
براثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی متعلق به نیروهای حمایت 
قاطع )ناتو( در کابل، ده سرنشین آن کشته و زخمی شده 

اند.
نیروهای آیساف تحت فرماندهی امریکا مستقر در افغانستان 
با نشر خبرنامه یی گفته اند این هلیکوپتر در مقر قوماندانی 
عمومی نیروهای حمایت قاطع حوالی ساعت ۴:۱۵ عصر 

دیروز در کابل سقوط کرد.
در خبرنامه این نیروها گفته شده است که این هلیکوپتر ده 
سرنشین داشت که پنج تن آنها کشته شده و پنج نفر دیگر 

شان زخمی شده اند.
فنی  مشکالت  را  هلیکوپتر  این  سقوط  علت  نیروها  این 
خوانده، اما گفته اند که حادثه تحت بررسی و تحقیق قرار 

دارد.
هنوز هویت تمامی قربانیان اعالم نشده است، اما گفته شده 

که دو تن آنها متعلق به نیروی هوایی بریتانیا بوده است.
این  سقوط  در  تروریستی  حمله یی  که  می گوید  آیساف 
هلیکوپتر در کار نبوده و هیلکوپتر در زمان نشست به شدت 

با زمین میدان هوایی برخورد کرده است.
نظامی  هلیکوپترهای  از  دو  ام کی  پوما  نوع  این هلکیوپتر 

بوده است.
گروه طالبان با نشر اعالمیه یی فقط در این مورد خبررسانی 
از سقوط آتش گرفته  این هلیکوپتر پس  کرده و گفته که 

است.
ده روز پیش نیز یک هواپیمای نظامی باربری ناتو در میدان 
هوایی جالل آباد در شرق کشور سقوط کرد که ۱۱ نفر به 
شمول ۶ سرباز ارتش امریکا و ۵ قراردادی غیرنظامی این 

نیروها کشته شدند.
ناتو  نیز کاروان نیروهای  این در حالیست که روز گذشته 
انتحاری قرار گرفت که در ان هفت  در کابل مورد حمله 

غیرنظامی که شهروندان کابل بودند، زخمی شدند.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1636   سه       شنبه           21   میزا  ن     /   مهر       y   1394    29  ذو الحجة الحرام  y 1436   13ا  کتو   بر      2015

هیچ گاه به توصیۀ فردی گوش نده که به مشکِل تو گرفتار 
نشده است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

خارجه  امور  وزیر  با  دیدار  در  کابل  در  روسیه  سفیر 
دو  مشترک  همکاری های  افزایش  خواستار  افغانستان 

کشور برای مبارزه با تروریسم در منطقه شد.
اعالم  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
کرد: صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان و 
یکدیگر  با  کابل  در  روسیه  مانتیتسکی سفیر  الکساندر 

دیدار و در مورد تحوالت...             ادامه صفحه 6

استیضاح  ورق  بار  دومین  برای  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
مقام های امنیتی را امضا کرده و قرار است این درخواست از سوی 

کمیته روسای مجلس بررسی شود.
مولوی عبدالرحمان رحمانی یک عضو مجلس نماینده گان گفت: 
» لیست نماینده گانی که فورمۀ در خواست استیضاح وزرای امنیتی 
را مضا کرده اند، پیش من است و پس از ذکر دالیل استیضاح به 

روز چهارشنبه به هیات اداری مجلس تحویل می دهم«.
عضو   ۶۴ و  شده  تهیه  جدیداً  لیست  این  افزود:  رحمانی  آقای 

مجلس درخواستی استیضاح مقام های امنیتی را امضا کرده اند.
به گفته وی، دالیل استیضاح در این درخواستی، سقوط قندوز، 
فرار زندانیان غزنی و تهدید برخی...                ادامه صفحه 6

را  »یک«  و  نیوز«  »طلوع  تلویزیونی  شبکۀ  دو  طالبان 
تهدید به حمله نظامی کرده و گفته است که کارکنان 
طالبان  نظامی  اهداف  از  این  از  پس  رسانه  دو  این 

محسوب می شوند. 
گروه طالبان طی یک اعالمیۀ بی سابقه، نوشته که پس 
از تصرف شهر قندوز به دست این گروه، این دو شبکه 
وابسته  افراد  »تجاوز جنسی«  مورد  در  را  اخبار کذب 
به این گروه به دختران خوابگاه دانشگاه قندوز پخش 

کردند.
طالبان در اعالمیه خود نوشته: »پس از این هیچ کارمند، 
گوینده، دفتر، تیم خبری و گزارشگر این تلویزیون ها 

مصونیت ندارند.«
اعالمیه همچنین افزوده که کمیسیون نظامی طالبان به 
افراد تحت امر خود دستور داده که تمام خبرنگاران و 
کارکنان این دو شبکه خبری »اهداف نظامی« هستند و 

با آنها به عنوان »افراد دشمن« برخورد کنند.

این نخستین تهدید جدی طالبان علیه رسانه ها است که 
با انتشار اعالمیۀ رسمی این گروه اعالم می شود و آنها 

را اهداف نظامی تلقی می کند.
طالبان،  سوی  از  یک  و  نیوز  طلوع  شبکه های  تهدید 

واکنش های زیادی را در پی داشته است. 
توییترش  در  طلوع  شبکه های  رییس  محسنی،  سعد 

نوشته است: »با افتخار می گویم که همکاران ما همواره 
بدون ترس گزارش دهی بی طرفانه خواهند کرد. ما از 

هیچ گروهی نخواهیم ترسید.«
آزاد  رسانه های  دیدبان  رییس  توحیدی،  صدیق اهلل 
به  نسبت  بی بی سی  با  در گفت و گو  )نی(  افغانستان 
انتشار اعالمیه طالبان...                     ادامه صفحه 6

سفیر روسیه در کابل:

مسکو و کابل برای مبارزۀ مشترک 

با تروریسم همکاری کنند

مسـووالن ارشـد امنیتـی 
استیضاح مـی شوند

کشته و زخمی شدن ده تن در اثر سقوط هلیکوپتر نیروهای ناتو در کابل
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طالبان شبکه های طلوع نیوز و یک را تهدید کردند
صفحه 6

داده های سازمان ملل 
نشان می دهد که 186 
منطقه از 376 منطقه 
در افغانستان در سطح 
تهدید بسیار شدید یا 

باال قرار دارد. به پرسنل 
سازمان ملل اجازه 

داده نمی شود تا به این 
مناطق بروند. حتی در 

مناطقی که سطح تهدید 
آنها بسیار شدید است،  

نیروهای دولتی هم 
حضور ندارند یا حضور 
نیروهای دولتی تنها به 
مراکز والیات محدود 

شده است.
به صورت کلی، 27 
والیت از 34 والیت 

افغانستان دارای مناطقی 
هستند که سطح تهدید 
امنیتی آنها بسیار شدید 

یا باال است

سازمان ملل: 

حـمالت طالبان از 2001 بدین سو
 به باالتـرین حـد رسیده است



حوادث  مورد  در  سکوت  روزها  از  پس 
اخیر کشور، استاد عطامحمد نور سرپرست 
رازهای  برخی  از  به تازه گی  بلخ،  والیت 
حوادِث شمال و به ویژه کندز پرده برداشت. 
جنگ های  کورۀ  در  آب دیده  فرمانده  این 
افغانستان، از مدت ها به این سو خطر انتقال 
مخالفاِن مسلح را از جنوب و شرق کشور به 
امِن شمال و غرب حس  سوی والیت های 
کرده بود و به همین دلیل، بارها هشدار داد 
و  است  تغییر  حال  در  جغرافیای جنگ  که 
احتمال می رود که شمال کشور به زودی وارد 
برای  نور  آقای  شود.  روزهای سخِت خود 
جلوگیری از چنین خطری، خود لباس رزم 
پوشید و وارد جبهه های مبارزه با گروه های 
نور  آقای  جدِی  مبارزۀ  شد.  دهشت افکن 
سبب شد که سطح تهدیدهای شمال کشور 
به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند، ولی 
این به معنای آن نبود که گروه های طالب و 
کشور  شمال  والیت های  کل  از  جنگ طلب 
بیرون رانده شده باشند. آن ها بدون شک در 
والیت های فاریاب، کندز و سرپل به عنوان 

تهدیدی مهم برای امنیت باقی ماندند.
آقای نور در اظهاراِت تازۀ خود گفته است 
در  مقام ها  بی پروایِی  و  مدیریت  ضعِف  که 
دسِت  به  کندز  سقوط  اصلی  عامل  کابل، 
مخالفان است. آقای نور افزود که او هفته ها 

پیش از وقوع حوادث کندز، سران دولت را 
کندز  بود و سقوط  کرده  باخبر  از وضعیت 
سخنان  این  بود.  رسانده  آن ها  اطالع  به  را 
از  دولت  سران  که  است  آن  بیانگِر  دقیقًا 
آن چه که در کندز اتفاق افتاده، باخبر بوده اند 
اما به دالیل نامعلوم، نخواسته اند که از خود 

واکنش نشان دهند. 
آقای نور در ادامۀ سخناِن خود به نگرانی ها 
مردم  به  و  کرده  اشاره  نیز  مزارشریف  در 
اطمینان داده است که هیچ تهدیدی متوجه 
والیت بلخ نیست و توانایی آن وجود دارد 
برابر هرگونه حمله و  از این والیت در  که 

تهدید دفاع صورت گیرد. 
شاید اگر تدابیری که در والیت بلخ نسبت 
در  شده،  گرفته  آن  شهرونداِن  امنیت  به 
به  کار  می گرفت،  نیز صورت  کندز  والیت 
این جا نمی رسید و یکی از بزرگترین فجایِع 

این چهارده سال واقع نمی شد. 
را  آن  انتظار  هرگز  افغانستان  شهرونداِن 
که  بیابند  را  آن  توانایی  طالبان  که  نداشتند 
یک شهر استراتژیک و کلیدی را قبضه کنند. 
شاید احتمال سقوط ولسوالی های دورافتاده 
زیاد بعید به نظر نمی رسید، ولی این که یک 
چیز  شوند،  شهر  یک  وارد  منسجم  نیروی 
این  شکستن  با  حاال  نبود.  تصوری  قابل 
کشور  شهروندان  میان  در  نگرانی  اعتماد، 

از  بسیاری  در  است.  یافته  افزایش  به شدت 
حوادث  منتظر  مردم  کشور،  کالن شهرهای 
پایتخت،  کابل،  همین  در  حتا  غیرمترقبه اند. 
بیم آن وجود دارد که ناامنی ها تشدید شود و 
هراس افکنان به حمالت منظم و پی هم علیه 

این شهر آغاز کنند.
 اما تجربۀ فرماندهان جهادی در این عرصه 
بسیار کارساز است. باید اعتراف کرد که اگر 
در رأس والیتی مثل بلخ، جنرالی کارآزموده 
نمی داشت،  حضور  عطامحمد  استاد  چون 
را  بزرگی  تهدیدهای  باید  نیز  شهر  این 
تجربه می کرد. حضور آقای نور سبب شده 
باقی  آرامش  و  امنیت  در  بلخ  والیت  که 
باید  چیز  دو  در  را  موفقیت  این  رازِ  بماند. 
و  کارآزموده گی  نخست،  کرد:  جست وجو 
از  یکی  عنوان  به  نور  آقای  طوالنِی  تجربۀ 
دشوار  روزهای  در  که  جهادی  فرماندهان 
نوع  دوم،  و  داشته؛  قرار  بلخ  مردم  کنار  در 
مدیریتی را که او پس از رسیدن به والیت از 

خود نشان داد. 
بلخ حاال یکی از کالن شهرهای کشور است 
که از نظر بازسازی و ایجاد زیرساخت های 
اقتصادی، بیشتر از هر والیِت کشور ظرفیت 
و امکانات به دست آورده است. این امکانات 
در  به خودی  به صورت خود  ظرفیت ها  و 
دیداری  در  است.  نگرفته  قرار  بلخ  اختیار 
نور در مزارشریف  آقای  با  که سال گذشته 
تمجید  شهر  این  بازسازی های  از  داشتم، 
کردم. آقای نور به من گفت که اگر خون دل 
خوردن هایی را که برای گرفتن این پروژه ها 
می توانستی  آن گاه  می دیدی،  متحمل شده ام 
کشیده ام  که  را  زحمت هایی  از  گوشه یی 

احساس  کنی. 
احیای  برای  پروژه  هر  گرفتن  که  می دانم 
شهر مزارشریف، با مشکالِت بسیاری انجام 
شده، ولی این را هم می دانم که حمایت و 
مدیریت نیز وجود داشته است. حاال هم این 
زمینه مساعد است که از تجربه و امکانات 
والی بلخ و افرادی مثِل او برای تأمین امنیت 
کشور استفاده شود. ما نیروی بزرگی را در 
اختیار داریم که می تواند از کشور پاسداری 
کند، ولی این نیرو به رهبری و مدیریت نیاز 
دارد. تا زمانی که دولت بخواهد تأمین امنیت 
نظر  در  دولتی  صرفًا  پروژه یی  عنوان  به  را 
نخواهند  رفع  مشکالت  و  چالش ها  بگیرد، 
شد. مردم باید در تأمین امنیت دخیل ساخته 
شوند و امنیت به یک مسالۀ ملی و مردمی 

تبدیل شود.
و  ملیشه سازی  معنای  به  سخنان  این  البته   
به  ولی  نیست،  مردم  میان  در  توزیع سالح 
از  این است که نقش مردم در دفاع  معنای 
سالم  زمینه های  و  یابد  افزایش  مناطق شان 
گرفته  نظر  در  مسأله  این  برای  کاربردی  و 
و  کاستی ها  دچار  ما  امنیتِی  شود. طرح های 
نواقض بزرگ است و به همین دلیل ما در 
عمل  موفق  شهروندان  امنیت  تأمین  عرصۀ 
نکرده ایم. امنیت شهرها زمانی تأمین می شود 
که مردم نقش خود را در این مسأله به خوبی 
دولت  اعتمادِ  قابل  شریک  به  و  کنند  حس 

برای امنیت تبدیل شوند.  
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احمـد عمران

سخنان هشدارآمیِز  

استاد عطا
 

فعالیت  به  کندز  دردناِک  رویداد  حقیقت یاِب  کمیسیون  دیروز، 
آغاز کرد و در یک کنفرانس خبری، اهداف و برنامه های  خود 
را بیان کرد. پیش از این، مجلس نماینده گان هم یک کمیسیون 
حقیقت یابی  کمیسیون  اما  است.  کرده   معرفی  را  حقیقت یاب 
پیشین  کابینۀ  اعضای  از  آغاز کرده، مرکب  به کارش  دیروز  که 
ملی  وحدت  دولت  در  خاصی  سمِت  اکنون  که  افرادی ست  و 
شناخته شده اند  چهره های  همه  کمیسیون  این  مسووالِن  ندارند. 
اما این که به چه حقیقت هایی دست می یابند، هنوز معلوم نیست. 
سرپرست والیت کندز دیروز اطمینان داد که جنگ در شهِر کندز 
خانه های شان  به  می توانند  والیت  این  شهروندان  و  شده  تمام 

برگردند. 
نیز سرپرست والیت کندز گفته بود که حکومت  دو روز پیش 
به  و  کند  شروع  را  مردم  به  خدمت رسانی  که  دارد  نظر  در 
حکومت داری در شهر بپردازد؛ زیرا طالبان از شهر رانده شده اند 

و نیروهای دولتی در شهر مستقرند و ادارات فعال شده است. 
به هر رو، اکنون خوب ترین فرصت برای تحقیق در مورد رویداد 
کندز و جمع آورِی شواهد و مدارِک جنایاتِ  طالبان است. مردم 
شهر کندز که حاال آواره هستند، همه می گویند که طالبان اعضای 
خانواده های شان را کشته اند، بر زنان تجاوز کرده اند، دارایی های 
مردم حتا آرد و برنِج خانواده ها را برده اند، حال آن ها چه گونه به 

خانه و کاشانۀ خود برگردند. 
سازمان عفو بین الملل نیز پس از سقوط کندز به دست طالبان، 
جنسی،  تجاوز  شمول  به  طالبان  قساوت های  از  اعالمیه یی  در 
سازمان  این  بود.  داده  گزارش  ملکی  افراد  کشتار   و  آدم ربایی 
بود که طالبان یک  داده  از مدافعان حقوق بشر گزارش  نقل  به 
خانه  به  خانه  تالشِی  برای  پسران  از  و  داشته  خود  با  فهرست 
استفاده کرده اند تا افراد مورد نظر خود به ویژه زنان را پیدا کنند. 
در این گزارش طالبان متهم شده بودند که بر نوامیِس فرماندهان 
و سربازاِن پولیس تجاوز جنسی کرده و اعضای فامیل آن ها به 

شمول اطفال را به قتل رسانده اند. 
حوریه مصدق، پژوهشگر عفو بین الملل در امور افغانستان، گفته 
و  جنسی  تجاوز  کشتار،  از  موثق  و  متعدد  گزارش های  که  بود 
باید  شده،  انجام  کندز  باشنده گاِن  علیه  دهشتی  که  انواع  دیگر 
مقاماِت افغانستان را وادار کند که برای حفاظت از مردمِ ملکی 

تالِش بیشتر به خرج دهند.
به گفتۀ سازمان عفو بین الملل، طالبان به مجرد وارد شدن به شهر، 
کنارشان  در  تا  داده اند  کرده و سالح  آزاد  را  مرد  زندانیاِن  همۀ 
داده و لت وکوب  قرار  را مورد تجاوز  زندانیاِن زن  اما  بجنگند، 

کرده اند. 
قابلۀ محلی، مورد تجاوز گروهِی شورشیان قرار  همچنین، یک 
را  مورد  این  است.  رسیده  قتل  به  همکارش  با  سپس  و  گرفته 
گزارش  قابله  این  خانوادۀ  عضو  یک  از  نقل  به  بین الملل  عفو 
»طالبان  این که  بیان  با  ریاست جمهوری  این حال،  با  است.  داده 
بررسی  که  بود  گفته  کردند«،  تجاوز  مردم  عزت  و  نوامیس  بر 
تروریست شان  همکاران  و  »طالبان  که  می دهد  نشان  مقدماتی 
برعالوۀ این که رعب و ترس را در میان شهروندان کندز ایجاد 
نظامی  و  ملکی  افراد  خودسرانۀ  و  غیرقضایی  کشتار  به  کردند، 
دست  آن ها  اذیت  و  آزار  شکنجه،  همچنان  و  کندز  شهریان  و 
زده اند.« دفتر ریاست جمهوری افغانستان در اعالمیه یی گفته بود 
که طالبان اموال و دارایی دفاتر ملل متحد، موسسات غیرحکومتی 
و نماینده گی های کشورهای خارجی را به یغما برده اند. در این 
اعمال همان گونه که سازمان عفو  »این  افزوده شده که:  اعالمیه 
بین الملل در اعالمیۀ اخیر خود به آن اشاره کرده است، در جریان 
جنگ های مسلحانه و بر اساس قوانین بشردوستانۀ بین المللی، به 

عنوان جرایم علیه بشریت شناخته می شود.« 
وعده  مردم  به  کندز  بازپس گیری  از  بعد  نیز  اشرف غنی  آقای 
سپرده بود که کسانی که در کندز غفلِت وظیفوی کرده و باعث 
و  گرفته  قرار  پیگرد  مورد  شده اند،  طالبان  به دست  آن  سقوط 

مجازات می شوند. 
و اما اکنون باشنده گاِن کندز خواهان به کرسی نشاندِن عدالت اند 
است.  تعیین شده  همین هدف  به  هم  حقیقت یاب  کمیسیون  و 
دیده شود که این کمیسیون چه کاری را به پیش خواهد برد و به 

چه نتایجی دست خواهد یافت. 
رسانه ها،  سایر  و  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  کندز  مردم 
طالبان و شرکای  خواستار شناسایی و محاکمۀ همکاران محلِی 

جنایِت آنان شده اند.
حاال خواست تمامِ مردم افغانستان از حکومت این است که به 
وعدۀ خود عمل کرده و حداقل، همکاراِن محلِی طالبان در فاجعۀ 

کندز را به مجازات برساند. 
دردِ مردمِ کندز بیشتر از کسانی ست که طالبان را در خانه های شان 
جا دادند و بعد در سقوط شهر با طالبان یک جا شدند و در تمام 
جنایت هایی  که صورت گرفت، گام به گام آن ها را راهنمایی و 

همکاری کردند. 

کمیسیون حقیقت یاب
 و انتظار مـردم کنـدز
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وزارت داخله: 

غزنی و سرپل سقوط نخواهند کرد
در حالی که عملیات پاکسازی شهر کندز از وجود 
را  طالبان حمالتی  دارد، جنگجویان  طالبان جریان 
در والیت های غزنی و سرپل راه اندازی کرده اند. 
مقام ها می گویند که نمی گذارند این والیت ها سقوط 

کنند.
شهر  از  زیادی  بخش های  می گوید  داخله  وزارت 
کندز در کنترل حکومت در آمده و طالبان از بسیاری 
طالبان ۱۵ روز  رانده شده اند.  این شهر  بخش های 
خانه های  در  و  کردند  تصرف  را  کندز  شهر  پیش 
امنیتی می گویند دلیل  مردم جابجا شدند. مقام های 
از  جلوگیری  کندز،  پاکسازی  عملیات  بودن  کند 
سپر  مردم  از  طالبان  زیرا  است  بوده  ملکی  تلفات 

انسانی ساخته بودند.
با وجودی که وزارت داخله از پاکسازی کندز خبر 
می دهد اما هنوز اطمینانی در مورد امنیت این شهر 
را  مردم  خانه ها  در  طالبان  حضور  ندارد.  وجود 
نگران کرده زیرا ممکن است با فراهم شدن زمینه 

بار دیگر جنگ در داخل شهر آغاز شود.
روز  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
»تالش  گفت:  خبری  کنفرانس  یک  در  دوشنبه 
نیروهای امنیتی برای تصفیه شهر کندز نتایج خوبی 
معنا  این  به  و  دارد  ادامه  تالش ها  اما  است  داشته 
نیست که برنامه های ما برای کندز پایان یافته باشد. 
نقاط زیاد شهر تصفیه شده و مردم دوباره تالش می 

کنند به زندگی عادی خود برگردند.«
در  تروریستان  که  افزود  داخله  وزارت  سخنگوی 
ولسوالی های چهار دره و دشت ارچی کندز هنوز 
نابودی  برای  تا  می شود  تالش  و  دارند  حضور 
نیز  ولسوالی  دو  این  در  تروریستی  گروه های 

عملیات هایی راه اندازی شود.
از  بارها  حکومتی  مقام های  که  حالیست  در  این 
ساکنان  ولی  اند  گفته  سخن  کندز  شهر  پاکسازی 
شهر کندز می گویند درگیری ها در داخل شهر هنوز 
ادامه دارد و جابجا شدن طالبان در خانه های مردم 

امنیت این شهر را هر زمانی می تواند برهم بزند.
حمله بر شهر غزنی

در حالی که طالبان به صورت کامل از شهر کندز 

حمالت  از  داخله  وزارت  اند،  نشده  رانده  بیرون 
داد.  خبر  غزنی  ولسوالی های  و  شهر  بر  طالبان 
ساعت  طالبان  می گوید  داخله  وزارت  سخنگوی 
شش صبح روز دوشنبه بر چندین پوسته پولیس در 
مرکز و ولسوالی گیروی این والیت حمله کرده اند.

والیت غزنی روز دوشنبه شاهد شش حمله طالبان 
بود و جنگجویان طالبان بر حوزه سوم امنیتی شهر 
غزنی نیز حمله کردند. وزارت داخله گفت طالبان 
نتوانسته اند به هدف شان برای تصرف شهر غزنی 

دست یابند.
 - کابل  شاهراه  غزنی  والیت  مربوطات  در  طالبان 
قندهار را نیز مسدود کرده اند. اما سخنگوی وزارت 
غزنی  شهر  تا  دارد  جریان  تالش ها  گفت  داخله 
که  می دهیم  اطمینان  غزنی  مردم  »به  نکند:  سقوط 
به  دشمن  تا  می گیریم  کار  خود  امکانات  تمام  از 
هدف خود نرسد. مردم زیر تاثیر تبلیغات نروند و 

از نیروهای امنیتی خود حمایت کنند.«
آقای صدیقی افزود که طالبان یک پل را در مسیر 
مناطق  بر  و  کرده  منفجر  قندهار   - کابل  شاهراه 

شهباز و اسفنده که در حومه ها شهر موقعیت دارند، 
حمله کرده اند.

در ولسوالی جغتوی غزنی نیز طالبان بر پوسته های 
که  دارد  وجود  نگرانی  این  کرده اند.  حمله  پولیس 
اگر غزنی سقوط کند، ارتباط کابل با والیات جنوب 

و غرب افغانستان قطع خواهد شد.
حمله بر والیت سرپل

شهر  اطراف  بر  اخیر  روزهای  در  طالبان  حمالت 
سرپل نیز افزایش یافته است. این والیت در شمال 
افغانستان موقعیت دارد و طالبان از سه سال به این 
والیت  این  ولسوالی های  در  گسترده  حضور  سو 

دارند.
سرپل  متوجه  »ما  گفت:  داخله  وزارت  سخنگوی 
هستیم و نمی گذاریم که سرپل سقوط کند. دشمن 
آنگونه که در کندز شکست خورد، در هرجای دیگر 

نیز باید شکست بخورد.«
طالبان  به دست  اخیرا  کوهستانات سرپل  ولسوالی 
سقوط کرده و درگیری های پراکنده در اطراف مرکز 

این والیت نیز ادامه دارد.

کمیسیون حقیقت یاب رویداد کندز:

عـوامل سـقوط کنـدز را 
ریشه یابی می کنیم

عبداهلل:نبرد سنگین در باالبلوک فراه
پاکستان به جای پادرمیانی، کمک های 

خود به طالبان را قطع کند نماینده گان  مجلس  در  فراه  نماینده گان والیت 
در  امنیتی  نیروهای  از  تن   3۵0 که  می گویند 
روز  چهار  از  والیت  این  باالبلوک  ولسوالی 
اما  دارند.  قرار  طالبان  محاصرۀ  در  بدین سو 
این  رد  با  کشور  غرب  حوزۀ  امنیتی  مقام های 
ادعا می گویند که درگیری شدیدی میان طالبان 
و نیروهای امنیتی در این ولسوالی جریان دارد.

عبدالرحمان رحمانی و قاضی نذیراحمد حنفی، 
دو تن از نماینده گان مجلس می گویند که اگر 
در  گیرمانده  نیروهای  داد  به  کمکی  نیروهای 
خواهند  بین  از  آن ها  نرسند،  طالبان  محاصرۀ 

رفت.
حاضر  حال  در  که  می گویند  نماینده گان  این 
جنگ در چندین والیت افغانستان جریان دارد 
بل که  کندز،  تنها  نه  که  می دهد  نشان   این  و 
چندین والیت  افغانستان با طالبان معامله شده 

اند.
بنیاد  بر  که  می گوید  حنفی  آقای  هم چنان 
معلومات او، تاکنون 2۵ تن از این نیروها کشته 

شده اند.
شورای  رییس  بختور،  فرید  دیگر  سوی  از 
حال  در  که  گفت  به سالم وطندار  فراه  والیتی 
ولسوالی  شیوان  روستای  در  جنگ  حاضر 
باالبلوک به شدت جریان دارد و نیروی کمکی 

نیز به آن جا فرستاده شده اند.
اطراف  در  طالبان  که  می دهد  هشدار  بختور 
نیروهای  اگر  و  اند  کاشته  ماین  منطقۀ جنگی، 
یک بار  کندز  رویداد  نرسند،  آن جا  به  کمکی 

دیگر تکرار خواهد شد.
رییس شورای والیتی فراه از رهبران حکومت 

با  تا  می خواهد  داخله  و  دفاع  وزارت های  و 
را  این والیت  بیشتر، جنگ  نیروهای  فرستادن 

مدیریت کنند.
غرب  در  ارتش  فرمانده  جاهد،  تاج محمد  اما 
کشور که اکنون در فراه حضور دارد، می گوید 
که جنگ در روستای شیوان باالبلوک به شدت 
امنیتی  نیروهای  نفع  به  تاکنون  و  دارد  جریان 

پیش می رود.
که  می کند  تأیید  هم چنان  ارتش  فرمانده  این 
اما  شده،  کاشته  ماین  جنگی  منطقۀ  اطراف 
نیروهای امنیتی با امکاناتی که در دست دارند، 
این ماین ها را خنثا می کنند. به گفتۀ او، شمار 
تن   2۵0 تا   200 به  درگیری  این  در  طالبان 
می رسد که از چند ولسوالی در این منطقه گرد 

هم آمده اند.
درگیری در ولسوالی های باالبلوک و پشت رود 
فراه از شش روز به این طرف جریان دارد و به 
گفتۀ آقای جاهد، تاکنون 30 طالب، به شمول 3 

فرمانده این گروه، کشته شده اند.

کمیسیون حقیقت یاب بررسی رویداد کندز تعهد می کند که 
برای یافتن علت سقوط این شهر، تحقیقات شفاف و عادالنه 

صورت خواهد گرفت.
امراهلل صالح یکی از اعضای این کمیسیون روز دوشنبه در 
یک نشست خبری، حین معرفی اعضای این کمیسیون گفت 
در راستای مشخص نمودن عوامل سقوط شهر کندز از هیچ 

تالشی دریغ نخواهند کرد.
آقای صالح درمورد کارهایی که در راستای دریافت عوامل 
سقوط شهرکندز انجام خواهند داد، گفت: ما فعالیت خود را 
به سه بخش تقسیم کردیم که بخش اول شامل جمع آوری 
مرکزی،  ادارات  از  پرسش  و  معلومات  و  اطالعات  اسناد، 
بخش دوم فعالیت های ما سفربه ساحه است؛ ما بخش کم 
باالی  دارد  تاثیر  که  همجوار  والیت  دو  در  را  خود  وقت 
از بغالن و تخار است  آنها که عبارت  باالی  کندز و کندز 
سپری خواهیم کرد و یافته های خود را به ملت افغانستان و 

رییس جمهور تقدیم خواهیم کرد.«
رییس جمهور افغانستان روز یکشنبه این هیات را توظیف 
به طورهمه  را  کندز  تا چگونگی عوامل سقوط شهر  نمود 

جانبه بررسی نماید.
ریاست این هیات حقیقت یاب را امراهلل صالح رییس سابق 
امنیت ملی و غالم فاروق وردگ وزیر پیشن معارف به عهده 
داشته و فضل الکریم ایماق، ایوب رفیقی و عبداهلل محمدی 

اعضای این هیات را تشکیل می دهند.
یافته  تاکید کرده است که درپرتو  افغانستان  رییس جمهور 

های این هیات اجرات الزم انجام خواهد شد.
کرد.  سقوط  مسلح  طالبان  بدست  قبل  دوهفته  شهرکندز 
مقامات امنیتی می گویند که نیروهای امنیتی این شهر را به 
گونه کامل از حضور مخالفان مسلح دولت پاک سازی کرده 

اند.
مختلف  موارد  طالبان  دست  به  شهرکندز  ازسقوط  پس 
ازعوامل سقوط این شهر ازسوی نهاد های مختلف به شمول 

شورای ملی افغانستان عنوان گردید.
امنیتی،  های  ارگان  میان  هماهنگی  عدم  مدیریت،  ضعف 
دست داشتن ستون پنجم یا جاسوسان داخل نظام از موارد 

مهمسقوط این شهر خوانده شده است.
تاکید  یاب  حقیقت  دیگر  اعضای  از  وردگ  فاروق  غالم 
می کند که برای دریافت حقایق و برگشتاندن وضعیت عادی 

در شهرکندز قضایا را به گونه عمیق ریشه یابی می کنند.
غالم فاروق وردگ می گوید:

یابی  ریشه  را  آن  و  می رسانیم  قضایا  عمق  به  را  خود  »ما 
نمی گردیم،  و سرچوک  بازار  های  آوازه  به عقب  می کنیم، 
یک هدف صد فیصد مطابق به روحیۀ وحدت ملی را برای 
خود تعیین می کنیم که تعیین کرده ایم. برای اعادۀ یک نظام 
فعال و پاسخگو درکندز واعادۀ مصونیت که یک انسان در 

افغانستان به آن ضرورت دارد.«

افغانستان  جمهوری  ریاست  سوی  از  یاب  حقیقت  هیات 
شده  تعیین  شهرکندز  سقوط  عوامل  بررسی  برای  درحالی 
به تازه گی به تصرف حکومت درآمده  است که این شهر 

است.
برای  را  هیات های شان  تا  دارند  تصمیم  نیز  ملی  شورای 

بررسی وضعیت کندز به آن والیت بفرستند.
نماینده گان مجلس روز شنبه به کمیسیون های امور دفاعی 
یک  درتعیین  تا  سپرد  وظیفه  مجلس  این  داخلی  وامنیت 

هیات برای بررسی قضیهء کندز دست به کار شود.

داکترعبداهلل عبداهلل رییس اجرایی کشور می گوید که پاکستان 
طالبان،  گروه  و  افغانستان  حکومت  بین  درمیانی  پا  جای  به 

حمایت و کمک های خود به این گروه را قطع کند.
کابل  در  وزیران  شورای  نشست  در  دیروز  که  داکترعبداهلل 
کمک  و  حمایت  این  اگر  که  داشت  اظهار  گفت  می  سخن 
با  مذاکره  به  مجبور  این گروه خود  گردد  قطع  طالبان  به  ها 

حکومت افغانستان خواهد شد.
وی تصریح نمود: » روز گذشته اظهارات صدراعظم پاکستان 
نواز شریف را داشتیم که اعالن کردند آماده هستند که طالبان 
را تشویق کنند برای آمدن به میز مذاکره و سهولت ایجاد کنند. 
که  است  این  ما  توقع  عمل  در  اما  است؛  یک حرف خوب 

کمک به طالبان قطع شود، این به مراتب موثر است«.
او افزود: » وقتی آن ها }طالبان{ کمک دریافت نکنند و به آن 
ها کمک صورت نگیرد؛ بعد توانایی به راه انداختن عملیات 
بین  متقابل  اعتماد  ایجاد  برای  داشت.  نخواهد  را  گسترده 
قطع  در  عملی  اقدامات  که  است  مهم  افغانستان،  و  پاکستان 

کمک به گروه های تروریستی صورت بگیرد«.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که به تازگی نواز شریف، 
نخست وزیر پاکستان گفته است که کشورش آماده است تا 
افغانستان و  از سرگیری مذاکرات صلح میان حکومت  برای 

پا  و  طالبان تالش  گروه 
در میانی کند.

اما آگاهان بر این باورند 
که در یک سال گذشته، 
مقامات  ادبیات  در  فقط 
آمده،  تغییر  آباد  اسالم 
حمایت  عمل،  در  ولی 
های  گروه  از  پاکستان 
تروریستی همچنان ادامه 
بیشتر شده  داشته و حتا 

است.
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بخش نخست

خودشیفتهایم! همه ما
داکتر فرشاد نجفی پور

مهم نیست که »من«ِ ما برزگ باشد یا کوچک، وقتی پاِی گروه، قوم و نژاد 
در میـان باشد، با کمی دقت درمی یابیم که همۀ ما خودشیفته ایم. 

ویژه گی هایی  و چه  افرادی هستند  می دانیم خودشیفته ها چه گونه  ما  همۀ 
دارند؛ مدت زیادی جلِو آینه می نشینند، دروغ پرداز و پُرحرف بوده و مدام 
خودنمایی  برای  کوچکی  فرصِت  هر  از  و  می کنند  تعریف  خودشان  از 
کارمنداِن خود گیر می دهند،  به  مدام  مدیراِن خودشیفته،  استفاده می کنند. 
دوستاِن خودشیفته حوصلۀ آدم را سر می برند، دلبراِن خودشیفته پس از یک 

خودنمایی کوتاه، غیب می شوند! 
و  شما  شاید  خودشیفته ایم!  نباشیم،  چه  باشیم،  این ها  مثِل  چه  ما  همۀ 
اطرافیان تان خودشیفته نباشید، اما درون جماعت، جامعه، ملت، حزب، تیم 
و نژادتان، خودشیفته گی به دو نوع »فردی« و »گروهی« قابل تقسیم است. 
بوده و شگفت انگیز، وحشت ناک،  خودشیفته گی گروهی، معضلی جهانی 
هم  با  این ها  همۀ  گاهی  و  مرگبار  حیات بخش،  خون بار،  دوست داشتنی، 
است. بی ضررترین نوع آن، تماشاگران مسابقه های ورزشی هستند که در 
ورزشگاه ها صورت های خود را رنگ می کنند و برای حمایت از تیم خود 

فریادهای بلند سر می دهند. 
انسان ها مخلوقی اجتماعی هستند. اجتماعی بودن سبب می شود موجوداِت 
تنبل و بی نیش و چنگالی مثل مار زنده بمانند. از آن جا که ما منطقی هستیم، 
بدانیم و دوست نداریم قبول کنیم  یعنی دوست داریم خودمان را خوب 
که می خواهیم حریصانه همه چیز )زمین، پول، همسر و...( را از آِن خود 
کنیم، به خودمان تلقین می کنیم که چون باهوش تر، زیباتر، بهتر، بااخالق تر 
و بامالحظه تریم، گویی در دنیای کوتوله ها گیر افتادیم و خودمان از همه 
یک سر و گردن باالتریم و شایسته گی داریم، بهترین ها از آِن ما باشد! این 
احساسات به طور طبیعی در ما وجود دارند اما خیلی راحت با یک شعار، 

یک آهنگ یا یک پرچم، تحریک می شوند. 
را در دست  نفر  فرمان ذهِن یک  خودشیفته گی فردی، محدودتر است و 
را  مانند جاذبۀ زمین عمل می کند و همه  می گیرد. خودشیفته گی گروهی 
مانند  ویژه گی هایی  می شود.  سنگین تر  مدام  و  می کشاند  خود  سمِت  به 
لباس، زبان، سنت، موسیقی، ُمدل مو، قد، رنگ چشم و ُمدل بینی، موجب 
رنِگ  مثل  اما هیچ کدام  از غیرخودی، در گروه هستند؛  شناسایی خودی 
پوست به ساده گی ایجاد تمایز نمی کند. نژاد با چند نشانۀ کوچک به وجود 
می آید که علت آن فقط تطابق آب و هوایی و جغرافیایی برای بقای عده یی 
مهاجر به سرزمینی جدید است که رنگ دانه های پوسِت آن ها برای حفاظت 
در برابر آفتاب سوزاِن مناطق گرم افزایش می یابد و برای جذب آفتاب در 
مناطق سردسیر کاهش می یابد. انسان ها در ابتدای خلقت، نژادهای مختلفی 
نداشته اند؛ نژادها وقتی به وجود آمدند که انسان ها در سراسر جهان پراکنده 

شدند و با شروع تاریخ، این تفاوت ها معنا پیدا کردند. 

بخش چهـارم

خواجه بشیراحمد انصاری
را  طبیعی  هویت های  که  جوامعی  از  یکی 
کاربردی  هویت ها  این  و  ساخته  سیاسی 
در  است.  صومال  جامعۀ  یافته اند،  ابزاری 
فراوانی  اسالمِی  گروه های  شاهد  ما  صومال 
ولی  یافته  تزیین  دین  پسوند  با  که  هستیم 
و  اجتماعی  وحدت  جهت  در  نتوانسته اند 
قبیله گرایی  زنجیر  و  تعصب  طوق  شکستن 
به  کتابی  پیش  سال  پنج  دهند.  انجام  کاری 
صومال”  در  قبیله گرایی  و  “اسالم گراها  نام 
نگاشته  محمدهادی  محمدامین  قلم  به  که 
بنیاد “مسبار” در دوبی  از سوی  بود و  شده 
قبیله گرایی  مشکِل  حجم  از  رسید،  نشر  به 
در میان اسالم گراهای صومال پرده برداشت. 
جوانان”  اسالمی  “وحدت  چون  گروه هایی 
و  اسالمی”  “اتحاد  و  اسالمی”  “جماعت  و 
“جنبش اصالح اسالمی” و”محاکم اسالمی” 
امثال آن شعار هایی اسالمی سر می دهند  و 
خطوط  اساس  بر  کدام  هر  عمل  در  ولی 
و  “دارود”  قبایل  میان  قبیله یی  و  قومی 
“مریحان” و “هویه” و “هبر” و “اسحاق” و 
“مدجان” و امثال آن تقسیم شده و بر سر هم 
گروه  میالدی  نود  دهۀ  اواخر  در  می کوبند. 
ساختن  نهادینه  جهت  در  اسالمی”  “اتحاد 
بلند  را  من”  قوم  “دعوت  شعار  قبیله گرایی، 
فرزندان  برای  را  کنفرانس هایی  آن ها  نمود. 
این  کار  سپس  و  نموده  دایر  خویش  قبیلۀ 
نظامی  آموزش  اردوگاه های  به  کنفرانس ها 
برای  چیزی  آهسته آهسته  و  کشید  قبیله 
“جنبش  نام  به  که  گروهی  نماند.  “اسالم” 
متهم  را  اسالمی  اتحاد  می شد،  یاد  اصالح” 
خود  که  حالی  در  می نمود،  قبیله گرایی  به 
نام  که”هویه”  دیگری  قبیلۀ  نماد  جز  چیزی 
دارد، نبود. همان طوری که احزاب سیاسی، 
بلند کردن شعارهای ملی تالش ورزیدند  با 
را  خویش  قومی  برنامه های  و  اهداف  تا 
پنهان نمایند، گروه های اسالمی هم به همین 
سرنوشت دچار شده و همۀ کله ها و ادعاها 

در صخرۀ سخت قبیله شکستن گرفت. 
افریقا، در شمال، و  قارۀ  دیگر  آن سوی  در 
هویتی  با  ما  الجزایر  و  مراکش  در  خصوصًا 
هستیم.  روبه رو  “بربر”  یا  و  “امازیغ”  بنام 
تونس،  لیبیا،  الجزایر،  مراکش،  در  بربرها 
کشورهای  از  دیگر  برخی  و  مالی  موریتانیا، 
افریقایی زنده گی می کنند. کسانی که تنها در 
مراکش به امازیغ و یا بربری حرف می زنند، 
را  کشور  آن  درصد جمعیت   ۴0 تا   28 بین 
تشکیل می دهند. بربری و یا امازیغی یکی از 
زبان های کهن دنیاست که تاریخ آن به بیشتر 

از دو هزار سال می رسد. 
داغ  مسایل  از  یکی  امازیغ”  “مسالۀ  امروز 
کشورهای  در  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
شمال افریقا به شمار می رود. دهل نشنلیسم 
عربی که در نیم قرن اخیر فضای جهان عرب 
را فرا گرفته بود و نمادهای آن چون ناصر و 
قذافی و بن بیال و بورقیبه و امثال آن که در 
تضادهای  می نمودند،  افریقا حکومت  شمال 

بیشتر  غیرعرب ها  و  میان عرب ها  را  هویتی 
ساختند. در لیبیای قذافی کسی حق نداشت 
نامی امازیغی بر فرزندش بگذارد. در الجزایر 
و مراکش هم محدودیت های فراوانی فرا راه 
زبان و فرهنگ امازیغی گذاشته شد تا جایی 
که آن زبان کهن را که ده ها ملیون انسان به آن 
یکی  بین المللی  سازمان های  می زنند،  حرف 
از زبان های در حال اضمحالل به شمار آورده 
اند. اسالم گراهای منطقه در غالب، اسالم و 
عرب بودن را مترادف هم به شمار می آورند، 
غافل از این که امروز هشتاد درصد جمعیت 
مسلمانان، غیرعرب بوده و ملت های بزرگی 
و  زبان  ولی  پذیرفتند  را  اسالم  تاریخ،  در 
فرهنگ خودشان را حفظ نمودند. عبدالحمید 
مردی  خود  که  الجزایری  مبارز  بادیس،  بن 
بربری بود، شعاری بلند نمود که سپس شعار 
“شعب  آن  و  گرفت  قرار  الجزایر  انقالب 
یعنی  بود،  ینتسب”  للعروبه  الجزایر مسلم و 
به  منسوب  و  مسلمان  الجزایر  ملت  این که 
کشورهای  تمامی  روحیه  این  است.  عرب 
بر  روزافزون  تأکید  گرفت.  فرا  را  منطقه 
هویت عربی فلسطین از سوی نشنلیست های 
ناصر،  طرف داران  بعثی ها،  از  اعم  عرب 
میان  در  را  واکنشی  ایشان  امثال  و  قذافی 
این  برابر  در  را  آن ها  و  برانگیخته  بربرها 
برخی  ساخت.  بی طرف  و  بی عالقه  قضیه 
بربرهای افراطی و نژادپرست از این هم پا را 
فراتر نهاده و روابطی با دولت اسراییل ایجاد 
نمودند. وقتی که از آن ها می پرسند شما چرا 
کمال  با  ایشان  دارید،  رابطه  اسراییلی ها  با 
این شما هستید  پاسخ می دهند:  خون سردی 
خوانده  عرب ها  قضیۀ  را  فلسطین  قضیۀ  که 
اید، و ما که عرب نیستیم، چرا با آن دولت 

مشکل داشته باشیم. 
“حزب  نام  به  که  مراکش  اسالمی  نهضت 
عدالت و توسعه” یاد می شود، سیاستی روشن 
و برنامه و استراتژی واضحی در قبال مسالۀ 
امازیغی ها  هدف  مهم ترین  ندارد.  امازیغ 
تعدیل قانون اساسی و افزودن زبان امازیغی 
در قانون اساسی مراکش بود. اسالم گراها تا 
مدت زیادی در این زمینه تعلل می ورزیدند، 
امری که به رویارویی میان بربرها و نهضت 

اسالمی آن کشور انجامید.
غربی  قدرت های  که  نیست  شکی  این  در 
را  مشخصی  اقلیت های  که  می کنند  کوشش 
علیه دولت های شان تحریک نمایند و از این 
نمایند.  ابزاری  استفادۀ  ستمدیده  گروه های 
برخی روشنفکران بربر، اسالم را دینی عربی 
می دانند بی خبر از این که دولت های اسالمی 
مرابطین، موحدین، و فاتحانی چون طارق بن 

تومرت  بن  تاشفین، مهدی  بن  زیاد، یوسف 
و گروه بزرگی از تاریخ سازان مسلمان خود 
بیداری  برای  را  زمینه  آن چه  اند.  بوده  بربر 
جنبش امازیغی مهیا نمود، یکی استعمار بود 
قرائتی  پان عربیسم که  بعثی ها و  و دیگرش 
راستا  این  در  و  دارند  ملت  از  نژادپرستانه 

اسناد و شواهد فراوانی موجود است. 
عربی،  نژادپرستان  و  استعمار  از  گذشته  اما 
جنبش های اسالم گرایی هم تصور روشنی از 
نداشته اند.  جوامع شان  هویتی  قضایای  حل 
می توان  جا  همه  در  که  پاسخی  یگانه 
و  اسالمی”  “اخوت  شعارهای  همین  دید، 
انداختن مسوولیت به دوش “کفار ملعون” و 

استعمارگر است. 
نهضت  فرزندان  بربرها،  حقوق  با  رابطه  در 
اند.  اسالمی مغرب عربی دچار چند مغالطه 
همان طوری که در باال یادآور شدم، آن ها هر 
حرکتی که در جهت دفاع از حقوق سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی گروه های قومی صورت 
می گیرد، آن را به استعمار و امپریالیسم نسبت 
میان  در  که  نیست  شکی  این  در  می دهند. 
که  دارند  وجود  مزدورانی  قومی،  گروه  هر 
است،  بیرونی  برنامه های  تحقق  رسالت شان 
و  دادخواهانه  جنبش  یک  نمی توان  ولی 

مشروع را در آیینۀ تیوری توطئه دید. 
و  اسالم  دانستن  مترادف  دیگر،  مغالطۀ 
از  یکی  یاسین  عبدالسالم  است.  عرب 
رهبران جنبش اسالم گرایی “عدل و احسان” 
دوست  با  “گفت وگو  نام  به  رساله یی  در 
الیتجزای  جزء  را  عربی  زبان  امازیغی ام”، 
در  که  “کسی  گفت:  و  نموده  اعالم  وحی 
برابر عربی عصیان می نماید، در حقیقت امر، 
آن چه  است”.  ورزیده  عصیان  خدا  برابر  در 
امازیغ را در برابر اسالم قرار می دهد، پیش از 
آن که استعمار و استشراق باشد، چنین فتواها  

و چنین مسلمانانی بوده اند. 
قبایلی که به نام بربر و یا امازیغ یاد می شوند، 
الجزایر  و  مراکش  در  اکثریت شان  آن که  با 
جامعۀ  از  بخش هایی  ولی  دارند،  سکونت 
امازیغی در صحرای بزرگی پراکنده اند که یک 
سوی آن در مصر قرار دارد و سوی دیگرش 
در لیبیا و مالی و موریتانیا که تا نایجریا امتداد 
ساعتی  بم  جز  چیزی  بربرها  مسالۀ  می یابد. 
منطقه  تمامی  می تواند  لحظه  هر  که  نیست 
این  عناصر  تمامی  امروز  سازد.  منفجر  را 
انفجار در حال آماده شدن است؛ یگانه راهی 
تعاملی  گردد،  انفجار  این  مانع  می تواند  که 
عادالنه با این مسأله و برخوردی مسووالنه با 
این گروه می باشد که اسالم گرایان می توانند 

در این زمینه نقش مهمی ایفا نمایند. 

جایگـاه هـویت هـا در گفتـمان 
اسـالم گرایی مـعاصر
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گفت وگوکننده: هارون مجیدی
بخش دوم و پایانی

یا  و  دینی  تندروی  داستان  شاهد  ما  دیگر،  سوی  از 
زمانی  چه  از  که  بپرسم  می خواهم  هستیم.  افراط گرایی 
افغانستان  به ویژه  حوزه  این  در  افراطی  اندیشه های 
وارد شد و در این زمینه سهم مسلمانان و غیرمسلمانان 

چه گونه بوده است؟ 
افراط گرایی به دو معنی شناخته می شود. یکی معنای خاصی 
است که ما از زماِن طالبان و القاعده داریم و یک پدیدۀ کاماًل 
جدید است و به چند دهۀ اخیر ارتباط می گیرد، از این لحاظ 
طبیعی ست که این فکر کاماًل بیگانه است. این فکر از بیرون 
از مرزهای ما آمده و ریشه در مصر و گروه های جهادی 
تکفیری دارد که در دوران جهاد به پاکستان رفتند و از این 
طریق با شهروندان افغانستان ارتباط برقرار کردند و از این 
تحول  یک  اما  بپاشند.  را  افکار  این  بذر  توانستند  آدرس 
تاریخی در منطقۀ ما ُرخ داده که به نظر من، زمینه را برای 
این  این تحول  بیشتر مساعد ساخته است.  افکار  این نوع 
است که مرکز تمدنی منطقه بعد از تیموری ها فروپاشیده 
و این فروپاشی دالیل سیاسی داشته است. روی کار آمدن 
به  تزارها  پیشروی  ما،  منطقۀ  قسمت  یک  در  صفوی ها 
سمت آسیای میانه و از هم پاشیدن مناطق ماوراءالنهر در 
امپراتوری  زوال  و  ضعف  دیگر  طرف  یک  از  و  آن،  اثر 
اسالمی در هند بعد از آمدن استعمار بریتانیا. این چند مورد 
از  و  انداخته  از شکوفایی  را  ما  منطقۀ  که  بوده  دالیلی  از 
پیشروی و پیشگامی بازداشته است. در نتیجه، ما بعد از این 
وارد یک فاز تاریخی دیگر می شویم. این مرحله، عبارت 
از حالت تدافعی گرفتن مدنیت ما است، مدنیتی که اعتماد 
به نفس خود را از دست می دهد و حس می کند که از هر 
طرف در معرض فشار، هجوم، حمله، سقوط و ضعف قرار 
دارد. زمانی که این روحیه حاکم می شود و هر مدنیتی که با 
این وضعیت روبه رو شود دروازه ها و دریچه های خود را به 
روی بیگانه ها می بندد، چون هراس دارد. در چنین حالتی 
دیگرهراسی و یا بیگانه هراسی یک اصل است و اعتماد از 
بین می رود و نه تنها که به غیر اعتماد ندارد که به خود هم 

اعتماد ندارد. 
در این مقطع، نوعی از گرایش و یا فکر دینی باب می شود 
و رواج پیدا می کند که بیشتر هویت محور است و به همان 
می شود.  متمرکز  دارد،  تدافعی  بُعد  بیشتر  که  عناصری 
تجسِم آن را ما در قرائت دیوبند می بینیم، جریان دیوبندی 
کم  و  می گیرد  که شکل  هند  در شبه قارۀ  اسالم  تاریخ  در 
افغانستان می آید و به مناطق آسیای میانه کم وبیش  به  کم 
اثرگذاری می کند. مکتب دیوبند در واقع جایگزین مکتب 
قبلی اهل سنت، احناف، ماتریدی می شود و این چیزی که 
در دو سدۀ اخیر اتفاق افتاده، به نظر من چون این قرائت 
محافظه کارانه، تدافعی و هویت محور است، شباهت بیشتر 
به مکتب اهل حدیث دارد، و شبیه است به آن چه که در 
بعدها  این که  برای  بستری شده  بوده و  حجاز و عربستان 
و  رأی  اهل  مکتب  یا  و  احناف  مکتب  بین  که  فاصله یی 
جریانات قشری وجود داشت، کاهش پیدا کند و زمانی که 
جریانات افراطی از مصر و جهان عرب آمدند، زمینه های 

قبلی توسط این مکتب برای شان مساعد شده بود.

اندیشۀ  میان  تضادهایی  چه  و  چیست  افراطی  افکار 
تمدنی ما و جریانات جدید وجود دارد؟

تضادهای اساسی میان فکری که در منطقۀ ما و جریانات 
جدید وجود دارد، یکی در نحوۀ فهم نصوص دینی است. 
در سنتی که ما از نیاکان خود به ارث برده ایم، زمینه برای 
تأویل و توجیهات نص دینی بسیار وسیع است؛ جاهایی 

یا  و  فقهی  تأویل  به  جاهایی  و  دارد  نیاز  عرفانی  تأویل 
کالمی نیاز است. 

بیرون  از  که  قشری  جریانات  و  حدیث  اهل  مکتب  در 
آمده، ظاهرگرایی غالب است و مجال برای تفسیر و تأویل 
چندانی نیست، تأویل که اصاًل وجود ندارد و آن چه که به 
 نام تفسیر یاد می شود؛ یک تفسیر لفظی، سطحی و بدون 
میکانیسم عقلی است. به  این خاطر فهم دینی در آن جاها 

خشک و سطحی می شود. این یکی از تفاوت هاست. 
تفاوت دیگر این است که در مدنیِت ما تعامل با شاخه های 
مختلف مدنیت و استقبال از آن، مثاًل استقبال از هنر، فلسفه، 
شعر و ادب و... بیشتر مورد توجه قرار گرفته، مجال داشته 
و آغوش این فکر و این مدنیت به  روی شان باز بوده است. 
اما در فکر افراطی یک نوع دشمنی با هنر، فلسفه، ادبیات 

پیشرفته و حتا با فرهنگ دیده می شود.
الیور روا نویسندۀ فرانسوی که چند سال پیش کتابی نوشته به 
 نام »زمانۀ بدون فرهنگ«، او در این کتاب پدیدۀ بنیادگرایی 
بنیادگرایان  دینی را تحلیل کرده و گفته است که رویکرد 
فرهنگ ستیزانه است و فرهنگ را به رسمیت نمی شناسند، 
به همین خاطر است که آنان در افغانستان مجسمه های بودا 
ابوالهول  که  می خواستند  مصر  در  حتا  و  کردند  منفجر  را 
اما مردم مصر آنان را اجازه  نیز منفجر کنند؛  و االهرام را 
ندادندـ ولی تفکر افراط گرایان چنین چیزی بود. حاال هم 
می بینید که داعش در مناطقی که در عراق و سوریه به آن 
بین می برد و دست  از  باستانی را  آثار  پیدا می کند،  دست 
فرهنگ ستیزی  همان  همه  این ها  می زند.  شهرها  به ویرانی 
و  داعش  طالبان،  این عرصه  در  که  است  و هویت ستیزی 
القاعده همه مشترک اند و ریشه های این کار هم برمی گردد 
چنین  اسالم  تاریخ  در  که  حدیث  اهل  قشری  مکتب  به 

رویکردی را داشته اند. 
اما مکتب فکری منطقۀ ما از این لحاظ تعامل بسیار معتدل 
با تمام پدیده های انسانی و مدنی داشته و به رشد این پدیده 

کمک کرده است.

امروزه کدام گروه ها در جهان اسالم با رویکرد افراطی 
چه  دین  متن  در  افراط گرایی  پدیدۀ  و  می کنند  فعالیت 

جایگاهی دارد؟
را  متفاوت  تفسیرهای  قابلیت  دینی،  نصوص  از  بسیاری 
به  بسته گی  می سازد  برجسته  را  تفسیرها  که  آن چه  دارند. 
دینی  نصوص  تفسیرگران  که  کسانی  حاال  دارد؛  تفسیرگر 
هستند اگر  پروردۀ یک مکتب افراطی و یا محصول یک 
دورۀ بحرانی یک تمدن و جامعه هستند و یا به وضعیتی 
حالت  و  نیست  معتدل  اوضاع  آن  در  که  دارند  ارتباط 
معموالً  است،  حاکم  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی،  آشفتۀ 
معطوف  می دهند  دست  به  دین  از  این ها  که  تفسیرهایی 
و  دگرستیزی  و  نکردن  تحمل  تندروی،  افراطی گری،  به 
دیگرهراسی است. اما زمانی که جامعه در وضعیت معتدل 
طبیعی،  وضعیت  در  جامعه  آن  انسان های  و  می برد  به سر 
آرام و دور از آشوب زنده گی می کنند، معموالً در آن جاها 

قرائت هایی از دین به دست می دهند که معتدل تر است. 
آن چه که ما امروزه به  نام جماعت های افراطی می شناسیم، 
و نماد برجستۀ آن ها داعش، طالب و القاعده و گروه های 
این ها بیش از هر چیز محصول  تکفیری شبیه این هاست، 
همان بحران های اجتماعی هستند و طبیعی است که برای 
داشته  دینی  دست آویز  تا  می کنند  کوشش  خود  قرائت 
باشند. دست آویزشان هم این است که برخورد گزینشی با 
متن مقدس می کنند، آیات را از این سو و آن سو می گیرند، 
از اول و آخر آن قیچی می کنند و آنان را به هم می چسپانند 
این  ارایه می کنند.  است،  که  آن چه  از  غیر  و چیز دیگری 
از  گروه ها دربارۀ حدیث و میراث علمی یی که مسلمانان 

گذشته به آن رسیده اند نیز این کار را می کنند.
طبیعی است که این گروه ها با متن دینی بی ارتباط نیستند و 
این گونه نیست که این گروه ها هیچ پایه یی در میراث دینی 
که  دارند  بعضی ها  که  تصور  این  باشند.  نداشته  مسلمانان 
گویا این گروه ها تنها ساخته و پرداختۀ دشمنان اسالم اند و 
آنان این گروه ها را پدید آورده و رشد داده اند، از نظر من 
کاماًل بی اساس است. ممکن است که این گروه ها بازیچه 
چون  شود  استفاده  ابزاری  به شکل  آنان  از  و  بگیرند  قرار 
به  ناآگاهانه  وقت ها  بسیاری  در  و  ساده لوح اند  مردمانی 

کسانی خدمت می کنند که با آنان دشمنی می ورزند.
در چند سال گذشته، یک عدۀ از این ها که می خواستند با 
بشاراالسد مقابله کنند و او را سرنگون سازند، در حقیقت 
در  و  دادند  انجام  او  قدرت  تداوم  به  را  بیشترین خدمت 
داشته  وجود  همین گونه  از  تجاربی  نیز  دیگری  جاهای 
است. از این لحاظ، من کاماًل معتقد نیستم که اینان کاماًل 

محصول توطیۀ بیرونی ها باشند.

چرا این روزها در سرزمین ما و جوامع دیگر، انسان ها 
زیر نامِ دین راحت تر از گوسفند کشته می شوند؟

ساده  بسیار  آن  جواب  اما  است،  مهمی  سوال  شما  سوال 
سِر  پشت  در  را  عامل  چندین  موضوع  این  چون  نیست، 
خود دارد و این طور نیست که اگر یک گروه افراطی دینی 
مختلف  جوامع  در  تاریخ  نگیرد.  صورت  کار  این  نباشد، 
نشان داده است که انسان ها گاهی چنین وحشی می شوند. 
این وحشت ممکن است زیر نام ایدیولوژی و قوم اتفاق 
این  یا  بروندی،  و  رواندا  در  قومی  تصفیه های  مثل  بیفتد، 
تصفیه ها توسط یک حکومت  استبدادی مانند استالین و یا 

نازی های هیتلر و فاشیست های ایتالیا به انجام برسد. 
قضایا  این  عامل  دین  که  نیست  این گونه  ما  جامعۀ  در 
و  خیانت اند  و  جنایت  این  درگیر  که  گروه هایی  باشد، 
محصول  خودشان  واقع  در  می آفرینند،  را  وحشت  این 
دارای  آن ها  خود  که  همان گونه  سیاسی اند؛  آجنداهای 
آجنداهای سیاسی هستند و برای رسیدن به قدرت دست به  
هر کار و خشونت می زنند و کسانی که اینان را بازیچه قرار 
می دهند نیز آجنداهای سیاسی خود را دارند. در این معرکه 
دین  اینان  یعنی  می شود  استفاده  ابزار  یک  به  عنوان  دین 
جنایت های  برای  مشروعیت بخشیدن  وسیلۀ  عنوان  به   را 
هستم  مطمین  هم  نمی بود  دین  اگر  و  می دهند  قرار  خود 
به  جنایت می زدند، و شاید در  که چنین جریاناتی دست 

آن زمان کارشان دشوارتر می بود به خاطر این که توجیه دینی 
برای  کار خود نداشتند و مجبور بودند که از آدرس دیگری 

مشروعیتی برای موجه جلوه دادن خود خلق کنند.

را  افغانستان  در  القاعده  و  طالبان  گروه  حضور  تجربۀ  ما 
داعش  گروه  حضور  سروصدای  که  روزها  این  داریم. 
گذشتۀ  و  اجتماعی  امکانات  چه  می رسد،  به گوش ها 
تاریخی وجود دارد و آیا داعش هم می تواند در افغانستان 

نطفه گذاری کند؟
بنا بر تجاربی که ما در چند دهۀ اخیر داشته ایم، این هراس 
و  است  گپ  این  مستعد  افغانستان  که  دارم  را  نگرانی  و 
می تواند در داعش، افکار طالبان و القاعده رشد کند و این 
کار دالیل مختلف دارد که یکی از این دالیل این است که 
جنگ  دورۀ  از  هم  هنوز  و  هستیم  جنگ زده  جامعه یی  ما 
مستعد  جوامع  جنگ زده،  جوامع  همۀ  و  نکرده ایم  عبور 
همان  واقع  در  این ها  و  هستند  تمدنی  عفونت  و  آفت 
در  می آورند.  بر  سر  کنار  و  گوشه  از  که  عفونت هایی اند 
به تکثر  شروع  بکتری ها  چه گونه  ببینید  متعفن  محیط  یک 

می کنند. محیط جنگ زده دارای چنین یک حالتی است.
افتاده  ناگوار  اتفاق  که چند  افغانستان  در  به طور مشخص 
است. در سال های جنگ شکاف های قومی و قبیله یی بسیار 
و  می کند  متالشی  و  متزلزل  را  همبسته گی  که  شده  زیاد 
طبیعی است که در چنین وضعیتی هر گروهکی در چنین 
به گسترش  رو  و  کند  پا  و  از شکافی دست  پُر  وضعیت 

باشد.
از  مردم  از  بخشی  که  است  فقر  مسألۀ  دیگر،  طرف  از 
به  پیوستن  راه  از  و  این گروه ها می روند  بابت طرف  این 

گروه های مسلح می خواهند امرار معیشت داشته باشند.
عامل بی سوادی نیز تأثیر خود را گذاشته که اکثریت مردم 

با  و  نمی خوانند  کتاب  هنوز  تا  بیست ویکم  قرن  در  ما 
کتاب خواندن و دانش سر و کار ندارند. طبیعی است که 
ذهنیت شان بسیار ابتدایی است و خیلی زود تحت تأثیر هر 
نوع تبلیغاتی قرار می گیرند. حتا بسیاری از باسوادان ما نیز 
از این ناحیه مصونیت ندارند، در دانشگاه ها و دیگر مراکز 

علمی کسانی هستند که دچار اندیشه های افراطی شده اند.
افغانستان  در  جنگ  که  را  دیگری  بحث های  از  یکی 
بوده  مختلف  ایدیولوژی های  آمدن  میان  به  کرده،  ایجاد 
افغانستان  به  مختلف  جاهای  و  عربستان  پاکستان،  از  که 
ایدیولوژیک  تضادهای  ما  هم  حاال  همین  و  شده  سرازیر 
را در جامعۀ خود شاهد هستیم. مجموع این مسایل باعث 
می شود تا گروه های افراطی فرصت سربازگیری و رساندن 

پیام را داشته باشند. 

ما  تمدنی  گذشتۀ  دوبارۀ  بازسازی  برای  راهکاری  چه 
وجود دارد و نقش نخبه گان در این زمینه چیست؟

ما ناگزیر هستیم که مفتضیات عصِر خود را بشناسیم. ما در 
عصری زنده گی می کنیم که در بسیاری از کشورهای جهان، 
ملت شکل گرفته و ساختاری به  نام دولت-ملت به جود 
آمده است. ما نیاز به ملت سازی و دولت سازی داریم و نیاز 
به  فرایند شهروند، دولت، دولت مدرن امروزی، دولت ملی 
باید خود را  و همچنین ملت به  معنای امروزی داریم. ما 

از گفتمان های منسوخ نجات بدهیم و عبور کنیم. گذشتۀ 
تاریخی برای ما فقط یک هویت موروثی است، ما نیاز به 
بازخوانی گذشتۀ تاریخی خود داریم نه نیاز به بازگشت به 
آن. نیاز داریم که از نکات مثبت این میراث به خوبی استفاده 
گرایش های  به  نباید  و  برویم  بهتر  آیندۀ  به طرف  تا  کنیم 
گذشته گرا دامن بزنیم و افتخارات گذشته را بسیار پُررنگ 
بسازیم و به آن دل خوش کنیم و از فکر کردن به آینده باز 
بمانیم. آن چه که شکاف را در میان مردم افغانستان بیشتر 
فاصله  ملت  و  دولت  بین  و  ُکند  را  شدن  ملت  پروسۀ  و 
از  را  ما  که  عواملی ست  از  این ها  مجموع  می کند،  ایجاد 
هر گونه رشد تمدنی باز می دارد. برای رفتن به آینده باید 
با ذهن باز و رها شده از تمام اسارت های فکری حرکت 
افغانستان نمی بینم  کنیم و این کاری است که تا هنوز در 

که صورت گیرد.
را  خود  کوچک  دایره های  از  باید  ما  نخبه گان  در ضمن، 
نجات دهند و از افق های تنگ باید عبور کنند و تا زمانی 
فکر  خاصی  ایدیولوژی  و  منطقه  زبان،  تبار،  قالب  در  که 
به  نیاز  ما  ناکام اند.  و  فالکت زده  نخبه گاِن  اینان  می کنند، 

نخبه گانی داریم که انسانی، ملی و جهانی بیندیشند.

آنان  و  چیست  امروزی  نسل  برای  پیام تان  پایان،  در 
و  افراطی  اندیشه های  از  را  خود  می توانند  چه گونه 

تندروانه به کنار داشته باشند؟
بیشتر  را  این است که مطالعه  به همۀ دوستان  توصیه من 
سازند و سنت کتاب خوانی باید افزایش پیدا کند و در عین 
حال، آداب کتاب خوانی. یعنی ما صرف به  عنوان ُمد سراغ 
کتاب نرویم، بلکه کتاب را بشناسیم، آن را توضیح و تحلیل 
کنیم و دسته بندی از کتاب داشته باشیم و کتاب های مفید را 
از غیرمفید بشناسیم و این کار را در جامعه گسترش دهیم.

تاریخی خود هستیم بازخوانی گذشتۀ  نیازمنـد  ما 
پژوهش گِر حوزۀ دینی و  نویسنده  با محمد محق،  گفت وگو 
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مسکو و کابل برای مبارزۀ... 
منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این مالقات، دو طرف در مورد اوضاع سیاسی و 
امنیتی افغانستان، مبارزه با تروریسم و مسائل مربوط 

به منطقه و جهان گفت وگو کردند.
اوضاع سیاسی و  این دیدار ضمن تشریح  ربانی در 
از  افغانستان  امنیتی  نیروهای  افغانستان گفت:  امنیتی 
حمایت و پشتیبانی کامل مردم، شخصیت های ملی و 
این  از  دفاع  توان  و  برخوردارند  جهادی  فرماندهان 

کشور را نیز دارند.
وی در ادامه سخنان خود از همکاری های روسیه با 
و  امنیتی  نیروهای  آموزش  بخش های  در  افغانستان 

نظامی، بورسیه های تحصیلی استقبال کرد.
تا  خواست  روسیه  از  افغانستان  خارجه  امور  وزیر 
کمک ها و همکاری های خود را به افغانستان افزایش 

و تداوم بخشد.
تأیید  ضمن  روسیه  سفیر  مانتیتسکی  الکساندر 
از حضور  افغانستان   امور خارجه  دیدگاه های وزیر 
ابراز  منطقه  و  کشور  این  در  تروریستی  گروه های 

نگرانی کرد.
و  روسیه  افغانستان،  مشترک  همکاری های  بر  وی 
علیه  مبارزه  برای  جهان  و  منطقه  کشورهای  دیگر 

تروریستم تأکید کرد.
عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور افغانستان 
نیز هفته گذشته با سفر به روسیه خواستار کمک های 
نظامی مسکود در مبارزه با تروریسم به افغانستان شد.
سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه نیز اعالم کرده بود 
حمایت های  و  کمک ها  تا  است  مصمم  مسکو  که 

نظامی خود را به افغانستان افزایش دهد.

مصاحبه های  و  ملل  سازمان  داده های  براساس 
صورت گرفته از مقام های محلی در منطقه مشخص 
شد که اقدامات شبه نظامی گری طالبان در افغانستان 

از 200۱ به باالترین حد خود رسیده است.
کمک  هیات  تایمز،  نیویورک  روزنامه  نوشته  به 
رسان سازمان ملل در افغانستان در دو هفته گذشته 
چهار دفتر از ۱3 دفتر والیتی خود را در سراسر این 
کشور تخلیه کرده است که بیشترین تعداد به دلیل 

مسایل امنیتی محسوب می شود.
براساس داده های موجود در سپتمبر 20۱۵ و حتی 
پیش از قدامات شبه نظامی گرایانه اخیر این گروه 
امنیتی  های  مقام  که  شد  مشخص  افغانستان،  در 
مناطق  از  نیمی  در  تهدیدها  سطح  ملل  سازمان 
دولتی افغانستان را بسیار باال یا شدید اعالم کرده 
بودند که بسیار بیشتر از زمانی است که امریکا در 
200۱ برای مقابله با طالبان به این کشور حمله کرد.
های  ارزیابی  با  ملل  سازمان  از  ارزیابی  این  البته 
آمریکایی  نیروهای  فرماندهی  جنرال جان کمپبل، 
در افغانستان در جلسه شهادت در کنگره که هفته 

گذشته صورت گرفت، متفاوت است.
جان کمپبل در این باره گفته بود:  نیروهای امنیتی 

در  را  خود  قدرت  و  توانایی  خوبی  به  افغانستان 
آنها  داده اند.  نشان  طالبان  نظامیان  شبه  با  مقابله 
دولت  دهند.  می  ادامه  خود  فعالیت  به  همچنان 
تمامی مناطق  کنترل کابل، مراکز والیات و تقریباً 

را در دست دارد.
داده های سازمان ملل به بیان این مساله می پردازد 
از  بسیاری  در  افغانستان  در  طالبان  اقدامات  که 
این  حضور  گذشته  در  که  کشور  این  بخش های 

گروه کمتر بوده،  افزایش یافته است.
تمامی چهار دفتر سازمان ملل که تخلیه شدند در 
تمامی  ملل  سازمان  دارند.  قرار  کشور  این  شمال 
و  افغان ها  شامل  که  را  خانواده هایشان  و  پرسنل 
پل  منطقه  و  قندوز  از  است،  الملل  بین  نیروهای 
شبه  حضور  دلیل  به  بغالن  والیت  مرکز  خمری 

نظامیان طالبان خارج کرده است.
سخنگوی هیات سازمان ملل در افغانستان اگرچه 
رسماً این خروج را تایید نکرد، اما گفت:  ما درحال 
بررسی وضعیت انجام عملیات شامل برداشتن گام 
هایی موثر نظیر انتقال یا انتساب کارمندان در بخش 
مناطق  از  کارمندان  هستیم.  افغانستان  دیگر  های 

دیگر شامل قندوز در داخل کشور جابجا شده اند.

بر سازمان ملل، چندین گروه کمک رسان  عالوه 
خارج  افغانستان  از  را  خود  نیروهای  هم  دیگر 

کرده اند.
فیونا گال، مدیر گروه حمایتی اکبر که یک سازمان 
گفت:  باره  این  در  است،  افغانستان  در  غیردولتی 
کمک  گروه های  برای  شمالی  مناطق  به  دسترسی 
رسان بسیار مشکل است. این یک وضعیت بسیار 
و  نظامی  شبه  گروه  این  با  مقابله  و  است  دشوار 
سخت  خیلی  شرایطی  چنین  در  مردم  به  کمک 

است.
 ۱8۶ که  دهد  می  نشان  ملل  سازمان  داده های 
منطقه از 37۶ منطقه در افغانستان در سطح تهدید 
سازمان  پرسنل  به  دارد.  قرار  باال  یا  شدید  بسیار 
بروند.  مناطق  این  به  تا  نمی شود  داده  اجازه  ملل 
حتی در مناطقی که سطح تهدید آنها بسیار شدید 
است،  نیروهای دولتی هم حضور ندارند یا حضور 
نیروهای دولتی تنها به مراکز والیات محدود شده 

است.
به صورت کلی، 27 والیت از 3۴ والیت افغانستان 
آنها  امنیتی  تهدید  مناطقی هستند که سطح  دارای 

بسیار شدید یا باال است.
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مسـووالن ارشـد امنیتـی...
ولسوالی های دیگر است. 

این فهرست چند روز پیش نیز به هیات اداری مجلس 
موجودیت  دلیل  به  اداری  هیات  اما  شده؛  فرستاده 

نواقص، آن را نپذیرفته است.
در  نماینده گان  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
استیضاح  دیروز گفت: در صورتی که دالیل  نشست 
اداری  هیات  به  درخواست کننده گان  فهرست  و 
چهار  تا  سه  ظرف  در  روسا  کمیتۀ  ورزد،  مواصلت 

روز در مورد آن تصمیم می  گیرد.
امنیتی  وزرای  استیضاح  درخواست  نیز  این  از  پیش 

به علت آنچه نماینده گان سهل انگاری در امنیت مقر 
امضا  نماینده   ۶0 حدود  سوی  از  خواندند،  پارلمان 
امضاهای  نماینده گان  از  تن   ۱2 شمار  اما  بود؛  شده 
شان را به دالیل نامعلوم پس گرفتند و به گفته رییس 

مجلس در آن زمان موضوع استیضاح منتفی شد.
بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس، برای پیشنهاد 
اعضای  کل  چهارم  یک  حدود  باید  وزرا  استیضاح 

مجلس پای ورق درخواستی امضا کنند.
با این حال، یک نماینده مجلس ادعا دارد که برخی 
نماینده گان که امضای شانرا از پای ورق درخواستی 

پس گرفته، معامله کرده اند.
که  نماینده گانی  »لیست  گفت:  ایوبی  عبدالرحیم 

استیضاح  درخواستی  ورق  پای  از  را  شان  امضای 
وزرای امنیتی پس گرفته اند؛ افشا می کنم«.

آقای ایوبی مدعی شد که این نماینده گان وزرا را زیر 
روی  را  های خود  تا خواست  دهند  می  قرار  فشار 

وزرا تحمیل کنند.
این سخنان آقای ایوبی برای دقایقی مجلس را متشنج 
او در جلسه  این شد که  بر  کرد و سرانجام تصمیم 
تایید  بر  مبنی  موثق  اسناد  مجلس  شنبه  چهار  روز 
باید  کند، وگرنه  ارایه  را در صحن مجلس  ادعایش 
از نماینده گان معذرت بخواهد؛ زیرا اکثر نماینده گان 
معتقد اند که این گونه اتهامات مجلس را بدنام می 

کند.

طالبان شبکه های طلوع نیوز...
 ابراز تاسف و آن را »رعب انگیز« توصیف کرد.

نوع  »هر  که:  کرد  تاکید  رسانه ها  دیدبان  رییس 
جنگی  جرایم  عنوان  به  رسانه ها  علیه  تهدید  اعمال 
نهادهای  رسانه ها  که  دلیل  این  به  تلقی خواهد شد، 

غیرنظامی هستند نه نظامی و رزمی.«
کار  که  بدانند  باید  »طالبان  گفت:  توحیدی  آقای 
غیرجانب دارانه  و  بی طرفانه  حرفه یی،  کار  رسانه ها 
است. آنها در مورد گزارش های این رسانه ها اگر ایراد 
انتشار اعالمیه  با  انتقادی داشتند، می شد که آن را  و 
ابراز یا رد می کردند، نه این که افراد غیرنظامی را که 
تهدید  دارند  صوت  ضبط  یا  دوربین  قلم،  یک  تنها 

کنند.«
او این تهدید طالبان را تهدیدی علیه همه رسانه های 
افغانستان دانست و تأکید کرد که »حکومت افغانستان 
این  از  امنیت و حراست  مکلف است که مصونیت، 

رسانه ها را به صورت جدی تامین کند.«
وحید عمر، از فعاالن مدنی در پیوند به تهدید طالبان 
کالنترین  آزاد  رسانه های  »فعالیت  است:  نوشته 

تهدیدکردن  است.  گذشته  سال   ۱۴ در  ما  دستاورد 
رسانه ها برابر به تهدیدکردن جامعه در کل است. ما 
همچنان که از نیروهای مسلح و نظام حمایت می کنیم 
حمایت ما از رسانه های ما برای همه ما حیاتی است. 
بهترین های ما در همین رسانه ها  از  یک جمع کالن 
مصروف خدمت استند. تهدید به آنها تهدید به همه ما 
است و ما به عنوان شهروندان این کشور نه تنها این 
تا پای جان در  بلکه  از کارشان حمایت می کنیم  که 

کنارشان می ایستیم!«
نگاشته  این خصوص  دانشگاه در  استاد  شفیق شرق 
است:  »اعالمیه ضِد رسانه یي طالبان نشان مي دهد که 
تفنگ و انتحاري، تنها ابزارِ جنگي آنها نیست. منطق، 
قتل،  تفنگ،  طالبان  مذهِب  و  ایدیولوژي  استدالل، 

تجاوز و چپاول است. 
مسلح،  غیر  منتقِد  و  مسلح  دشمِن  طالب،  تفنِگ 
فرهنگي  و  مدني  و  خبرنگار  نظامي،  و  ملکي  فرد 
نمي شناسد. هرآبادي یي را ویران مي کند، هرانساني را 
انسانیت  و  مدنیت  فرهنگ،  با  گروه  این  و  مي کشد 

هیچگاهي سرآشتي نداشته، ندارد و نخواهد داشت.
همه  تهدید  طالبان،  توسط  بزرگ  رسانۀ  دو  تهدید 

وحشت  و  افگني  دهشت  منتقداِن  همه  و  رسانه ها 
فکر  که  آدمي  هر  تهدید  و  است  طالباني  افروزي 

طالباني ندارد.
فاقد  و  خورده  شکست  کوچک،  لشکري  طالبان 
دیدگاه هاي انساني اند که مشروعیت سیاسي شان را با 
مرگ »مالعمر« و تعین »مال اختر« در خاک پاکستان از 
دست دادند، در جنگ کندز شکست اخالقي خوردند 
و در اعالمیه امروزین شان یکبار دیگر روشن ساختد 
جز  و  دیروزند  از  عقبگراتر  متحجرتر،  بربري تر،  که 
باقي  براي شان  منطقي  انتحاري،  و  تفنگ  از  استفاده 

نمانده است. 
لشکِر امارِت سیاه »مال عمري-مال اختري« باگذشت 
به  مي کند؛  تر  عریان  و چهره  مي درد  نقاب  روز  هر 

شکست شان ایمان داریم!«
همین طور، صدها تن دیگر نیز در پیوند به این اعالمیۀ 
طالبان واکنش نشان داده اند و آن را نشانۀ تروریست 

بودن این گروه عنوان کردند. 
فعاالن مدنی گفتند که طالبان به هیچ ارزشی پای بند 
رسانه ها  اما  نیست؛  بعید  کاری  هر  آنها  از  و  نیستند 
وجامعۀ مدنی کشور تسلیم این تهدیدها نخواهند شد.  

سازمان ملل: 

حـمالت طالبان
 از 2001 بدین سو به باالتـرین حـد رسیده است

دیدار محمود عباس
 با رییس جمهور هند

موالنا فضل الرحمان
 از برخورد دولت پاکستان 

با مدارس انتقاد کرد

رییس جمهور هند در اولین سفر خود به فلسطین با رییس 
تشکیالت خودگردان دیدار کرد.

پراناب  سفر  این  السابع،  الیوم  مصری  روزنامه  گزارش  به 
به دعوت  بنا  فلسطین  به  موخرجی، رییس جمهوری هند 
محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین انجام 

شده است.
در دیدار محمود عباس با رییس جمهوری هند مذاکراتی در 
مورد روابط دو جانبه صورت گرفت و اوضاع در فلسطین 
و همچنین تحوالت منطقه و عرصه بین الملل مورد بررسی 

قرار گرفت.
مشورتی  مجلس  عضو  حورانی،  محمد  حال،  همین  در 
فلسطین  به  هند  رییس جمهور  فتح گفت که سفر  جنبش 
فلسطین  مردم  بر  که  گرفت  صورت  حساسی  شرایط  در 
می گذرد و این سفر نشانگر حمایت از مردم فلسطین است.

رهبر حزب »جمعیت علماء اسالم« پاکستان دولت این 
کشور را متهم کرد به این که با استفاده از قوانین ضد 
هدف  را  مسلمان  مذهبی  علمای  و  نهادها  تروریسم 

قرار می دهد.
به گزارش خبرگزاری آسیا، موالنا فضل الرحمان، رهبر 
حزب جمعیت علماء اسالم در جریان یک کنفرانس 
در روز یکشنبه دولت پاکستان را متهم کرد به این که 
هر سمینار مذهبی اسالمی در این کشور را با تروریسم 
مدارس  دانشجویان  و  روحانیون  و  داند  می  مرتبط 

اسالمی را قربانی قوانین ضد تروریسم می کند.
وی از دولت پاکستان خواست تا دست از اقدام علیه 

نهادهای مذهبی در این کشور بکشد.
علیه  اقدام  وی  حزب  کرد  تصریح  الرحمان  فضل 
بردن  بین  از  بهانه  به  مذهبی  نهادهای  و  روحانیون 

تروریسم در پاکستان را تحمل نخواهد کرد.
دموکراتیک  نظام  و  سیاست  اقتصاد،  که  این  از  وی 
پاکستان از زمان تشکیل تا کنون تحت تسلط آمریکا و 

قدرتهای غربی بوده است انتقاد کرد.
روحانیون  و  مذهبی  رهبران  افزود:  الرحمان  فضل 
مسلمان در پاکستان مبارزه برای آزاد کردن این کشور 
از نفوذ »عمو سام« و قدرتهای کفر را رهبری خواهند 

کرد.
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ورزش
آنچلوتی:

 درصد زیادی از موفقیت 
رونالدو به خاطر بنزما است

هافبک پیشین بارسلونا می گوید اگر قرار بوده بین 
بازی  برای  را  تیم  یک  لیورپول  و  منچستریونایتد 
کردم انتخاب کند، قطعًا انتخابش شیاطین سرخ بود.
در  حضورش  آخر  فصل  که  هرناندس  ژاوی 
بارسلونا همراه شد با قهرمانی در سه رقابت اللیگا، 
جام حذفی اسپانیا و لیگ قهرمانان اروپا، در پایان 
قطر  السد  تیم  به  و  جدا  تیم  این  از  گذشته  فصل 
پیوست. او حاال در تازه ترین اظهارنظرش فاش کرد 
که دوست داشته در کارنامه اش تجربه بازی در لیگ 

برتر انگلیس را هم داشت.

فوتبالی اش  مقصد  آخرین  السد  که  ژاوی 3۵ ساله 
اسپورت«  »یورو  با  گفت و گو  در  می رسد،  نظر  به 
گفت: صادقانه می گویم که بازی در لیگ برتر برای 
هر فوتبالیستی جذابیت دارد. ورزشگاه ها، زمین ها، 
در  چیز  همه  هستند،  فوق العاده  انگلیسی  هواداران 

انگلیس شگفت انگیز است.
چلسی،  همانند  خوبی  تیم های  افزود:  وی 
لیورپول  و  آرسنال  منچسترسیتی،  منچستریونایتد، 
در لیگ برتر هستند، ولی اگر من یک حق انتخاب 
انتخاب  را  باشگاهی  داشتم،  کردن  بازی  برای 
می گردم که تاریخ فوق العاده ای داشته باشد و شاید 

منچستریونایتد یا لیورپول را برمی گزیدم.
هافبک پیشین تیم ملی اسپانیا و بارسلونا در تکمیل 
صحبت های خود عنوان کرد: این را هم می دانم که 
اخیراً قدرت های نوظهوری همانند منچسترسیتی در 
تیم  منچستریونایتد  ولی  شده اند،  پدیدار  برتر  لیگ 
که  تاریخی  سابقه  جنبه  همان  از  من  عالقه  مورد 

گفتم، است.
ژاوی در دوره 2۴ سال حضورش در بارسلونا، 23 
عنوان قهرمانی را با این تیم تجربه کرد که عبارتند 
هشت  اروپا،  قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی  سه  از 
قهرمانی در اللیگا، دو قهرمانی در سوپرجام اروپا، 
دو قهرمانی در جام باشگاه های جهان،  دو قهرمانی 
در جام حذفی اسپانیا و شش قهرمانی در سوپرجام 

اسپانیا.

به  مرسی ساید  قرمزپوشان  جدید  آلمانی  سرمربی 
هواداران لیورپول هشدار داد در همین فصل اول از او 

انتظار قهرمانی نداشته باشند.
اولین هدفی که در دوره  یورگن کلوپ فاش کرد که 
هویتی  دادن  می کند،  دنبال  لیورپول  در  مربیگری اش 
نه  است  آنفیلد  قرمزپوشان  بازی  شیوه  به  واقعی 

شتاب زده عمل کردن برای کسب جام.
کلوپ که هفته آینده برای اولین در خانه تاتنهام روی 
نیمکت لیورپول خواهد نشست با بیان اینکه می خواهد 
تیم  بازی  برای  را  متمایز  و  شده  شناخته  شیوه  یک 
من  گفت:  آلمان  بیلد  نشریه  به  کند،  پیاده  جدیدش 
نمی دانم چرا این قدر درباره انتخاب شدن من به عنوان 
سرمربی لیورپول جو می دهند. من با فروتنی و تواضع 
این فرصت کاری را قبول کرده ام و مایه افتخارم است 

که چنین فرصتی را دریافت کرده ام.
کلوپ ادامه داد: بسیاری از مربیان آلمانی موفق بوده اند 
اما شمار زیادی از آنها نتوانسته اند به لیگ برتر بیایند. 

هدایت لیورپول برای من و تیم مربیگری ام یک چالش 
بزرگ است. لیورپول دوره ای بدون موفقیت را سپری 
کرده و مربیان فراوانی را برکنار کرده و روی کار آورده 
است. حاال همه امیدوارند که معجزه ای صورت بگیرد 
اما ارتقا دادن جایگاه یک تیم فرایندی زمان بر است. من 
با جان هنری )مالک باشگاه( مکالمه ای طوالنی مدت 
داشتم. هدف من این است که یک شیوه بازی متمایز و 

قابل تشخیص را برای لیورپول معرفی کنم.
به  راجع  ادامه  در  دورتموند  بورسیا  پیشین  سرمربی 
در  فصل  میان  انتقاالت  نقل و  بازار  برای  برنامه هایش 
ماه ژانویه صحبت کرد و به این سؤال که آیا اقدام به 
تقویت تیمش خواهد کرد یا نه، پاسخ داد. وی تأکید 
کرد: من به دانستن اینکه در ماه ژانویه چه مقدار پول 
می توانم خرج کنم، عالقه ای ندارم. هنوز ماه اکتبر است. 

اول بگذارید ببینیم که در تیم مان چه بازیکنانی داریم.
زبان  تقویت  دوره های  به  دارد  کرد  اعتراف  کلوپ 
و  هواداران  با  بتواند  تا  می دهد  ادامه  انگلیسی اش 

خبرنگاران بهتر ارتباط برقرار کند.
او عنوان کرد: بعد از کنفرانس خبری مراسم معارفه ام 
حرف های  زندگی ام  در  من  کشیدم.  راحتی  نفس 
احمقانه زیادی زده ام اما نه به زبان انگلیسی! برای گفتن 
نکشیده  نقشه  قبل  از  هم  عادی(  )آقای  اصطالح  آن 
بودم. یکی از من سؤال پرسید و من هم همینطوری آن 
را گفتم اما می دانم که گاهی اوقات بهتر است جلوی 
هنوز  خبری  کنفرانس  آن  از  بعد  بگیرید.  را  زبان تان 
فرصت نکرده ام روزنامه ها را بخوانم اما شنیده ام که از 
همین حاال رفته اند و تی شرت هایی ساخته اند که روی 

آنها حرف های من درج شده است.

با  شود،  اعمار  کابل  شهر  حومۀ  در  است  قرار  که  پیروزی  ورزشی  استدیوم 
معیارهای بین المللی برابر بوده و در آن مردها و زن ها می توانند به تمرینات و 

رقابت های ملی و بین المللی بپردازند.
مژده جمال زاده، سخنگو و مسوول ارتباطات عامۀ »بنیاد استدیوم ورزشی« به 
افغانستان را کسب کرده و در هفتۀ  امریکا گفت که حمایت حکومت  صدای 

گذشته از جانب ایاالت متحده نیز به رسمیت شناخته شد.
هزینه  دالر  میلیون   270 بزرگ  پروژۀ  این  تخمینًا  که  گفت  زاده  جمال  خانم 

برخواهد داشت.
و  نخبه  در همکاری و حمایت ورزشکاران  آنان  بنیاد،  این  گفتۀ سخنگوی  به 
مشت  دنیای  اسطورۀ   - کلی  علی  محمد  مانند  امریکایی  معروف  چهره های 
زنی وزن سنگین جهان نخستین برنامۀ جمع آوری پول را در منزل آقای کلی 

راه اندازی خواهند کرد.
استدیوم  پروژۀ  طراح  و  بنیاد  این  مسوول  امین،  عطا  با  مالقات  در  کلی  آقای 

استدیوم  مربوط  محوطۀ  در  را  کلی  علی  محمد  مرکز  تا  کرده  تعهد  پیروزی 
پیروزی ایجاد کند.

به گفتۀ خانم جمال زاده، جمع آوری پول نه تنها در ایاالت متحده بلکه در اروپا، 
کانادا و سایر نقاط جهان نیز صورت خواهد گرفت.

این استدیوم تنها میدان فوتبال را در بر نداشته بلکه شامل پروژه های عمرانی 
مانند، شفاخانه، کودکستان و کلینک های صحی نیز خواهد بود.

کارشناسان می گویند، اعمار همچو یک استدیوم ورزشی نه تنها شرایط میزبانی 
رقابت های بین المللی را برای افغان ها مساعد می سازد بلکه تا تکمیل آن پروژه 

هزاران افغان شامل کار خواهند شد.
در حال حاضر  دلیل،  به همین  ندارد  فوتبال  معیاری  میدان  کنون  تا  افغانستان 
رقابت های راهیابی به جام جهانی را در کشور های مانند ایران و یا هم امارات 

متحدۀ عرب میزبانی می کند.

موفقیت  از  زیادی  درصد  می گوید  مادرید  رئال  سرمربی 
کریستیانو رونالدو در رئال مادرید به خاطر حضور کریم بنزما 

در این تیم است که زیر سایه رونالدو بوده است.
که  زیادی  گل های  با  مادرید  رئال  فورفورتو،  گزارش  به 
کریستیانو رونالدو به ثمر رسانده است، توانسته به موفقیت های 

زیادی دست یابد.
کارلو آنچلوتی درباره همکاری رونالدو بنزما در این تیم گفت: 
درصد زیادی از موفقیت کریس رونالدو به خاطر تالش زیادی 
ساکتی  بسیار  بازیکن  کریم  است.  داشته  بنزما  کریم  که  است 
است. او بسیار فروتن است ولی او در عین حال بازیکن بسیار 
خوبی است و تالش زیادی می کند. بازی بنزما را شاهد بودم و 
از بازی او لذت می برم. شیوه بازی بنزما این اجازه را به رونالدو 
می دهد که بدرخشد و گلزنی کند. در واقع بدون بنزما، رونالدو 
نمی توانست تا این حد در رئال بدرخشد. به نظر من زوج بنزما 

و رونالدو بسیار موفق و با ثبات بوده است.

ژاوی:

 ترجیح می دادم برای منچستریونایتد 
بازی کنم تا لیورپول!

کلوپ: 

در زنده گی   حرف های احمقانۀ زیادی 
زده ام اما نه به زبان انگلیسی!

استدیوم فوتبال270 میلیون دالری در کابل اعمار می شود

محمد علی کلی اعالم همکاری کرده است
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شماره گان: 5000

فعالیت کمپینی برای مبارزه در راستای ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا پیش از 
رفراندوم اواخر 20۱7 از روز دوشنبه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمپین »انگلیس در اتحادیه اروپا قوی تر است« 
را »استوارت رز« از محافظه کاران مجلس علیای پارلمان و رئیس فروشگاه های 

زنانه هدایت خواهد کرد.
قرار است استوارت رز در افتتاحیه این کمپین بگوید: گمان می کنم که ما در 
داخل اروپا قوی تر، بهتر و ایمن تر خواهیم بود تا اینکه بخواهیم جدا باشیم. این 
ادعا که روند میهن پرستی برای بریتانیا شکست  می خورد، عقب نشینی می کند و 
یا مورد توجه مردم نیست، اشتباه است و این مساله را که ما به عنوان یک ملت 

چه کسی هستیم، دچار سوءتعبیر می کند.
در این کمپین همچنین سه نخست وزیر سابق انگلیس فعالیت خواهند داشت 
این کمپین هستند. دیوید کامرون، نخست وزیر  که جزو چهره های سرشناس 
میانه را رهبری می کند در سال 20۱3  انگلیس که دولت محافظه کار راست 
وعده داد که رفراندومی را برگزار کند. وی در فشار حزب ضد اتحادیه اروپای 

استقالل بریتانیا و جناح مردد به اروپای حزب خودش قرار دارد.
از  پیش  را  کشورش  عضویت  دیگر  بار  که  است  داده  وعده  همچنین  وی 
برگزاری رفراندوم به مذاکره مجدد بگذارد و به دنبال گرفتن اختیارات بیشتر 
برای لندن است. نظرسنجی ها نشان می دهد که حمایت از انگلیس برای ماندن 

اما  می یابد  بیشتری  محبوبیت  مردم  میان  در  عضوی   28 اروپای  اتحادیه  در 
شکاف اندک است.

برای  بیدارباشی  باید  و مجروح،  ده ها کشته  با  ترکیه  در  تروریستی وحشتناک  حمله 
رییس جمهوری این کشور باشد که همچنان به نظر تمایل و عالقه زیادی به مقابله با 

کردها دارد تا رویارویی با داعش.
روزنامه دیلی تلگراف در سرمقاله خود آورده است:  اگرچه هنوز تاییدیه رسمی درباره 
انجام شدن حمله تروریستی آنکارا به دست داعش وجود ندارد اما شواهد و قراین 
نشان می دهد که این کار تروریست های داعش در عراق و سوریه بوده است که ده ها 
تن را در آنکارا به خاک و خون کشیدند. اگر چنین باشد، این یک شاخص مهم در 
و  عراق  در  خود  قلمروی  از  خارج  عملیات  انجام  در  تروریستی  گروه  این  توانایی 

سوریه است.
این  توانایی  به دقت  باید  این کشور  اردوغان، رییس جمهوری  ترکیه و رجب طیب 
گروه را مورد بررسی قرار دهند. آقای اردوغان گفته که کشورش از عملیات نظامی 
تحت رهبری آمریکا علیه داعش حمایت می کند اما هنوز گمانه زنی هایی وجود دارد 
با  داخلی  سیاسی  منافع  پیشبرد  با هدف  و  است  محدود  براینکه همکاری وی  مبنی 
تقویت حمایتش در میان ملی گرایان ترکیه و نه از میان بردن شبه نظامیان داعشی است.
به نظر می رسد که ترکیه اغلب آتش بزرگ جنگ در سوریه را فرصتی برای پیشبرد 
جنگ خود علیه کردهایی می داند که مخالف موثر و نیرویی قوی در مقابله با داعش 

هستند.
سیاسی اش  طلبی های  جاه  خاطر  به  اردوغان  آقای  نیست.  خوب  کافی  قدر  به  این 
معروف است اما او باید بداند که نابودی داعش یک ضرورت استراتژیک است و نه 
بخشی از بازی شطرنج سیاسی که دارد بازی می کند. اتحادیه اروپا و ناتو باید این مساله 

را مشخص کنند که در جنگ علیه داعش از ترکیه چه انتظاری دارند.
اقدام  برای صدور مجوز  پارلمانی  به سمت رای  آرامی  به  انگلیس  در ضمن، دولت 

علیه  کشورش  نظامی 
گام  سوریه  در  داعش 
نمایندگان  تمامی  برمی دارد. 
نسبت  البته  کشور  پارلمان 
دارند.  تردید  مساله  این  به 
به  تعجیل  با  نباید  هیچکس 
در  نظامی  اقدام  انجام  دنبال 
حتی  باشد  کشور  از  خارج 
که  آنهایی  اما  در خاورمیانه. 
آن  تهدید  و  داعش  معتقدند 
آن  کنونی  قلمروی  به  تنها 
در  کامال  می شود،  محدود 

اشتباه هستند.

دفتر رییس جمهوری مالدیف به دولت 
خارجی  مداخله  به  نسبت  هندوستان 
داد  هشدار  حالی  در  خود  امور  در 
آزادی  برای  المللی  بین  فشارهای  که 
رییس جمهوری محبوس و سابق این 

کشور در حال افزایش است.
به گزارش خبرگزاری آسوشتیدپرس، 
عبداهلل یمین، رییس جمهوری مالدیف 
به سوشما سواراج، وزیر امور خارجه 
مالدیف  پایتخت  به  که  هندوستان 
کشورها  تمامی  که  گفت  بود،  رفته 
باید به تمامیت ارضی مالدیف احترام 

بگذارند.
دو  میان  روابط  ارتقای  دنبال  به  مالدیف  به  سفر  این  در  هندوستان  خارجه  امور  وزیر 

کشور بود.
دفتر ریاست جمهوری مالدیف در بیانیه یی اعالم کرد:  عبداهلل یمین به بیان این مساله 
پرداخت که دولتش هیچگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشورش را تحمل نمی کند. 
او همچنین بر این مساله تاکید کرد که تمامیت ارضی و یکپارچگی مالدیف باید از جانب 

همه در هر کشوری مورد احترام واقع شود.
رییس جمهوری مالدیف به مساله اتهامات و محکومیت محمد نشید، رییس جمهوری 
محبوس و سابق کشورش و همچنین حبس ۱3 ساله وی با اتهام انجام اقدامات تروریستی 

اشاره ای نکرد.
واشنگتن و سایر کشورها به شدت این اقدام و همچنین نحوه دادگاه نشید را مورد انتقاد 
قرار داده و سازمان ملل نیز ماه گذشته میالدی اعالم کرد که حبس و زندانی شدن نشید 

غیرقانونی است و وی باید سریعا آزاد شود.
وزیر امور خارجه هندوستان نیز روز یکشنبه در بیانیه خود در پایان دو روز سفر رسمی 
به مالدیف به مساله زندانی شدن نشید یا اظهارات رییس جمهوری کنونی مالدیف اشاره 

ای نکرد.
این سفر درست پس از آن صورت گرفت که »نارندرا مودی،« نخست وزیر هندوستان در 
جریان سفرش به کشورهای حوزه اقیانوس هند که اوایل سال جاری میالدی و در زمان 

زندانی شدن نشید صورت گرفت، از سفر به مالدیف امتناع کرد.
هفته گذشته نیز سخنگوی وزارت امور خارجه هندوستان به خبرنگاران گفت که دهلی نو 

انتظار دارد راه حلی مناسب و عادالنه درباره حبس شدن نشید مطرح شود.

آغاز کمپین ماندن انگلیس در اتحادیۀ اروپا

آقای اردوغان، نابودی داعش بازی نیست! هشدار مالدیف به هند
 در مورد هرگونه مداخله در امور داخلی این کشور

داعش:
با مرگ البغدادی خالفت 

به پایان نمی رسد

البغدادی  ابوبکر  به کاروان  ارتش عراق  نیروهای  در پی حمله 
تروریستی  احتمال کشته شدن وی، گروه  از  اخباری  انتشار  و 
داعش در پایگاه اجتماعی توییتر اعالم کرد که حتی در صورت 

مرگ البغدادی تغییری در مسیر داعش ایجاد نخواهد شد.
تروریستی  گروه  حامیان  نیوز،  شفق  خبری  پایگاه  گزارش  به 
خبر  انتشار  به  واکنش  در  و  توییتر  اجتماعی  پایگاه  در  داعش 
توسط  گروه  این  رهبر  البغدادی،  ابوبکر  کاروان  گرفتن  هدف 
جنگنده های عراقی در تالش برای حفظ روحیه اعضای داعش 
اعالم کردند »خالفتی که البغدادی پایه گذاری کرده با مرگ وی 

به پایان نخواهد رسید.«
جهانیان  نوشت:  خصوص  این  در  داعش  حامیان  از  یکی 
است.  فرضیه  یک  البغدادی  رهبرمان  شدن  کشته  که  نمی دانند 
پایان  به  البغدادی  بدون  اسالمی«  »دولت  که  می کنند  گمان  آیا 
به  نیست و  این چنین  کنار خواهیم رفت؟  ما  خواهد رسید و 

مبارزات ادامه می دهیم.
روز گذشته ارتش عراق اعالم کرد در دو حمله کاروان البغدادی 
کرده  بمباران  را  االنبار  در  داعش  ارشد  مسئوالن  نشست  و 
گروه  این  ارشد  فرمانده   8 دست کم  شدن  کشته  به  منجر  که 
تروریستی شده اما اطالعی درباره سرنوشت البغدادی در دست 

نیست.
پیشتر منابع غربی اعالم کرده بودند که البغدادی در حمالت ماه 
گذشته جنگنده های آمریکایی به شدت آسیب دیده و به طور 
کامل فلج شده است و حتی از انجام فعالیت های شخصی خود 

عاجز است.
خبرگزاری های عراق نیز به نقل از این منابع گزارش دادند که 
البغدادی وی را از ادامه فعالیت روزانه اش به عنوان  جراحات 
رهبر داعش باز می دارد و ابو عالء العفری، معاون البغدادی از 

زمان زخمی شدن وی امور را به دست گرفته است.
یک منبع غربی که خواست نامش فاش نشود تاکید کرد: البغدادی 
در محل اختفای خود تحت درمان است و توسط دو پزشک که 

لباس های معروف به قندهاری به تن می کنند، درمان می شود.

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت امور زنان 

والیت پنجشیر
ریاست امور زنان

ریاست امور زنان والیت پنجشیر یکعراده موتر کروالی مادل 2010 صفر کیلومتر به رنگ سفید ضرورت دارد میخواهد خریداری 
موتر فوق الذکر را به اعالن داوطلبی بسپارد اشخاص و شرکت های که ثبت و راجستر باشند و عالقه به تادیه موتر و خواهش 

اشتراک در مجلس داوطلبی را داشته باشند الی مدت )21(روز بعد از نشر اعالن درخواست های خویش را به مدیریت عمومی مالی 
و اداری ریاست امور زنان والیت پنجشیر واقع پاراخ سپرده شرط نامه را مالحظه فرموده تضمین اخذ میگردد.

با احترام
مریم پنجشیری


