــود.
همچنــان یــک مــورد از پیــدا شــدن ســوزن در نیوزیلنــد باعــث 
ــی از  ــاى واردات ــزرگ، توت فرنگی ه ــگاه هاى ب ــه فروش ــد ک ش

اســترالیا را متوقــف کننــد.
دولــت اســترالیا پــس از آن حــد اکثــر مجــازات دســتكارى 
خرابكارانــه در میــوه را از ده ســال بــه پانــزده ســال زنــدان افزایش 
داد و همچنــان اعــام کــرد کــه بــه کســی کــه اطاعــات مفیــدى 
ــادل ۷2  ــر اســترالیا )مع ــد، 100 هــزار دال ــه کن ــاره ارای ــن ب در ای

ــاداش خواهــد داد. ــی( پ ــر امریكای هــزار دال

محمدمرادی
جنـگ جهانـی اول، در 28 جوالى 1914 آغاز شـد و در 11 نوامبر 
1918 مثـل امـروز پایـان یافـت. در ایـن جنگ بیشـتر کشـورهاى 
جهان مسـتقیم و غیرمسـتقیم درگیـر بودند اما تعدادى از کشـورها 
مثـل افغانسـتان نیـز بی طـرف باقـی ماندنـد. قطب هـاى جنگ اول 
جهانـی، آلمـان و اتریـش بودنـد کـه در مقابـل انگلیـس و روسـیه 
قرار داشـتند. هر کدام از این کشـورها نیز ده ها کشـور دیگر را در 
کنـار خـود داشـتند. ترکیه عثمانـی در کنار آلمان ایسـتاد و انگلیس 
نیـز شـبه قاره هنـد را بـا خـود داشـت. وقتـی جنـگ شـروع شـد، 
حبیـب اهلل خـان فرزنـد عبدالرحمـان خان، بـر افغانسـتان حكومت 

می کـرد. 
مدتـی از جنـگ نگذشـته بـود که آلمـان و انگلیـس، تاش هایی را 
بـراى پیوسـتن افغانسـتان بـه نفع خـود آغـاز کردنـد. در 14 اوت 
از آلمان هـا و ترک هـا و متعاقـب آن نماینـده گان  1915، هیأتـی 
انقابیـون و مسـلمانان ناراضـی هند، وارد افغانسـتان شـدند تا امیر 
را متقاعـد کننـد کـه بـه آلمـان بپیونـدد. در ترکیـب هیـأت ترک ها 
»کاظـم بیـگ« نمایندۀ سـلطان »محمد پنجـم« خلیفـۀ عثمانی و در 
ترکیـب هیـأت آلمانـی »اسـكار فـن نیدرمایـر« و »اتوفـن هنتیگ« 
نماینـده گان »ویلهلـم دوم« قیصـر آلمـان حضور داشـتند. شـمارى 
از انقابیـون هنـدى بـه رهبـرى »راجـا مهنـدرا پراتـاب« و مولوى 
پیوسـتند.  آلمان هـا  و  ترک هـا  هیئـت  بـه  بعـداً  نیـز  »برکـت اهلل« 

زیر( )تصویـر 
همزمـان، نماینـده گان هنـد بریتانیایـی نیـز رفـت و آمـد را به کابل 
شـروع کردنـد تـا اگـر نتواننـد امیـر را بـه طـرف خـود بكشـانند، 
آلمـان، منصـرف کننـد. مذاکـرات  بـه  پیوسـتن  از  او را  حداقـل 
هیأت هـاى طرف هـاى جنـگ بـا حبیـب اهلل خـان، ماه هـا در کابـل 
طـول کشـید کـه به دو دسـته گی و چنـد دسـته گی بین دربـار امیر 
منجـر شـد. شـمارى از درباریـاِن ملی گـرا مثـل خانـدان طـرزى، 
امیـر را ترغیـب می کردنـد تـا بـه نفـع خافـت عثمانـی و آلمان ها 
بـا انگلیـس وارد جنـگ شـود. آنـان از نفـوذ فوق العاعده یـی در 
دربـار و قبایـل افغانسـتان برخـوردار بودند و عاوه بر این، نشـریۀ 
»سـراج االخبـار« را نیـز در اختیـار داشـتند. طبقـات سـنتی جامعه 
افغانسـتان نیـز بـا همیـن طیف بود امـا در مقابـل آن، امیر و سـایر 
اراکیـن دولتـی قـرار داشـتند کـه نمی خواسـتند بـا انگیـس وارد 
جنـگ شـوند. حلقـۀ امیـر، از یک طرف تـوان جنگیدن بـا انگلیس 
را در خـود نمی دیـد و از طـرف دیگـر، نمی خواسـت کمک هـاى 
انگلیـس بـه دربـار قطع شـود. لـذا امیـر هم به نعـل و هم بـه میخ 
مـی زد تـا هـم لعـل و دسـت آیـد و هـم یـار نرنجـد. سـرانجام، 
امیرحبیـب اهلل خـان در یـک شـگرد، جرگه یـی را بـا حضـور 540 
نفـر از اعیـان و اراکین دولتـی در اکتبر 1915 تشـكیل داد و دربارۀ 
پیوسـتن و نپیوسـتن بـه طرف هـاى جنـگ، مشـورت کـرد. ایـن 

نشسـت کـه جایـگاه لویـه جرگـه عنعنه یـی را داشـت، پـس از 
بحث هـاى طوالنـی، بـه بی طرفـی افغانسـتان رأى داد. 

ایـن تصمیـم، هیأت هـاى آلمـان و ترکیـه را ناراحـت و بریتانیـا را 
خوشـحال کـرد. وقتی شـاه انگلیـس از ایـن تصمیم اطـاع یافت، 
بابـت بی طرفی افغانسـتان در جنـگ، از حبیب اهلل خان تشـكر کرد. 
شـاه انگلیـس متعهد شـد که سـاالنه دو میلیون و 400 هـزار روپیه 
بـه افغانسـتان کمک کنـد و عاوه بر ایـن، ۶0 میلیـون روپیه نیز به 

دربار شـاهی کمـک کرد.
معـدود  کشـور  چنـد  ردیـف  در  افغانسـتان،  کـه  بـود  این گونـه 
بی طـرف قـرار گرفـت و از تبعـات ویرانگـر جنـگ اول جهانـی 
افغانستان شناسـان  از  اسـتوارت«  »جولـز  بعدهـا  مانـد.  امـان  در 
معاصـر در کتـاب »هیـأت اعزامـی قیصـر بـه کابـل« نوشـت کـه 
یكـی از مهمتریـن عوامـل پیـروزى انگلیـس و متفقین بـر آلمان و 
متحدانـش، بی طرفـی افغانسـتان در جنـگ جهانی اول بـود زیرا به 
گفتـه نویسـنده، اگر جبهه افغانسـتان و مناطق قبایلـی علیه انگلیس 
شـورش می کردنـد، بریتانیـا ناگزیر بـود نظامیان خـود را که از هند 
بـه بین النهریـن اعـزام کرده بود، دوبـاره به هنـد فرابخواند و عاوه 
بـر ایـن، بایـد نظامیـان دیگـرى را از اروپـا هـم بـه جنـگ قبایـل 
می فرسـتاد. چنیـن اتفاقـی می توانسـت تأثیـر سرنوشت سـازى در 
جنـگ داشـته باشـد امـا وقتـی افغانسـتان بی طرفـی خـود را اعام 
کـرد، انگلیـس نفس راحتی کشـید و جبهات اروپـا و خاورمیانه را 

تقویـت کـرد که سـرانجام بـه شكسـت آلمـان انجامید.

دانشگاه هاروارد:
مصرفویتامیندیواومگا۳

مانعحملهقلبیوسرطاننمیشود

افغانستانچگونه
درجنگجهانی
اولبیطرفماند؟

توتفرنگیهای
سوزاندار؛متهم

دردادگاهحاضرشد

نتایــج بزرگتریــن بررســی انجــام شــده 
ــن »دى« و  ــرف ویتامی ــر مص ــورد تأثی در م
ــان  ــی نش ــن ماه ــل از روغ ــگا۳ حاص اوم
می دهــد کــه بــر خــاف تصــور رایــج، 
مصــرف ایــن مكمل هــاى غذایــی هیــچ 
تأثیــرى بــر کاهــش حمــات قلبــی و ابتــا 

ــدارد. ــرطان ن ــارى س ــه بیم ب
ــا  ــكا ب ــاروارد در امری ــگاه ه ــان دانش محقق
ــاالى 50  ــراد ب ــه از اف ــک نمون ــی ی بررس
ــاى  ــه مكمل ه ــرادى ک ــد، اف ــال دریافتن س
ــد  ــرف می کنن ــگا۳ مص ــن دى و اوم ویتامی
در مقایســه بــا افــرادى کــه از ایــن مكمل هــا 
اســتفاده نمی کننــد بــه یــک میــزان در خطــر 
ــه  ــوع حمل ــه بیمــارى ســرطان و وق ــا ب ابت

ــد. ــرار دارن ــی ق قلب
نتایــج ایــن بررســی همچنــان نشــان می دهــد 
نمی تواننــد  غذایــی  مكمل هــاى  کــه 
ــم  ــی نادرســت و رژی ــبک زندگ ریســک س
غذایــی نامناســب را بــه حــد قابــل توجهــی 

ــد. ــش دهن کاه
ــی  ــه داروی ــراً در مجل ــه اخی ــی ک ــا مقاله ی ام
ــه  ــال داده ک ــده، احتم ــر ش ــد منتش نیوانگلن
ــا غلظــت  ــز مصــرف روغــن ماهــی ب تجوی
ــل  ــازى قاب ــد داروس ــه در فراین ــی ک خاص
ــی  ــراى بیمــاران قلب ــد ب ــن اســت، بتوان تأمی

ــد باشــد. مفی
مصــرف ویتامیــن دى کــه عامــل اصلــی 
جــذب کلیســیم توســط اســتخوان هاى بــدن 
انســان می شــود، به ویــژه بــراى کــودکان 
و زنــان بــاردار مفیــد اســت. هــر چنــد کــه 
تأمیــن ایــن ویتامیــن نیــز از طریــق مصــرف 
ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــی و ق ــواد غذای م
تابــش نــور خورشــید ممكــن اســت ولــی به 
ــود  ــدى و کمب ــی کارمن ــبک زنده گ ــل س دلی
تابــش خورشــید در نیم کــرۀ شــمالی زمیــن، 

تأمیــن آن را قــدر دشــوار کــرده اســت.
کمبــود ویتامیــن دى بــا افزایــش ســطح ابتــا 
ــط  ــی مرتب ــاى قلب ــرطان و بیمارى ه ــه س ب
ــه  ــرادى ک ــا اف ــت، ام ــده اس ــته می ش دانس
ــار  ــًا دچ ــتند عموم ــود هس ــن کمب ــار ای دچ
ــرف  ــه مص ــاد ب ــا معت ــتند و ی ــی هس چاق
ســیگار هســتند. لــذا اضافــه وزن و مصــرف 
ســیگار بــه دلیــل تبعــات منفــی دیگــرى کــه 

دارنــد بیــش از کمبــود صــرف ویتامیــن دى 
ــرطان و  ــه س ــا ب ــک ابت ــش ریس ــر افزای ب
ــند. ــر می رس ــه نظ ــر ب ــی موثرت ــارى قبل بیم
در مــورد محبوب تریــن مكمــل غذایــی 
جهــان، اومــگا۳ هــم کــه بــا هــدف تقویــت 
مغــز و حفاظــت از قلــب مصــرف می شــود، 
نتایــج بــه دســت آمــده از تحقیــق دانشــگاه 
ــه  ــت اســت ک ــن واقعی ــاى ای ــاروارد گوی ه
تصــور عمومــی از آثــار مثبــت مصــرف ایــن 

مكمــل غذایــی نادرســت بــوده اســت.
ــالم  ــرد س ــزار ف ــی 2۶ ه ــن بررس ــی ای ط
کــه بیــش از 50 ســال ســن داشــتند، دو 
برابــر نیــاز روزانــه خــود ویتامیــن دى 
ــه 2  ــا روزان ــن آنه ــد. همچنی ــت کردن دریاف
ــر  ــد. دو براب ــی می خوردن ــن ماه ــرم روغ گ
میزانــی کــه مطابــق ادعــاى انجمــن ســامت 
ــی  ــكات قلب ــراد داراى مش ــه اف ــكا ب امری

ــود. ــده ب ــه ش توصی
پــس از پنج ســال 805 ســكتۀ قلبــی و مغزى 
در میــان افــراد مــورد بررســی گــزارش شــد 
و یک هــزار و ۶1۷ مــورد هــم ابتــا بــه 
ــابه  ــج مش ــن نتای ــد. ای ــد ش ــرطان تایی س
وضعیــت افــرادى بــود کــه ایــن مكمل هــاى 

ــد. ــرف نمی کردن ــی را مص غذای
در  دارو  متابولیســم  اســتاد  ســتار،  نویــد 
بــا  گفت و گــو  در  گاســكو  دانشــگاه 
ایندیپندنــت، بــا اشــاره بــه ایــن کــه بررســی 
بررســی  بزرگتریــن  هــاروارد  دانشــگاه 
ــردم  ــه م ــوده ب ــان ب ــه در جه صــورت گرفت
بــا  را  وقت شــان  کــه  می کنــد  توصیــه 

مصــرف ویتامیــن دى تلــف نكننــد.
ــرى  ــی دیگ ــج بررس ــه نتای ــاره ب ــا اش او ب
کــه در مــورد اومــگا۳ صــورت گرفتــه، 
ــن  ــی از ای ــه غلظت ــد ک ــان می کن ــر نش خاط
ــامتی  ــراى س ــال دارد ب ــه احتم ــل ک مكم
مفیــد باشــد اساســًا در محصوالتــی کــه مــا 
ــدارى  ــاى ســطح شــهرها خری از داروخانه ه

ــدارد. ــود ن ــم، وج ــی کنی م
ــی  ــه بازاریاب ــت ک ــد اس ــتار معتق ــاى س آق
هوشــمندانه  بســیار  غذایــی  مكمل هــاى 
انجــام شــده، امــا دســت آورد مصــرف آنهــا 
نتایــج بررســی ها  بــا شــواهد علمــی و 

نــدارد. هم خوانــی 
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باشــنده گان والیــت ننگرهــار کــه در نزدیــک مــرز تورخــم 
ــه در روســتاهاى شــان  ــد ک ــا دارن ــد ادع زنده گــی می کنن

هیــچ مكتــب دولتــی وجــود نــدارد.
ــن  ــی در ای ــاى دولت ــود مكتب ه ــه نب ــد ک ــان می گوین آن
ــان را درآن  ــا فرزندان ش ــت ت ــده اس ــبب ش ــا س بخش ه

ــتند. ــتانی  بفرس ــاى پاکس ــه مكتب ه ــرز ب ــوى م س
ــی  ــاب آموزش ــا نص ــان ب ــه فرزندان ش ــد ک ــان می گوین آن

ــد. ــوزش می بینن ــتان آم پاکس
در همیــن حــال، ریاســت معــارف ننگرهــار ایــن گفته هــا 
را می پذیــرد و می گویــد کــه بــه ایــن مشــكل بخش هــاى 

مــرزى ننگرهــار بــه زودى رســیده گی خواهــد شــد.
در نزدیــک مــرر تورخــم دانــش آموزانــی دیــده می شــوند 

کــه لباس هــاى نارنجــی بــر تــن دارنــد.
در  مكتــب  نبــود  علــت  بــه  دانش آمــوزان  ایــن 
روستاهاى شــان روزانــه بــراى آمــوزش در آن ســوى مــرز 

می رونــد. پاکســتانی  مكتب هــاى  بــه 

ــان نصــاب تعلیمــی  ــه آن ــد ک ــوزان می گوین ــن دانش آم ای
آمــوزش  اردو  و  پشــتو  زبان هــاى  بــه  را  پاکســتان 

. می بیننــد
ــوى  ــاى آن س ــت: »در مكتب ه ــوز گف ــداهلل، دانش آم فری
ترانه هــاى  و  می خوانیــم  را  پاکســتان  تاریــخ  مــرز 
پاکســتان را می خوانیــم و ســاعت هفــت صبــح می رویــم 

و دوازده ظهــر دوبــاره برمی گیردیــم«.
ملــی کشــور  بــه جــاى ســرود  دانش آمــوزان  ایــن 
ــد. ــرده ان ــاد ک ــتان را از ی ــی پاکس ــرود مل ــان س خودش

ــراى  ــا ب ــد: »درآنج ــرى می گوی ــوز دیگ ــد، دانش آم نوی
ــتان  ــخ افغانس ــد، از تاری ــتان می گوین ــخ پاکس ــا از تاری م
خبــر نــدارم. درآنجــا بســیار خــوب درس می دهنــد و بــه 

ــم«. ــرز می روی ــوى م ــر آن س ــن خاط همی
ــی  ــامانی را م ــه س ــن ناب ــار ای ــارف ننگره ــت مع ریاس
ــار  ــارف ننگره ــس مع ــینوارى، ریی ــرد. حســیب اهلل ش پذی
بــراى کــودکان کــه  از مشــكات  می گویــد: »یكــی 

آن ســوى مــرز می رونــد نبــود مكتــب بــود، امــا در 
ســال جــارى یــک مكتــب ســاخته شــد، امــا هنــوز هــم 
ســاختمان نــدارد و پــس از بســیار تــاش یــک ســاختمان 
ــاى  ــه زودى کاره ــه ب ــازیم ک ــی بس ــتن 1۶ صنف ــا داش ب
اعمــار آن آغــاز می شــود و بــاز مــی توانیــم کــه کــودکان 

ــم«. ــرز بازداری ــوى م ــه آن س ــن ب را از رفت
ــه آمارهــاى  ــراز می شــوند ک ــی اب ــا در حال ــن نگرانی ه ای
ــه در  ــد، روزان ــان می دهن ــار نش ــارف ننگره ــت مع ریاس
حــدود چهــار صــد تــن از دانش آمــوزان افغانســتان بــراى 

ــد. ــه آن ســوى مــرز می رون آمــوزش ب

موسســه انتخابــات آزاد و عادالنــۀ افغانســتان)فیفا( مدعــی 
اســت کــه کمیســیون انتخابــات آماده گــی الزم بــراى 
دســت  روى  ریاســت جمهورى  انتخابــات  برگــزارى 

ــت. ــه اس نگرفت
ــنبه،  ــروز دوش ــا دی ــی فیف ــس اجرای ــید، ریی ــف رش یوس
ــود  ــل از نب ــرى در کاب ــت خب ــک نشس ــرب در ی 21عق
انتخابــات  برگــزارى  بــراى  کمیســیون  آماده گی هــاى 

ریاســت جمهورى انتقــاد کــرد.
آقــاى رشــید گفــت: کمیســیون انتخابــات بــا آنكــه زمــان 
ــن  ــش از ای ــت جمهورى را پی ــات ریاس ــزارى انتخاب برگ
ــن  ــزارى ای ــراى برگ ــی ب ــت، آماده گ ــرده اس ــخص ک مش

ــه اســت. ــات را روى دســت نگرفت انتخاب
ــی  ــیون روى چگونگ ــن کمیس ــون ای ــه تاکن ــت ک او گف
برگــزارى چندیــن پروســۀ انتخاباتــی کــه در پیــش اســت، 
تصمیــم مشــخص و درســتی اتخــاذ نكــرده کــه این مســأله 
ــه ها و  ــن پروس ــان ای ــا در جری ــی از بروزچالش ه نگران
را  ریاســت جمهورى   انتخابــات  در  تأخیــر  احتمــال 

ــت. ــش داده اس افزای
آقــاى رشــید بــا اشــاره بــه چالش هــا، تخطی هــا و 
ــی صــورت  ــات پارلمان ــان انتخاب ــی کــه در جری تقلب های
ــک  ــت ی ــیون می بایس ــه کمیس ــت ک ــان داش ــت، بی گرف
پروســه اصاحــی کــه در چارچــوب آن نواقــص و 
کاســتی هاى گذشــته برطــرف شــده و از عــدم بــروز ایــن 
ــان  ــردم اطمین ــه م ــدى ب ــاى بع ــا در انتخابات ه چالش ه

دهــد را روى دســت می گرفــت.

امــا بــه گفتــۀ او: کمیســیون انتخابــات بــا وجــود در پیــش 
ــوولیت هاى  ــه مس ــی ک ــه انتخابات ــن پروس ــتن چندی داش
ســنگین را متوجــه کمیســیون می کنــد، دربخش هــاى 
ــی  ــا بی تفاوت ــداده و ب ــرج ن ــه خ ــی ب ــده توجه ــاد ش ی

برخــورد می کنــد.
او همچنــان مدعــی شــد کــه هــم اکنــون اعضا و مســووالن 
محلــی کمیســیون انتخابــات در والیــت شــدیداً زیــر نفــوذ 
ــرار  ــی ق ــدان محل ــی و زورمن ــاى سیاس ــار گروه ه و فش
ــاد و  ــه فس ــان زمین ــن جری ــت در ای ــن اس ــد و ممك دارن

ــا  ــود، ام ــاعد ش ــات مس ــۀ انتخاب ــدن پروس ــیب دی آس
ــچ  ــدان هی ــوذ زورمن ــرى از نف ــت جلوگی ــیون جه کمیس

ــدارد. ــرى ن تدبی
ــزى  ــی و مرک ــاى والیت ــی اعض ــل برخ ــر و تبدی او تغیی
کمیســیون و جابه جاشــدن آنهــا را کــه بــه گفتــۀ او، ایــن 
ــاص  ــع خ ــک مقط ــز در ی ــه را نی ــورت گرفت ــر ص اواخ
انتخاباتــی پرســش برانگیــز و مایــه نگرانــی از بــروز 
ــد. ــت ش ــان وضاح ــیون خواه ــده از کمیس ــب خوان تقل

ــاى  ــر و تبدیل ه ــم تغیی ــه رغ ــید، ب ــاى رش ــۀ آق ــه گفت ب

برخــی  در  کاندیــدان  اعتراضــات  برانگیــز،  پرســش 
ــاى  ــوى اعض ــت کارى آرا از س ــر دس ــی ب ــات مبن والی
ــه دارى  ــالون هاى نگ ــی س ــاى محافظت ــیون، کمره ه کمیس
ــال  ــأله احتم ــن مس ــدارد و ای ــود ن ــات وج آراى انتخاب
دســتكارى و تقلــب را در ایــن بخشــی پروســه نیــز 

ــت. ــش داده اس افزای
آقــاى رشــید اســتفاده از دســتگاه بایومتریــک در انتخابــات 
ــورد  ــه م ــی ک ــه در جاهای ــد ک ــمی خوان ــز میكانیس را نی
ــه، توانســته تكــرار رأى را تشــخیص  ــرار گرفت اســتفاده ق
دهــد امــا از کســر آراى تقلبــی بــه نفــع کاندیــدان 
ــتگاه  ــان وى دس ــه بی ــت، ب ــوده اس ــز ب ــخص عاج مش
ــن  ــات را تضمی ــودن انتخاب ــه ب ــل عادالن ــک اص بایومتری

. نمی کنــد
ــیون  ــخ گویی کمیس ــتار پاس ــا خواس ــی فیف ــس اجرای ریی
ــوى  ــه از س ــاى ک ــا و ادعاه ــام انتقاده ــه تم ــات ب انتخاب
ــب در  ــروز تخطــی و تقل ــر ب ــی ب ــران مبن ــزدان و ناظ نام
ــن نهــاد  ــات مطــرح می شــود شــده و از ای ــان انتخاب جری
ــدى آراى  ــد جمع بن ــدى در رون ــر ج ــه تدابی ــت ک خواس
بــراى جلوگیــرى از دســتكارى و تقلــب روى دســت 

ــرد. بگی
ــات از  ــزدان انتخاب ــادى از نام ــمارى زی ــن ش ــش از ای پی
والیت هــاى کابــل، پكتیــا، بغــان و قنــدوز ادعــاى 
تقلب هــاى گســترده در رونــد انتخابــات پارلمانــی را 
مطــرح کــرده و مدعــی شــدند کــه آراى انتخابــات پــس از 
ــه نفــع کاندیــدان مشــخص  شــمارش درغیــاب ناظــران ب

ــد. ــده ان ــتكارى ش دس
و  پذیرفتــه  را  تخطی هــا  ایــن  از  بخشــی  کمیســیون 
ــت  ــات در والی ــیون انتخاب ــدان کمیس ــمارى از کارمن ش

ــت. ــرده اس ــی ک ــتانی معرف ــه دادس ــا را ب پكتی

فیفا:

کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده گی ندارد

ننگرهاریان به حکومت:

 بـرای فرزنـدان ما مـکتب بسازیـد

د افغانســتان د بــر حقونــو خپلــواک کمېســیون تــه د 

کميشــرانو د غــوراوي بهیــر د کاندیدانــو او د مــدين ټولنــو 

ــخ دی. ــو رسه م ــختو انتقادون ــه س ــړو ل ــو غ د ځين

ــي د  ــه هغــې چــې ولســمر محمــد ارشف غن وروســته ل

بــر حقونــو د خپلــواک کمېســیون د تشــکیايت اصاحاتو 

پرېکــړه وکــړه، د دغــې بهیــر د بشــپړېدو لپــاره جــدي هڅې 

روانــې دي.

ــه  ــر پ ــه بهی ــګ، د دغ ــر څن ــګ ت ــارو د پرمخت ــو د چ خ

ــو شــمېر  ــه ی ــو ل ــه ځانګــړي ډول د مــدين ټولن ــدې پ وړان

ــه  ــو او ن ــې د کړن ــوراوي کمېټ ــوې غ ــوړې ش ــتازو د ج اس

ــود دي. ــه موج ــد انتقادون ــم تن ــه اړه ه ــۍ پ خپلواک

ــر  ــنی کمیش ــیون اوس ــواک کمېس ــو د خپل ــر د حقون د ب

او کاندیــد عبدالرحــامن هوتــک وايــي، د غــورواي کمېټــه 

ــه  ــوې او هغ ــه ش ــوا رامنځت ــه خ ــت ل ــیون د ریاس د کمېس

څــه کــوي چــې د کمېســیون اوســنۍ رهــري يــې غــواړي.

دی وایــي: »دا ګــډه کاري ډلــه او کمېټــه دوه کالــه وړانــدې 

پــه خپلــه د کمېســیون د ریاســت لــه خــوا رامنځتــه شــوې 

وه او هڅــه دا شــوې چــې داســې کســان پــه دې بهیــر کــې 

وي چــې هغــه پخپلــه د کمېســیون تــر اغېــر النــدې وي او 

ــه الس جــوړ شــوی وي، دا د ۸۱ کســانو لېســت  د دوی پ

هــم ډېــر خــراب جــوړ شــوی دی.«

د قانــون لــه مخــې، د بــر حقونــو د خپلــواک کمېســیون د 

کمیشــرانو د غــوراوي پروســه بایــد پــه هــرو ۵ کلونــو کــې 

تــر رسه يش، خــو پــه تېــر کــې دا کار پــه خپــل وخــت نــه 

ــه  ــم ل ــه ه ــمهاله رئیس ــیون اوس ــاد کمېس ــوی او د ی دی ش

تېــرو ۱۵ کلونــو پــه خپــل ځــای پاتــې ده.

ــه اســتازو  ــو شــمېر مــدين بنســټونو ل ــې ده چــې ی د یادون

ــیون  ــوا د کمېس ــه خ ــې ل ــوراوي کمېټ ــوې غ ــوړې ش د ج

ــه ۳۸۰  ــاره ل ــاب لپ ــرانو د انتخ ــرۍ او کمش ــوې ره د ن

ــو  ــه دوو ازموین ــوي او ل ــتل ش ــې اخيس ــو ازموین کاندیدان

ــريف  ــه ور مع ــیون ت ــط کمېس ــان مختل ــته ۸۱ کس وروس

ــوي دي. ش

ــي  ــې ځين ــې ي ــکیل ک ــه تش ــې پ ــیون چ ــط کمېس مختل

ــامل  ــران ش ــټونو م ــي بنس ــديل او قضاي ــران او د ع وزی

دي، د دغــو کســانو لــه ډلــې ۲۵ کاندیــدان ولســمر غنــي 

تــه د کمیشــرانو د انتخــاب پــه خاطــر ور پــه ګوتــه کــوي 

چــې ولســمر بــه بیــا لــه دې ډلــې نهــه تنــه د کميشــرانو 

ــه 6 ــه صفح ــې...                       ادام ــي چ ــه ټاک ــه توګ پ

د برش حقونو کمېسیون ته د کميشرنانو د غوراوي پر بهیر نیوکې
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