
نهادهای مدنی 
سررشته را 

به خطا 
رفته اند!

از سران حکومت خواهان  سنا  اعضای مجلس  از  شماری 
هم چنان  و  شدند  پارلمانی  انتخابات  مشخص  زمان  تعیین 
از مسؤوالن خواستند تا افراد مناسب را برای عضویت در 

کمیتۀ گزینش انتخاب کنند.
اعضای مجلس در نشست عمومی روز سه شنبه، نسبت به 
اگر  که  گفتند  و  کرده  نگرانی  ابراز  کشور  کنونی  وضعیت 
تا مدت  پارلمانی  انتخابات  یابد؛  ادامه  وضعیت همین گونه 

نامعلومی برگزار نخواهد شد.
اگر  که  گفت  مجلس  اعضای  از  یکی  عظیمی،  گل احمد 

برگزار  انتخابات  دیگر  سال  دو  تا  باشد  این گونه  وضعیت 
نمی شود. او از رییس جمهور خواست تا دست  به کار شده 

و زمان مشخص انتخابات را تعیین کند.
آنان هم چنان تأکید کردند که اعضای کمیتۀ گزینش باید به 
است،  مکلف  گزینش  کمیتۀ  شوند.  انتخاب  بی طرف  کلی 
اصالحات  کمیسیون  به  که  کمشنرانی  از  تن   21 میان  از 
و  کرده  انتخاب  را  تن  هفت  اند،  شده  معرفی  انتخاباتی 
فهرست نهایی آنان را برای تأیید به رییس جمهور بفرستد.

فوزیه سادات سمکنی، یکی دیگر از اعضای مجلس خواهان 
انتخاب افراد بی طرف در کمیتۀ گزینش شد و گفت که این 

افراد باید به هیچ تنظیم و حزبی رابطه نداشته باشند.
موعد مشخص پایان کار مجلس نماینده گان بر بنیاد قانون 
اساسی کشور تاریخ اول ماه سرطان سال پنجم کاری این 

مجلس عنوان شده است.
کمیسیون  از  فرمانی  با صدور  جمهور  رییس  پیش  چندی 
انتخابات  مشخص  زمان  تا  بود  خواسته  انتخابات  مستقل 
را  انتخاباتی  مبارزات  آغاز  زمان  و  نام ها  ثبت  پارلمانی، 

مشخص کند.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1666   چها  ر   شنبه       4 قوس   /   آ  ذ  ر     y   1394  12 صفر ا  لمظفر    y 1437   25 نوا مبر     2015

برای رسیدن به آرامش، باید دری آهنین به روی گذشته
 و آینده کشـید و تنها به حال اندیشید.
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مال احمد متوکل وزیر خارجه پیشین طالبان گفت: هر چند 
طالبان  اما  است  عمر ضعیف شده  مال  مرگ  از  بعد  طالبان 

قویتر از داعش است.
به گزارش روزنامه »پاکستان«، مال احمد متوکل وزیرخارجه 
با  پیشین گروه طالبان و نماینده ویژه مالعمر در گفت وگو 
یک شبکه تلویزیونی عرب زبان گفت: مرگ مال عمر به این 
علت دو سال مخفی نگه داشته شد تا اتحاد بین طالبان حفظ 
شود و عکسی که در اینترنت و شبکه های اجتماعی که درآن 
یک عکس  است  شده  داده  نشان  کور  عمر  مال  یک چشم 
جعلی است، دو چشم او سالم بود و به خاطر مسایل امنیتی 

به آن اعتراض نکردیم.  
بن  اسامه  مورد  در  سوالی  جواب  در  متوکل  احمد  مال 
میالدی   2۰۰1 سال  در  مالعمر  گفت:  القاعده  رهبر  الدن 
از  طالبان  و  کند  حل  را  الدن  بن  اسامه  مسئله  می خواست 
این موضوع بدرستی آگاه بود که اگر بن الدن را  هم تحویل 
امریکا بدهد امریکا به افغانستان حمله خواهد کرد و ما برآن 

بودیم اسامه بن الدن را تحویل یک کشور اسالمی بدهیم.
مال متوکل در جواب سوالی در مورد داعش گفت: داعش در 
با همان  مقابله  کند و داعش  با طالبان  افغانستان نمی تواند 
سرعتی که رشد کرده است با همان سرعت نیز رو به نابودی 
است. در مبارزه با داعش طالبان با هیچ کشوری هم پیمان 

نخواهد شد.
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مـالعمر کـور نبـود

هشدار  از پیامدهای بیکاری
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 و حق گویی است
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حجم تجارت کابل- اسالم آباد تا دوسال دیگر به 5 میلیارد دالر می رسد
مقامات کابل- اسالم آباد برای بهبود 

بیشتر در روابط  دو کشور رایزنی کردند 
و پروژه های لوگر، راه آهن از کویته- 
قندهار و پیشاور- جالل آباد، مکتب
 و خوابگاه رحمان بابا برای 1000 

دانشجو به زودی تکمیل خواهند شد.
حجم تجارت کابل- اسالم آباد تا سال 

2017 میالدی به 5 میلیارد دالر افزایش 
خواهد یافت

علیه  خود  اعتراضی  حرکت های  بیکاری  علیه  جنبش 
بیکاری را دو ماه پیش آغاز کرد. این جنبش در مقابل 
هنوزهم  که  کرد  برپا  اعتراضی  خیمه  پارلمان  دروازه 

پابرجاست.
این جنبش با نشر اعالمیه یی از حکومت خواست تا برای 
رفع بیکاری اقدام عملی کند. در اعالمیه آمده است که 
کارمندان مسن دولت باید به تقاعد سوق داده شوند. 
پست های  تمام  تا  شده  خواسته  حکومت  از  همچنین 
خالی وزارت خانه ها اعالم شوند تا برای جوانان بیکار و 

تحصیلکرده فرصت کاریابی فراهم شود

بررسی های اولیه هیأت:

 دوصد دانشجوی دانشگاه 
ننگرهار با گروه های 

تروریستی ارتباط دارند
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دولت  اجرایِی  رییس  دوشنبۀ  روز  سخنان 
حزب  فعالیت های  مورد  در  ملی  وحدت 
برای  اما  نداشت،  تازه گی  هرچند  التحریر 
بلندپایۀ  مسوول  یک  که  بود  نخستین بار 
دولت این گونه واضح در مورد این جریاِن 

سیاسی - مذهبی ابراز نگرانی می کرد. 
دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
وزیران،  شورای  نشست  در  ملی  وحدت 
حزب  التحریر را شاخۀ غیرنظامِی گروه های 
براندازی  برای  عماًل  که  خواند  تروریستی 
نظام فعالیت می کند. به گفتۀ رییس اجرایی، 
فعالیت های  به  را  جوانان  حزب  التحریر 
مراکز  در  و  می کند  تشویق  تروریستی 
کرده  هسته گذاری  دانشگاهی  و  اکادمیک 

است. 
که  می شوند  ابراز  حالی  در  سخنان  این 
یک  در  ننگرهار  دانشجویاِن  پیش  چندی 
راهپیمایی پرچم های داعش، طالبان و حزب 
اسالمِی شاخۀ حکتمیار را حمل می کردند. 
و  شد  موجب  را  نگرانی هایی  موضوع  این 
بررسی  برای  را  هیأتی  جمهوری  ریاست 
این مسأله به شهر ننگرهار فرستاد. هم زمان 
با این قضیه، ظاهر قدیر از اعضای مجلس 
به  دولت  در  را  حلقاتی  نیز  نماینده گان 
متهم کرد.  تروریستی  از گروه های  حمایت 
در  خود  افشاگرانۀ  سخناِن  در  قدیر  آقای 
امنیت  شورای  عماًل  نماینده گان،  مجلس 
گروه های  از  که  کرد  متهم  را  آن  مشاورِ  و 
این  هرچند  می کنند.  حمایت  تروریستی 
سخنان از سوی ریاست جمهوری و وزارت 
داخله رد شد، اما رییس مجلس نماینده گان 
این  صحت وسقِم  بررسی  و  پیگیری  بر 

اتهام ها تأکید ورزید. 
دروِن  در  چه  متفاوتی  گروه های  این که  در 
مثل  آن،  از  بیرون  در  و چه  دولت  دستگاه 
احزاب  و  گروه ها  نفع  به  التحریر،  حزب 
فعالیت  افغانستان  دولت  مخالِف  مسلِح 
دارند، جای بحث و مناقشه نیست. در چهار 
دهۀ اخیر که افغانستان صحنۀ درگیری ها و 
احزاب  و  گروه ها  بوده،  گوناگون  نزاع های 

کدام  هر  که  مختلفی  نظامِی  و  سیاسی 
کشور  از  بیرون  نهادهای  و  سازمان ها  به 
فعالیت  و  رشد  زمینۀ  داشته اند،  وابسته گی 
با  احزاب  و  گروه ها  این  کرده اند.  پیدا 
بر  حاکم  فرهنگِی  و  دینی  فضای  به  توجه 
افغانستان، توانسته اند برای خود جای پا و 
هوادارانی رقم بزنند. گاه از خالفِت جهانی 
سخن گفته شده و گاه از درد امِت اسالمی 
احزاب  این  است.  گرفته  صورت  شکایت 
دیدگاه های  و  اختالف ها  همۀ  با  گروه ها  و 
با  بنیادی  و  عمده  مسایل  در  متفاوت شان، 
آن  و  دارند  نظر  اشتراِک  و  رابطه  یکدیگر 
جوامع  امروز  مشکالِت  راه حل  این که 
با دیگران جست وجو  را در جنگ  اسالمی 

می کنند. 
از  دینی،  آموزه های  از  ابزاری  استفادۀ 
به وسیلۀ  افراد  شکارِ  اصلِی  شگردهای 
بنیادگراست.  و  تنـدرو  احزاِب  و  گروه ها 
بدون شک در هر جامعه یی می توان افرادی 
به  نسبت  به شدت  یا  که  کرد  سراغ  را 
عالمانه،  پرسش گری  بدون  اعتقادات شان، 
اجتماعی  شرایط  از  یا  و  می ورزند  تعصب 
موجود به ستوه آمده اند. این تعصب ورزی 
و سرخورده گی سبب می شود که این افراد 
به راه حل های آسان و ساده توسل بجویند و 
درد و حقارِت درونی شان را تسکین دهند. 
آن چه که در تجربۀ تاریخی از چنین گروه ها 
می توان آموخت این است که همواره دچار 
افراط شده و نظِم جامعه را صدمه زده اند. 

اما داشتن اعتقاد دینی و مذهبی، چیزی ست 
اعتقاد،  این  سکوی  از  خشونت ورزی  و 
ترویج  و  خشونت ورزی  دیگر.  چیزی 
در خالی  تروریستی  و  تکفیری  برنامه های 
همین  به  و  می گیرد  منطق شکل  و  اندیشه 
تقسیم  »دیگران«  و  »ما«  به  را  جهان  دلیل، 
می کند. بر اساس چنین تفکیکی، هر آن کس 
که از ما نیست، الجرم دشمن است و هرکس 
که با ماست، الجرم دوست پنداشته می شود. 
دنیا  افراط گرا واقعیِت  گروه های تکفیری و 
و  می کنند  جست وجو  تخیالت شان  در  را 

را  موجود  تکثِر  و  تنوع  که  نیستند  حاضر 
این  دیگر،  جانب  از  بشناسند.  رسمیت  به 
به شدت  گفت وگو  و  مناظره  از  گروه ها 
بحِث  هیچ  در  نمی خواهند  و  دارند  هراس 
و  دیدگاه ها  مورد  در  اصولی  و  علمی 
درحالی ست  این  کنند.  شرکت  نظرات شان 
شنیدِن  و  گفت وگو  بر  اسالم  همواره  که 
هر  که  است  گفته  و  ورزیده  تأکید  سخنان 
انتخاب  را  آن  بهتریِن  و  بشنوید  را  سخنی 

کنید. 
و  گروه ها  این  که  نیست  این  سِر  بر  بحث 
احزاب بخواهند فعالیِت مشروع و قانونی در 
کشور داشته باشند، بل بحث بر سِر این است 
راه های  ندارد  حق  حزبی  و  گروه  هیچ  که 
قانونی و مشروع را کنار بزند و جامعه را به 
اغتشاش و درگیری سوق دهد. هر حزب و 
افغانستان  در  می تواند  قانون  بر  بنا  گروهی 
قدرِت  به  رسیدن  برای  حتا  و  کند  فعالیت 
سیاسی به مبارزه بپردازد؛ ولی این فعالیت ها 
پذیرفته شده  مقرراِت  چهارچوِب  در  باید 
انجام شوند. زیرا در یک جامعۀ مردم ساالر، 
همه مکلف به رعایِت قواعد بازی اند. اگر 
بازی را تغییر دهند  کسانی بخواهند قواعد 
و یا از آن اجتناب ورزند، نظِم موجود برهم 
می گردد.  حاکم  هرج ومرج  و  می خورد 
نظم  که  می خواهند  احزاب  و  گروه ها  این 
بازی را اخالل کنند و با خشونت ورزی و 
سیاسی شان  هدف های  به  تروریسم  ترویج 
در  حداقل  قاعده  این  کنند.  پیدا  دست 
کشور  در  موجود  نظامِ  فعلی  چهارچوب 
و  شود  پنداشته  منطقی  و  قانونی  نمی تواند 
به همین دلیل، باید جلو چنین فعالیت هایی 
را گرفت. وظیفۀ دولت تنها اطالع رسانی از 
وضعیت نیست، بل اجرای قانون نیز هست. 
رییس اجرایی دولت باید در این خصوص 
اقدام های الزم و قانونی را به اجرا بگذارد؛ 
و  احزاب  این گونه  فعالیت های  ادامۀ  زیرا 
گروه ها می تواند جامعه را به سوی جنگ و 

رویارویی بکشاند. 
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احمــد عمران

خطِر بزرِگ گروه های تکفیری

 در افغانستان

 

بی بی سی گزارش داده است که »داعش زیارت ها و قبرها را 
در شرِق افغانستان تخریب می کند.«

 این اقدام داعش، یادآورِ برخی اتفاقات در عراق و سوریه 
است. نیروهای داعش بالفاصله با دست یافتن به شهرهای 
به  مربوط  بناهای  همۀ  سوریه،  و  عراق  تاریخِی  و  مهم 
تمدن های کهن و درخشان را از بین برده بودند. طالبان هم 
در زماِن حاکمیت شان در افغانستان، بت های معروِف بودا 

در بامیان را منهدم کردند.  
اچیِن  ولسوالی  ساکنان  و  محلی  مقاماِت  اظهاراِت  طبق 
به گروه  وابسته  افراد  افغانستان،  در شرق  ننگرهار  والیت 
قبرستان های محل  و  زیارت ها  تخریب  داعش،  به  موسوم 
کمتر  طالبان  زماِن  در  اگرچه  اتفاق  این  کرده  اند.  آغاز  را 
صورت گرفته بود، اما در زمان ظهورِ وهابیان در عربستان و 
دیگر شهرهای خاورمیانه صورت گرفته است و طالبان نیز 
خواستند چنین سیاستی را  تعقیب کنند. به هر رو، تخریِب 
برخی از قبرستان ها در دوراِن طالبان در کابل و احتماالً در 
برخی از شهرها و مناطق دیگر، همسانِی دو گروهِ داعش 
زمان  در  که  تفاوت  این  با  تنها  می دهد  نشان  را  طالب  و 
حاکمیِت طالبان رسانه ها حضور نداشتند تا از ساحاِت زیر 

حاکمیِت آن ها گزارش تهیه  کنند. 
حاال گروه داعش با انهدام و تخریِب شماری از زیارت ها که 
طبق گفته های مسووالن، از قدمِت تاریخی برخوردار بودند 
بابا« مشهور بوده و هزار  )یکی از آن ها به زیارت »دیوانه 
سال قدمت داشته(، بارِ دیگر تاریخ گریزی و تمدن ستیزی ِ 
خود را به نمایش گذاشته و از طرف دیگر، به احیا و اعادۀ 
سنتی پرداخته  است که پیشتر، وهابیان در عربستان آن را 

بنیان گذاشتند و طالبان در اجرای کامِل آن ناکام ماندند. 
عنوان  به  مقبره ها  تخریب  با  بیشتر  را  ظهورشان  وهابی ها 
یک گروهِ متفاوت ثبت تاریخ کردند. اگرچه اکنون طالبان و 
داعشیان برای چنین اقداماِت خود جنبه های مذهبی و دینی 
از  اقدامات پیش  این  این است که  اما واقعیت  می تراشند، 
این که ریشه در عقایِد مردم داشته باشد، ریشه در تعصب 
درخشانی  بخِش  به حذِف  که  دارد  هژمونیکی  سیاسِت  و 
از تاریخ و تمدن و فرهنِگ منطقه کمر بسته است. از بین 
اقدامی احمقانه  رفتِن چند قبر و آرامگاه شاید علی الظاهر 
و کوچک به نظر آید؛ اما اگر این آرامگاه ها ارزش تاریخی 
و تمدنی برای یک کشور و منطقه داشته باشند، به معنای  
و  ملت  یک  تاریخِی  حافظۀ  و  تاریخی  نشانه های  نابودِی 

تالش برای برساختِن هویت های بی ریشه است. 
پرستیدِن  به  کجا  هیچ  در  افغانستان  مردم  که  بدیهی ست 
نیز هیچ  نرفته و نمی روند و در عربستان و شامات  قبرها 
گروه ُمرده پرستی وجود نداشته است. مردمِ عراق و سوریۀ 
بابلیان و  بقایای تاریِخ عاشوریان و  از  امروزی هم، هرگز 
دیگر تمدن های کهِن آن سرزمین مدد نجسته اند؛ اما وقتی 
تخریب مکان های تاریخی در هر شکل و شمایل آن، شامل 
سیاسِت فرهنگی ـ هژمونیِک گروه داعش باشد، دیگر هیچ 

منطقی جلودارِ آن ها نخواهد بود.
نشانه های  و  آبدات  سِر  بر  کشور  شرِق  در  اکنون  آن چه 
ـ  سیاسی  خطرناِک  سناریوِی  یک  از  همه  آمده،  تاریخی 
کشور  این  معنوِی  و  مادی  داشته های  همۀ  علیه  فرهنگی 
ـ خراسانی خبر  اسالمی  تمدن  از  بزرگی  بخِش  عنوان  به 
می دهد؛ سناریویی که فقط به بُعد نظامی و فقهی خالصه 
نمی شود، بلکه بسیار هوشمندانه بخِش بزرگی از تاریخ و 

تمدِن ما را نشانه رفته است.
منطقه  کشورهای  سراِن  و  ملی  وحدت  دولت  سراِن  اگر 
نتوانند این سناریو را به درستی درک و هضم کنند و برای 
تاریخ ستیزِی  موِج  این  بجویند،  قاطع  چارۀ  آن  خنثاسازی 
سیاسی و هژمونیک زیر پوشِش فقه و مذهب، همۀ جهان 
نشانه های  همۀ  مسِخ  یا  به حذف  و  درمی نوردد  را  اسالم 

پُرشکوهِ تاریخ اسالم نایل می شود! 

داعـش و سناریوی حذِف 
بخشی از تاریخ و تمدن
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احمد سعیدی، استاد دانشگاه، روزنامه نگار و تحلیلگر 
سیاسی، عصر دیروز )سه شنبه- 3 عقرب( در شهر 
نو کابل آماج حملۀ مسلحانۀ افراد موترسایکل سوار 

قرار گرفته است. 
یکی از اعضای خانوادۀ آقای سعیدی گفته که در این 
حمله، این تحلیلگر سیاسی به شدت زخم برداشته 
و هم اکنون در شفاخانۀ ایمرجنسی کابل زیر درمان 

قرار دارد.
کشور  و  طالبان  نظام،  منتقدان  از  سعیدی  آقای 
همسایه پاکستان به شمار می رود و بارها در رسانه ها 
اعمال  رهبران دولت،  از عملکردهای  تند،  زبانی  با 

طالبان و سیاست های پاکستان انتقاد کرده است. 
کیلومتری  یک  در  درست  سعیدی  آقای  بر  حمله 
ارگ ریاست جمهوری و چند صدمتری وزارت امور 

داخله، صورت گرفته است. 
ژورنالیستان  اتحادیۀ  اجرایی  رییس  دشتی،  فهیم 
نگران کننده  را  سعیدی  آقای  بر  حمله  افغانستان، 

خواند. 
آقای دشتی به روزنامۀ ماندگار گفت که در پیوند به 

حمله به آقای سعیدی، با مسووالن امنیتی در تماس 
شده اند و آنها وعدۀ بررسی جدی این حادثه را داده 
اند. گفتنی است که پیش از این امنیت ملی، افرادی 
را که قصد ترور احمدی سعیدی را داشتند، در کابل 
به جان سعیدی  ادامۀ تهدیدها  از  بازداشت کرده و 

اطالع داده بود. 
حمله به آقای سعیدی واکنش های زیادی را به دنبال 

داشت. 
بر  حمله  اجتماعی،  شبکه های  کاربران  از  شماری 
آقای سعیدی را »حمله به آزادی بیان و حق گویی« 

خوانده اند.
بخش  صدای  سعیدی  کشور،  شهروندان  گفتۀ  به 
قابل مالحظۀ جامعۀ افغانستان است. سعیدی همواره 
بیان داشته  تند و احساسی  با زبانی  را  حرف هایش 
است،  شده  مرگ  به  تهدید  بارها  این که  رغم  به  و 
اما هرگز هراسی را به خود راه نداده و به سخنانش 

ادامه است. 
حمله  است:  نوشته  فیسبوک  کاربر  یک  مهر  بهار 
صدای  به  حمله  سعیدی،  احمد  بر  وحشیانۀ 

شهروند  میلیون ها  اصالح گر  و  منتقد  دادخواهانه، 
این کشور است. ضمن نکوهش این عمل بزدالنه از 
مسووالن درجه یک امنیتی می خواهیم تا مانع تکرار 

این چنین رویدادها شوند.
بر  سرکوب  آیا  است:  نوشته  نویسنده  ثاقب  شهید 
منتقدان  صداهای  می خواهند  کسانی  چه  می گردد؟ 
را خاموش کنند؟ واکنش احتمالی جامعه خبرنگاری 
کشور چه خواهد بود؟ سکوت؟ حکومت وحدت 
عصر  آیا  دارد؟  خبرنگاران  برای  پاسخی  چه  ملی 
خواهد  پاسخ  زمان،  گذشت  می گردد؟  بر  سرکوب 

داد.
ادارۀ روزنامه ماندگار، حمله بر آقای سعیدی را به 
شدت محکوم می کند و از نهادهای مسوول می طلبد 
بررسی  تمام  هرچه  قاطعیت  با  را  موضوع  این  که 
کرده و از وقوع حوادث این چنینی بعدی جلوگیری 
نمایند. در همین حال یک تاجر ملی به نام حاجی 

نوروز، دیروز در منزل در کابل کشته شد. 
کابل  شام دیروز شاهد دو انفجار نیز بوده است که 

به اثر آن شش غیر نظامی کشته شدند.

اعالم  با  برلین  نشست  در  آلمان  دفاع  وزیر 
نظامی  حضور  ادامه  از  کابل  دولت  از  حمایت 
 2۰16 سال  تا  افغانستان  شمال  در  کشور  این 

میالدی خبر داد.
مقامات 2۰ کشور جهان با شرکت در نشستی در 
از جمله  منطقه یی  مسائل  مورد  در  آلمان  برلین 

افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.
این  در  آلمان  دفاع  وزیر  لین  در  وون  اورسوال 
در  آلمانی  نیروهای  ماموریت  گفت:  نشست 
ادامه  میالدی   2۰16 سال  تا  افغانستان  شمال 

خواهد داشت.
وزیر دفاع آلمان با اشاره به حمایت کشورهای 
خواستار  داد:  ادامه  افغانستان  از  کننده  شرکت 

حمایت دوباره از افغانستان هستیم.
نیروهای آلمانی در حال حاضر رهبری ماموریت 
به  کمک  و  مشاوره دهی  آموزش،  برای  ناتو 
کشور  این  شمال  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

را بر عهده دارد.
افغانستان  شمال  در  مزارشریف  شهر  پایگاه  در 
حدود 15۰۰ نظامی از 2۰ کشور جهان حضور 
این  از  نیمی  حدود  آلمانی  نظامیان  که  دارند 

نیروها را تشکیل می دهند.
گرجستان، مغولستان، هالند و مجارستان از دیگر 
کشورهایی هستند که بیشترین نیرو را در شمال 

افغانستان پس از آلمان دارا می باشند.
کابینه حکومت آلمان چندی پیش تصویب کرد 
تا تعداد نیروهای این کشور در افغانستان را از 

85۰ به 98۰ سرباز افزایش دهد.
براساس این مصوبه، آلمان قصد ندارد تا نحوه 
حضور نیروهای خود در افغانستان را به منظور 

تغییر دهد و  افغان  نیروهای  آموزش و مشاوره 
سربازان آلمانی را بار دیگر به مأموریت جنگی 

پایان یافته در سال 2۰14 میالدی بازگرداند.
نیروهای  جدید  مأموریت  دستورالعمل  بنابر 
آموزش  و  مشورت  برای  که  افغانستان  در  ناتو 
آلمان  که  ناتو  نیروهای  است،  افغان  نیروهای 
نیز از این جمله است، باید تا پایان سال 2۰16 

میالدی تعداد نیروهای خود را کاهش دهند.

این در حالی است که برخی سیاستمداران حزب 
وضعیت  به  توجه  با  قبل  چندی  آلمان  حاکم 
امنیتی افغانستان خواستار تمدید حضور نظامیان 

این کشور شدند.
راینر آرنولد سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات 

آلمان در این باره گفت: نزدیک به  85۰ نظامی 
آلمانی در شمال افغانستان حضور دارند و نباید 

تا سال 2۰16  میالدی این محل را ترک کنند.
وزیر دفاع آلمان قباًل نیز گفته بود که  وضعیت 
کشور  این  تا  نمی کند  ایجاب  افغانستان  امنیتی 

تمام نظامیان خود را خارج کند.
اعالم  ناتو  ارشد  مقامات  برخی  این  از  پیش 
ایتالیا و ترکیه  کرده بودند که کشورهای آلمان، 
فعلی  سطح  در  افغانستان  در  را  خود  نیروهای 

حفظ می کنند.
این تصمیم در حالی صورت می پذیرد که دولت 
در  را  خود  14ساله  نظامی  حضور  نیز  آمریکا 

افغانستان تمدید کرده است.

گروه  این  گفت،  طالبان  آگاه  منابع  از  یکی 
شبه نظامی رییس جدیدی را برای دفتر خود در 
قطر انتخاب کرده که از حامیان مذاکرات صلح با 

دولت افغانستان است.
اعضای  از  یکی  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 

شورای کویته گفت،  شرمحمد عباس استانکزی 
معاون  و  شوروی  علیه  مبارز  نیروهای  از  یکی 
منصور، سرکرده  از سوی مال  عبدالسالم حنفی 
طالبان برای به دست گرفتن زمام امور در دفتر 

طالبان در قطر منصوب شد.

در  که  طالبان  ارشد  رهبران  از  یکی  استانکزی 
سمت  این  در  بود  صحت  وزیر  طالبان  دوران 

جدید منصوب شد.
یک منبع مطلع گفت:  آنها به مذاکرات صلح با 
انتخاب  را  کسی  آنها  دارند.  تمایل  کابل  دولت 
کرده اند که تمایالت دولت افغانستان و جامعه 

بین الملل را می دانند.
دفتر طالبان در قطر در سال 2۰13 و برای تسهیل 
در روند مذاکرات صلح میان این گروه و دولت 

کابل شکل گرفت.
طرف  دو  میان  مذکور  مذاکرات  دور  نخستین 
اما  شد  برگزار  میالدی  جاری  سال  جوالی  در 
دور دوم پس از اعالم مرگ مالعمر، رهبر سابق 

طالبان منتفی شد.
مخفی  بابت  نظامی  شبه  گروه  این  در  بسیاری 
بودن مرگ دو ساله مالعمر به شدت ناراحت و 

خشمیگن شدند.
سید طیب آقا، رییس سابق دفتر طالبان در قطر 
در ماه اگست سال جاری میالدی از سمت خود 
انتصاب مالمنصور،  از  ناشی  و درپی اختالفات 

بعنوان سرکرده جدید طالبان استعفا کرد.
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معرفی رییس جدید دفتر طالبان در قطر

وزیر دفاع آلمان در نشست برلین:

خواستار حمایت دوباره از افغانستان هستیم

مبارک شاه شهرام
محو خشونت  جهانی  روز  با  است  مصادف  نومبر،  بیست وپنج 
علیه زنان که همه ساله در اکثر کشورها از آن گرامی داشت به عمل 

می آید.
بیداد  بانوان  علیه  خشونت  آن  در  که  کشوری ست  افغانستان، 
می کند، به حدی که تالش های چهارده سالۀ حکومت در این روند 
مدافع حقوق  نهادهای  فعالیت های  به رغِم  مانده است.  بی نتیجه 
زنان، جامعۀ مدنی وحکومت، هنوز هم دیده می شود که خشونت 
است.  یافته  نیز  افزایش  بلکه  نیافته،  کاهش  نه تنها  بانوان  علیه 
محاکمۀ صحرایی خانم ها به واسطۀ طالبان، بریدن واژِن یک خانم 
به واسطۀ شوهرش، در آتش سوزاندِن فرخنده، شهادِت شکریۀ 
9ساله و سرانجام سنگسار شدِن رخشانه از سوی طالبان، گواهِ 

محکمی بر این ادعاست.
 در افغانستان، آموزه های اسطوره یی، واقعیت ها را به حاشیه رانده 
و آن چه مورد پذیرش مردم است، همان قول معروِف مردساالری 
می باشد. در چهارده  سال اخیر، زناِن زیادی دست به خودکشی 
زده اند، دختراِن زیر سن، به نکاح جبری مرداِن مسن داده شدند، 
تجاوزهای جنسی افزایش یافته است و به ندرت دیده می شود که 
یک دختر به  خواستۀ خود خانۀ بخت برود. البته کمیسیون مستقل 
حقوق بشر، علمای دینی و نهادهای مدافع حقوق بانوان خاموش 
ننشسته و دست به  کار شده اند؛ اما آن چه گفته اند، فریادی بوده 

که در هالۀ چند شعار باقی مانده است.
مؤثرترین  جمعه،  نماز  خطبه های  در  دینی  علمای  تبلیغ  مسلمًا 
از علما،  برخی  اما  است.  زنان  علیه  برای محو خشونت  سالح 
متأسفانه خود در ترویج خشونت نقش اساسی دارند. بستن عقِد 
دینی  علمای  سوی  از  که  کهن سال  مرداِن  به  سن  زیر  دختران 
صورت می گیرد، صبغۀ شرعی نداشته و ندارد؛ ولو که مرد، ُمسن 
هم نباشد. شاید پرسشی در اذهاِن عامه طرح شود که: با وجود 
فعالیت های چهارده سالۀ حکومت و نهادهای مدنی در این راستا، 
نیافته  کاهش  زنان  علیه  خشونت  است  هنوز  که  هنوز  تا  چرا 

است؟ 
آموزه های  که  وقتی  تا  است.  پیچیده  کمی  پرسش،  این  پاسِخ 
اسطوره یی جای واقعیت های زنده گی نشسته باشد، کار به  جایی 
نخواهد رسید. تا جایی که دیده شده است، خشونت علیه زنان 
از  را  مردان  باید  حال  این   با  می گیرد؛  مردها صورت  از سوی 
خشونت باز داشت، نه این که زن ها را علیه مردها تحریک کرد. 
شاید بی نتیجه ماندِن تالش های چهارده ساله در این روند، به این 
دلیل باشد که نهادهای مدنی، سررشتۀ اصلی را به خطا رفته اند. 
صحبت کردن با زنان برای به دست آوردن حقوق شان در جوامع 
مردساالر، مطایبه یی بیش نیست. اگر مردی دختِر زیر سِن خود 
را به نکاح کسی ندهد، اگر مردی واژن خانم خود را نبُرد، اگر 
سنگسار  باعث  مردی  اگر  نشود،  زن  خودکشی  باعث  مردی 
زنی نشود، اگر مردی اجازه بدهد تا دخترش مکتب و دانشگاه 

بخواند؛ بدون شک خشونت علیه زنان، نابود خواهد شد. 
 نهادهای مدافع حقوق بانوان، باید سمینارهای شان را برای مردان 
تدویر کنند، نه برای زنان؛ زیرا زنان قربانی هستند. این مردان اند 
که تاهنوز نتوانسته اند دریابند که بهشت زیر پای مادران است. 
زن؛ همسر و خواهر و مادر و دختر است و حقوِق هریِک این ها 
تثبیت شده است. در  دینی  متن های  نافذه و حتا در  قوانین  در 
افغانستان، اکثر زن ها بی گناه در زنداِن مردان قرار دارند؛ از نگاه 
منطق باید به زندان بان گوشزد کرد که انسان های بی گناه را رها 
کند، نه این که به زندانی ها راه های فرار از زندان را آموخت؛ زیرا 

بازهم به چنگال زندان بان می افتند. 
زنان  علیه  خشونت  محو  راستای  در  که  نهادهایی  از  یکی 
پاسخ گوست و صالحیِت اجرایی دارد، وزارت امور زنان می باشد 
که ناکارآمدترین وزارت خانه در افغانستان به حساب می رود. حتا 
پارلماِن کشور تا هنوز مسووالِن این وزارت را برای پاسخ گویی 

و استیضاح فرا نخوانده است.

نهادهای مدنی سررشته را 
به خطا رفته اند!

حمله بر سعیدی حمله بر آزادی  بیان و حق گویی است
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فرشاد نوروزی 
تاریخ  را  جهان  تاریخ  از  عمده یی  بخش 
واحدهای  می دهد؛  تشکیل  امپراتوری ها 
زمانی  ایلی  و  روستایی  شهری،  مستقل 
که درهم ادغام می شدند و به صورت یک 
درمی آمدند،  کامل(  یا  )ناقص  امپراتوری 
امن  رابطه یی  برقراری  برای  که  امکانی  از 
بین آن ها پدید آمده بود، بهره مند می شدند 
و در دوره یی، توسعه و بهبودی را تجربه 
می کردند؛ زیرا می توانستند کاالهای افزون 
مبادله  دیگر  واحدهای  با  را  خود  نیاز  بر 

کنند.
امپراتوری روم غربی در سدۀ پنجم میالدی 
از هم پاشید، اما برخالف سایر امپراتوری ها 
که بعد از دوره یی ازهم پاشیده گی  دوباره 
در  که  شرایطی  علت  به  می شدند،  احیا 
ازهم گسیخته گی  دورۀ  آمد،  به وجود  اروپا 
ترتیب،  بدین  یافت.  ادامه  امپراتوری  این 
اروپا برای یک دورۀ تاریخی طوالنی مدت 
ادامه  خود  زنده گی  به  فئودالی  به صورت 
و  سختی  قحطی،  از  دوره یی  از  بعد  داد. 
نسبی  رفاه  از  دوره یی  تمدن،  از  دوری 
پیش آمد. در این دوره واحدهای فئودالی 
انباشت  را  خود  تولید  از  بخشی  توانستند 
دیگر  واحدهای  با  دادوستد  به  و  کنند 
فئودالی بپردازند. این امر به معنی آماده گی 
برای شکل گیری امپراتوری جدید بود، اما 
چنین امری رخ نداد؛ بلکه صورت دیگری 
از زنده گی اجتماعی که نظام جهانی کنونی 

ادامه و گسترش آن است، شکل گرفت.
دورۀ  یک  طی  فئودالی  زنده گی  تداوم 
شکل  را  مقرراتی  و  هنجارها  طوالنی، 
تن  یا چند  این که یک  امکان  که  بود  داده 
تحت  را  اروپا  همۀ  بتوانند  فئودال ها  از 
بود.  رفته  بین  از  درآورند،  خود  سلطه 
توسط  پادشاهان  طوالنی،  مدت های  برای 
فئودال ها انتخاب می شدند. اما قدرت آن ها 
به قلمرو فئودالی خود آن ها محدود بود و 
امکان اعمال قدرت در قلمرو فئودال دیگر 

را نداشتند.
نداشت  وجود  آن ها  برای  هم  امکان  این 
که نیروی نظامی وسیعی را که قادر باشد 
شود،  مسلط  دیگر  فئودالی  قلمروهای  بر 
از  اقدامی  گونه  هر  زیرا  ببینند؛  تدارک 
و  فئودالی  هنجارهای  اساس  بر  نوع  این 
شوالیه گری، ناموجه تلقی می شد و واکنش 

سایر فئودال ها را برمی انگیخت.
شکل گیری  به جای  شرایطی  چنین  در 
کنار  در  به تدریج  جدید،  امپراتوری 
شکل  مستقل  شهرهای  فئودالی  واحدهای 

گرفتند.

در  که  شهرهایی  برخالف  شهرها  این 
توسط  و  می گرفتند  شکل  امپراتوری ها 
خود  توسط  می شدند،  ساخته  حکومت ها 
حداکثر  و  می شدند  اداره  شهر  اعضای 
به  را  مجاور  فئودال های  تلویحی  حمایت 

همراه داشتند.
و  تجمع  محل  مستقل،  شهرهای  این 
زنده گی بازرگانان و صنعت گران بود؛ آن ها 
فئودال محسوب نمی شدند و در حکومت 
اشراف سهمی نداشتند و حتا مورد تحقیر 
اصالت  نه  زیرا  می گرفتند؛  قرار  هم  آن ها 
نجیب زاده گی داشتند و نه به خاک و قلمرو 
فئودالی وابسته بودند تا به موجب آن مورد 
شناخته  ارجمند  و  گیرند  قرار  حمایت 
بورژوا  اصطالح  جهت،  همین  به  شوند؛ 
بعدها  و  داشت  داللت  شهرنشینی  بر  که 
و  منفی  گردید،  اطالق  شهری  تاجران  به 

تحقیرآمیز تلقی می شد.
از سوی دیگر طبقۀ بورژوا به دلیل هنجارها 
و مقرراتی که وجود داشت، امکان این را 
هم نداشتند که بعد از تحصیل مال زمینی 
را به تملک درآوردند و در جرگۀ اشراف 
به  را  بورژوا  شرایطی،  چنین  گیرند.  قرار 
بیشتر  چه  هر  که  می داد  سوق  این سمت 
به مال اندوزی بپردازد و در عرصۀ تجارت 
دیگر،  عبارت  به  شود.  فعال  صنعت  و 
کسب سود و شکل دادن به سرمایۀ بیشتر، 
بورژوا  طبقۀ  زنده گی  هدف  مهم ترین  به 

تبدیل شد.
وجود شهرهای مستقل که عمدتًا از تاجران 
رقابت  در  و  شده  تشکیل  صنعت گران  و 
سرنوشت  بودند،  فئودالی  واحدهای  با 
ظهور  با  گذشته،  در  داد.  تغییر  را  صنعت 
در  صنعت گران  و  تاجران  امپراتوری،  هر 
افول  با  اما  می شدند،  جمع  گوشه وکنار 
از  را  خود  رونق  هم  صنعت  امپراتوری، 
شاهد  تاریخ  در  بنابراین  می داد؛  دست 
دوره هایی از رونق و افول دانش و صنعت 
پایداری  تابع  زیادی  حد  تا  که  هستیم 

امپراتوری ها بوده است.
اما در شهرهایی که حیات آن ها به تجارت 
از  صنعت  رشد  بود،  وابسته  صنعت  و 
اختیار  متأثر می شد که در  سود سرمایه یی 
رشد  بنابراین  داشت؛  قرار  بورژوازی 
و  دوام  تأثیر  تحت  آن که  از  بیش  صنعت 
سرمایه  وضعیت  از  باشد،  حکومت  ثبات 
این رو  از  می پذیرفت؛  تأثیر  بورژوازی  و 
توسعۀ  و  سرمایه  رشد،  بین  پیوند  نوعی 
هم  امروز  تا  که  گرفت  شکل  صنعت 
فکر  و  اندیشه  در  تغییر  البته  دارد.  ادامه 
اروپایی ها، زمینه را برای تقویت دانش های 

تجربی فراهم کرد و این امر به نوبۀ خود 
راه را بر رشد صنعت گشود.

چنین  می دهد  نشان  تاریخی  مقایسۀ 
شرایطی در جوامع و دوره های دیگری از 
تاریخ هم وجود داشته، اما به چنین رشد و 

توسعه یی منجر نشده است.
و  اقتصادی  فعالیت  میان  ترتیب،  بدین 
که  آمد  پدید  متقابلی  وابسته گی  حکومت، 
بود؛  اقتصادی  بخش  آِن  از  تقدم  آن  در 
تجارت  برای  را  راه  حکومت ها  اگر  زیرا 
و کسب سود بیشتِر تاجران و صنعت گران 
که  تجارت  منافع  از  خود  نمی کردند،  باز 
قرار  آن ها  اختیار  در  مالیات  صورت  به 
این  بر  می گرفت، محروم می شدند. عالوه 
ممکن بود با اعتراض و شورش شهرنشینان 

نیز روبه رو شوند.
توانایی  به تدریج  شهرها  حیات  ادامۀ  با 
به  نیاز  و  یافت  افزایش  آن ها  اقتصادی 
به  و  طوالنی تر  مسیرهای  در  تجارت 
بیانی گسترش بازار احساس شد. این امر، 
که  بود  حکومت هایی  شکل گیری  مستلزم 
بتوانند  و  باشند  داشته  وسیع تری  قلمرو 

امنیت راه ها و بازار را تأمین کنند.
برخالف، امپراتوری ها که در نتیجۀ ائتالف 
دام  بر  که  ریش سفیدانی  و  خان ها  اربابان، 
می گرفتند  شکل  داشتند،  تسلط  زراعت  و 
و...  برده داران  اربابان،  خدمت  در  و 
تجار  به  باید  جدید  حکومت های  بودند، 
و صنعت گران خدمت می کردند و شرایط 
فراهم  را  آن ها  فزون طلبی  و  حیات  ادامۀ 
را  پادشاهی  امر  این  به تدریج  می آوردند. 
تغییر  مردم ساالر  حکومت های  سمت  به 
مردم  نماینده گان  حکومت ها،  این  در  داد. 
که  می کردند  تعیین  آن ها  از  بخش هایی  یا 
حاکمان چه باید بکنند؛ زیرا حکومت باید 
به جای رسیدن به اشراف، منافع شهرها را 
تأمین می کرد. به این ترتیب، نوع جدیدی 
گسترش  به  که  گرفت  شکل  حکومت  از 
و صنعت(  )تجارت  بورژوازی  برای  بازار 
رونق  و  توسعه  به  آن  بقای  و  بود  متعهد 

تجارت و صنعت بسته گی بسیار داشت.
در قرون وسطا حکومت ها به طور مستقیم 
یا  می شدند  تعیین  کلیسا  و  پاپ  توسط 
بودند  اروپایی مجبور  این که حکومت های 
کنند.  کسب  را  کلیسا  تأیید  نحوی  به  که 
دلیل آن هم این بود که قلمروهای فئودالی 
را  مسیحیت  که  بود  امپراتوری یی  بازماندۀ 
پذیرفته بود و برای تبلیغ و اشاعۀ آن تالش 
می کرد. به عبارت دیگر، نوعی پیوند قوی 
بین زنده گی فئودالی و حکومت فئودال ها 

و کلیسا وجود داشت.

بخش دوم

شکم ُگنده ها زودتر
 مـي ميـرنـد!

نگاهی به مواجهۀ مسیحیت
 با اقتصاد، سیاست و علم در قرون وسطا

بخش دوم

محبوبه عطایي
با  بیشتر  رژیمي  نوشابۀ  که مصرف  کننده گان  مي دهد  نشان  مطالعه  یک 
خطر چاق شدن یا دچار شدن به چاقي شکمي روبه رو هستند. محققان 
مي گویند درست است که این افراد با مصرف نوع رژیمي نوشابه کالري 
کمتري دریافت مي کنند، اما ترکیبات این نوشیدني گاز دار مي تواند در 
به خاطر  شود.  منجر  کننده گانش  مصرف  شکم  شدن  بزرگ  به  نهایت 
باید از خوردن این نوشیدني هاي  کوچک کردن شکم تان هم که شده، 
گاز دار، حتا اگر رژیمي باشند، دست  بردارید. این نوشابه ها نه تنها شما 

را چاق می کند بلکه برای سالمتی تان هم مضر است. 
بهتر است کالری مورد نیاز بدن تان را با مصرف مواد غذایی سودمند تری 
تأمین کنید تا در نهایت خوش اندام و سالم بمانید، اما اگر هنوز براي ترک 
کامل این عادت آماده نیستید، ورزش کردن و کاهش میزان کالري هاي 
دریافتي تان را شروع کنید و به مرور، عادت خوردن نوشیدني گاز دار را 

از سرتان بیندازید. از آب و آب میوه استفاده کنید.

برگر دوست هستيد؟
درست است که میزان کالري هایي که دریافت مي کنید در چاق یا الغر 
شدِن شما تأثیر دارد، اما زماني که پاي چاقي شکمي به میان مي آید، باید 
به نوع غذایي که مي خورید هم توجه کنید. گنجاندن اسید هاي چرب 
غیراشباع در رژیم غذایي تان مي تواند شکم شما را هر روز بزرگ تر کند. 
اگر برگردوست هستید و نمي توانید از کچالوِی سرخ کرده دل بکنید یا 
روز  هر  که شکم تان  طبیعي ست  مي کنید،  میل  مرغ سوخاري  هفته  هر 

بزرگ تر شود.
اسیدهاي چرب  از  برگر و چیپس، سراغ غذاهایي که سرشار  به جاي 
چرب  ماهي هاي  پاي  بار  یک  هفته یي  اگر  بروید.  هستند،  غیراشباع 
مانند ماهي سالمون به سفرۀ تان باز شود، کمتر گوشت قرمز بخورید و 
حبوبات و گوشت مرغ را هم در دستور غذایي تان جا دهید، این مشکل 
را به میزان زیادي حل کرده اید. با خالقیت بیشتر در طبخ غذا می توانید 
از خوردن  گوشت های سفید لذت ببرید. در انترنت جست وجو کنید و 

دستور غذاهای جدید را یاد بگیرید.

زنانه گي تان كم شده؟
اگر  باشد.  چاقي شکمِي شما  دالیل  از  یکي  مي تواند  هم  موضوع  این 
یائسه شده اید، مي توانید تقصیر چاق بودن شکم تان را به گردن تغییرات 
هورموني که در بدن تان اتفاق افتاده بیندازید. شما در سال هاي یائسه گي 
با تنظیم میزان ترشح هورمون هاي استرسي که در بدن تان ترشح مي شود 

و آرام تر کردن خودتان مي توانید اندازۀ دور کمرتان را هم کم کنید.
ثابت  در چنین شرایطي یوگا هم مي تواند به داد شما برسد. بررسي ها 
کرده است اگر هر هفته سه روز و هر جلسه یک ساعت یوگا کار کنید 
و این روند را 16 هفته ادامه دهید، حدود 3 سانتی متر از دور کمرتان 

کم مي شود.
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مهران موّحد 

سطور،  این  صاحب 
به زعِم خودم همواره 
سعی کرده ام تا جایی 
باشد،  ممکن  که 
دام  در  افتادن  از 
و  بپرهیزم  کلیشه ها 
جهت،  همین  روی 
و  کتاب ها  قاعدتًا 
نوشته هایی که مشتمل 
بر سخناِن تکراری و داوری های کلیشه یی و سطحی 
باشند، رغبتی در من نمی انگیزند و توجهم را جلب 
از آن می نویسم،  این جا  کتابی هم که در  نمی کنند. 
کتابی ست که از زاویۀ متفاوت به سده های نخسِت 
داوری های  از  کوشیده  و  کرده  نگاه  اسالم  تاریخ 

کلیشه یی و قالبی نسبت به تاریخ اسالم بپرهیزد. 
تاریخ نویسانی که در مورد تاریخ اسالم سررشته یی 
دستۀ  می گیرند.  جای  دسته  دو  در  غالبًا  دارند، 
نخست، آن هایی اند که بسیار نسبت به تاریخ اسالم 
و  می بینند  سفید  را  چیز  همه  و  هستند  خوش بین 
در  ویژه  به   - اسالم  تاریخ  در  تاریکی  نقطۀ  هیچ 
نمی آید.  چشم شان  به   - اسالم  نخسِت  سده های 
با بدبینی  دستۀ دوم، عبارت اند از تاریخ نگارانی که 
به سراغ تاریخ اسالم می روند و همیشه نیمۀ خالی 
لیوان را می بینند و همواره بر نقاط منفی تاریخ اسالم 
اندک شمارند  بسیار  میان،  این  در  می ورزند.  تأکید 
آن هایی که برخوردی انتقادی نسبت به تاریخ اسالم 
داشته باشند و زیبایی ها و زشتی های تاریخ و تمدن 
اسالمی را توأمان با هم مورد مالحظه قرار دهند و 
نه از خوبی های آن چشم پوشی  کنند و نه زشتی های 

آن را نادیده بگیرند. 
نام دار  و  معاصر  اسالم شناس  اورفوا،  دومینک 
کتاب  عربی  نسخۀ  اواخر،  این  در  که  فرانسوی 
»المفکرون األحرار فی تاریخ االسالم«اش را مطالعه 
کردم، کوشیده چنین روی کردی را در رابطه با تاریخ 
مهم ترین  شده  یاد  کتاِب  موضوع  برگزیند.  اسالم 
مسلمانان،  آن،  در طی  که  اسالمی ست  تاریخ  دورۀ 
برای  تمدنی  شگفت انگیِز  ابداعات  و  خالقیّت ها 

جهانیان در همۀ ساحت های معرفت و دانش عرضه 
اندیشۀ  و  زنده گی  کندوکاو  به  مزبور  کتاب  کردند. 
»خالفت  سایۀ  در  که  اندیشه ورزانی  از  تن  پنج 
این  می پردازد.  می کرده اند،  سپری  روزگار  عباسی« 
برگردانندۀ  مقفع،  بن  عبداهلل  از:  عبارت اند  تن  پنج 
کلیله و دمنه به عربی )وفات:142 هـ ق(؛ ُحنین بن 
هـ  نام دار)وفات:264  مترجم  و  نویسنده  اسحاق، 
ق(؛ ابن راوندی )وفات:25۰ هـ ق(؛ أبی بکر رازی، 
)وفات:311  اسالم،  تاریخ  به نامِ  پزشک  و  فیلسوف 
هـ ق(؛ ابوالعالء معّری، شاعر و اندیشه ورز )وفات: 
449 هـ ق(. وجه مشترِک میان این شخصیّت ها این  
است که همۀ آن ها در زمان زنده گی شان - و پس 
از درگذشت شان نیز- به الحاد و زندیقی گری متهم 

شده اند.
را  فراوانی  تأمِل  درخورِ  و  نفیس  و  ارجمند  نکات 
می توان از کتاِب مورد بحث، استخراج کرد و راجع 
آن ها  در  و  تفصیل سخن گفت  به  آن ها  یکایِک  به 
کنکاش کرد که اینک برای رعایت اختصار، تنها به 

یک نکتۀ مهم از آن ها می پردازم. 
واقع،  در  اسالم«  تاریخ  در  آزاده  »اندیشه ورزاِن 
در  دگراندیشی  سنت  از  جامع  نسبتًا  گزارشی ست 
تاریخ اسالم. نویسندۀ این کتاب می خواهد این نکته 
را ثابت کند که در دورۀ خالفت عباسی ها که دوران 
طالیی تاریخ تمدن اسالمی هم در همین دوران قرار 
فکری  رشد  از  باالیی  مرحلۀ  به  اسالم  دارد، جهان 
اندیشمندان،  که  جایی  تا  بود  رسیده  مدنی  بلوغ  و 

جوالن گری  برای  خود  روی  پیش  وسیعی  ساحت 
می دیدند و آزادانه می توانستند نظرات و دیدگاه های 
بیان  خود را دربارۀ مسایل و موضوعاِت گونه گونه 
کنند بدون این که هراسی از گرفتار شدن به پیامدهای 
ناگوار این اظهار نظرها در دل راه دهند. بر اساس 
سده های  در  اسالم  جهان  اورفوا،  دومینک  ادعای 
عباسی  مأمون  به ویژه در دوران خالفت  نخستش، 
)وفات:218 هـ ق( که دوران طالیی جنبش ترجمه 
و ظهور عقل گرایی اسالمی در چهرۀ نحلۀ معتزلیان 

به شمار می آید، گواه آزادی اندیشه به صورِت بسیار 
قابل  که  گفت  می توان  به آسانی  که  بود  گسترده یی 
نیست.  اسالم  جهان  کنونی  وضعیّت  با  مقایسه 
اوج  در  سده ها  این  در  فکری  مختلف  مسلک های 
فعالیِّت خود قرار داشتند و گفت وگوها و مناظرات 
اندیشه گی  لحاظ  از  که  گروه هایی  میان  علمی  داغ 
به کلی متفاوت از یکدیگر بودند، به گونۀ آزاد برگزار 
می شد و در بسا اوقات، کاخ خلیفه، میزبان این گونه 
مناظره ها می بود و در طی آن ها دانشمنداِن مسلمان 
با دانشمندان ادیان دیگر از مانویه و مسیحیان گرفته 
تا صابئین )مندائیان( و حتّا آن هایی که متهم به الحاد 
و بی دینی و زندقه بودند، وارد مناظره و گفت وگو 
می شدند و هر کدام از طرفین، آزادانه و بدون هیچ 
عقاید  باب  در  را  خود  حرف های  خودسانسوری، 
مقابل می زدند. همچنین در درون مسلمانان،  طرف 
گروه های گونه گون اسالمی اعم از سنی و شیعه و 
بساط  خود  میان  و...  کرامیه  و  معتزله  و  اسماعیلیه 
مناظره را پهن می کردند و با آزادی تمام، دیدگاه های 
خود را در باب مسایل و موضوعاتی ابراز می کردند 
در  اندیشه ورزان  و  متفکران  از  بسیاری  اکنون  که 
دنیای اسالم، جرأت سخن زدن در مورد این مسایل 
را ندارند از ترس این که مبادا منسوب به خروج از 

اسالم شوند و حکم »مرتد« بر آن ها جاری شود. 
با خواندن این کتاب، آدم به این نتیجه می رسد که 
در عرصۀ اندیشه ورزی و آزادی بیان، جهان اسالم، 
حالی که  در  است.  گرفتار عقب گرد خطرناکی شده 
جهان امروزی، شاهد »انقالب صنعتی بزرگی« است 
آسان  بسیار  معلومات،  به  دسترسی  شده  باعث  که 
شود و این امر، تأثیر خود را بر ساحت های مختلِف 
عرصۀ  در  اسالم  جهان  گذاشته؛  دانش  و  معرفت 
پریشانی  و  نزار  حال  بیان،  آزادی  و  اندیشه  تولید 
عقاید  و  فرهنگ ها  برابر  در  گشوده گی  و  دارد 
و  ندارد  وجود  معموالً  مسلمانان،  میان  در  دیگران، 
حتّا گاهی خواندن کتاب های مخالفان فکری، جرمی 
نابخشودنی تلقی می شود و ممکن  است خواننده را 
بسازد.  عدیده یی  گرفتاری های  و  مشکالت  دچار 
این گونه  را  نکته  این  کتابش  از  جایی  در  نویسنده 
و  ظرفیّت ها  از  اسالم،  تاریخ  »آغاز  می شود:  متذکر 
»انقالب  و  بود  برخوردار  غنامندی  پتانسیل های 
و  غنی  بسیار  فکر،  و  اندیشه  زمینۀ  در  عباسی« 
ثروتمند بود چرا که توانسته بود عناصر و مؤلفه هایی 
را از بیرون اسالم، در خود هضم کند و پذیرا شود؛ 
مؤلفه هایی که آغاز ورودش به جهان اسالم از زمان 
این همه، رفته رفته فشار  با  بود.  اموی ها شروع شده 
حوادث و واکنش های منفعالنۀ عوام که از اندیشیدن 
این  می شمردند،  دشوار  کاری  را  آن  و  بودند  بیزار 

سرچشمه را به کلی خشکاند.« 
در همین مرحله از تاریخ اسالم که تاریخ نگاران از 
یاد  تاریخ تمدن اسالمی«  به عنوان »دورۀ زّرین  آن 
یافتند  مجال ظهور  نام داری  می کنند، شخصیّت های 
را  عادت  خالف آمِد  به کلی  باورهای  و  عقاید  که 
از  پاره یی  که  می دادند  و گسترش  می کردند  ترویج 

آن ها عبارت اند از: 

گزارشی 
خواندنی 
از سّنِت 

دگراندیشی 
در تاریخ 
آزادی اسالم و  اندیشه ورزی  در عرصۀ  نتیجه می رسد که  این  به  آدم  این کتاب،  با خواندن 

بیان، جهان اسالم، گرفتار عقب گرد خطرناکی شده است. در حالی که جهان امروزی، 
شاهد »انقالب صنعتی بزرگی« است که باعث شده دسترسی به معلومات، بسیار آسان 
جهان  گذاشته؛  دانش  و  معرفت  مختلِف  بر ساحت های  را  خود  تأثیر  امر،  این  و  شود 
گشوده گی  و  دارد  پریشانی  و  نزار  حال  بیان،  آزادی  و  اندیشه  تولید  عرصۀ  در  اسالم 
حّتا  و  ندارد  وجود  معمواًل  مسلمانان،  میان  در  دیگران،  عقاید  و  فرهنگ ها  برابر  در 

فکری،  مخالفان  کتاب های  خواندن  ممکن گاهی  و  می شود  تلقی  نابخشودنی  جرمی 
 است خواننده را دچار مشکالت و گرفتاری های عدیده یی بسازد



از  پس  ننگرهار  دانشگاه  به  دولت  اعزامی  هیأت 
 2۰۰ حداقل  که  کرد  اعالم  خود  ابتدایی  بررسی های 
دانشجوی این دانشگاه با گروه های افراطی مانند گروه 

تروریستی داعش ارتباط دارند.
این هیأت عالی رتبه دولتی که برای بررسی چگونگی 
نفوذ گروه های افراطی به دانشگاه ننگرهار به شهرجالل 
هیأت  این  ابتدایی  بررسی های  گفت:  کرده،  سفر  آباد 
با این گروه ها مانند گروه  ارتباط حدود 2۰۰ دانشجو 
تروریستی داعش، مخالفان مسلح و حزب اسالمی را 

نشان می دهد.
این دانشجویان در روزهای اخیر با راه اندازی تظاهراتی، 
را  اسالمی  حزب  و  طالبان  داعش،  گروه های  پرچم 

برافراشته بودند.
قمرالدین شینواری مشاور رییس جمهور و رییس هیأت 

اعزامی دولت به ننگرهار، اظهار داشت: ارتباط داشتن 
قبول  قابل  افغانستان  مردم  دشمنان  با  دانشجویان  این 

نیست.
 27 تاکنون  افغانستان  امنیتی  نیروهای  افزود:  وی 
دانشجوی دانشگاه ننگرهار را بازداشت کرده و تعدادی 

دیگر از این دانشجویان تحت پیگرد قرار دارند.
دانشگاه  دانشجویان  از  نفر  ده ها  قبل،  هفته   2 حدود 
داعش  طالبان،  گروه  پرچم های  برافراشتن  با  ننگرهار 
و حزب اسالمی، حمایت شان را از این گروه ها اعالم 

کردند.
تظاهرات کنندگان با سردادن شعارهای ضد دولت اعالم 
افغانستان  در  جمهوری  نظام  از  آن ها  که  بودند  کرده 
خسته شده اند و خواهان تشکیل یک امارت اسالمی در 

این کشور هستند.

چندی قبل همزمان با روز جهانی »دانشجو«، نیروهای 
دانشگاه  خوابگاه  به  حمله  با  افغانستان  ملی  امنیت 
ننگرهار تعدادی از دانشجویان و استادان این دانشگاه را 
به اتهام ارتباط با گروه های افراطی دستگیر کرده بودند.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نیز در ماه های گذشته 
در  سیاسی  فعالیت های  افزایش  از  خود  بررسی  در 
مدارس این کشور خبر داده بود در حالی که حکومت 
این  مدارس  در  را  سیاسی  فعالیت  هرگونه  افغانستان 

کشور ممنوع کرده است.
تخریب زیارت ها و گورستان ها توسط داعش

والیت  اچین  ولسوالی  ساکنان  و  محلی  مقاماهای 
تخریب  داعش  گروه  به  وابسته  افراد  که  ننگرهار 

زیارت ها و قبرستان های محل را آغاز کرده  اند.
حاجی غالب، ولسوالی اچین روز سه شنبه به بی بی سی 

این  بمب،  کارگذاری  با  داعش  گروه  افراد  که  گفت 
زیارت ها را منفجر کرده اند.

او مدعی شد که تمام این زیارت گا ه ها از قدمت تاریخی 
بابا«(  »دیوانه  )زیارت  آنها  از  یکی  و  بودند  برخوردار 
هزار سال قدمت داشته است. به گفته آقای غالب ده ها 

زیارت گاه  در این منطقه تخریب  شده است.
یکی از باشندگان محل نیز که خواست نامی از او برده 
نشود گفت که اغلب زیارت گاه های مشهور به وسیله 

افراد گروه داعش منفجر شده اند.
او گفت که قبر بستگانش از جمله برادر، پدر و مادرش 

نیز توسط افراد داعش ویران شده  است.
به گفته این ساکن محل نیروهای داعش پیشتر به مردم 

دستور داده بودند که پرچم ها را از سر قبرها بردارند.
است  گفته  افغانستان  در  داعش  گروه  سخنگوی  یک 
مراجعه مردم برای عبادت و برآورده شدن خواسته ها به 
زیارت گاه ها مغایر احکام اسالمی است و افراد داعش 

به همین دلیل آنها را تخریب می کنند.
که  شده  نشر  تصاویری  نیز  اجتماعی  رسانه های  در 
حال  در  دارند،  خود  با  را  داعش  پرچم  که  مردانی 

تخریب قبرها هستند.
از  ننگرهار  والیت  در  کوت  و  اچین  ولسوالی های 
فعالیت  که  هستند  افغانستان  در  مناطقی  نخستین 

نیروهای وابسته به داعش در آنجا گزارش شده است.

مشترک  اقتصادی  نشست  دهمین  در  که  مالیه  وزیر 
که  می گوید  بود،  کرده  اشتراک  پاکستان  و  افغانستان 

سفرش به پاکستان پردست آورد بوده است.
در  هیاتی  رأس  در  که  مالیه  وزیر  حکیمی،  اکلیل 
دهمین نشست اقتصادی مشترک افغانستان و پاکستان 
به اسالم آباد سفر کرده بود، دیروز در یک کنفرانس 
خبری گفت: در قسمت گمرکات بعضی مشکالت با 
پاکستان وجود داشت که برای حل آن موافقت صورت 

گرفته است.
تجارتی،  مسایل  روی  نشست  این  در  که  گفت  وی 
ترانسپورت، کنترل موترها و همچنین صدور ویزا برای 

تاجران افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به  اقتصادی  نشست  ساله  همه  که  گفت  مالیه  وزیر 
شکل دوره یی در کابل و اسالم آباد میان این دو کشور 

برگزار می شود.
این  دور  یازدهمین  در  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
و  اقتصادی  روابط  به گسترش  کشور  دو  هر  نشست 
دست آوردهایی که منفعت هر دو کشور را تامین کند، 

برسد.
نیز  پاکستان  پاکستان  نخست وزیر  با  افغانستان  هیأت 

دیدار کرده است.
نواز شریف در دیدار با وزیر مالیه افغانستان بر افزایش 

حجم تجارت تا پنج میلیارد دالر تاکید کرده است.
مقامات  توافق  عدم  از  رسانه ها  برخی  حال،  این  در 
مرزهای  به  تجاری  دسترسی  زمینه  در  کشور  دو 

تاجیکستان و هند خبر می دهند.
کابل خواستار یک راه ترانزیتی است که این کشور را 
به هند وصل کند. اما گفته می شود پاکستانی ها با این 
درخواست پیوسته مخالفت کرده اند. در مقابل، دولت 
آسیای  به  را  کشور  این  که  کابل خواسته  از  پاکستان 
میانه از جمله تاجیکستان وصل کند که گفته می شود 

این درخواست نیز رد شده است.
نخست وزیر پاکستان در دیدار با وزیر مالیه افغانستان  
گفت: صلح و توسعه افغانستان به نفع پاکستان و منطقه 

است و اسالم آباد برای همکاری در این خصوص آماده 
است.

وی با اطمینان در مورد بهبود روابط در دور حکومت 
داشت:  اظهار  افغانستان،  جمهور  رییس  غنی  اشرف 
اهمیت  با  پاکستان  برای  افغانستان  با  برادرانه  روابط 
حجم  افزایش  برای  باید  کشور  دو  بنابراین  است، 

تجارت 5 میلیارد دالری تالش کنند.
برگزاری  با  دیدار  این  در  اسالم آباد  کابل-  مقامات 
دهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی پاکستان و 

افغانستان بیانیه صادر کردند.
اسحاق دار وزیر خزانه داری پاکستان در این بیانیه گفته 
است که مقامات کابل- اسالم آباد برای بهبود بیشتر در 
روابط  دو کشور رایزنی کردند و پروژه های لوگر، راه 
آهن از کویته-قندهار و پیشاور- جالل آباد، مدرسه و 
خوابگاه رحمان بابا برای 1۰۰۰ دانشجو بزودی تکمیل 

خواهند شد.
وزیر خزانه داری پاکستان اظهار داشت: حجم تجارت 
کابل- اسالم آباد تا سال 2۰17 میالدی به 5 میلیارد دالر 

افزایش خواهد یافت.
روزنامه  تریبون«  »اکسپرس  که  است  حالی  در  این 
در  اسالم آباد  و  کابل  مقامات  که  نوشت  پاکستانی 
دهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور 
در مورد تجارت افغانستان با هند از »واهگه« مرز شرقی 
با  تاجیکستان  مرز  به  این کشور  پاکستان و دسترسی 

افغانستان به توافق نرسیدند.
»چشم  نام  با  ساله یی   1۰ طرح  با  پاکستان  دولت 
با  آهن  راه  و  جاده ای  ارتباط  گسترش  اندار-2۰25« 
در  را  ایران  و  افغانستان  از جمله  کشورهای همسایه 

نظر گرفته است.
پاکستان چندی  افغانستان در  جانان موسی زی سفیر 
قبل در دیدار با احسن اقبال وزیر توسعه و برنامه ریزی 
انداز-2۰25«  »چشم  گفت:  اسالم آباد  در  کشور  این 
پاکستان که برای نوسازی و اتصال منطقه ای برنامه ریزی 
شده است سبب توسعه اقتصادی در منطقه خواهد شد.
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کابل و اسالم آباد به یک دیگر راه ترانزیتی ندادند
حجم تجارت کابل- اسالم آباد تا دوسال دیگر به 5 میلیارد دالر می رسد

بررسی های اولیه هیأت:

 دوصـد دانشجوی دانشـگاه ننـگرهار
 با گروه های تروریستی ارتباط دارند

هشدار عـده یی از جوانان
 از پیامـدهای بیـکاری در افغانستان

جنبش علیه بیکاری که متشکل از جوانان 
اخیر  برنامه  است،  بیکار  و  کرده  تحصیل 
ناموفق  و  محدود  را  حکومت  کاریابی 
خوانده و از مقام های حکومتی خواست تا 
هرچه زودتر برنامه های عملی و مشخص 

اشتغال زایی را روی دست گیرند.
هفدهم  تاریخ  به  افغانستان  حکومت 
کرد.  افتتاح  را  کاریابی  ملی  برنامه  نوامبر 
هزار   25 است  قرار  برنامه،  این  تطبیق  با 
کار  صاحب  افغانستان  سراسر  در  نفر 
شوند اما جنبش علیه بیکاری می گوید این 
برنامه محدود است و جوابگوی نیاز همه 

بیکاران افغانستان نیست.
این جنبش در ماه های اخیر بارها دست به تظاهرات های 
مسالمت آمیز و مدنی زده و از حکومت وحدت ملی 
خواسته است تا زمینه کار را برای جوانان در عرصه های 
بی تفاوتی  که  دادند  هشدار  آن ها  کند.  فراهم  مختلف 
جدی تری  پیامدهای  می تواند  زمینه  این  در  حکومت 
مانند حرکت های اعتراضی گسترده در پی داشته باشد.
اعتراضی  حرکت  یک  در  اخیرا  بیکاری  علیه  جنبش 
کرد  مسدود  را  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  دروازه 
برای  کار  برنامه عملی حکومت و وزارت  و خواهان 

اشتغال زایی شد.
ابراهیم شهرستانی یکی از اعضای جنبش علیه بیکاری 
روز سه شنبه )3 قوس/ 24 نوامبر( در نشستی در کابل 
بیکار و  باید برای جوانان  گفت: »رئیس جمهور غنی 
تحصیلکرده نیز برنامه داشته باشد. برای جلوگیری از 
فرار جوانان پالن داشته باشد و در عرصه های مختلف 

کاریابی برنامه بسازد.«
خواست ها

علیه  خود  اعتراضی  حرکت های  بیکاری  علیه  جنبش 
بیکاری را دو ماه پیش آغاز کرد. این جنبش در مقابل 
هنوزهم  که  کرد  برپا  اعتراضی  خیمه  پارلمان  دروازه 

پابرجاست.
تا  از حکومت خواست  اعالمیه ای  نشر  با  این جنبش 
آمده  اعالمیه  در  کند.  عملی  اقدام  بیکاری  رفع  برای 
سوق  تقاعد  به  باید  دولت  مسن  کارمندان  که  است 
داده شوند. همچنین از حکومت خواسته شده تا تمام 
برای  تا  شوند  اعالم  وزارت خانه ها  خالی  پست های 
فراهم  کاریابی  فرصت  تحصیلکرده  و  بیکار  جوانان 

شود.
سکتور  سهمگیری  خواستار  بیکاری  علیه  جنبش 
نیز شده است. اعالمیه  خصوصی در راستای کاریابی 
گفته است که دولت و سکتور خصوصی برنامه منسجم 
داشته  تحصیلکرده  جوانان  جذب  برای  مشخص  و 

باشند.
اتشه های  حکومت  که  شده  تاکید  اعالمیه  این  در 

از  و  کند  ایجاد  خارجی  کشورهای  در  را  کارگری 
از  خارج  به  را  کار  نیروی  فرستادن  زمینه  طریق  این 
افغانستان فراهم نماید. ارتقای ظرفیت کارگران، تامین 
افغانستان  کار  نیروی  ظرفیت  ارتقای  و  شغلی  امنیت 

خواست های دیگر این جنبش است.
حفیظ اخگر یک عضو جنبش علیه بیکاری گفت فساد 
»پروسه  شوند:  یابی  اشتغال  مانع  نباید  پرانی  کاغذ  و 
کند و توام با فساد اصالحات اداری و خدمات ملکی 
برای استخدام کارمندان پاسخده نیست. در این پروسه 
اصل شایسته ساالری و دانش آموختگی به آسانی قربانی 

تجربه کاری می شود که به سادگی قابل جعل است.«
وعده های غیرعملی

حکومت  که  است  باور  این  به  بیکاری  علیه  جنبش 
افغانستان برنامه منظمی برای اشتغال زایی ندارد و آنچه 
در کنفرانس ها مطرح می شوند تنها شعارها و وعده هایی 

است که عملی نمی شوند.
بیکاری  علیه  جنبش  اعضای  از  تن  یک  پویا  کامبیز 
گفت: »دولت وعده می دهد و مجبور است وعده دهد 
امیدوار  روزمره  به صورت  وعده ها  این  با  را  مردم  و 
نگهدارد ولی برای تحقق وعده هایش هیچ کاری انجام 

داده نمی تواند.«
این عضو جنبش علیه بیکاری ابراز نگرانی کرد که اگر 
بزرگ  حرکت های  مردم  نشود،  حل  بیکاری  معضل 
اعتراضی به راه خواهند انداخت و دولت با مشکالت 
جدی تر مواجه خواهد شد: »اگر رئیس جمهور، وزرا، 
وکال و دولت مردان برنامه جدی برای کاریابی و امنیت 
و  بود  خواهیم  دولت  سقوط  شاهد  ما  باشند  نداشته 
فجایعی که در سال های 71 پس از سقوط داکتر نجیب 

اهلل اتفاق افتاد، تکرار خواهد شد.«
فعالیت های صدها  توقف  و  کاهش کمک های جهانی 
افزوده  بیکاران  لشکر  بر  داخلی،  و  خارجی  موسسه 
است. جوانانی که کسب و کار شان را از دست داده، 
بیکاران  به جمع  یا هم  به مهاجرت رو آورده اند و  یا 

پیوسته اند.



امراهلل صالح

كنفرانس قانون جنگ در شهر كوپن هاگن پایتخت 
كشور شاهی دنمارک 

غیر  از  حفاظت   ، انسان  حق  و  کرامت  به  حرمت 
نظامیان ، برخورد با اسرای جنگی ، رفتار با محبوسین و توقیف 
شده گان و در کل رعایت اصول اخالقی و انسانی را در شرایط 
نامند. وزارت دفاع  جنگ و منازعه مسلحانه ، قانون جنگ می 
کشور شاهی دنمارک زیر عنوان قانون بشر دوستانه در شرایط 
نوامبر   27 الی   23 از  را  کنفرانسی  مسلحانه  منازعه  و  جنگ 
بر حال  افسران  کنفرانس  درین  است.  نموده  اندازی  راه   2۰15
نظامی از پاکستان ، کشور های عضو ناتو ، شماری از مامورین 
وزارت خارجه افغانستان ، نماینده های شماری از سازمان های 
حقوق بشر دعوت شده اند. تنها اشتراک کننده غیر دولتی درین 
استم. بخش  آنهم در جایگاه سخنران محوری من  کانفرانس و 
هایی از تجربه هایم را در ارتباط به مسایل مورد بحث شریک 
خواهم ساخت. تبصره و نظریات شما میتواند موقف افغانستان را 
درین کانفرانس تحکیم بخشد و ما را یاری رساند. شما میتوانید 
یا اگر در بخش  از تجربه و چشم دید های خود قصه کنید و 
حقوق و جامعه شناسی تخصص دارید مشورت تخنیکی بدهید. 
دو   / بایسکل  از  استفاده  سرد  هوای  وجود  با  هاگن  کوپن  در 
میتواند  نیز  افغانستان  حکومت  است.  رایج  زیاد  خیلی  چرخه 
بخاطر رشد اقتصاد و توسل به ریاضت مالی و اقتصادی مامورین 
دولتی را ترغیب و تشویق به استفاده از بایسکل نماید. ملیون ها 

دالر صرفه جویی خواهد شد.

محمد اکرام اندیشمند

عقرب  بیستم  تظاهرات  روز  غنی  اشرف  رییس جمهور 
1394 به نماینده گان آن ها در ارگ گفت که دولت بدون 
کمک خارجی)امریکا( قادر نیست که حتا برای یک هفته 
نیازمندی های نیروی نظامی را تأمین کند. این، صریح ترین سخنی بود 
که غنی بر خالف خلف خود کرزی که به روی ولی نعمتان امریکایی 

خویش می پرید و ادای بی نیازی و استقالل می کرد، اظهار داشت. 
سیاسی  حاکم  نظام  و  دولت  هفته یی  یک  ثبات  حتا  متأسفانه  آری؛ 
افغانستان نه در سایۀ نظام، که در سایۀ کمک های امریکا میسر است. 
تا سخنگو،  از مشاور  تا وزیر،  از رییس جمهور  باید  این رو، همه  از 
از وکیل شورای ملی تا مولوی های شورای صلح و عالمان، از رهبر 
احزاب سیاسی جهادی و غیر جهادی، از جامعه و نهادهای مدنی تا 
و  دارند  مصوونیت  سایه  این  زیر  در  که  مافیایی  نامدنی  شبکه های 
خالصه از تمام آن  هایی که از سیری غارت گری و دزدی می ترکند و 
آن هایی که از بی عدالتی فقر و گرسنه گی متدرجًا می میرند، اما در زیر 
این سایه قرار دارند، دست دعا بلند کنند که خدواند سایۀ امریکا را از 

سر آن ها کم نکند و دور نسازد!!

فاضا سانچارکی

انگشت ششم 
یا فالن  باشید که فالن کس  بارها شنیده  شاید شما هم 
چیز حکم انگشت ششم را دارد! احتماالً معنای آن، زاید 
بودن و غیر مفید بودن و در عین حال مزاحم بودن و بدشکل و بد 
قواره ساختن پنجۀ دست است! اما چاره و گزیری هم نیست، به تلخی 

باید تحمل شوند! 
بعضی از ماها در جامعۀ سیاسی کشور حکم انگشت ششم را داریم، نه 

به دور انداخته می شویم و نه نقش مفیدی می توانیم ایفا کنیم .
انگشت ششمی ها باید یک فکری به حال خود بکنند! قبل از آن که 

فکری به حال شان شود!
مهران موحد

1- به نظر من، فّعالیت های »حزب التحریر« در افغانستان،   
راه کارها  ارایۀ  با  حزب،  این  ندارد.  ناکامی  جز  نتیجه یی 
و  خیال پردازی  بر  مبتنی  و  عملی  غیر  راه حل های  و 
توهم اندیشی، آهسته آهسته پیروانش را سرخورده خواهد کرد و گاماس 
در  »حزب التحریر«  شد.  خواهد  کاسته  هوادارانش  شمار  از  گاماس 
سال های آغازین فعالیّت هایش در افغانستان، هواداران پُرشماری داشت، 
اما این هواداران، رفته رفته، از برنامه های خیالی این حزب، سرخورده 
شدند و رابطۀ خود را با حزب یاد شده قطع کردند. ابواألعلی مودودی، 
بنیان گذار جماعت اسالمی پاکستان، ماهیت این حزب را بسیار به خوبی 
شناخته بود که باری در مورد پیروان این حزب گفته بود: »با آن ها مجادله 
و مباحثه نکنید، پس از سپری شدن چند روزی می میرند.« به نظر من، 
برخورد امنیّتی با این گروه، آب به آسیاب تحریری ها خواهد انداخت و 

آن ها را بیش از آن چه که در واقع هستند، مهم جلوه خواهد داد. 
خأل  حکایت گر  افغانستان،  شمال  در  التحریر«  »حزب  بودِن  2-فّعال 
سیاسی موجود در جامعۀ ماست. احزاب بومی در افغانستان، نتوانسته اند 
کوچک  کارهای  سرگرم  و  کنند  ارایه  جوانان  برای  جذابی  برنامه های 
این رو، سازمان هایی همانند حزب التحریر  از  افتاده هستند.  پا  پیش  و 
توانسته اند این خأل را به نحوی پُر کنند و جوانان ما را سرگرم »خیاالت 
واهی« بسازند. ریشۀ مشکالت ما داخلی است نه خارجی. با فرافکنی به 

جایی نمی رسیم.
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ورزش

ارتش ترکیه می گوید یک جنگندۀ روسی را که حریم هوایی این کشور 
را در مرز سوریه نقض کرده بود، سرنگون کرده است. از سوی دیگر 
روسیه می گوید هواپیمایش بر فراز خاک سوریه سرنگون شده است.

شبکۀ خبری سی، ان، ان، ترکیه به نقل از مقام های ارتش این کشور 
گزارش داده که جنگنده های آن سه شنبه »3/آذر« یک جنگنده روسی 
سرنگون  بود،  شده  ترکیه  هوایی  حریم  وارد  سوریه  داخل  از  که  را 

کرده اند. 
برخی منابع محلی به این شبکه گفته اند که یکی از خلبانان جنگندۀ 

روسی به اسارت جنگجویان ترکمن در شمال سوریه در آمده است.
جت  خلبانان  که  داده  گزارش  روسیه  دفاع  وزارت  این،  با  همزمان 
سوخوی -24 توانسته اند با چتر بیرون بپرند، اما مشخص نیست که بر 

سر آن ها چه آمده است.
در همین حال، دفتر نخست وزیری ترکیه اعالم کرده که این کشور با 
سایر اعضای پیمان ناتو بر سر تحوالت تازه در مرز سوریه در حال 

مشورت است.
ترکیه اخیرا روسیه را متهم کرده بود که جنگنده هایش، نیروهای ترکمن 
را در شمال سوریه بمباران می کنند و گفته بود، موضوع را به شورای 

امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد.

پیام  خود  فرانسوی  به همتای  آمریکا  جمهوری  رییس  اوباما  باراک 
داد که در دیدار آتی خود با والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه 
در برابر او بایستد و امتیازی در ازای حمالت بیشتر مسکو به گروه 

تروریستی داعش ندهد.
دربارۀ  امریکا  در  اوباما  با  شنبه(  )سه  دیروز  بود  قرار  اوالند  فرانسوا 
تروریستی( داعش و بحران  پاریس و جنگ علیه )گروه  اخیر  وقایع 

سوریه دیدار کند.
اوالند پنجشنبۀ آینده نیز قرار است با همتای روس خود دیدار کند.

برابر  پیام داده که همچنان در  به اوالند  این دیدار  اوباما درخصوص 
به  بیشتر علیه داعش  ازای حمالت  امتیازی در  بایستد و هیچ  پوتین 

رییس جمهوری روسیه در مورد اوکراین ندهد.
دولت  از  حمایت  در  که  را  مسکو  تا  امیدوارند  پاریس  و  واشنگتن 
بشار اسد رییس جمهوری سوریه مواضع گروه های تروریستی را مورد 

بمباران قرار می دهد، با سیاست های خود همسو کنند.
رییس جمهوری فرانسه که به دنبال حمالت تروریستی 22 آبان ماه 
تروریستی  گروه  علیه  گسترده تر  ایتالفی  پی  در  پاریس،  در  گذشته 
به  به اصطالح ضد داعش  ایتالف عربی–غربی  تکفیری داعش است. 
ازمیان  به  منجر  تنها  نه  گذشته،  سال  یک  در  سفید  کاخ  سرکردگی 
این گروه در  نفوذ  با گسترش  بلکه  این گروه تروریستی نشده  رفتن 

بخش هایی از سوریه و عراق، ناکار آمدی خود را نشان داده است.

نریندرا مودی صدراعظم هند می گوید که اقدامات حکومت مالیزیا در مبارزه 
از دین و برجسته ساختن ارزش های  افراطیت  افراط گرایی، متمایز کردن  با 

اسالم، قابل تمجید می باشد.
آقای مودی این سخنان را دیروز پس از یک مالقات با نجیب رزاق، صدراعظم 

مالیزیا در یک کنفرانس خبری بیان داشت.
کشورهای  در  حمالت  اخیر  موج  که  داشت  بیان  همچنان  هند  صدراعظم 
هند،  و  افغانستان  در  افگنان  دهشت  متداوم  فعالیت های  و  جهان  مختلف 

بیان گر فطرت جهانی دهشت افگنی می باشد.
پس از حمالت مرگبار در شهر پاریس که حدود 13۰ تن در آن جان باخت، 
فعالیت های خشونت بارِ گروهای دهشت افگن، تمامی مالقات های دوجانبه و 

چند جانبه میان رهبران جهان را تحت الشعاع قرار داده است.
نریندرا مودی صدراعظم هند همچنان اضافه کرد که تالش های مالیزیا، گام 

بزرگ در مبارزۀ جهانی بر ضد دهشت افگنی می باشد. 
در دیدار دو جانبۀ دیروز میان رهبران هر دو کشور، نجیب رزاق صدراعظم 
در  دهشت افگنی  و  شورش گرایی  شکسِت  برای  تا  کرد  وعده  نیز  مالیزیا 

همکاریی نزدیک با هند، کار خواهد کرد.
روابط دوجانبه

داد و ستدهای اقتصادی و تجارتی، نکتۀ عطف روابط دوجانبۀ هند و مالیزیا 
تجارتی  مالیزیا سومین شریک  را تشکیل می دهد. درمیان کشورهای آسین، 
هند دانسته میشود و هند بزرگترین شریک تجارتی برای مالیزیا در جنوب 

آسیا می باشد.
زیربنایی  مهارت های  از  قدردانی  با  همچنان  هند  صدراعظم  مودی  نریندرا 

مالیزیا، خواهان سرمایه گذاری بیشتر آن کشور در هند گردید.
توافقات  اساس  بر  که  دوجانبۀ  ازهمکاری های  عظمی  استفادۀ  هند خواهان 

آسین به وجود آمده است، می باشد.
در مالقات امروز نجیب رزاق صدراعظم مالیزیا نیز ضمن وعدۀ همکاری با 
هند در مبارزه با دهشت افگنی بیان داشت که حکومت مالیزیا در رسیدن به 
یک توافق در یک کنفرانس که قرار است در آیندۀ نزدیک روی موضوع تغییر 

اقلیم در پاریس برگزار گردد، با هند همکاری خواهد کرد.
اما آقای رزاق اضافه کرد که روی یک توافق معامله خواهد کرد که هم برای 
کشورهای روبه انکشاف و هم برای کشورهای انکشاف یافته مناسب و قابل 

قبول باشد.

در فهرست 1۰ تیم برتر تاریخ لیگ قهرمانان اروپا که از سوی فیفا اعالم شد، 
رئال مادرید با 729 امتیاز و کسب 221 پیروزی در صدر قرار دارد.

اتحادیه فوتبال اروپا از 1۰ تیم برتر تاریخ رقابت های لیگ قهرمانان اروپا سخن 
به میان آورد. رئال مادرید که با 1۰ قهرمانی پُر افتخارترین تیم تاریخ لیگ 
قهرمانان اروپا به شمار می آید، در صدر این فهرست قرار دارد. کهکشانی ها با 
کسب 729 امتیاز و 221 پیروزی بهترین تیم تاریخ لیگ قهرمانان اروپا هستند. 
بعد از رئال مادرید نوبت به بایرن مونیخ می رسد که 167 پیروزی و 565 امتیاز 

را به خود اختصاص داده است.
امتیاز در ردۀ سوم است و منچستر  پیروزی و کسب 5۰8  با 149  بارسلونا 
میالِن  دارد.  جای  چهارم  ردۀ  در  امتیاز   455 و  پیروزی   131 با  هم  یونایتد 
لیگ  به  صعود  جواز  نمی تواند  حتا  که  است  پیاپی  سال  دو  که  بحران زده 
قهرمانان اروپا را به دست آورد، با 114 پیروزی و 4۰4 امتیاز در ردۀ پنجم 
از یوونتوس،  به ترتیب عبارتند  تا دهم  تیم های ششم  اما  قرار گرفته است. 

پورتو، بنفیکا، لیورپول و آرسنال.

رقابت های دستۀ 69 کیلوگرام وزنه برداری قهرمانی سال 2۰15 جهان دیروز 
)سه شنبه( با قهرمانی نمایندۀ چین به پایان رسید، تا وزن های سبک همچنان 

در سیطرۀ کشورهای آسیای شرقی بماند.
رقابت های گروه A دستۀ 69 کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جهان از ساعت 
3 بامداد دیروز در سالون جرج بروان شهر هیوستون برگزار شد که ژیایونگ 
شی از چینی در غیاب هو لیایو از چین )رکورددار این وزن و دارندۀ 9 مدال 

طالی جهان( با حد نصاب 348 کیلوگرام قهرمان شد.
نماینده گان روسیه و ترکیه نیز صاحب مدال نقره و برنز شدند.

همچنین الکس لی وزنه بردار آمریکایی که شاهین نصیری نیا قهرمان جهان 
کیلوگرام،   316 مجموع  با  دارد،  برعهده  مسابقات  این  در  را  مربیگریش 

سیزدهم شد.
نماینده گان کرۀ شمالی و چین پیش از این در دسته های 56 و 62 کیلوگرام 

قهرمان شده بودند.
*نفرات برتر وزن 69 كيلوگرم از این قرار است:

1-ژیایونگ شی )چین( یک ضرب 158 کیلوگرام -دو ضرب 19۰کیلوگرام- 
مجموع 348 کیلوگرام 

2-الگ چن )روسیه( یک ضرب 16۰ کیلوگرام -دوضرب 184 کیلوگرام- 
مجموع 344 کیلوگرام 

 183 ضرب  -دو  کیلوگرام   16۰ ضرب  یک  )ترکیه(  اسالمیوف  3-دانیار 
کیلوگرام- مجموع 343 کیلوگرام 

اتحادیۀ فوتبال اروپا از بهترین های یک دهۀ اخیر فوتبال قارۀ سبز را 
معرفی کرد که بارسلونا بیشترین نماینده را دارد.

به گزارش کاروکارگر و به نقل از سایت یوفا، بهترین بازیکنان یک دهۀ 
اخیر فوتبال اروپا اعالم شد. در این فهرست، هم بازی های باشگاهی 
در نظر گرفته شده است و هم بازی های ملی، نکتۀ جالب این که در 
این سیاهه، تنها یک بازیکن غیر اروپایی وجود دارد و آن، لیونل مسی 

اسطورۀ آبی اناری ها است.
تا  دارد،  را  نماینده  بیشترین  بارسلونا  اصلی،  نفرۀ  یازده  فهرست  در 
جایی که پنج بازیکن از این تیم حضور دارند، اما از رئال مادرید تنها 

نام سه بازیکن به چشم می آید.
فهرست یازده نفرۀ بهترین ها از سوی یوفا به شرح زیر هستند: 

دروازه بان 
ایکر کاسیاس 

مدافعان 
کارلوس پویول، سرخیو راموس، فیلیپ الم، الساندرو نستا 

هافبک ها 
ژاوی هرناندس، آندرس اینیستا، استیون جرارد 

مهاجمان 
لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، تیری آنری

و اما، در یوفا از هفت بازیکن دیگر که بعد از این یازده بازیکن بهترین 
هستند، سخن به میان آورده که عبارتند از:

جانلوییجی بوفون، جان تری، پاول ندود، رونالدینیو، زین الدین زیدان، 
کاکا و زالتان ابراهیموویچ.

ترکیه یک جنگندۀ روسی را سرنگون کرد

پیام اوباما به اوالند:

 دربـرابـر پوتیـن بـایست

مودی تالش مالیزیا را بر ضد 
دهشت افگنی ستود

رئال پر افتخارترین تیم اروپا به شمار می آید

وزنه برداری قهرمانی جهان:
نمایندۀ چین دومین طال را برای کشورش گرفت

اعالم فهرست بهترین های قارۀ سبز در یک دهه اخیر

فیـسبـوک نـــامــه



میان  لفظی  و  فیزیکی  برخوردهای  از  نگرانی ها  افرایش  با 
افغان های  برخی  آلمان،  مختلف  شهرهای  در  پناهجویان 
نشست های  ایجاد  و  گردهمایی  با  اند  کرده  تالش  پناهجو 
مشترک با اتباع کشورهای دیگر از بروز اختالفات احتمالی 

جلوگیری کنند.
  نصیر فروتن جوان 32 ساله است که در حال حاضر در شهر 
کوچک اوسترن بروکن آلمان در یک اردوگاه مهاجرین زنده 
گی می کند. او همزمان با افزایش رقم پناهجویان در آلمان 
کشورهای  اتباع  میان  اختالفات  ایجاد  بر  مبنی  اظهاراتی  و 
از چنین چالش های  برای جلوگیری  مختلف می گوید که 
اندازی  راه  پناهجویان  میان  وار  هفته  های  نشست  احتمالی 

می کند. 
به گفته او درگیری میان پناهجویان در برخی اردوگاه های 
از  ها  آلمان  برای  بد  تصویر  یک  که  شده  سبب  مهاجرین 
»ما در حال حاضر  افزاید:  او می  ترسیم گردد.  تازه واردان 
با پناهجویان از کشورهای مختلف با زبان های گوناگون و 
حتی فرهنگ های ناهمگون زیر یک سقف زندگی می کنیم. 
بدون شک احتمال آن می رفت که در صورت عدم تشکیل 
چنین گردهمایی ها، ما هم مانند سایر کمپ های دیگر درگیر 
اختالفات گردیم. ما بخاطر جلوگیری از آن اول نشست های 
را در میان افغان ها راه اندازی کردیم و پس از آن از سایر 
نشست  این  در  شرکت  و  نظر  ابراز  برای  دیگر  پناهجویان 
دعوت کردیم. این در حقیقت اقدامی بود که از ایجاد سر و 
صدا و حضور پولیس برای حل و فصل ماجرا ها، جلوگیری 

به عمل آورد.«
آلمان  گان  باشنده  برخی  پناهجو،  هزاران  ورود  با  همزمان 
های  نابسامانی  احتمال  و  فرهنگ خشونت  ورود  به  نسبت 

اجتماعی در این کشور پیش از این ابراز نگرانی کرده بودند. 
اندازی چنین نشست ها سبب شده  باور نصیر، راه  به  ولی 
است که برای باشندگان شهر اوسترن بروکن دیدگاه مثبت در 

برابر آنان ایجاد شود.
نیز  مهاجران  آلمانی  همسایگان  برخی  ها  نشست  بیشتر  در 
شرکت نموده و بر گسرتش همکاری های خود با این جوانان 
نیز تاکید کرده اند. فروتن می گوید: »در اوایل برخی آلمانی 
در  اما  آمدند،  می  ما  منطقه  به  همکاری  و  دیدار  برای  ها 
حتی  توانستیم  نمی  ما  و  نبود  برقرار  درستی  نظم  زمان  آن 
کمک های آنان را نیز به دست آوریم. آنان بدون دستاورد و 
خوشبینی بر می گشتند و تالش های شان بی ثمر می ماند. 
اما خوشبختانه پس از این اقدام ما توانستیم از یک طرف نظم 
بهتر بوجود آوریم و از طرف دیگر کمک های مادی و معنوی 

ساکنین این منطقه را کسب کنیم.«
و  پناهجو  هزاران  ورود  برای  موثر  عوامل  از  یکی  آنکه  با 
این کشور به حساب می  اقتصاد شگوفای  آلمان،  به  مهاجر 
آید، اما چگونگی ادغام تعداد بی شمار پناهجویان کار زمان 

گیر به نظر می رسد.
مداوم  بازدیدهای  و  دید  نتیجه  در  گوید،  می  جوان  این 
توانسته اند توجه برخی آلمان ها را برای تشدید برنامه ادغام 
آنان در جامعه و ایجاد زمینه های کار به گونه چشمگیر جلب 

کنند. او تاکید می کند: »بخش دیگر از اهداف ما در خصوص 
ایجاد این پل ارتباط میان ما و آلمان ها این بود که چگونه 
زبان و مصروفیت های  به گونه سریع کورس های  بتوانیم 
سالم به جوانان ساکن این کمپ را ایجاد کنیم. خوشبختانه 
موفقیت های ما در این راستا بیشتر بوده و حتی برخی رسانه 
اینجا  در  ما  های  فعالیت  بازتاب  برای  نیز  ای  منطقه  های 

حضور به هم رسانده اند.«

این،  از  پیش  که  شوند  می  مطرح  حالی  در  ها  گفته  این 
نتیجه باورهای مختلف  درگیری فزیکی میان پناهجویان در 
بود.  شده  گزارش  آلمان  شهر  چندین  در  تفاهمات  سوء  و 
آلمان می  اتباع خارجی در  گسترش چنین فرهنگ در میان 
تواند گراف خوشبینی های باشنده گان این کشور در برابر 
خارجیان را باال ببرد و در نتیجه چالش های احتمالی از میان 

برداشته شوند.
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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

معاون  قدیر  ظاهر  اظهارات  امنیتی،  ارشد  مقام های 
مجلس نماینده گان را مبنی بر حضور فرماندهان داعش 
بررسی  خواستار  و  خواندند  »غیرمسووالنه«  کابل،  در 

این موضوع شدند. 
علنی  در صحن  هفته  همین  دوشنبه  روز  قدیر،  ظاهر 
مجلس گفت: »مسووالن و فرماندهان خط ]اول[ داعش 
به خدا قسم در کابل زنده گی می کنند، به خدا قسم به 
سفارتخانه ها می روند، به خدا قسم به اداره های امنیتی 

ما می روند.«
او افزود که در گذشته منابع مالی تسلیحاتی شورشیان 
افغانستان موترهای  اما حاال دولت  »بیرون« می آمد،  از 

»هاموی و رنجر« و اسلحه به آن ها می دهد.
نماینده ننگرهار در مجلس مدعی شد که با تجمع بیش 
از 2۰ هزار مهاجر پاکستانی در منطقه شینوار در شرق 
این والیت، »کارخانه تولید داعش« در این منطقه برپا 
شده و دولت به عوض این که آن را از بین ببرد، تقویت 

می کند.
امنیت  شورای  به ویژه  امنیتی  نهادهای  از  قدیر  آقای 
امنیت  مشاور  حاال  که  گفت  و  کرد  انتقاد  به شدت 

بربادی  به طرف  و  کرده  قبضه  را  افغانستان  »کل  ملی 
بلند  را  نیست که صدای خود  می کشاند و هیچ  کسی 

کند.«
او افزود: »شخص خودم تحمل این وضعیت را ندارم. 
یاری  و  به حکم خدا  ایستاده ام،  مقابله  گونه  برای هر 
کشیده ایم،  را  خود  اسلحه  نیستم.  هم  و ضعیف  مردم 
مردم هم آورده اند، دیگر هم می خرم. چرا که از جان 
و ناموس خود دفاع می کنم. تو نمی توانی از من دفاع 

کنی.«
را  حکومتی  نهادهای  واکنش  بی سابقه  اظهارات  این 
ملی،  امنیت  شورای  جمهوری،  ریاست  دفتر  سطح  تا 

وزارت دفاع و وزارت داخله برانگیخته است.
روی  اعالمیه یی  انتشار  با  جمهوری  ریاست  کاخ 
قدیر  آقای  که  اتهاماتی  به  اشاره  بدون  وبسایت خود، 
که  نوشته  او،  نام  ذکر  بدون  همچنین  و  کرده  مطرح 
و  کرده  تالش  همواره  داعش  با  مبارزه  برای  دولت 
ارتش و پولیس چندین عملیات موفقانه را انجام داده و 

شماری از اعضای آن را از بین برده اند.
که  آنچه  جمهوری  ریاست  دفتر  اعالمیه  در 

گرفته  قرار  انتقاد  مورد  شده،  خوانده  »میلیشیاسازی« 
این موضوع  و گفته شده که جلو آن را می گیرد. ذکر 
جانب  از  مسلح  واحدهای  تشکیل  به  است  اشاره یی 

آقای قدیر علیه داعش و طالبان در ننگرهار.
وزارت داخله در اعالمیه خود از آقای قدیر به عنوان 
او  از  نامی  و  کرده  یاد  نمایندگان«  مجلس  »یک عضو 
»بیشتر  و  ملی«  منافع  »خالف  را  اظهاراتش  اما  نبرده، 
گروه ها«  و  افراد  از  شماری  شخصی  منافع  بر  مبتنی 

دانسته است.
به  اظهارات  گونه  »این  شده:  افزوده  اعالمیه  این  در 
هیچ صورت نمی تواند بر شجاعت و فداکاری نیروهای 
این سرزمین  اصیل  فرزندان  به حیث  افغانستان  امنیتی 
پاسداری  افغانستان صادقانه  از عزت وشرف مردم  که 
تروریستی  گروه های  برابر  در  روز  هر  و  می کنند 

شجاعانه می رزمند، صدمه وارد کند.«
نورالحق علومی وزیر داخله نیز دیروز در یک نشست 
خبری مقامات امنیتی، از اظهارات غیرمسووالنه شماری 
از افراد بدون ذکر نام انتقاد کرد و گفت این افراد باید 

اسناد ارایه کنند.
او تاکید کرد که اظهارات غیرمسووالنه سبب تضعیف 

روحیه مردم و نیروهای امنیتی می شود.
آقای علومی گفت: »آنکه دروغش باشد روسیاه گردد.«

اعالمیه  در  هم  دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیری  دولت 
مشابهی گفته که ارتش در منطقه شینوار والیت ننگرهار 
تلفات و  باعث  که  اجرا کرده  داعش  علیه  را  عملیاتی 

رسیدن زیان های زیادی به این گروه شده است.
در  سیاسی  اختالف های  به  »ما  افزوده:  وزیری  آقای 
مداخله  اجازه  کسی  به  اما  می گذاریم  احترام  کشور 
متعهد  دموکراسی  اصل  به  مسلح  نیروهای  نمی دهیم. 
است اما به کسی اجازه نمی دهد که نیروهای مسلح و 

پرافتخار را قربانی اخالف های سیاسی خود کند.«
در  نیز  افغانستان  ملی  امنیت  رییس  نبیل  اهلل  رحمت 
نشست خبری دیروز گفت دولت افغانستان در چندین 
و  کشته  را  داعش  گروه  عضو   45۰ دست کم  عملیات 

ده ها نفر از آنها را بازداشت کرده است.
دادن  روحیه  به  افغان  امنیتی  »نیروهای  که  افزود  او 
ضرورت دارند نه این که با تهمت زدن، روحیه آنها را 

خدشه دار سازیم.«
دیروز  اظهارات  که  می گویند  آگاهان  از  برخی  اما 
به  نمی تواند  مستدلی  و  موجه  پاسخ  امنیتی،  مقام های 

سخنان ظاهر قدیر نایب مجلس باشد. 
به گفتۀ این آگاهان، مسووالن ارشد امنیتی نمی توانند به 
این ساده گی از سد حرف های جدی آقای قدیر بگذرند. 
و  اظهارات  مشخص  کمیتۀ  یک  باید  آن ها،  گفتۀ  به 
اتهامات آقای قدیر به یک بخشی از حکومت را بررسی 
شده  ملی  خیانت  مرتکب  احتماالً  کسانی  اگر  و  کرده 

باشند را به دادگاه بکشانند. 
این تحلیلگران می گویند که مسووالن امنیتی با فرافگنی 
و رد این سخنان نمی توانند از بار مسوولیت فرار کنند. 

در بـرابـر اظـهارات
 مـعاون مجلـس فـرافگنی نکنیـد

پناهجویان افغانی در آلمان:

 اختالفات مهاجران را با صحبت حل می کنیم

اظهارات 
دیروز مقام های 

امنیتی، پاسخ موجه و 
مستدلی  به اتهامات ظاهر 

قدیر نایب مجلس نمی تواند 
باشد. 

مسووالن ارشد امنیتی نباید به این 
ساده گی از سد حرف های جدی آقای 

قدیر بگذرند. باید یک کمیتۀ مشخص، 
اظهارات و اتهامات آقای قدیر به یک 

بخش حکومت را بررسی کرده و اگر کسانی 
احتماالً مرتکب چنین خیانت بزرگی شده 

باشند را به پای میز محاکمه بکشانند
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