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استیناف 
ناعادالنه است

قدم شاه  جنرال  و  داخله  امور  وزیر  علومی  نورالحق 
ولسوالی  به  دیروز  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  شهیم 
این  مردم  به  و  رفتند  وردک  میدان  والیت  جلریز 
ولسوالی وعده سپردند که انتقام خون شهدای رویداد 

جمعه را از دهشت افگنان خواهند گرفت.
براساس خبرنامۀ وزارت داخله، جنرا علومی در دیدار 
در  ارتش  قطعات  فرماندهان  امنیه،  فرمانده  والی،  با 
بررسی  ضمن  جلریز  ولسوالی  مردم  و  وردک  میدان 
مسووالن  به  ولسوالی،  این  امنیتی  عمومی  وضعیت 
امنیتی هدایت داد تا هرچه عاجل در جهت سرکوب 
دهشت افگنان وارد اقدام شده و امنیت ولسوالی جلریز 

را به گونۀ کامل و مطمین تامین نمایند.
که  گفت  جلریز  مردم  با  دیدار  در  داخله،  امور  وزیر 
رویداد  شهدای  خون  انتقام  کشور  امنیتی  نیروهای 
به  و  گرفته  دهشت افگنان  از  را  جمعه  تروریستی 

این ولسوالی  امنیت  تا  تروریستان اجازه نخواهند داد 
را برهم بزنند.

وزیر امور داخله همچنان به تمامی مسوولین امنیتی در 
میدان وردک دستور داد تا هرچه عاجل عملیات های 
تمامی  پاکسازی  هدف  به  را  خویش  تروریستی  ضد 

مناطق این والیت از وجود دهشت افگنان راه اندازی 
نموده و زمینۀ زنده گی امن و با ثبات را به مردم فراهم 

سازند.
ستاد  رییس  شهیم  شاه  قدم  جنرال  حال،  همین  در 
مشترک ارتش بر تالش...                 ادامه صفحه 6
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می اندیشم پس هستم، هستم چون فکر می کنم،
 فکر می کنم چون شک می کنم.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

یک مقام امنیتی در جنوب شرق افغانستان:

هواپیماها در پکتیا 
به طالبان جنگ افزار پایین می کند

مجلس نماینده گان روز شنبه با اکثریت قاطع رأی رد به معصوم 
ستانکزی نامزد پیشنهادی وزارت دفاع داد. 

آقای ستانکزی 84 رای تایید گرفت، ولی 104 تن از نمایندگان 
به او رای رد دادند.

مجلس  عمومی  جلسه  در  نماینده گان  از  تن   213 مجموع  در 
گرفتن 107  با  ستانکزی  معصوم  محمد  آقای  و  داشتند  حضور 
دفاع  وزیر  و  آورد  به دست  را  پارلمان  اعتماد  می توانست  رای 

افغانستان شود.
رییس  ابراهیمی  عبدالرووف  دهی  رای  روند  پایان  از  پس  اما 
مجلس نتیجه رای گیری را این گونه اعالم کرد: » محترم معصوم 
ستانکزی با کسب 84 رای تایید...                  ادامه صفحه 6

مجلس  مسلح  نیروهای  کمیتۀ  رییس  مک کین،  جان 
سنای امریکا می گوید که دهشت افگنی تهدیدی علیه 

دوشادوش  کشورش  و  است  جهان  کشورهای  تمام 
افغانستان در برابر این پدیده مبارزه می کند.

با رییس جمهور  جان مک کین روز شنبه در دیداری 
غنی گفت که امریکا افغانستان را تنها نخواهد گذاشت 
کانگرس  خصوص  به  و  کشور  این  همکاری های  و 

امریکا با افغانستان ادامه خواهد داشت.
ریاست جمهوری صورت  ارگ  در  که  دیدار  این  در 
گرفت، رییس جمهور از همکاری های ایاالت متحده 
این  سپاس گزاری کرده و خواهان دوام همکاری های 

کشور برای ریشه کن کردن افراطیت شد.
این  با  نیز  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
رییس  دیدار  این  در  داشت.  دیدار  امریکایی  سناتور 
که  گفت  افراط گرایی  تهدیدهای  به  اشاره  با  اجرایی 
نیروهای امنیتی افغانستان به نماینده گی از تمام جهان 
با تروریسم می جنگند. آقای...           ادامه صفحه 6

دست رد مجلس
 به سینۀ معصوم ستانکزی

وزیر امور داخله در جلریز:
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بسیاری ها بر این باورند که ریاست جمهوری 
عزم و ارادۀ الزم برای ایجاد تغییرات در نظام 
کمیسیون  دلیل،  همین  به  و  ندارد  انتخاباتی 
اصالح نظام انتخاباتی در هاله یی از ابهام باقی 

مانده است. 
معیاد کارِ کمیسیون فعلی، عماًل بدون داشتن 
رییس و برگزاری حتا یک جلسه سپری شد و 
الزم است که در این مورد رییس جمهوری بار 

دیگر فرمان صادر کند. 
با وجود این که مقام های ارشد دولتی می گویند 
به  به زودی  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
کارِ خود آغاز می کند، اما واقعًا معلوم نیست 

که مراد از »زود« چه وقت است. 
به موقع  اگر  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
دولت  تشکیل  از  پس  فوراً  باید  شد،  ایجاد 
تا  می کرد  آغاز  خود  کارِ  به  نیز  ملی  وحدت 
و  انجام  انتخاباتی  نظام  در  الزم  اصالحات 
انتخابات پارلمانی در زمان قانونِی آن برگزار 
می شد. رییس جمهوری ماه ها به چانه زنی بر 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  نوعیِت  سر 
آن که  از  بعد  بود و  اجرایی مشغول  با رییس 
در  آمد،  به دست  آن  مورد  در  توافق  مقداری 
کودتایی  اقدامی  با  لحظات،  نخستین  همان 
زمینۀ فروپاشی آن را فراهم کرد. به این معنا 
که رییس جمهوری لحظاتی پیش از آغاز سفر 
به امریکا، فردی را به ریاست کمیسیون فرمان 
توافق  موردش  در  صورت  هیچ  به  که  داد 
صورت نگرفته بود و حتا جزو کسانی نبود که 

در فهرست ها از او نام برده شده بود. 
عماًل  خود  فرماِن  با  می خواست  اشرف غنی   
نظام  اصالح  کمیسیون  رأس  در  را  فردی 
ریاست  انتخابات  در  که  دهد  قرار  انتخاباتی 
جمهوری سال گذشته، یکی از افراد مظنون به 
تقلب و دامن زدن به فضای ملتهب در سطح 
این شخص  آوردن  با  غنی  آقای  بود.  جامعه 
انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون  رأس  در 
می خواست به دو هدف اصلِی خود دست پیدا 
اتفاق های  داشتِن  نگه  پوشیده  نخست،  کند: 
ایجاد  دوم،  و  گذشته؛  سال  انتخابات  زمان 
اصالحات ناچیز و غیرموثر در نظام انتخاباتی 

کشور. 
که  دارد  تالش  غنی  آقای  دیگر،  سوی  از 

مسووالن  با  هم چنان  انتخاباتی  کمیسیون های 
فعلی به کارِ خود ادامه دهند و اگر تغییراتی 
پایینِی  سطوح  می شود،  وارد  عرصه  این  در 
بسیاری  گفتۀ  به  کند.  احتوا  را  کمیسیون ها 
صورت  هیچ  به  رییس جمهوری  آگاهان،  از 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیوِن  نمی خواهد 
این  در  گسترده یی  تغییراِت  چنان  به  دست 
نظام بزند که رازهای افشا نشدۀ انتخابات ساِل 

گذشته برمال شوند. 
کمیسیون  ایجاد  که  می داند  جمهوری  رییس 
غیرجانب دار، برداشتن تیشه و فرو کوفتِن آن 
به ریشه های خود است. از جانب دیگر، حتا 
اگر در رأس این کمیسیون مهره های نزدیک به 
نمی توانند  باشند،  داشته  قرار  رییس جمهوری 
نسبت به گذشته با بی تفاوتی برخورد کنند و 
یا اصاًل آن را نادیده بگیرند. ایجاد کمیسیون 
انتخابات های  وضعیت  بررسی  معنای  به 
گذشته است که بتواند مشکالِت آن را دریابد. 
نیز  فرمایشی  کمیسیون  حتا  کمیسیونی  هیچ 
تقلب های  روی  به  را  خود  چشم  نمی تواند 
انجام شده در انتخابات سال گذشته ببندد و یا 

از آن تعریف تازه یی ارایه کند. 
دریافته  به خوبی  را  موضوع  این  غنی  آقای 
بوده  او  نفِع  به  کمیسیون  ایجاد  که  است 
ارگ  تالش های  دلیل،  همین  به  نمی تواند. 
ایجاد کمیسیون  به عدم  حاال عمدتًا معطوف 
غنی  آقای  است.  انتخاباتی  نظام  اصالح 
می خواهد فضایی را به وجود آورد که دولت 
مجبور شود در موجودیت همین کمیسیون ها 
و نظام انتخاباتی، دست به برگزاری انتخابات 

پارلمانی بزند. 
مقام های  زبان  از  هرازگاهی  که  هم  سخنانی 
مورد  در  جمهوری  رییس  به  نزدیک 
کمیسیون اصالح  بودن گشایش  قریب الوقوع 
بیشتر مصرف  انتخاباتی شنیده می شود،  نظام 
داخلی دارد تا بتواند افکار عمومی را تخدیر 

کند. 
حرکت هایی را که آقای غنی در جهت تشکیل 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی انجام می دهد، 
تقابل گرایانه  و  بازدارنده  حرکت های  بیشتر 
در  می شود.  کمیسیون  ایجاد  مانع  که  است 
آخرین مورد گفته می شود که رییس جمهوری 

کمیسیون  ریاست  به  را  فردی  دیگر  بارِ  یک 
نامزد کرده که بازهم از تیم خودش و از افراد 

مظنون به تقلب های گسترده است.
کمیسیون  تشکیل  از  جمهوری  رییس  اگر   
اصالح نظام انتخاباتی هراس ندارد، چرا فردی 
از تیم خودش  را در رأس آن نمی گمارد که 
یافت  فردی  کشور  سراسر  در  آیا  نباشد؟ 
اصالح  کمیسیون  ریاست  بتوان  که  نمی شود 
نظام انتخاباتی را به او سپرد که از افراد نزدیک 

به آقای غنی نباشد؟ 
گماشتن افرادی از تیم خود در رأس کمیسیون 
این  بر  بودن  مصر  و  انتخاباتی  نظام  اصالح 
جمهوری  رییس  که  می دهد  نشان  موضوع 
جلو  می خواهد  و  می ترسد  چیزهایی  از 
اتفاق هایی را در آینده بگیرد. رییس جمهوری 
نظام  اصالح  گونه  هر  بر  را  فعلی  وضعیت 
هیچ  می خواهد  و  می دهد  ترجیح  انتخاباتی 
و  مشروعیت  از  کشور  سه گانۀ  قوای  از  یک 

صالحیت الزمِ قانونی برخوردار نباشد. 
 رییس جمهوری در پی ایجاد بی ثباتی در میان 
نهادهای دولتی است تا ندانم کاری های او را 
آقای  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  کنند.  توجیه 
دلیل  همین  به  و  نمی بیند  خود  نفِع  به  غنی 
گونه هایی  به  که  است  کرده  تالش  همواره 
نظام  اصالح  کند.  جلوگیری  آن  تشکیل  از 
مشکالِت  این که  ضمن  می تواند  انتخاباتی 
را  ارگ  دست های  سازد،  برمال  را  گذشته 
آیندۀ  انتخابات  در  دیگر  تقلب های  انجام  در 

پارلمانی سد شود. 
تالش  در  غنی  آقای  که  کرد  نباید  فراموش 
است عده یی از افراد نزدیک به خود را وارد 
پارلماِن کشور سازد و این افراد در موجودیت 
مکانیسم های دقیق و حساب شده، بدون شک 
نخواهند توانست به این آرزوی خود برسند. 
زمانی  تا  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
اهداِف  اساسی ترین  به  جمهوری  رییس  که 
کار  به  نکند،  پیدا  دست  مورد  این  در  خود 
آغاز نخواهد کرد. او حتا حاضر است بر سِر 
رییس  با  انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون 
در  دادن  باج  با  و  شود  معامله  وارد  اجرایی 
اصالح  کمیسیون  مدیریت  دیگر،  بخش های 

نظام انتخاباتی را در اختیار بگیرد. 
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احمـد عمران

چرا کمیسیوناصالح نظام انتخاباتی 

تشکیل نمی شود؟

 

باید  نامزدوزیری که به قول رییس جمهور غنی  معصوم استانکزی، 
اعتماد  رای  مجلس  نماینده گان  از  نتوانست  می شد،  دفاع  وزیر 
دفاع  وزارت  سرپرست  عنوان  به  بدین سو  دیری  از  که  او  بگیرد. 
ِسَمت  این  برای  پرحاشیه یی  و  تنها چهرۀ جنجالی  نه  می کرد،  کار 
بود، بلکه در مأموریت موقتش توفیق و ابتکار چندانی هم از خود 
که  افغانستان  مردم  اخیر دشمنان  بود. حمالت  نگذاشته  نمایش  به 
به جلریز، همه  اخیر  تراژیک  از جمله حملۀ  مانده  بی جواب  اکثراً 
شاهکارهایی از کارنامۀ حکومت وحدت ملی و از جمله سرپرست 

وزارت دفاع آن است. 
رای نیاوردن معصوم استانکزی اما بیشتر از آن که ریشه در عملکرد 
زمان  در  او  کارنامۀ  به  باشد،  داشته  دفاع  وزارت  سرپرستی  در  او 
مأموریتش در شورای عالی صلح برمی گردد. در زمانی که او رییس 
انتحاری یی که به  دفتر شورای عالی صلح بود، استاد ربانی توسط 
شهادت  به  بود،  یافته  را  او  با  دیدار  فرصت  استانکزی  هماهنگی 
رسید و پس از آن هم این پرونده مانند بسیاری از پرونده های دیگر 

سرپوشیده و مبهم باقی ماند. 
علت دیگر رای نیاوردن استانکزی، بی تجربه گی او در امور نظامی 
در  کاری  تجربۀ  هم  نه  و  آمده  نایل  جنرالی  رتبۀ  به  نه  او  بود. 
و  تخصص  اصل  اساس  به  این رو  از  دارد.  جنگی  و  نظامی  امور 
شایسته ساالری هم به نظر نمی رسد که او نامزد ایده آلی بوده باشد. 
قابل  عملکرد  چندان  هم  دفاع  وزارت  در  سرپرستی اش  دورۀ  در 
ستایشی از او به چشم نیامد. اگر وزیر داخلۀ کشور پس از آمدنش با 
رزم جامه پوشیدن و به میدان جنگ رفتن مورد ستایش قرار گرفت و 
با وجود همۀ هزینه های ممکن اعتراف کرد که دست های داخلی در 
ناامنی های شمال است، سرپرست وزارت دفاع چنین جسارت هایی 

از خود نشان نداد. 
مختلف  نقاط  در  بسیار  حمالت  علی رغم  مدت  این  طول  در 
نمی رسید  گوش  به  دفاع  وزارت  از  بلندی  صدای  چندان  کشور، 
که مایۀ دلگرمی مردم شود. اگر معصوم استانکزی قرار می بود کار 
خارق العاده یی از خود به نمایش بگذارد، فرصت کافی و وافی زیادی 
داشت که هنرنمایی کند. اما او حتا در روز اولی که به مجلس معرفی 
شد، زمانی که مجلس مورد حمله قرار گرفت، نه تنها ابتکار عملی 
از خود به نمایش نگذاشت، بلکه در میان حاشیه های بسیار حادثۀ 

متذکره، هیچ صدایی از او شنیده نشد.
همۀ این ها نشان می دهد که متأسفانه آقای استانکزی از همان نخست 
هم گزینۀ مناسبی برای وزارت دفاع نبود. ماهیت ارگان های امنیتی 
نهادها  این  در رأس  ممکن  افراد  که کم حاشیه ترین  می کند  ایجاب 
از سال ها پیش دست کم  اما  ایفای وظیفه نماید. معصوم استانکزی 
از رهبران بزرگ جمعیت متهم بوده  به دست داشتن در قتل یکی 
است و از این بابت فرد پرحاشیه یی به شمار می رود. گزینش او به 
عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع، از همان نخست هم کار اشتباهی بود. 
می توان  به قطع  کنونی،  فضای  در  امنیتی  حاد  وضعیت  به  توجه  با 
گفت که ما وقت و فرصت زیادی برای آزمون و خطا نداریم. وقتی 
با آمدن استانکزی به  از دو سر حکومت وحدت ملی یک سِر آن 
می کند، چی ضرورت  مخالفت  به شدت  دفاع  وزارت  نامزد  عنوان 
است که حتمًا رییس جمهور غنی بر وزیر شدن او پافشاری و اصرار 
کند؟ مگر به قول معروف در کشور ما قحط الرجال آمده که گزینه یی 
بهتر و مناسب تر از معصوم استانکزی در پیش روی رییس جمهور 

نباشد؟
حاال که استانکزی با رای کمی که آورد وزیر دفاع نشد، متأسفانه به 
نظر می رسد که باز هم باید طعم تلخ برهوِت امنیتی را تجربه کنیم. 
با نامزدوزیری استانکزی و رای نیاوردن او، چند ماه فرصت سوزی 
کردیم و این در شرایطی که امنیت برای مردم مان از نان شب هم 
ناامیدکننده است. اگر به جای استانکزی امروز فرد  واجب تر است، 
کم حاشیه تر و ملی تری معرفی می شد، امروز به احتمال زیاد ما وزیر 
برنامۀ صدروزۀ کاری اش  دفاع ملی می داشتیم که در همین روزها 
را به مردم می گفت و تا اندازه یی امید را در دل ها زنده می کرد. اما 

معرفی استانکزی این فرصت را از ما گرفت.
از رهبران  تنها چیزی که می توان  با در نظر گرفتن شرایط حاضر، 
یک  زودتِر  هرچه  معرفی  داشت،  انتظار  ملی  وحدت  حکومت 
که  نیست  شکی  است.  ملی  دفاع  وزارت  برای  جدید  نامزدوزیر 
مهم ترین خواست مردم در شرایط کنونی، امنیت است و دست یافتن 
به امنیت نیازمند مدیران مدبّری است که بتوانند چالش های امنیتی 
رییس جمهور  بار  این  می رود  امید  کنند.  بدل  فرصت  به  را  فرارو 
به  آورد،  دست  به  استانکزی  آقای  معرفی  از  که  تجربه یی  با  غنی 
دنبال چهره های جنجالی و پرحاشیه نگردد و به جای آن بر اصل 

شایسته گی و تخصص تأکید کند.
اگر کسی قرار است به عنوان وزیر دفاع کشور معرفی شود، شکی 
نیست که بیش از هر چیز باید شخصیتی ملی و همه پذیر باشد؛ ورنه 
از  بسیاری  میان  در  دشمن  و  دوست  تعریف  هنوز  که  فضایی  در 
دولت مردان ما وجود ندارد، جنگ با هراس افکنی در فضای کنونی 
در  که  می شود  آن  و حاصلش  می یابد  تنزل  قومی  به جنگ  گاهی 
مذهبی  یا  و  سمتی  قومی،  قرائت  هرگونه  بودیم.  شاهدش  جلریز 
خواهد  به جا  بسیاری  ناگوار  پیامدهای  بدون شک  هراس افکنی  از 
گذاشت و رییس جمهور غنی بهتر از هر کِس دیگری این را درک 
می کند. پس انتظار می رود که رییس جمهور غنی این بار در گزینش 
معیارهای  در  هم  و  کند  عمل  سریع تر  جدید  نامزدوزیر  معرفی  و 

انتخاب او تجدید نظر نماید.

منتـظر دومـی
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انتقاد تند رهبران هزاره از حادثۀ جلریز:

بـایـد تحقیـق شـود

و  جمهوری  رییس  دوم  معاون  دانش،  سرور 
اعالم   اجرایی  ریاست  معاون  محقق،  محمد 
کردند که باید درباره حادثه ولسوالی جلریز که 
منجر به کشته شدن 22 سرباز نیروهای امنیتی 
شد، تحقیق و کسانی که در این زمینه کوتاهی 

کرده اند، مجازات شوند.
آنها در مراسم رسمی تشییع جنازه این سربازان 

در کابل صحبت می کردند.
افغانستان  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
از  را  امنیتی  نیروهای  اجساد  با  بدرفتاری  هم 
سوی گروه مخالف مسلح، محکوم کرده است. 
به  یا  و  کشتن  از  پس  که  بود  شده  گزارش 
اسارت گرفتن سربازان در جلریز، آنها را گردن 

زده  یا مثله کرده اند.
اقوام  از  همه  که  سربازان  این  اجساد  دیروز 
تن   1۶ جسد  و  منتقل  کابل  به  بودند،  هزاره 
آنها به زادگاه آنان در والیت بامیان منتقل و به 

خانواده آنها سپرده شد.
امنیتی  نیروهای  سرباز   22 جلریز  حادثه  در 
زمانی کشته شدند که بعد از حدود 24 ساعت 
محاصره توسط نیروهای مخالف دولت به آنان 

مهمات و نیروهای کمکی نرسید.
رییس  کرزی،  حامد  دوم  معاون  خلیلی،  کریم 
حادثه  که  گفت  افغانستان  سابق  جمهوری 

پایتخت  کابل  والیت  کیلومتری   20 در  جلریز 
دولت  اداره  و  مدیریتی  ضعف  دهنده  نشان 
وحدت ملی افغانستان و مایه رنج مردم کشور 

است.
او گفت که خود موضوع محاصره این نیروها 
میان  در  افغانستان  امنیتی  ارشد  مقامات  با  را 
گذاشته ولی جواب شنیده که اوضاع به حدی 
داده  گزارش  خلیلی  آقای  به  که  نیست  وخیم 

شده است.
متری   200 در  که  سربازانی  که  شد  مدعی  او 
سربازان گیر مانده در محاصره قرار داشتند، نیز 

با این موضوع با بی تفاوتی برخورد کردند.
اجرائی  رییس  دوم  معاون  محقق،  محمد 
 30 حدود  افراد  این  که  گفت  نیز  افغانستان 
به  دادند کسی  فریاد کمک سر  ساعت »هرچه 

آنان لبیک نگفت.«
اینکه در نحوه وقوع این حادثه  با اشاره به  او 
خواستار  ما  گفت:«  دارد  وجود  جدی  ابهام 
و  قضیه  این  بررسی  برای  هیات خواهیم شد، 

مجرمان آن باید مجازات شوند.«
گفت  مراسم  این  در  نیز  دانش  سرور  آقای 
نهادهای  خصوص  به  افغانستان،  دولت  که 
امنیتی باید پاسخ گوی این حوادث باشند. باید 
که  تعلل  و  تاخیر  هماهنگی ها،  نا  مشکالت، 

مطرح است، شناسای شود و کسانی که در این 
قرار  تعقیب  مورد  باید  می کنند،  کوتاهی  زمینه 

بگیرند.
سرور دانش، معاون رییس جمهوری و محمد 
حکومت  در  اجرایی  ریاست  معاون  محقق، 
وحدت ملی هستند و در عین حال از عملکرد 

نیروهای حکومت انتقاد می کنند.
درگیری ها از روز پنجشنبه در ولسوالی جلریز 

در والیت میدان وردک آغاز شد.
در  امنیتی  نیروهای  که  شد  اعالم  جمعه  روز 
محاصره نیروهای مخالف قرار دارند و چندین 
افتاده  مخالف  نیروهای  دست  به  آنان  پاسگاه 

است.
درگیری در ولسوالی جلریز از ساعات نخست 
روز پنجشنبه با تهاجم گسترده پیکارجویان به 

پست های نیروهای امنیتی افغانستان آغاز شد.
گفته  وردک  میدان  والی  معاون  حسین،  ذاکر 
که حداقل شش پست ارتشی در این ناحیه به 

دست جنگجویان طالبان افتاده است.
به گفته او، صدها پیکارجو در این منطقه تجمع 

کرده اند.
 ۶0 تنها  و  شده  واقع  کابل  غرب  در  جلریز 

کیلومتر از پایتخت فاصله دارد.

وزارت مالیه:

عواید گمرکات دو برابر 
شده است

ترکمن های جوزجان:

 والی جدید را نمی خواهیم 

نگرانی هند از نفوذ داعش در افغانستان
آژانس های اطالعاتی هند نسبت به گسترش گروه تروریستی داعش در مناطقی از 

افغانستان  و پاکستان و احتمال گسترش آن در هند هشدار می دهند.
به گزارش پایگاه خبری بیزینس تایمز، حضور اعضای گروه تروریستی داعش 
در والیات فراه و ننگرهار اخیرا افزایش یافته است. در حال حاضر آژانس های 
اطالعاتی هند به دلیل نزدیکی این ایاالت به پاکستان نسبت به گسترش داعش 
در سراسر این منطقه و روبه رو شدن هند با تهدید امنیتی و جدی نگران هستند.

به گفته مقامات ارشد اطالعاتی هند، نگرانی این کشور نزدیکی ایالت ننگرهار 
به منطقه خیبر و احتمال ورود داعش به دره ایندوس است. اگر داعش بتواند در 
افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی گسترش یابد، هند نیز با تهدیدی جدی رو 

به رو خواهد شد.
این در حالی است که داعش حضور خود را تاکنون در منطقه افغانستان پاکستان 

ثابت کرده است.
اولین تاییدیه حضور این گروه  تروریستی در این منطقه زمانی رخ داد که داعش 
مسئولیت حمله انتحاری 18 اپریل را که طی آن 15 تن کشته و بسیار زخمی 

شدند پذیرفت.
پس از این حمله تاکنون دست کم شش حمله بین شبه نظامیان داعش و طالبان 
گزارش شده است. گزارش های اطالعاتی همچنین حاکی از آن است که داعش 
نام منطقه افغانستان، پاکستان را »دولت اسالمی خراسان« گذاشته و حافظ سعید 

خان، یکی از فرماندهان سابق طالبان به ریاست آن منصوب شده است.
مساله  هند  وزیر  نخست  مودی،  نارندرا  پیشروی ها،  این  پی  در  می رود  انتظار 
داعش را در دینداری های دو جانبه خود با پنج کشور آسیای مرکزی مطرح کند.

ابراز  افغانستان  افزایش عواید گمرکات  مالیه در خصوص   وزارت 
خوشبینی کرد که در شش ماه نخست سال جاری، عواید در حال 

افزایش است.
اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه گفت: عواید گمرکات 
درصد   7 تا   ۶ گذشته،  سال  به  نسبت  اول  ماه  شش  در  افغانستان 

افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت مالیه خاطرنشان کرد: این وزارت در سال 13۹4 
خورشیدی، عواید افغانستان را به بیش از 123 میلیارد افغانی تعیین 
کرده بود که انتظار می رود تا آخر سال جاری، این وزارت در جمع 

آوری گمرکات به هدف تعیین شده دست خواهد یافت.
وزارت مالیه آمار داد که در شش ماه گذشته، عواید گمرک والیت 
هرات، بیش از 12 میلیارد افغانی عواید به دست آمده است. از گمرک 
والیت فراه بیش از 3.5 میلیارد افغانی و از گمرک والیت نیمروز، 

بیش از سه میلیارد افغانی عواید جمع آوری شده است.
سال  به  نسبت  افغانستان  گمرک  سه  در  عواید  آمارها،  این  بنیاد  بر 

گذشته، دو برابر افزایش یافته است.
در همین حال، وزارت مالیه افغانستان هشدار می دهد: هرگاه شرکت 
های داخلی و خارجی از دادن مالیات فرار کنند، به نهادهای عالی و 

قضایی معرفی خواهند شد.
مقام های وزارت مالیه از تدابیر جدید در راستای مبارزه با فساد در 
ایجاد  با  که  کردند  امیدواری  ابراز  و  زده  افغانستان سخن  گمرکات 
سیستم الکترونیکی در این گمرکات، از فساد جلوگیری کرده و باعث 

افزایش عواید خواهد شد.
این در حالی است که چند روز پیش وزیر مالیه به رسانه های خارجی 
کرده  شکایت  خارجی  شرکت های  توسط  مالیات  پرداخت  عدم  از 
بود. اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفته بود: اگر شرکت های امریکایی در 
انترپول شکایت خواهد  به پولیس  نکنند  مالیات پرداخت  افغانستان 

کرد.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1572 یک       شنبه             14سرطا   ن   /   تیر        y 1394  18 رمضا  ن  ا لمبا  رک     y 1436   5 جو  ال  ی       2015 گزارش

صدها تن از شهروندان قوم ترکمن والیت جوزجان، صبح روز شنبه 
برای برکنار والی جدید جوزجان در این والیت راه پیمایی کردند.

و  اند  شده  پیشین  والی  قوینلی  بایمراد  خواستار  متعرضان  این 
می گویند که دولت بدون مشوره با مردم، مولوی لطف اهلل عزیزی را 

به صفت والی تعیین کرده است.
راه پیمایان با ترتیب یک قطع نامه از حکومت وحدت ملی خواستند تا 

والی پیشین جوزجان را دوباره به سمتش بگمارد.
نکند  توجه  آن ها  به خواستۀ  اگر دولت  که  معترضان می گویند  این 
شاهراه جوزجان – سرپل را مسدود و به راه پیمایی شان ادامه خواهند 

داد.
در همین حال بایمراد قوینلی والی پیشین جوزجان به رسانه ها گفته 

که مداخالت بیرونی در برکناری وی نقش داشته است.
او می افزاید که حکومت باید به خواست و حقوق قوم ترکمن توجه 

کند.
پیش از این نیز شماری از باشنده گان والیت های بامیان و دایکندی به 
تقرر طاهر زهیر منحیث والی این والیت و معصومه مرادی منحیث 
زده  و تحصن  راه پیمایی  به  و دست  کرده  اعتراض  دایکندی؛  والی 

بودند.
این راه پیمایی ها در حالی برگزار می گردد که چندین والیت افغانستان 

والی ندارند و از سوی سرپرست ها اداره می شوند.



شاهرخ شهرابی

د( بعد روان شناختی اعمال
اخالقی،  نظریه های  به  توجه  بدون 
انسان از بعد روان شناختی در برخورد با 
پیرامون خود، واکنش هایی نشان می دهد. 
این واکنش ها یا مثبت هستند و یا منفی 
وجود  خنثایی  واکنش  هیچ  اصل  در  و 
باشد،  اثرگذار  ما  بر  عملی  اگر  ندارد. 
نشان  واکنش  آن  به  نسبت  بی تردید 
نامیده  خنثا  که  واکنشی  داد.  خواهیم 
آن  به  پاسخ  یا  موجد  اصل  در  می شود، 
بر ما، نه به طور مستقیم و نه غیر مستقیم 
آن  به  نسبت  بخواهیم  که  نمی گذارد  اثر 
بدون  پاسخ ها  این  دهیم.  نشان  واکنش 
هیچ تردیدی تحت تأثیر محیط و عوامل 
صرف  این که  منظور  می باشند.  بیرونی 
تمام  نمی تواند  اخالقی  نظریۀ  به  اعتقاد 
عمل  به  پاسخ ها  و  قضاوت ها  مصادیق، 
اخالقی را جهت دهد. حتا اگر در ظاهر 
قلمرو  در  حرکت  جهت  در  تالش  هم 
تأثیر  تحت  فرد  ناخودآگاه  در  باز  باشد، 
خود  اخالقی  تیوری های  فرای  چیزی 
برداشت  این  نباید  بحث  این  از  است. 
شود که حاالت متغیر انسانی باعث ایجاد 
بیان  می شود. غرض  اخالقی  تکثرگرایی 
این نکته است که در قضاوت اخالقی و 
بدون  ایدئولوژیکی،  بحث های  ورای  در 
وجود  اثربخشی  روانی  انگیزه های  شک 
دارند. شاید انسان در موقعیتی قرار گیرد 
مکلف  را  خود  احساسی  لحاظ  از  که 
این  آیا  ولی  دهد،  انجام  را  عملی  بداند 
عمل ناشی از احساسات روانی می تواند 
ذکر  قابل  هم  مهم  این  باشد؟  اخالقی 
است که انسان ها دربارۀ احساسات خود 
دچار تردیدهای اخالقی نیز می شوند. آیا 

اساسًا تکالیف احساسی اخالقی اند؟
و  اخالقی  نظریات  بررسی  به  ادامه  در 
سیر تحول اندیشۀ اخالقی در عصر مدرن 
خواهیم پرداخت که خود به پاسخ گویی 
خواهند  باال  در  مطرح شده  سواالت 

پرداخت.
و  مدرنیسم  مدرن،  دوران  دوم؛  بخش 

اخالق 
مدرنیسم

مدرنیسم  متفکرین،  از  بسیاری  اعتقاد  به 

دورانی تاریخی است که پس از رنسانس 
میانی  قرون  از  و پس  اروپا  در  فرهنگی 
را هم زمان  آن  نیز  برخی  البته  آغاز شد. 
با آغاز انقالب صنعتی فرانسه و عده یی 
نظام  فعالیت  آغاز  با  هم عصر  را  آن  نیز 
دانسته اند.  آزاد  بازار  و  سرمایه داری 
مدرن  عصر  نشانه های  کلی،  طور  به 

عبارت اند از:
۱ـ رشد شهرنشینی
۲ـ گسترش علوم

3ـ پدید آمدن نهادهای اجتماعی، سیاسی 
و آموزشی جدید

بحث  برای  همه گانی  قلمرو  پیدایش  4ـ 
و گفت وگو

5ـ از میان رفتن تدریجی نظام های نسبی
۶ـ جدایی مذهب از سیاست

7ـ حضور مردم در فعالیت های اجتماعی 
و سیاسی

با  حقوقی  و  قانونی  نظام های  ظهور  8ـ 
تکیه بر حقوق فردی یکسان

و  مردم ساالر  نطام های  گسترش  ۹ـ 
بروکرات.

ویژه گی  مدرنیسم  کرد  اظهار  می توان 
 1۶ قرن  از  کم وبیش  که  است  تاریخی 
میالدی در اروپا آغاز و تا عصر ما ادامه 

یافته است.)حقیقی، شاهرخ. 137۹(
)ایده های  جنبش  سه  با  مدرن  دوران 
سه گانه( و ایدۀ بزرگ و نسبتًا موفق )و نه 

لزومًا صحیح( شناخته می شود:
یا  و  عقل گرایی  خردگرایی،  ایدۀ  ۱ـ 
راسیونالیسم)Rationalism(: اعتقاد بر 
این که هر امری در مورد حقایق اساسی 
بشری  عقل  وسیلۀ  به  می توان  را  عالم 
به  می توان  را  پدیده  هر  و  نمود  تبیین 
دور  به  عقلی  گزاره های  و  عقل  وسیلۀ 
از هر اندیشۀ وحیانی و ما بعد طبیعی یی 

تفسیر نمود.
دانش گرایی،  علم گرایی،  ایدۀ  ۲ـ 
یا  علمی  اثبات گرایی 
اندیشه یی   :)Positivism(پوزیتیویسم
مبتنی  را  تفکر  معتبر  نوع  تنها  که  است 
است  معتقد  و  می داند  علمی  روش  بر 
شناخت در جهان صرفًا محدود به تجربۀ 
حسی است و به گفتۀ راسل، اگر نتوان از 
چیزی آگاهی تجربی به دست آورد، هیچ 

آگاهی نمی توان از آن به دست آورد.

یا  سیاست  از  دین  جدایی  ایدۀ  ۳ـ 
به   :)Secularism(سکوالریسم
تفکری است  صورت کلی، سکوالریسم 
معتقد به جلوگیری از دخالت دین و امور 
کلی مذهبی در سطح وسیع جامعه و در 
نوعی روش  تبیین  آن. و در اصل،  ادارۀ 
زنده گی و مجموعه یی از ارزش هاست که 
مدعی می شود دنیا را با دلیل و منطق بهتر 
با مفاهیمی چون  تا  می توان تفسیر نمود 

ماورای طبیعت، دین، خدا و... .
این سه اندیشه، ارتباط معناداری با یکدیگر 
دارند. به طوری که می توان عقل گرایی را 
و  دانست  پوزیتیویستی  تفکر  اصلی  پایۀ 
منطقِی  حاصل  و  نتیجه  را  سکوالریسم 
پوزیتیویستی.  و  راسیونالیستی  تفکر  دو 
اعتقاد به محوریت خرد، باعث اعتماد به 
دانش بشری از هر نوع آن نتیجه یی جز 
ظهور عقل گرایی علمی در بر نداشت. به 
نوعی  علم  به  سروش،  عبدالکریم  تعبیر 
آن  بر  که  چیزی  هر  شد.  داده  قداست 
منطقی،  می شد،  زده  علمی  برچسب 
عقلی، صحیح و قابل قبول بود و علمی 
حقیقی  و  بودن  درست  با  هم تراز  بودن 

بودن به کار می رفت.
که  می آید  بر  چنین  باال  مقدمات  از 
باب  در  بود  تفکراتی  آغازگر  مدرنیسم 
نگرش علمی ـ عقالنی به دنیا و به دور 
از هر گونه خرافه پرستی و مذهبی گری. 
در واقع اندیشۀ مدرن به قول لیوتار دایه 
فروم  اریک  قول  به  و  بزرگ«  »روایت 
را  نامحدود«  پیشرفت  بزرگ  »وعدۀ 
داشت و برای تحقق آن، به دنبال تجویز 
دستگاه های  تبیین  جهان گستر،  نظام های 
وظایف  و  واحد  اعمال  عظیم،  فکری 
پیامد  بود.  انسان ها  همۀ  برای  یکسان 
دین،  شدن  فردی  هدف،  و  دیدگاه  این 
فردباوری و خودپرستی، خودمدارانگاری، 
گرایش به شالوده باوری و مالکیت فردی 
یکی  دوران،  این  در  است.  بوده  افراطی 
از بزرگ ترین واضعان و مدافعان اخالق، 
یعنی دین و تفکر دینی به نسبه از اعتبار 
مورد  دینی  اخالق  آن،  دنبال  به  و  افتاد 
هجوم قرار گرفت و دستگاه های فراگیر 
فلسفی و عمدتًا الحادی، در مقام مرجع 

نهایی مشروعیت به اعتبار رسیدند. 
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بخش یازدهـم
بخش دوم

عبدالحفیظ منصور
صوفی نعیم و غالم مصطفی در کوه پیاوشت هدف گلولۀ مردم قرار گرفتند؛ اولی، زخمی 
و دومی، جابه جا شهید گردید. جسد ایشان را مردم کشان کشان از کوه ها پایین کردند تا 

این که اولی نیز به شهادت رسید.
گویند صوفی نعیم، از فرط تشنه گی در حالی که زخمی بود از مردم می خواست به وی آب 
دهند، اما کسی به وی اعتنا نمی کرد و به جای آن، ریش انبوه و زیبایش را آتش زدند.)1(
شیرمحمد و محمدعثمان دین پرور به طرز مشابهی در عالقه داری حصۀ دوم شهید شدند 
و جسدهای شان توسط هلیکوپتر به کابل منتقل گردید. باآلخره از میان این دسته، هشت 
تن شهید و نُه تِن دیگر توسط مردم دستگیر و بقیه در مغاره های کوه پنهان شده و مدتی 

بعد راهی پاکستان گردیدند.
قطعۀ  افراد  حامل  که  داوودخان  دولت  هلیکوپتر  چهار  روز،  همان  بعدازظهِر   2 ساعت 
قریۀ  زمین های  در  قابضان(  قریۀ  )از  قاسم  محمد  جگرن  رهنمایی  به  بودند،  کماندو 
»خواجه« به زمین نشستند و فردای آن روز وزیر دفاع رژیم با تعدادی قوای دیگر وارد 
پنجشیر گردیدند و فعالیت دولت در منطقه از سر گرفته شد و به دستگیری کسانی که با 
مجاهدین همکاری کرده بودند، پرداخت. برای دستگیری وکیل عبدالقیوم از سفیدچهر که 
دو پسرش در این قیام شرکت داشتند و خود نیز مویدشان بود، دولت چند بار با اعزام نیرو 

تالش به خرج داد، اما سودی نبخشید.
دولت داوود خان به کسانی که مجاهدی را شهید و یا دستگیر و تحویِل دولت داده بودند، 

چند جریب زمین در کوهستاِن شمالی بخشید و مورد نوازش شان قرار داد.
 

اسامی قیام گران
کسانی که در این قیام سهیم بودند، عبارت اند از:

صوفی محمد نعیم، که در کوه پیاوشت شهید شد.  .1
حفیظ اهلل افضلی برادر قوماندان صفی اهلل شهید از هرات که در »لغانه اورنگ«   .2

از ناحیۀ چشم، زخمی و در زندان دهمزنگ شهید شد.
غالم مصطفی از اندراب که در کوه پیاوشت شهید شد.  .3

میر غالم رسول از خوست فرنگ که در عالقه داری حصۀ اول شهید شد.  .4
محمد نسیم که در عالقه داری حصۀ اول شهید شد.  .5
شیرمحمد از بدخشان که در »راه تنگ« شهید شد.  .۶

محمد عثمان دین پرور از هرات که شهید شد.  .7
استاد گل محمد از وردک که شهید شد.  .8

محمد ولی از قریۀ فروبل پنجشیر که در پیاوشت دستگیر شد.  .۹
انجنیر شفیق اهلل از قریۀ پیاوشت که در پیاوشت دستگیر شد.  .10

شاه ابدال از قریۀ پشغور که در رحمان خیل بازارک دستگیر شد.  .11
محمد نعیم ولد وکیل عبدالقیوم از قریه سفیدچهر که در رحمان خیل بازارک   .12

دستگیر شد.
احمدجان ولد وکیل عبدالقیوم از قریۀ سفیدچهر که در رحمان خیل بازارک   .13

دستگیر شد.
محمودشاه از قریۀ سنگیانه که در رحمان خیل بازارک دستگیر شد.  .14

عبدالستار مشهور به مستوفی از جبل السراج که در راه تنگ دستگیر شد.  .15
خواجه محفوظ منصور که از شکردره دستگیر شد.  .1۶

احمدشاه »مسعود« از قریۀ جنگلک پنجشیر.  .17
انجنیر محمد اسحاق مشهور به حبیب الرحمن از قریۀ شیخان پنجشیر.  .18

کفایت اهلل )برادر انجنیر اسحاق( مشهور به مصطفی از قریۀ شیخان پنجشیر، که   .1۹
در سال 1358 بر اثر انفجار ماین در پنجشیر شهید شد.

محمد نادر از جرم بدخشان.  .20
صفرمحمد شیون از جرم بدخشان در فعالیت های ضد کمونیستی سال 1357   .21

شهید گردید.
داکتر عبداللطیف تخاری مشهور به نصراهلل.  .22

دکتور عبدالقادر از بگرام.  .23
امان اهلل مشهور به نصیر از بگرام.  .24

محمد احسان مشهور به ملنگ از دشت ریوت پنجشیر.  .25
غالم محمد خان از پلخمری.  .2۶

محمد عمر مشهور به عارف خان از قریۀ سنگیانۀ پنجشیر که در قیام چنداول   .27
)1358( شهید شد.

محمد نسیم پسرکاکای محمد عمر.  .28
محمد عظیم خان از بهارک پنجشیر که چند روز بعدتر از قیام دستگیر شد.  .2۹

محمد اصغر پسر محمد عظیم از بهارک پنجشیر.  .30
ملک خان از بهارک پنجشیر.  .31

محمد نسیم مشهور به طارق مسلم یار از کابل.  .32
عبدالحمید سالک از هرات.  .33

غالم حیدر از خاواک پنجشیر.  .34
عبدالعزیز مراد از بولغین ـ کاپیسا.  .35

محمد نعیم از قریۀ خواجۀ پنجشیر که مفقوداالثر شد.  .3۶
مدیر محمد عالم از چهارآسیاب کابل.)2(  .37

مســعودکـارنامـۀ اخالق در سایۀ مدرنیسم
 )نوشته یی در رابطه با فلسفۀ اخالق و سیر اندیشه های اخالقی در عصر مدرن 

همراه بررسی اجمالی مبانی نظری مدرنیسم(



گردآورنده: بهروز سروش نیا

بخش نخست 

افالطون می گوید: خط عقال )بند( عقل است. اقلیدوس گوید: خط هندسه یی 
است روحانی اگرچه به ابزار جسمانی ظاهر شده است. بودلف گوید: خط 
بوستان دانش است. ویل دورانت در تاریخ تمدن خود می نویسد: مهم ترین 

گامی که انسان به سوی مدنیت برداشت، همانا اختراع خط است.
بشری  تمدن  و  فرهنگ  گسترش  و  انتقال  عامل  تنها  شاید  و  بزرگ ترین 
پارسی، خط  فرهنگ  در  است.  بوده  الفبایی  دیگر، خط  نسل  به  نسلی  از 
پدیده یی دیوی است و هنری است که تهمورث )ملقب به زیناوند به معنی 
به دست  کشیده،  بند  به  که  دیوانی  از  را  آن  با  آگاهی  و  آشنایی  هوشیار( 
می آورد و در ازای به دست آوردن این دانش، آن ها را رها می کند. در متن 
مینوی خرد آمده است: تهمورث دیوان را اسیر خود کرد و هفت نوع خط 
را از آنان آموخت. بیشتر تواریخ اختراع خط را به تهمورث نسبت می دهند، 

اما در برخی روایات به جمشید و کیومرث و ضحاک نیز نسبت داده اند.
از  نامی  تهمورث،  نام  دانمارکی،  ایران شناس  سن،  کریستن  آرتور  نظر  به 
نژاد سکایی است. به این ترتیب، انتساب فن نویسنده گی به تهمورث باید 
از قدمت بیشتری برخوردار باشد، احتماال ً سکاییان در مهاجرت های خود 
به مردمانی برخورد کرده اند و فن نویسنده گی را از آنان آموختند و بعد در 

اساطیر ایران این موضوع به ستیز تهمورث با دیوان نسبت داده شد.
داستان خط به زبان فردوسی در شاهنامه چنین است:

چو تهمورث آگه شد از کارشان
برآشفت و بشکست بازارشان
یکایک بیارست با دیو جنگ
نبود جنگ را فراوان درنگ

کشیدندشان خسته و بسته خوار
به جان خواستند آن زمان زینهار

که ما را مکش تا یکی نو هنر
بیاموزی از ما کت آید به بر

کی نامور دادشان زین
بدان تا نهانی کنند آشکار

نبشتن به خسرو بیاموختند
دلش را به دانش برافروختند

نبشتن یکی نه که نزدیک سی
چه رومی چه تازی و چه پارسی

چه سغدی چه چینی و چه پهلوی
نگاریدن آن کجا بشنوی

جهان دار سی سال از این پیشتر
چه گونه پدید آوریدی هنر .....

)موطن  اوروک  دولت شهر  پادشاه  المرکر،  که  می کنند  روایت  سومریان 
گیلگمش( و به قولی بنیانگذار آن، که می خواست بر فرمانروایی شهر آباد و 
ثروتمند ارته پیروز شود، باعث اختراع خط شد. المرکر سه بار فرستاده یی 
با عصای پادشاهی و نماد قدرت نزد شاه ارته می فرستد. شاه ارته آگاه است 
که اگر عصا را به دست گیرد، شکست را پذیرفته است. المرکر چهارمین بار 
با حیلۀ خط اختراع می کند و بر لوحۀ گلی با خط فرمانی می نویسد و نزد 
ارته می فرستد، وقتی شاه ارته برای خواندن پیام مجبور می شود آن را در 

دست بگیرد، به مفهوم پذیرش فرمانروایی المرکر محسوب می شود.
هنگامی که بشر خواست آن چه را که در اندیشۀ خود دارد نقش نماید، در 

واقع زمانی است که گام نخست را به عرصۀ نگارش گذاشت و به کمک 
به  خود  از  تاریخی  و  نگه داشته  محفوظ  را  خود  دانسته های  توانست  آن 
نخستین  انسان های  آن  در  که  طوالنی  مسیر  در  نهادن  گام  بگذارد؛  جای 
ابزاری برای انتقال بیان شفاهی بدون دیدن یکدیگر آغاز کردند. نخستین 

گام نوشتن، تصاویر روی سفال ها بود.
فراوانی تصویرها و ناتوانی آن ها در بیان مفاهیم عاطفی، کمبود این سبک 

برای نوشتن بود. رفته رفته تصویرها شکل  و  یافته  نمادین تری  و  ساده  تر 
در مفاهیم عاطفی، عالیم قراردادی وضع  را  اندیشه نگار  خط  نوع  و  شد 

دسترس نگارنده گان قرار داد که خط هیروگلیف که بیشتر در مصر رایج 
بود، از این گونه نگارش است. سابقۀ خط هیروگلیف را حدود چهارهزار 
سال پیش از میالد دانسته اند. این خط بیشتر افقی و از راست به چپ و 
به ندرت از چپ به راست و گاهی از باال به پایین نوشته شده است. بعدها 
خط هیروگلیف در مصر تحول یافته و به ساده گی می گراید و دو نوع خط 
بعدی  به وجود می آید. مرحلۀ  آن  از  )مردمی(  )دینی( و دموتی  هیراتیک 

خط، خط میخی است.
را  خود  محصول  تولیدات  از  سبدهایی  بودند  مکلف  مصری  کشاورزان 
کلبۀ  دیوار  بر  را  آن  تصویر  این  برای  دهند،  تحویل  مالیاتی  ماموران  به 
خود می کندند و کنار آن به تعداد سبدهایی که تحویل داده بودند، عالمت 
می گذاشتند. پس نخستین طرز نوشتن، نوشتن با عکس )شکل نگاری( بود، 
اما ترسیم یک اندیشه یا تصور و یا گذراندن زمان )مفهوم نگاری( به نظر 
دشوار می نمود تا این که به جای تصویر و عالمت از نشانه های قراردادی 
آن ها  از  که  را  اصوات  یا  کلمات  نشانه ها،  این  به کمک  و  کردند  استفاده 
کلمه ساخته می شد، نمایش می دادند و بدین ترتیب حروف مصور تبدیل 
این  از  مخطوطی  عیالمی  بابلی، سومری،  هجایی شد. خطوط  به حروف 
تکامل  مرحلۀ  آخرین  الفبایی  خط  بوده اند.  هجایی  و  ایدیوگرام  خطوط 
خطوط به شمار می رود، یکی از خطوط الفبایی قدیم، خط میخی پارسی 

است که مخلوطی از خطوط الفبایی و هجایی بوده است.
بیشتر دانشمندان، اختراع خط الفبایی را به فنیقی ها، مردمی از کنعان، نسبت 
داده اند که در خاک سوریه در کرانۀ دریای مدیترانه ُسکنا داشته و ضمن 
بازرگانی و دریانوردی و سوداگری های خود، خط الفبایی را که خود وضع 
کرده بودند، در کشورهای مختلف رواج داده اند. منشای خط الفبایی یونانیان 
و سایر اقوام دنیا به غیر از خط چینی که دارای منشای دیگری است، از 
از  پس  خط  این  معتقدند  و  می دانند  فنیقی ها  اختراع  الفبایی  خط  همین 

دگرگونی و جرح و تعدیل رو به کمال نهاده است.س
الفبای فنیقی با 22 عالمت خطی که تنها صامت ها را نشان می دهد، از راست 
به چپ نوشته می شد. به گفتۀ خط شناسان، نشانه هایی از خط مصری باستان 
و خط تصویری را در الفبای فنیقی می توان یافت. این خط بر خالف خط 
هیروگلیف که در انحصار کاهنان بود و یا خط میخی که تنها طبقۀ دبیران 
با آن سر و کار داشتند، به راحتی در دسترس عامه قرار گرفت و چون یاد 
گرفتن آن آسان بود، این خط در آسیای غربی نفوذ یافت و جایگزین خط 
میخی شد و به غرب )اروپای امروز( که هنوز دارای خط و کتابت نبود، 

راه یافت.
یونانیان این الفبا را با اسم سامی آن که نمایندۀ دو حرف اول آن بود، »آلفا« 
و »بتا« نامیدند و برای استفادۀ خود تغییراتی در آن دادند و مصوت ها را 
داخل خط ساختند و خط صامت نگار را تبدیل به آوانِگار کردند و جهت 
نگارش را تغییر دادند و گونه یی از خط یونانی را یونانیان مهاجر با خود 
به روم بردند و در آن جا براین مبنا الفبای التینی به وجود آمد و زبان های 

گوناگون اروپا بدان خط نوشته شد.
 معموالً واضع خط را فنیقیان می دانند، اما این نکته تنها دربارۀ ملل سامی 

درست است و ملل آریایی به ویژه در هند، شاید پیش از فنیقیان خط هایی 
دیگر اختراع کرده اند که از سلسله خطوط سامی ماخوذ از خط فنیقی نیست.

فنیقی به نوعی شبه قارۀ هند را در نوردیده است. دانشمندان،  الفبای خط 
خط برهمایی هند را از فرزندان همین خط می دانند که زبان سانسکریت 
و دیگر زبان های هندی با آن نوشته می شود. متون دینی بودایی نیز به خط 

برهمایی نوشته شده است.
در  سرعت  به  که  است  آرامی  خط  فنیقی،  خط  فرزندان  از  دیگر  یکی 
خاورمیانه پخش شده است و به سرعت رواج یافته و تبدیل به خط ساکنان 
این منطقه شده است. خط و زبان آرامی به عنوان آرامی رسمی یا آرامی 
امپراتوری پا به پای زبان پارسی باستان و خط میخی که تنها در کتیبه های 
می شده  گرفته  کار  به  مراسالت  و  ارسال  در  می رفت،  کار  به  هخامنشیان 

است.
قدیمی ترین اقوامی که در بین النهرین زمینۀ خط میخی را حدود پنج هزارسال 
پیش فراهم آوردند، سومری ها هستند؛ قومی متمدن که نژاد سامی نداشتند 
کرده  مهاجرت  منطقه  این  به  دریا  کنار  از  که  می دهند  احتمال  برخی  و 
باشند. سومری ها چون پیوندی با همسایه گان خود نداشتند، از میان رفتند 
از  چینی ها  و  مصری ها  چون  سومری ها  شدند.  سامی  اقوام  جذب  یا  و 
نخستین اقوامی هستند که تمایل به ضبط گفتار و اندیشه های شان داشتند و 
برای این کار، خط میخی را برگزیدند. خط میخی آغازین در اصل نوعی 
خط تصویرنگاری بوده که آن را بر لوح نقش می کرده اند. تصویرها رفته 
رفته حالت ساده تر و زاویه مانندی به خود گرفتند و سرانجام عالمت های 

تشکیل دهندۀ این خط به شکل میخ درآمدند. 
به جز تفاوت ظاهری خط هیروگلیف و خط میخی، تفاوت آشکار دیگر 
آن ها در ابزار نوشتن است. برای نگارش خط هیروگلیف از پاپیروس و قلم 
نی و مرکب استفاده می شد، در حالی که برای نوشتن خط میخی نیاز به لوح 
گلی نرمی بود که با قلم چوبی بر آن می نگاشتند و سپس لوح را می پختند.
خط میخی سومری و خط میخی اکدی )بابلی( از خط میخی عیالمی منشعب 
شده است. خط میخی به جز در منطقۀ بین النهرین در گسترۀ وسیعی مانند 
اوروارتورها،  هوری ها،  هیتی ها،  میان  شمالی،  بین النهرین  و  صغیر  آسیای 

لولوییها، کاسی ها و ... رواج داشته است.
بنا بر نظر دانشمندان خط شناس، پیدایش خط، نخست از عالیم و نقوش 
که  زنده گانی یی  از  تقلید صادقانه یی  کم وبیش  نقاشی ها  این  آغاز گردیده، 
هنرمند در اطراف خود می دید و آن را روی ظروف سفالین خویش منقش 
می کرد، بوده و پشت این رموز و نشانه های بسیار و متنوع دیگر، به بیان 
مطالبی نهفته می پرداخته است و مهره های استوانه یی و غیراستوانه یی را با 
حکاکی نقوش و عالیم برای مهر کردن سر کوزه ها و خمره ها و سبدهای 
اجناس و یا لوازم و دارایی خود به منظور معرفی و حفظ مالکیت به کار 
می برده اند و به مرور زمان و گذشت دوران، این عالیم و نقوش مختصر 

شده و عالیم به جای حروف به کار رفته است.
گفته می شود خط میخی را نخست برای زبان های بین النهرین یعنی عیالمی، 
امروز  خوزستان  در  عیالمیان  چون  و  برده اند  کار  به  آشوری  و  بابلی 
تشکیل  از  پیش  یا  پارس  مردم  بوده اند،  پارسیان  همسایۀ  و  می زیسته اند 
حکومت هخامنشی و یا در آغاز این دوره، این خط را برای زبان پارسی 
باستان هم پذیرفته اند و می توان حدس زد که مادها نیز خود آن را اختیار 

کرده باشند؛ زیرا که ایشان نیز با آشوریان و بابلیان همسایه بوده اند.
خط میخی پارسی باستان کتیبه های دورۀ هخامنشی که نسبت به خط میخی 
بابلی و عیالمی، عالیم ساده تر و کم تری دارد، حروف هجایی هستند )یعنی 
می توان صورت  را  باستان  پارسی  میخی  همراه صامت(. خط  به  مصوت 
تکامل یافته خطوط میخی دیگر بدانیم، همزمان با تکامل تدریجی خطوط 
میخی و در هزارۀ دوم پیش از میالد خط دیگری در سرزمین فنقیه پا به 
عرصۀ وجود می گذارد و آن خط فنیقی است. قدیمی ترین نمونۀ این خط 
در کاوش های شهر گوبله از شهرهای فنیقی باستان )حوالی سوریۀ کنونی( 
که یونانیان آن را بیبلوس می نامیدند، به دست آمده است. این شهر در میان 
یونانیان به عنوان داشتن پاپیروس شهرت داشته و مرکز بازرگانی مصریان 

و یونانیان بود.
داریوش بزرگ در سنگ نوشتۀ بیستون )بغستان( بند بیست از ستون چهارم، 
به زبان پارسی باستان گفته است: به خواست اهورامزدا این خط من است 
که من کردم. به جز این، به زبان و خط آریایی، هم روی لوح و هم روی 
چرم نوشته شده. جز آن، پیکر خود را هم بساختم. و جز آن، تبارنامۀ خود 
را نوشتم. در پیش من این نوشته خوانده شد. پس از آن، من این نوشته ها 

را همه جا در میان کشورها فرستادم.
الفیل مصر یافت شده که رونوشت کتیبۀ بیستون  کتیبۀ دیگری در جزیرۀ 
است، به استناد این این دو سند، داریوش بزرگ خط استفاده شده در این 

دو کتیبه را خط آریایی خوانده است.
همان طور که گفته شد، قدیمی ترین اسناد، از دورۀ هخامنشیان به خط میخی 
است. این خط مرکب از خطوط افقی و مورب است، به شکل میخ که برای 
افقی و عمودی و مورب ترکیب می شوند.  هر حرف یا مخرج چند خط 
اکدیان، آشوریان، کلدانیان، عیالمیان، هیتی ها، پارسیان و ارمنیان این خط 
نیز چند  دیگر  ملل  میخی  در خطوط  کردند.  اختیار  نوشتن خود  برای  را 
نقش از هشت صد تا سه هزار عالمت به کار می رفته است که الفبای پارسی 
باستان شامل 3۶ حرف، 2 واژه جداکن، 8 عالمت اندیشه نگار و نشانه هایی 
هم برای نشان دادن اعداد بوده که تنها برخی از آن ها به جای مانده است. 
دادن  نشان  برای  که  به جز سه حرفی  میخی  الفبای  از حرف های  یک  هر 
مصوت ها به کار می رود ـ مصوتی هم همراه دارد ـ به همین علت الفبایی 
هجایی است. الفبای پارسی باستان از چپ به راست نوشته و پس از هر 
رایج  هخامنشی  پایان حکومت  تا  الفبا  این  می شود.  گذاشته  نقطه  حرف، 
بوده و بعدها فراموش شده است. در اوایل قرن نوزدهم میالدی، دانشمندان 
الفباها و زبان های دیگر  الفبا شده، از این راه  غربی موفق به خواندن این 
کشف گردیده است، این خط تا پایان دورۀ هخامنشی در کتیبه ها و سکه ها 

به کار رفته است.
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شد  اختراع  چه گونه  خط 
آمد؟ به وجود  و 



سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1572 یک       شنبه             14سرطا   ن   /   تیر        y 1394  18 رمضا  ن  ا لمبا  رک     y 1436   5 جو  ال  ی       62015

کشور  جنوب شرق  در  امنیتی  بلندپایۀ  مقام  یک 
پرواز  با  هواپیماها  بدین سو،  چندی  از  که  می گوید 
از آن سوی مرز، در جبهۀ جنگ به طالبان سالح و 

مهمات پایین می کند. 
روز  شود،  فاش  نامش  نخواست  امنیتی که  مقام  این 
گذشته در تماس به روزنامۀ ماندگار گفت: هنگامی که 
در  نشست  با  هواپیماها  می  خورند،  شکست  طالبان 
و  لوژیستیکی  پشتیبانی  گروه  این  از  نبرد،  صفوف 

تسلیحاتی می کند.
سال   13۹4/04/12 »به تاریخ  گفت:  امنیتی  مقام  این 
جاری، چندین طیاره سه مرتبه از استقامت پاره چنار 
و  خمکنی  ولسوالی های  مربوطات  در  پاکستان 
طالبان  به  و  پکتیا نشست کرده اند  جانی خیل والیت 

سالح و مهمات پایین کرده اند.«
در شب  و  سرطان   ۹ »به تاریخ  افزود:  همچنان  منبع 
مقدار  یک  طیاره  بال  چند   11:30 ساعت  جمعه 

جانی خیل  ولسوالی  مربوطات  در  هوا  از  را  محموله 
پرتاب کرده  است. هم چنان  روز جمعه )12 سرطان( 
پروازه  پاکستان  پاره چنار  استقامت  از  طیاره ها  این 

نمودهو در ولسوالی جانی خیل نشست کرده است.«
امنیتی  نیروهای  که عماًل  است  این چیزی  او گفت: 

مشاهده می کنند.
این مقام بلندپایۀ امنیتی در جنوب شرق گفت که این 
طیاره ها از چندی بدین سو از عقب طالبان را حمایۀ 

لوژستیکی وتسلیحاتی می کنند.
 به گفتۀ او، هنگامی که طالبان شکست می خورند، چند 

بال طیاره از عقب به حمایت آنان پیدا می شود.
این مقام امنیتی که از خط مقدم جبهه صحبت می کرد، 
زون   در  بهاری  جنگ های  در  طالبان  گروه  گفت: 
جنوب و شرق شکست خور ه اند و اکنون می خواهند 
با حمایت آی آس آی و نظامیان پاکستان برای تالفی 
والیت  هشت گانۀ  ولسوالی های  خویش،  شکست 

پکتیا را به سقوط مواجه کنند.
در سال های گذشته برخی نماینده گان شمال کشور در 
مجلس گفته بودند که در والیت کندز هواپیماها به 
طالبان سالح و مهمات پایین می کنند. اما این نخستین 
مطرح  کشور  جنوب  در  ادعایی  چنین  که  است  بار 

می شود. 
تا اکنون مقام های بلندپایۀ امنیتی در کابل به این ادعاها 
واکنش نشان نداده اند و تماس های ما هم برای گرفتن 
دیدگاه سخنگویان وزارت های دفاع و داخله بی نتیجه 

ماند.  
امنیتی در تمامی مناطق  در روزهای پسین، وضعیت 

کشور به شدت وخیم شده است. 
در کنار گروه  طالبان، نفوذ داعش در برخی والیت ها 

به شدت در حال افزایش است. 

www.mandegardaily.com

انتـقام شهـدای جمـعه...
امنیت  تامین  امر  در  امنیتی  نیروهای  مشترک  و  جدی 
و  نموده  تاکید  والیت  این  در  افگنان  دهشت  سرکوب  و 
دستور  وردک  میدان  والیت  در  ملی  اردوی  مسووالن  بر 
امنیتی،  نیروهای  سایر  با  همآهنگی  و  همکاری  در  تا  داد 
عملیات های ضد تروریستی را برنامه ریزی و اجرا نموده و 

به نگرانی های امنیتی مردم پایان دهند.
جنرال شهیم، با اشاره به اعزام نیروهای کمکی به ولسوالی 
جلریز، گفت که عملیات پاکسازی این ولسوالی از وجود 
هراس افگنان با شدت و جدیت هرچه تمام جریان دارد و 
نیروهای امینتی مستقر در این ولسوالی از تمامی امکانات 
الزم برای سرکوب دهشت افگنان برخوردار استند و دشمن 
روبرو  مخاطره  به  را  مردم  امنیت  که  یافت  نخواهد  اجازه 

نماید.
وردک،  میدان  جلریز  ولسوالی  به  طالبان  حملۀ  جریان  در 
ساعت   24 از  پس  ارتش  سربازان  از  تن   30 دست کم 

مقاومت کشته شدند. 
کابل  در  امنیتی  مسووالن  به  پی هم  تماس های  با  آنان 
اما به صدای آنان  خواستار کمک و همکاری شده بودند، 
هیچ کسی پاسخ نداده است. بی تفاوتی مقام های امنیتی به 
فریادهای سربازان در خطوط جبهه، شک و تردیدهایی را به 
وجود آورده است. رهبران هزاره دیروز گفتند که این حادثه 

برای آنان مشکوک است. 
برخی  بودند.  هزاره ها  رویداد  این  کشته های  تمامی 
نماینده گان مجلس ادعا کرده اند که سربازان پشتون از سوی 
طالبان رها شده اند؛ اما هزاره ها کشته شده و سرزده شدند.

دست رد مجلس به سینۀ...
نتوانست مورد تایید ولسی جرگه قرار بگیرد. به این اساس 
کس  که  می کنیم  خواهش  افغانستان  جمهور  رییس  از 
ولسی  به  دفاع  وزارت  وزیر  کاندید  عنوان  به  را  دیگری 

جرگه معرفی بدارند.«
معصوم ستانکزی نامزد وزارت دفاع افغانستان پیش از آغاز 
روند رای اعتماد گفت که جنگ بر افغانستان تحمیل شده 
و  نداده  نتیجه  جنگ  پایان  برای  تالش ها  گفت  او  است. 

دشمنان افغانستان وارد فصل جدید جنگ شده اند.
ادامه  که  است  گردیده  معلوم  »اکنون  گفت:  ستانکزی 
خشونت از طرف مخالفین برسر قدرت است که همیشه از 
آن انکار کرده  اند و به خاطر قدرت و متاع دنیا مردم خود 
را به بدبختی می کشانند. نیروهای امنیتی به حیث یک حق 
مشروع حق دارند که از کشور خود دفاع کنند. این جنگ بر 

افغانستان تحمیل گردیده است.«
و  جنگ  افزایش  اصلی  دالیل  از  یکی  ستانکزی  باور  به 
خشونت در افغانستان جنگ در وزیرستان شمالی بوده، زیرا 
صدها تن از تروریستان خارجی از وزیرستان به روستاهای 
افغانستان سرازیر شده و به ناامنی در افغانستان کمک کرده 

 اند.
حضور  همواره  طالبان  خارجی،  نیروهای  خروج  از  پیش 
می کردند،  عنوان  افغانستان  در  جنگ  دلیل  را  خارجی ها 
اما حاال که این نیروها از افغانستان خارج شده اند، جنگ 
شاهد خشونت های  بیشتری  والیات  و  است  شده  تشدید 

ناشی از حمالت طالبان اند.
اتباع  که  دارد  وجود  توجیهی  »چه  گفت:  ستانکزی  آقای 
آورده  کشور  قریه های  به  جنگ  برای  دیگر  کشورهای 
دلیل  را  خارجی  نیروهای  خروج  ادعای  باز  و  می شود 
عمیق  باره  این  در  باید  همه  می دانند.  صلح  آوردن  برای 
بیندیشیم که چرا بازهم جنگ در قریه های افغانستان ادامه 

پیدا می کند.«
به باور آقای ستانکزی جنگ افغانستان جنگ بین افغان ها 
نیست بلکه این جنگ نتیجه رقابت های منطقه یی و جهانی 
ناخواسته و  افغانستان  از مردم  او گفت که شماری  است. 

نداسته برای اهداف دیگران کشورشان را ویران می کنند.
ستانکزی تاکید کرد که جنگ را از طریق یک اجماع سیاسی 
از قریه های افغانستان بیرون می کند. او گفت که تروریستان 
شده اند:  افغانستان  وارد  جنگ  برای  مختلف  کشورهای 
آسیای  کشورهای  مربوط  که  تروریستی یی  »شبکه های 
مرکزی، چین، پاکستان و کشورهای عربی و غیره می شوند، 

همه وارد افغانستان شده و علیه افغان ها جنگ می کنند.«
مهم ترین  از  یکی  که  گفت  افغانستان  دفاع  وزارت  نامزد 
افزایش ظرفیت نیروهای اردوی ملی است.  اولویت هایش 
او تاکید کرد که برای تقویت قوای هوایی افغانستان تالش 

می کند.
به این ترتیب وزارت دفاع افغانستان هنوز هم باید از سوی 

یک سرپرست اداره شود.
پس از معرفی معصوم ستانکزی به وزارت دفاع واکنش های 
زیادی ایجاد شد. عطا محد نور والی بلخ او را قاتل استاد 

ربانی رهبر فقید جمعیت و سزاوار اعدام خواند. 
در شبکه های اجتماعی از این گزینۀ اشرف غنی به شدت 

انتقاد می شد.

در مبارزه با افراط گرایی...
نیازمند  مبارزه  این  ادامۀ  که  افزود  هم چنان  عبداهلل 
متحدان  و  متحده  ایاالت  بیشتر  همکاری های 

بین المللی افغانستان است.
آقای مک کین در این دیدار وعده سپرد که کشورش 
تنها نخواهد گذاشت و گفت  افغانستان را  نیروهای 

که حامی حکومت وحدت ملی خواهند بود.
آمده  دست  به  پیشرفت های  دربارۀ  دیدار  این  در 

اداری،  فساد  با  مبارزه  ملی،  وحدت  حکومت  در 
و  دهشت افگنی  با  مبارزه  خوب،  حکومت داری 
نیز  داعش  گسترش  و  نفوذ  از  جلوگیری  راه های 

گفت وگو شد.
ایاالت  سنای  مجلس  مسلح  نیروهای  کمیتۀ  رییس 
مبازرۀ  از  و  آمده  افغانستان  به  حالی  در  متحده 
مشترک با افراط گرایی سخن می زند که اکنون افزون 
در  نیز  داعش  گروه  تروریستی،  دیگر  گروه های  بر 

افغانستان حضور دارد.
داعش  حضور  از  بارها  امنیتی  مقام های  این که  با 
عنوان  به  افغانستان  در  »افراط گرا«  گروی  عنوان  به 
معاون  پیش  چندی  اما  بودند،  کرده  یاد  شایعه  یک 
نخست ریاست اجرایی پرده از حضور این گروه در 

والیت های جنوبی، به خصوص ننگرهار، برداشت.
پیش از این گزارش هایی از تبلیغات و فعالیت آزادانۀ 

این گروه در والیت ننگرهار نیز به نشر رسیده بود.

یک مقام امنیتی در جنوب شرق افغانستان:

هواپیماها در پکتیا به طالبان جنگ افزار پایین می کند

فعاالن مدنی در پیوند به تخفیف جزای متهمان:

فیصلۀ دادگاه استیناف ناعادالنه است
ناجیه نوری   

از  استفاده  سوء  با  افغانستان  محاکم  و  دولت 
وکیل  و  بدون حضورخانواده  و  خود  صالحیت های 

مدافع فرخنده، حکم ناعادالنه را صادر کرده است.
شماری از فعاالن مدنی با بیان این مطلب می گویند، 
و  زور  حرف  که  کرد  ثابت  استیناف  محکمه  اقدام 
فیصله ناعادالنه براساس فشارهای سیاسی و یا فساد 

صورت گرفته است.
دادگاه استیناف رویداد قتل فرخنده کیفر مرگ را از 
متهمان این رویداد برداشته و چهارتنی را که دادگاه 
نُخستین به اعدام محکوم کرده بود، به بیست- بیست 

سال زندان محکوم کرد.
سوی  از  که  دیگر  تن  هشت  میان  از  که  شده  گفته 
دادگاه نُخستین هر یک به شانزده سال زندان محکوم 
شده بودند، یک تن را به نام عمران که متولی زیارت 

شاه دو شمشیره است، برائت داده است.
در  چهارشنبه  روز  استیناف  دادگاه  که  می شود  گفته 

یک نشست سری این فیصله را صادر کرده است.
اما این فیصله محکمه استیناف انتقادات تند نهادهای 

مدنی و مدافعان حقوق زنان را در پی داشته است.
عزیز رفیعی رییس جامعه مدنی می گوید، تغییر حکم 
فیصله ابتدایی در محکمه استیناف از اعدام به حبس 

تحت فشارهای سیاسی صورت گرفته است.
وی تاکید می کند که دولت و محاکم افغانستان با سوء 
استفاده از صالحیت های خود و بدون حضور خانواده  
و وکیل مدافع متضرر چنین حکم ناعادالنه را صادر 

کرده است.
کرد  ثابت  استیناف  محکمه  اقدام  این  گفت،  رفیعی 
فشارهای  براساس  ناعادالنه  فیصله  و  زور  که حرف 

سیاسی و یا فساد صورت گرفته است.
محکمه  برگزاری  خواستار  مدنی،  جامعه  رییس 
ما  افزود،  شده  قضیه  این  به  رسیده گی  برای  دیگر 
برای  عدالت  تامین  برای  را  خود  دادخواهی های 
فرخنده ادامه خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد که حق 

یک مظلوم مانند فرخنده تلف شود. 
اما شهال فرید حقوق دان و فعال حقوق زن، فشارهای 
سیاسی بر محکمه استیناف را رد کرده می گوید، افراد 
متهم به اعدام افراد سرشناس و صاحبان نفوذ نیستند 
که برای رهایی آن محکمه استیناف تحت فشار قرار 

گرفته باشد.

او تاکید کرد که اعدام چهار نفر نمی تواند  تامین کننده 
این  اگراعدام  زیرا  باشد،  فرخنده  برای قضیه  عدالت 
چهار فرد خالف قانون باشد و قاضی نتوانسته باشد به 
عدالت حکم کند، خون افراد بی گناه پامال شده است.
او می گوید، من به عنوان یک حقوق دان مخالف اعدام 
به  اگر  و  دارد  زیادی  مشکالتی  محاکم  زیرا  هستم، 

خطا حاکم کند، حیات یک انسان ختم خواهد شد.
گانه  سه  محاکمه  اگر  دانشگاه،  استاد  این  گفته  به 
افغانستان در حکم دقت نکند و به خطا به اعدام حکم 

کنند، عدالت تامین نخواهد شد.
محکمه  یک  اعدام  حکم  که  است  باور  این  به  وی 
اعدام حکم می کنند  به  نیاز دارد و کسانی که  عادالنه 
باید دقت بیشتر داشته باشد نسبت به کسانی که حکم 
قصاص  شرایط  چون که  کنند،  می  صادر  را  قصاص 

بسیار واضح و روشن در فقه حنفی بیان شده است.
بانو فرید به این باوراست که باید برای تمامی متهمین 
متناسب به جرم که مرتکب شده اند جزای تعیین شود 

که تنها دراین صورت عدالت تامین شده می تواند.
می گوید،  استیناف  و  ابتداییه   محکمه  از  انتقاد  با  او 
درحالیکه برای مشخص شدن اینکه سنگ زدن، موتر 
رد کردن و یا سوزندن کدام یک سبب قتل فرخنده 
شد، نیاز به نظر طب عدلی بود که محکمه ابتداییه و 

استیناف به آن هیچ ارزشی قایل نشدند. 
وی افزود، با وجود اینکه نظر طب عدلی در خصوص 
مشخص شدن قاتل واقعی اشداً ضرورت بود، محکمه 
ابتداییه بدون در نظر گرفتن آن فیصله خود را صادر 

کرد.
حقوق  دانشکده  استاد  فریور  موسی  حال،  این  با 

صادر  حکم  قاضی  زمانیکه  می گوید،  کابل  دانشگاه 
که  بخواند  را  قاضی  وجدان  نمی تواند  کسی  می کند 

براساس کدام معیار حکم را صادر کرده است. 
وی تاکید کرد، اما این مساله مشخص است که متهمین 
محکوم به اعدام در قضیه قتل فرخنده افراد سرشناس 
و صاحب نفوذ نیستنند که باالی محاکمه فشار بیاورند 

تا فیصله محکمه را به نفع خود تغییر دهند.
استیناف  و  ابتدابیه  مرحله  در  فریور،  استاد  گفته  به 
حکم  مطابق  دعوی  صاحبان  و  مدافع  وکیل  حضو 
قانون اساسی افغانستان الزم است، مگر اینکه محکمه 

تشخیص بدهد که حضور آنان الزم نیست.
استاد فریور افزود، پس حضور وکیل مدافع و خانواده 
محمکه  برگزاری  طور  همین  و  بود  حتمی  متضرر 
پاسخ  مربوطه  مراجع  باید  دراین خصوص  که  علنی 

دهند.
دو روز مانده به نوروز امسال مردان خشمگین فرخنده 
را با این ادعا که قرآن را سوزانده است، با مشت، لگد، 

چوب و سنگ کشتند و بعد جسدش را آتش زدند.
این ادعا بعداً از سوی کمیسیون ویژه حقیقت یاب در 

مورد قتل فرخنده، رد شد.
قتل  از  روز  پنجاه  به  نزدیک  گذشت  از  پس  اما  و 
فرخنده، حکم اعدام بر چهار مجرم این قضیه صادر 
به شانزده  را  این قضیه  دیگر  گردید و هشت مجرم 

سال حبس محکوم کرد.
متهم  ابتداییه شهر کابل درهمین روز هجده  محکمه 
این رویداد را به دلیل نبود دالیل الزام برائت داده و 

حکم رهایی شان را صادر کرد.
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ورزش
راز حضور جرارد

 در امـریکـا فـاش شـد

مدافع آلمانی تیم فوتبال بایرن مونیخ درباره دریبلی که از ستاره آرژانتینی 
اعتراف های  خورد،  اروپا  قهرمانان  لیگ  نیمه نهایی  مرحله  در  بارسلونا 

جالبی کرد.
پس از گذشت دو ماه از بازی رفت تیم های بارسلونا و بایرن مونیخ در 
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا که با پیروزی 3 بر صفر کاتاالن ها 
همراه بود، ژروم بواتنگ اعتراف کرد، اتفاقی که در آن بازی سوژه خنده 

بسیاری از تماشاگران شد، خود او را هم به خنده واداشته است.

در جریان آن بازی مسی گل دوم بارسلونا را به شیوه ای 
تماشایی پس از دریبلی ظریف که بواتنگ را کاماًل از 
جریان بازی محو کرد و باعث سکندری خوردن او 
شد، با یک ضربه چیپ از باالی سر مانوئل نویر به 
بهانه ای  داد  رخ  بواتنگ  برای  که  اتفاقی  رساند.  ثمر 
برای طنزپردازی بسیاری از رسانه ها شد. بواتنگ خود 
مضحک  رخداد  یک  چشم  به  اتفاق  آن  به  حاال  نیز 
نگاه و اعتراف کرده است که تماشای صحنه به زمین 

خوردنش برای خود او هم خنده دار بوده است.
با  مسی  که  دیدم  وقتی  هم  خودم  گفت:  بواتنگ 
مسی  خندیدم.  داد،  انجام  کاری  چه  من  با  دریبلش 
بازی  آن  در  که  اتفاقی  اما  دنیاست،  بازیکن  بهترین 
من  روی  تأثیری  هیچ  نه  و  می کشد  مرا  نه  داد  رخ 
می گذارد. از این دست اتفاقات در فوتبال رخ می دهد 
و احتمالش در بازی برابر فوتبالیست شماره یک دنیا 

بیشتر هم هست.
یکی از نشریاتی که سکندری خوردن بواتنگ را پس 
دیلی میلی  نشریه  کرد،  طنزپردازی اش  سوژه  مسی  از  خوردن  دریبل  از 
انگلیس بود که چند کاریکاتور و صحنه های مضحک مرتبط با آن اتفاق 
را منتشر کرد. بواتنگ اعتراف کرد که در میان آن تصاویر، یکی را بیشتر 

از همه دوست داشته ست.
او گفت: بهترین تصویری که برای دست انداختن من درست شده بود، 

آن عکسی بود که در لحظه افتادنم یک تختخواب کنارم قرار گرفته بود.

هافبک  خرید  برای  تیم  این  سرمربی  کرد،  اعالم  بارسلونا  باشگاه  رییس 
آتلتیکومادرید درخواست داده است.

در  بارسلوناست،  باشگاه  ریاست  نامزدهای  از  یکی  که  بارتومئو  ماریا  جوزپ 
سخنرانی تازه خود به شبکه کادناسر گفت که این تیم قصد دارد آردا توران، 

هافبک ترکیه ای آتلتیکومادرید را به نوکمپ ببرد.
او در این زمینه گفت: انریکه از من خواست که آردا را بخریم. البته اولویت او 
الیکس ویدال بود که او را خریدیم. نفر بعدی آردا توران است. تیم ما به بازیکن 
تهاجمی مانند او نیاز دارد. خیلی زود باید با آردا قرارداد امضا کنیم تا او بتواند 

به تمرین های پیش فصل ما ملحق شود.
بارتومئو ا دا مه  داد: پیش از این که بخواهیم قرارداد او را نهایی کنیم باید اطالعات 
کافی در مورد این بازیکن کسب کنیم. با مدیر برنامه های او در ارتباط بودیم و به 
قراردادی که با آتلتیکومادرید دارد احترام می گذاریم. نمی دانم که آردا می تواند تا 
10 روز آینده برای امضای قراردادش صبر کند یا نه. امیدوارم که این اتفاق رخ 
دهد تا بتوانیم به شکل رسمی با او قرارداد امضا کنیم و مبلغ خرید او را نیز به 

کمتر از 35 میلیون یورو برسانیم.

تأکید کرد که  فوتبال چلسی  تیم  اسپانیایی  مهاجم 
ژوزه مورینیو عاشق کارش است.

میلیون  ازای 12  آردا توران که در سال 2011 در 
با  پیوست  اتلتیکومادرید  به  گاالتاسرای  از  یورو 
بالنکو  روخی  با   2017 جون  ماه  تا  اینکه  وجود 
قرارداد دارد، اما جدایی اش از تیم دوم شهر مادرید 
قطعی به نظر می رسد. گفته می شود تیم هایی همچون 
پاری سن ژرمن و  آرسنال، منچسترسیتی و  چلسی، 
بارسلونا و رئال  البته دو غول فوتبال اسپانیا یعنی 

مادرید تمایل به جذب این بازیکن دارند.
آردا  کنار  در  بازی  تجربه  خود  که  کاستا  دیه گو 
روزنامه  به  دارد،  را  اتلتیکومادرید  در  توران 
آردا  کنار  در  مجدد  بازی  گفت:  ترکیه  »بوگون« 
می تواند فوق العاده باشد. توران در داخل زمین کار 
را برای هم تیمی  هایش راحت تر می کند. من، آردا و 
فیلیپه لوئیز کنار هم فوق العاده بودیم. توران انسان 

فوق العاده یی است و بارها ما را برای خوردن غذا 
به خانه اش دعوت کرد. واقعًا کباب هایی را که او 
هم  اوقات  گاهی  داشتم.  دوست  می کرد،  درست 
می شد که کل اعضای تیم برای خوردن شام به خانه 

آردا می رفتند.
پرتغالی  سرمربی  از  تمجید  در  همچنین  وی 
را  خودش  مورینیو  کرد:  عنوان  لندنی  آبی پوشان 
را  خود  شغل  او  است.  کرده  چلسی  وقف  کاماًل 
می پرستد و در آن غرق شده است. در حال حاضر 
اما مطمئنم که ژوزه  تیم در حال استراحت است، 
برای موفقیت هر چه بیشتر تیم برنامه ریزی خواهد 
آسان تر  خود  بازیکنان  برای  را  شرایط  او  کرد. 

می کند.
پیشین خود  از سرمربی  تمجید  به  پایان  در  کاستا 
مربی جوان  هنوز یک  و گفت: سیمئونه  پرداخت 
تالش  بهترین ها  به  رسیدن  برای  همیشه  و  است 
می کند. دیه گو نیز همواره در حال کمک به بازیکنان 
خود است و از حرفه اش لذت می برد. به عقیده من 
هم مورینیو و هم سیمئونه از موفقیت لذت می برند.

اسطوره لیورپول، انگیزه اصلی خود برای انتقال به امریکا 
را فاش کرد.

استیون جرارد، اسطوره لیورپول ادعا کرد به خاطر تجربه 
رده  را  اروپایی  پیشنهادهای  مبارزه و فضای جدید،  یک 

کرده و به لس آنجلس گلکسی پاسخ مثبت داده است.
به  اخیرتیمش  بازی  دونیمه  بین  که  هافبک 35 ساله  این 
و  مطبوعاتی  درکنفرانس  سه شنبه  شد،  معرفی  هواداران 
تمرینات تیم شرکت می کند و  17 جوالی در سن خوزه، 

اولین بازی برای تیم جدیدش را انجام خواهد داد.
اروپا  در  بازی  درباره شرایط جدیدش گفت: فرصت  او 
را برای خودم ازبین بردم چون می خواستم ازمنطقه امن 
خودم بیرون بیایم و دورازخانه شرایط جدیدی را تجربه 
آن  در  خانواده ام  که  کنم  بازی  جایی  در  بودم  کنم.مایل 
باشند.دوست دارم  وقتی چند سال دیگر  آسایش داشته 
از فوتبال خداحافظی کردم ، بابت درجا  نزدن و پشت سر 

گذاشتن تجربیات مناسب به خودم ببالم.
جرارد درادامه ازآمادگی اش حرف زد: برای بهبود اوضاع 
فیزیکی ام با نهایت توان تالش می کنم. هنگامی که فصل 
شروع شود در اوج آمادگی خواهم بود. شکست را دوست 
می جنگم.  پیروزی  برای  توان  نهایت  با  همیشه  و  ندارم 
عضوی ازتیم هستم، نه استیون جرارد پس در بازی، خودم 

را فراموش می کنم و برای باشگاه می جنگم.

اعترافات جالب بواتنگ درباره دریبلی که از مسی خورد

بارتومئو:

 انـریکـه خـواهـان آردا تـوران است

کاستا: 
مورینیو شغل خود را می پرستد و غرق آن شده است
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رییـس  جمهـور روسـیه در پیـام تبریکـی بـه همتـای 
امریکایی خـود بـه مناسـبت روز اسـتقالل ایـن کشـور، 
اوبامـا را بـه مذاکره براسـاس احتـرام متقابـل و برابری 

فراخواند.
پوتیـن،  والدیمیـر  رویتـرز،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
رییس جمهـور روسـیه در پیام خود آورده اسـت: روابط 
روسـیه - امریـکا برای حـل بحران های جهـان همچنان 
مهـم اسـت اگرچـه دو کشـور بـر سـر درگیری هـای 
اوکرایـن ، امـور دفاعـی و دموکراسـی اختـالف عقیـده 

دارند.
رییس جمهـور روسـیه در پیام خود اشـاره کرده اسـت: 
بـه رغـم اختالفـات میـان دو کشـور روابـط امریـکا - 
امنیـت  و  ثبـات  در  مهمـی  فاکتـور  همچنـان  روسـیه 

اسـت. بین المللـی 
پوتیـن اطمینـان داده اسـت کـه روسـیه و امریکا مـی تواننـد راه حل های 
مناسـبی بـرای پیچیده تریـن مسـائل بین المللـی پیـدا کننـد و بـا یکدیگر 
بـا تهدیدهـای جهانـی و چالش هـا مبـارزه کننـد اگـر روابطـی براسـاس 

اصـول برابـری و احتـرام بـه منافع یکدیگر داشـته باشـند.

در ایـن پیـام بـه جزییـات دیگـر و تحریم های اعمال شـده بر روسـیه بر 
سـر اوکراین اشاره نشـده است.

لحـن پیـام امسـال پوتیـن شـبیه پیـام تبریـک وی در سـال گذشـته برای 
اسـت. اوباما 

را  دولت  مدتی  از  پس  است  ممکن  یورو  از  یونان  خروج 
از  بیش  کند، حتی  مجبور  هزینه های خود  کاهش شدید  به 
میزان پیشنهادی وام دهندگان در مقطع کنونی، اما اگر یونان 
با رونق مواجه شود، خطری شدید انسجام اتحادیه اروپا را 

تهدید خواهد کرد.
مربوط  مذاکرات  که  در شرایطی  آسوشیتدپرس،  به گزارش 
دستگاه  و  است  شده  متوقف  یونان  مالی  کمک  دریافت  به 
های خودپرداز بانک ها نیز در این کشور پولی ندارند، مسئله 
آینده یی  در  هم  آن  یورو  منطقه  از  یونان  احتمالی  خروج 

نزدیک، دیگر گمانه زنی به شمار نمی رود.
در این شرایط، پیامدهای این امر برای مردم یونان و واحد 
نگین درخشان  که  اروپا،  اتحادیه  ساله  پول مشترک شانزده 
اروپایی  نزدیکی کشورهای  و  اتحاد  برای  تالش  دهه  شش 

است، چه خواهد بود؟
برای مردم یونان، درد و نابسامانی حاصل از خروج از منطقه 
احتماال  یورو  منطقه  ولی  بود  خواهد  شدید  ابتدا  در  یورو 

خواهد توانست شوک اولیه را پشت سر بگذارد.
مشخص شدن هزینه ها و حتی فواید دراز مدت آن به گذشت 

چندین سال نیاز خواهد داشت.
برخی از کارشناسان به این مسئله اشاره می کنند که یکی از 
نتایج بسیار مخرب این امر این خواهد بود که یونان بعد از 
خروج از منطقه یورو شاهد بازگشت رشد و رونق اقتصادی 
کلید  یورو،  که  ادعا  این  شد  خواهد  باعث  امر  این  باشد. 

رسیدن به رونق اقتصادی است زیر سئوال برود.
درخواست های  درباره  یکشنبه  روز  است  قرار  یونان  مردم 
سختگیرانه کشورهای وام دهنده در قبال ارایه وام های مورد 
همه پرسی  این  کنند.  شرکت  همه پرسی  یک  در  آتن  نیاز 
مردم  منفی  رای  شود.  تبدیل  عطف  نقطه  یک  به  می تواند 
وامی  یونان  که  بود  معنی خواهد  این  به  همه پرسی  این  در 
کشور  این  دولت  سبب  همین  به  و  کرد  نخواهد  دریافت 
بانک ها،  در  یورو  ذخایر  اتمام  سبب  به  شد  خواهد  مجبور 
دست به انتشار واحد پول ملی بزند تا از این طریق حقوق 

کارکنان دولت را بپردازد و بانک ها را فعال نگه دارد.
اما زیان ها و حتی فواید احتمالی خروج یونان از منطقه یورو 

چه خواهد بود:

دارد  عام وجود  به صورت  تحلیلگران  میان  در  دیدگاه  این 
از  منطقه  این  یورو،  منطقه  از  یونان  خروج  در صورت  که 
بازار  شد.  خواهد  ایجاد  نابسامانی  ولی  رفت.  نخواهد  بین 
سهام سقوط خواهد کرد و هزینه های استقراض برای اعضای 
مدتی  برای  ایتالیا  و  پرتغال  قبیل  از  یورو  منطقه  ضعیف تر 

افزایش خواهد یافت.
ولی این دیدگاه معتقد است که بانک مرکزی اروپا می تواند 
از  اروپا  مرکزی  بانک  برآید.  شرایط  این  مدیریت  عهده  از 
و  هزار  یک  حدود  قرضه،  اوراق  مرتب  خریداری  طریق 
اقتصاد منطقه یورو کرده است  یکصد میلیارد یورو را وارد 
و این آمادگی را دارد که در صورت نیاز اقدامات بیشتری را 
انجام دهد. از زمان آغاز بحران یونان در سال 200۹ میالدی، 
برای  را  برنامه هایی  استفاده می کنند  یورو  از  که  دولت هایی 
مقابله با بحران پیش بینی کرده اند. این روش ها عبارتست از 
نظارت بیشتر بر بخش بانکی و اختصاص پول برای نجات 

مالی کشورهای دچار مشکل.
واحد  این  از  یونان  خروج  پیامدهای  معتقدند  دیگر  برخی 
پولی در کوتاه مدت بسیار ترسناک است. جاکوب لو، وزیر 
اقتصاد  که  است  داده  هشدار  همواره  آمریکا  داری  خزانه 
جهانی که در شرایط کنونی به سختی در حال بهبود یافتن 

یونان  از خروج  نابسامانی حاصل  تواند پذیرای  است، نمی 
از یورو باشد.

میان  در  را  تردید  این  یورو  از  یونان  درازمدت، خروج  در 
سرمایه گذاران ایجاد می کند که اگر یونان می تواند، پس بقیه 
بازار  سرمایه گذاران  سبب  همین  به  می توانند.  نیز  کشورها 
ایتالیا، به دنبال  برای ارائه وام به کشورهایی نظیر پرتغال یا 
می تواند  بازار  بحران  بود.  خواهند  بیشتری  بهره  دریافت 

کشور دیگری را به سمت خروج از یورو سوق دهد.
می تواند  یونان  خروج  معتقدند  اقتصاددانان  از  گروهی 

زیان های پایداری برای یورو ایجاد کند.
پورز  اند  استاندارد  مالی  موسسه  تحلیلگران  که  همانگونه 
و  ثبات  نظریه  بودن  »نادرست  یونان  خروج  می کنند  اشاره 
تداوم واحد پولی اروپا را نشان می دهد و این امر پایه های 
نظری مربوط به دو دهه خط مشی سیاسی و اقتصادی را زیر 

سئوال می برد«.
بن می اقتصاددان ارشد موسسه اقتصادی آکسفورد می گوید 
بدترین ضربه ای که خروج یونان به منطقه یورو می زند این 
است که اقتصاد این کشور بعد از خروج از این منطقه، شاهد 
بازگشت رونق و رشد باشد. این امر چیزی است که از نظر 

دیگر اعضای ضعیف منطقه یورو پوشیده نخواهد ماند.

شکی نیست که خروج از یورو به معنی مصیبت قریب الوقوع 
نظام  امر،  این  از  بعد  اول  سال  چند  در  است.  یونان  برای 
باعث خواهد شد  امر  این  و  نابود خواهد شد  یونان  بانکی 
تجارت عادی و معمول با این کشور غیرممکن شود. واحد 
ارزش روبرو  با کاهش  به شدت  نیز  این کشور  پول جدید 
خواهد شد و این امر به این معنی است که دولت یونان قادر 
به بازپرداخت های وام های مربوط به نجات مالی این کشور 

نخواهد بود.
رشد اقتصادی این کشور به شدت سقوط خواهد کرد که به 

گفته برخی کارشناسان بین ده تا بیست درصد خواهد بود.
وارد کننده  یونان  که  آنجایی  از  که  است  این  دیگر  مشکل 
انرژی و دارو است، قیمت این اقالم احتماال دو برابر افزایش 
بدهی  خارجی  شرکت های  به  که  یونانی  شرکت های  یابد. 
دارند قادر به پرداخت بدهی های خود نخواهند بود و بسیاری 
کشور  هیچ  که  شرایطی  در  شد.  خواهند  ورشکسته  آنها  از 
دیگری حاضر به کمک کردن به یونان نیست و درآمدهای 
مالیاتی آن نیز به شدت کاهش یافته است، دولت آتن چاره ای 
جز کاهش بیشتر هزینه ها نخواهد داشت و این کاهش حتی 
از کاهش هزینه ها در قالب طرح نجات مالی اروپا شدیدتر 
خواهد بود. حتی ممکن است شرایط به گونه ای پیش رود 
که یونان به دریافت کمک های انسان دوستانه نیاز داشته باشد.
تورم لجام گسیخته می شود و بانک مرکزی نیز برای نجات 
به چاپ کردن پول  تامین هزینه های دولت  بانک ها و  دادن 

روی می آورد.
یک اقتصاددان آشنا با شرایط یونان می گوید درخواست های 
از  بخش هایی  یونان  است  شده  باعث  طلبکار  کشورهای 
اقتصاد خود را اصالح کند و به این ترتیب رقابت پذیری آن 
بیشتر شود. قراردادهای کار در شرایط فعلی در یونان انعطاف 

بیشتری دارد.
یونان از نظر شاخص سهولت تجارت بانک جهانی از رتبه 
رتبه  است.  رتبه ۶2 رسیده  به  بحران  از  قبل  دوره  در   108
کنونی این کشور در این شاخص، رتبه چندان خوبی نیست 
ولی در هر حال نشان دهنده رشد و پیشرفت است. اگر این 
کشور قواعد دست و پاگیر اداری و کاغذ بازی را بیش از این 

کاهش دهد، وضعیت آن از این هم بهتر خواهد شد.
ولی اگر یونان دیگر عضو منطقه یورو نباشد، انجام این امر 
بیرونی سایر  با فشار  این کشور  دشوار خواهد شد زیرا که 
خود  اقتصادی  نوسازی  برای  یورو  منطقه  عضو  کشورهای 

روبرو نیست.
 

پوتین به اوباما پیشنهاد مذاکره براساس 
احـترام و بـرابـری داد

پیامدهای خروج یونان از حوزۀ یورو

تنـش در روابـط چین و تـرکیه
 بر سر مسلمانان اویغور

در پی پذیرش 173 مهاجر اویغور از سوی ترکیه که از چین فرار کرده  بودند، پکن 
انتقادهایی را متوجه آنکارا کرد و انتظار می رود روابط دو کشور بر سر این مساله 

بیش از پیش سرد شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: 
اویغورها به صورت غیرقانونی چین را ترک گفته و پکن مخالف هرگونه کمک و 
پذیرش یا حمایت از مهاجرت غیرقانونی است. ما معتقدیم که جامعه بین الملل باید 

برای مقابله و جلوگیری از چنین مهاجرت هایی احساس وظیفه کند.
گروهی 173 نفره از اویغورهای مسلمان که اکثراً زن و بچه هستند روز سه شنبه 
وارد استانبول شده و در کایسری مستقر شده اند؛ شهری در ترکیه که دارای بیشترین 

جمعیت اویغورهاست.
یک فعال تایلندی گفته است که این افراد پس از آزادی از اردوگاه های تایلند با 

یک پرواز محرمانه که دولت آنکارا آن را ترتیب داده  بود به ترکیه منتقل شده اند.
ترکیه روابط قومی و زبانی با اویغورها دارد که اعضای اقلیت مسلمان در سین کیانگ 
به حاشیه  و  مذهبی  و  فرهنگی  این گروه هدف سرکوب  در غرب چین هستند. 
پی  در  چین  و  ترکیه  میان  روابط  دارد.  قرار  پکن  توسط  اقتصادی  شدن  کشیده 
گزارش های رسانه ای ترکیه درباره ممنوعیت عبادت و روزه داری اویغورها در چین 

رو به سردی گذاشته است.
پکن جنگی تحت عنوان »مقابله با تروریسم« در سین کیانگ به راه انداخته که محل 

اصلی سکونت اویغورهاست.
این 173 تن بخشی از 250 اویغوری هستند که پس از فرار از چین به مدت یک 
سال در اردوگاه های تایلند نگهداری می شدند. معاون کنگره جهانی اویغور گفته که 

امیدوار است بقیه آوارگان اویغور نیز بتواند اجازه خروج از تایلند را کسب کنند.


