
در  انتخابات  نشدن  برگزار  انتخابات،  در  تقلب  میزان  شدن  کم  برای  نمایندگان  این 
مناطق ناامن، باطل شدن کارت های انتخاباتی موجود و حضور نماینده گان بین المللی در 

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی را پیشنهاد کرده اند.
راه  در  بزرگی  مانع  انتخاباتی  فعلی کمیسیون  های  که مسووالن  گفته اند  آنان همزمان 

اصالحات نتخاباتی می باشند.
این نظر سنجی دریافته است که ۷۶ درصد پاسخ دهندهگان به این باورند که نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ بازتاب دهندۀ خواست رأی دهنده گان نبوده است
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اگر نویسنده منظورش ارتزاق از راه قلم باشد، بسیار 
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

تلفات کمرشکن طالبان در بغالن:

280 کـشته و 200 زخمـی

بریتانیا اعالم کرده است که فیصله دادگاه این کشور که اخراج 
پناهجویان افغانستان را به دلیل ناامنی در این کشور معلق کرده 

بود را لغو کرده است.
وزیر داخله بریتانیا گفته است که اکنون کابل پایتخت افغانستان 
از نظر امنیتی در شرایط مساعدی قرار دارد و برگشتن مهاجران 

خطر جانی برای آنها نخواهد داشت.
ترزا مای وزیر داخله بریتانیا می گوید که بر اساس ارزیابی هایی 
خواهند  بر  کشورشان  به  که  پناهجویانی  گرفته،  صورت  که 

گشت، به راحتی در کابل زنده گی خواهند کرد.
به  هم  ناامن  والیات  از  که  افغان هایی  که  است  گفته  وی 
انگلستان مهاجرت کرده اند را نیز با علم به اینکه کابل شهر 

نسبتًا امنی است اخراج خواهند کرد.
طبق یک فیصله که دادگاه عالی انگلستان آنرا اتخاذ کرده بود؛ 
از ماه آگست سال گذشته میالدی، اخراج پناهجویان افغان به 

دلیل ناامن بودن کشور به تعلیق در آمده بود.
اما در فیصله جدیدی که به عمل آمده؛ افغانستان یک کشور 
اخراج  کشور  این  از  افغان  پناهجویان  و  شده  شناخته  امن 

خواهند شد.
دولت افغانستان هنوز به صورت واضح به این تصمیم بریتانیا 
واکنش نشان نداده است؛ اما پیش از این اعالم کرده بود که 
اخراج پناهجویان زیر سن هژده سال از نظر حقوقی پذیرفته 
شده نیست و دولت بریتانیا باید در این زمینه تجدید نظر کند.
تنها طی سال ۲۰۱۵ میالدی، نزدیک به ۳۵۰۰ افغان، از دولت 

بریتانیا درخواست پناهندگی کرده اند.

وزارت خارجۀ بریتانیا:

افغانستان امن است؛ 
پناهجویان را اخراج می کنیم

وزارت تحصیالت عالی:

از مـداخـلۀ مـقامات
 در پروسۀ کانکور جلوگیری کردیم
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کش وقوس هـای  در  پیـش،  سـال  یک ونیـم 
انتخابـات ریاسـت جمهوری و بن بسـِت ناشـی 
و  خـال  بزرگ تریـن  افغانسـتان  مـردم  آن،  از 
قوانیـن  و  نهادهـا  در  را  نظـام  در  نارسـایی 
انتخاباتـی تشـخیص کردنـد و دولـِت وحـدت 
ملـی را بـه اُمیـد رفـِع ایـن نقیصـۀ ویران بـار 
تیـم  به ویـژه  و  موجـود  دولـِت  پذیرفتنـد. 
اصالحـات و همگرایـی نیـز، انجـامِ ایـن مهـم 
را فلسـفۀ وجـودی خـود خوانـد و بـه مـردم 
ایـن اطمینـان را سـپرد کـه انتخابـاِت پارلمانـی 
بـا انجـامِ اصالحـاِت بنیادین در نظـام انتخابات 
کشـور، بـدون تقلـب و جـار و جنجـال برگزار 
خواهد شـد و حتـا در ادامۀ آن، ما شـاهد تغییر 
نظـامِ غایله آفریـِن ریاسـتی بـه نظـام پارلمانـی 

خواهیـم بـود.
امـا روزهـا و ماه ها گذشـت و مردم چشم شـان 
بـه جمـال اصالحـاِت انتخاباتـی روشـن نشـد. 
هـر بـار مانعـی و هـر مرتبـه خللـی در پروسـه 
رونمـا گشـت و کار را بـه فرداهـای پسـین و 
بـا جنجال هـای نفس گیـر،  انداخـت.  پسـین تر 

کمیسـیون  عنـوان  زیـر  کمیسـیونی  باالخـره 
ایـن  و  شـد  تشـکیل  انتخاباتـی  اصالحـات 
کمیسـیون نیـز پـس از پیچ وتاب هـای فـراوان، 
کمیته یـی بـه نـام کمیتـۀ گزینـش معرفـی کـرد 
تـا گـرهِ اصالحات گشـوده شـود و چشـم های 
منتظـر روشـن. امـا دیدیـم کـه ایـن کمیتـه نیز 
طـی یـک بـازی چندبُعدی، کنار گذاشـته شـد 
و طرحـی نـو درانداخته شـد؛ طرحی که شـاید 
از همـان روز امضـای توافق نامۀ سیاسـی دولت 
وحـدت ملـی، در ذهـن حلقـاِت مربـوط بـه 
جنـاح ارگ شـکل گرفتـه بـود و فقـط نیـاز به 
زمـان داشـت تـا هیـأِت خـود را آشـکار کند.

چنـد روز پیش، با عقب نشـینی کمیتـۀ گزینش، 
انتخـاب  بـرای  قانونـی  مجـوز  نبـود  به دلیـل 
اعضـای تـازۀ کمیسـیون های انتخاباتـی، آقـای 
غنـی کـه گویـا در تنگنـای تعهـد و مکلفیـت 
قـرار گرفتـه بـود، تالش هایـی را بـرای حـل 
مشـکِل اصالحـات انتخاباتی آغاز کـرد. معاون 
ریاسـت جمهوری وظیفـه گرفـت کـه در  دومِ 
همـکاری و مشـوره بـا نهادهـا و سـازمان های 

نزدیـک بـا مسـایل انتخاباتـی، راه حلـی بـرای 
بن بسـِت اصالحـات پیـدا کنـد؛ راه حلـی البتـه 
نـه آن گونـه عمیـق و دقیـق کـه همـۀ مـوارد 
انتخابـات را در بـر گیـرد، بل صرفًا برای نشـان 
دادن بـه جامعـۀ افغانسـتان و جامعـۀ جهانی که 
حرکت هایـی در جهـت اصالح نظـام انتخاباتی 
در کشـور صـورت پذیرفتـه اسـت ـ آن هـم بـه 
ایـن منظـور کـه حداقـل شـرایطی فراهم شـود 
کـه در پرتو آن جامعـۀ جهانی هزینـۀ  انتخاباِت 
حاضـر  حـال  در  زیـرا  بپـردازد.  را  بعـدی 
کشـورهای تمویـل کننـدۀ انتخابات افغانسـتان، 
بـه  منـوط  رونـد  ایـن  بـه  را  کمک های شـان 

اصالحـات انتخاباتـی کـرده انـد. 
بـه بـاور این کشـورها، تجربـۀ انتخابـات۱۳9۳ 
داده  نشـان  گذشـته  سـال  جمهـوری  ریاسـت 

عمیـق  اصالحـاِت  آوردن  بـدون  کـه  اسـت 
برگـزاری  انتخاباتـی،  قوانیـن  در سـاختارها و 
کوبیـدن  هـاون«  در  »آب  انتخابـات،  هرگونـه 
اسـت. امـا حـاال چه گونـه ریاسـت جمهـوری 
نظـام  اصـالح  راسـتای  در  را  برنامه هایـی 

صـورت  دهـد؟  می خواهـد  انتخاباتـی 
ریاسـت جمهـوری صرفـًا می خواهـد در ایـن 
زمینـه دسـت بـه انجـام چنـد نمایـِش بـدون 
بـدون  نمایش هـا  ایـن  از  یکـی  بزنـد.  نتیجـه 
شـک، تشـکیل کمیتـۀ جدیـِد گزینـش از میـان 
برخـی  و  قاضی القضـات  مجلسـین،  رؤسـای 
اعضـای جامعۀ مدنی اسـت. ریاسـت جمهوری 
می خواهـد بـه صـورت مدیریت شـده، برنامـۀ 
را  انتخاباتـی  اعضـای کمیسـیون های  گزینـش 
انجـام دهـد و بـه همیـن دلیـل، آن را در اختیار 
اصالحـات  بـا  کـه  اسـت  داده  قـرار  افـرادی 
انتخاباتـی عمـاًل مخالفـت ورزیده انـد. مجلس 
دسـته جمعی  بـه صـورِت  سـنا  و  نماینـده گان 
بـه فرمـان تقنینـی رییـس جمهـوری در مـورد 
»نـه«  انتخاباتـی  قوانیـن  آوردن اصالحـات در 
گفتنـد. ایـن فرمـان که بـا اکثریِت آرا از سـوی 
هـر دو مجلس رد شـد، زمینۀ انجـام اصالحات 
بن بسـت  بـه  عمـاًل  کشـور  در  را  انتخاباتـی 

کرد.  روبـه رو 
انتخاباتـی  اصالحـات  بن بسـت  شـک  بـدون 

از سـوی کسـانی طراحـی و بـه اجـرا گذاشـته 
بـه  مواجـه  را  خـود  موقعیـِت  کـه  شـد 
روسـای  فرسـتادن  بحـث  می دیدنـد.  خطـر 
کمیسـیون های انتخاباتـی بـه عنـوان سـفیر بـه 
خـارج از کشـور در همیـن راسـتا می تواند معنا 
پیـدا کند. اگـر چنین طرحی برای بیـرون کردِن 
آن هـا وجـود داشـته باشـد، پـس بایـد از حـاال 
نگـران وضعیـت آینـدۀ انتخابات بـود؛ زیرا این 
امـر نشـان می دهد کـه اصالحـات انتخاباتی نیز 
در دسـتور کار قـرار نـدارد و اگـر کاری هم در 
ایـن رابطـه انجـام شـود، خـاک زدن بر چشـم 

بود.  مـردم خواهـد 
کسـانی عمـاًل طـرح اصالحـات انتخاباتـی را 
بـه بن بسـت کشـانده انـد و ایـن مسـأله چیزی 
نیسـت که از نظرها پوشـیده باشـد. چه کسـانی 
انجـام  انتخاباتـی  اصالحـات  کـه  می خواهنـد 

؟  د نشو
بـدون شـک این افـراد اعضـای پارلمان کشـور 
اصالحـات  انجـام  عـدم  در  هرچنـد  نیسـتند، 
انتخاباتـی بـرای آن هـا نیز شـرایط مسـاعدتری 
بـه  دوبـاره  برگشـِت  یـا  و  کار  ادامـۀ  بـرای 
پارلمـان فراهـم می شـود. مسـلمًا طـرف اصلِی 
مخالـف اصالحـات انتخاباتـی، می توانـد همان 
تیمـی باشـد کـه در انتخابات گذشـتۀ ریاسـت 
سـازمان یافته  تقلب هـای  بیشـترین  جمهـوری 
کمیسـیون های  طریـق  از  خـود  نفـع  بـه  را 
انتخاباتـی صـورت داده اسـت. حـاال هم همین 
تیـم بـا یـک برنامه ریـزی تـازه می خواهـد بـا 
بیـرون کـردن سـران تقلـب از کشـور و انجـام 
اصالحـاِت نیم بنـد و به ظاهـر اصالحـات، جلو 

بگیـرد.  را  مخالفـان و اصالح طلبـان 
اگـر ریاسـت جمهـوری کشـور ارادۀ الزم برای 
انجـام اصالحـات انتخاباتـی می داشـت، بـدون 
تردیـد تـا بـه حـال ایـن کار صـورت گرفتـه 
بـود. چـرا ریاسـت جمهـوری کشـور، زمـان 
اصالحـات انتخاباتـی را بـا زمـان آغـاز بـه کارِ 
مجلـس نماینـده گان نزدیـک کـرد؟ آیـا امـکان 
تعطیلـی  زمـان  در  کـه  نداشـت  وجـود  ایـن 
بـا صـادر کـردن  رییـس جمهـوری  پارلمـان، 
فرمـان تقنینـی تـازه، بـه اصالحـات انتخاباتـی 

شـتاِب تـازه ببخشـد؟ 
و  داشـت  وجـود  امـکان  ایـن  شـک  بـدون 
ایـن  جمهـوری  رییـس  بـه  نیـز  بسـیاری ها 
از آن جایـی کـه  مشـوره را داده بودنـد؛ ولـی 
شـخص رییـس جمهـوری مخالـف اصالحات 
انتخاباتـی اسـت، از انجـامِ آن سـرباز زد. حـاال 
گزینـش  راسـتای  در  تـازه  کمیتـه  اگـر  نیـز 
صـورت  انتخاباتـی  کمیسـیون های  مسـووالن 
گیـرد، از آن جایـی کـه ایـن کمیتـه می توانـد 
یـک کمیتـۀ فرمایشـی و تقریبـًا دولتـی باشـد، 
نمی تـوان انتظار سروسـامان بخشـیدن بـه نظام 
بـا  از هـم متالشی شـده را داشـت.  انتخاباتـِی 
ایـن حسـاب، بایـد از حـاال فاتحـۀ اصالحـات 
انتخاباتـی را خوانده شـده تلقـی کـرد و منتظـر 
از  بهتـری  بعـدی کـه در وضعیـت  انتخابـات 
گذشـته  سـال  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

صـورت گیـرد، نبـود.
 بـا چنیـن پیش فرضـی، می تـوان بـا قاطعیـت 
اعـالم کـرد کـه از حـاال حضـور و مشـارکِت 
بعـدی زیـر سـوال رفتـه  انتخابـاِت  مـردم در 
اسـت. دولـت عمـاًل شـرایطی را فراهـم کـرده 
اسـت کـه انتخابـاِت بعـدی در کشـور انجـام 
نشـود و اگـر هـم انجـام شـود، کانالیزه شـده و 

باشـد. مدیریت شـده 
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انتخابات 
بـدون اصـالحات؟

 

پیر سید احمد گیالنی، رییس شورای عالی صلح که از او 
به عنواِن یکی از اصلی ترین اعضای آی اس آی در افغانستان 
یاد می شود، در مصاحبه با بی بی سی گفته است که جنگ در 
برابِر طالبان را جایز و مفید نمی داند. او همچنان، مداخله 
را  آن  و  می کند  رد  را  افغانستان  امور  در  پاکستان  نفوذ  و 

»تبلیغات«ِ رسانه ها و تصورِ مردم عنوان می دارد. 
ناجایز  را  طالبان  برابر  در  دولت  جنگ  حالی  در  گیالنی 
افغانستان  در  را  تن  صدها  طالبان  روزانه  که  می شمارد 
صادق ترین  و  پاک ترین  از  تن  ده ها  روزانه  و  می کشند 
جوانان کشور در سنگرهای داِغ دفاع در برابر طالبان شهید 

می شوند.  
مسلمًا کم نیستند شمارِ چهره های جهادی یی که در صف 
طالبان قرار داشتند و دارند؛ آنان همه از سِر وابسته گی به 
سازمان استخبارات پاکستان، در صف طالبان قرار می گرفتند. 
اما کسی که جنگ در برابر طالبان را مشروع نمی داند، چرا 

در رأس شورای عالی صلح قرار گرفته است؟
جالب است که بخش دومِ سخنان آقای گیالنی، بسیار زود 
دروغ از آب برآمد. گیالنی در مصاحبه اش گفت که نفوذ 
پاکستان در افغانستان به اندازه یی که افغان ها باور دارند و 
او،  با اظهارات  اما هم زمان  تبلیغ می کنند، نیست.  رسانه ها 
سرتاج  عزیز مشاور سیاست خارجی پاکستان اعتراف کرد 
رهبران  که  و سال هاست  دارد  نفوذ  طالبان  بر  پاکستان  که 
نیز  از سهولت هایی  پاکستان زنده گی می کنند و  طالبان در 

برخوردارند. 
رد سخنان آقای گیالنی توسط اربابش آقای سرتاج عزیز، 
نشان داد که گیالنی بیشتر از مقاماِت پاکستانی در خدمِت 
آی اس آی است و به عنوان پاسدار منافع پاکستانی ها فعالیت 
می کند و مزد می گیرد. بنابراین، قرار گرفتن چنین شخصی 
در سمِت ریاست شورای عالی صلح نیز می باید به خواست 
مسلمًا  باشد.  گرفته  صورت  پاکستان  مقام های  حمایِت  و 
پاکستانی ها به مددِ چنین ابزاری، می توانند هم طرِف طالبان 
و هم طرِف دولت افغانستان در شورای عالی صلح را در 

کنترل داشته باشند. 
اظهارات بلندترین مقامِ شورای عالی صلح افغانستان، نشان 
پیچیده یی  بسیار  مراحِل  افغانستان  در  صلح  روند  که  داد 
یافته و حاال کسانی ریاست شورای عالی صلح را به دست 
و  می گیرند  موضع  افغانستان  مردمِ  برابر  در  که  گرفته اند 

دست کمی از طالب ندارند.  
از  سیاسی اش،  مبارزات  طول  در  که  گیالنی  آقای 
فرمان برداراِن پاکستان شناخته شده است و باری خودش نیز 
در گفت وگو با تلویزیون طلوع، روابط عمیقش با سازمان 
باید  او  بنابراین،  است.  تأیید کرده  را  پاکستان  استخباراتی 
چنین باشد؛ اما مسلمًا حضور چنین فردی در شورای عالی 
صلح، مردم افغانستان را به مدیریت کالن کشور، مشکوک 
این  به  و  می سازد  بی باور  کاماًل  صلح  بحِث  به  نسبت  و 
نتیجه می رساند که ما در مدارِ بازی های جدیِد پاکستان به 

نامِ صلح قرار گرفته ایم. 
از  کمتر  صلح،  عالی  شورای  رییس  گیالنی  آقای  سخنان 
که  دارند  انتظار  مردم  نیست.  پاکستان  مزدورِ  یک  سخناِن 
ریاست جمهوری در برابِر این نوع اظهارات واکنش نشان 
سخنان  برابر  در  جمهوری  ریاست  سکوت  مسلمًا  دهد. 
که  داشت  آن خواهد  از  نشان  عالی صلح،  رییس شورای 
میاِن آقای گیالنی و شخص رییس جمهور نسبت به جایز 
و  دارد  وجود  نظر  اتفاِق  طالبان،  برابر  در  جنگ  ندانستِن 
به عبارت دیگر، ارگ به سیطرۀ آی اس آی درآمده و خون  

شـهدای مبارزه با توحش طالبانی، پایمال شده است.
از طرف دیگر، ریاست اجرایی نیز مکلفیت دارد که در برابر 
سخنان رییس جدید شورای عالی صلح واکنش نشان دهد؛ 
مقاومِت گذشته  آقای گیالنی حتا مشروعیت  زیرا سخنان 
تازه و  از تحوالت  نشانه گرفته و خبر  را  طالبان  برابر  در 

ناخوشایند می دهد.
دیده شود که داکتر عبداهلل در برابر اظهارات آقای گیالنی 

چه واکنشی نشان خواهد داد. 

اظهارات وابستۀ پاکستان
 در مقام شورای عالی صلح
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صنایع  که  می گوید  خود  گزارش  تازه ترین  در  سیگار  اداره 
استخراجی افغانستان با وجود کمک های زیاد، پیشرفت قابل 

مالحظه ای نداشته است.
اداره سیگار در تازه ترین گزارش خود می  گوید که با بررسی 
و  تجارت  برای  موقت  کاری  TFBSO)نیروی  کمک های 
بین المللی  انکشاف  )اداره   USAID و  دفاع(  وزارت  ثبات 
در  کمک ها  نتایج  که  است  شده  مشخص  متحده(،  ایاالت 
تعهد  عدم  بخاطر  افغانستان،  معادن  استخراج  توسعه  بخش 
سایر  و  اصالحات  آوردن  برای  پترولیم  و  معادن  وزارت 
چالش های کاری با دولت افغانستان، نتایج مطلوب را نداشته 

است.
 این گزارش در ماه جنوری ۲۰۱۶ به نشر رسیده است.

 ۴۸۸ به  نزدیک  متحده   ایاالت  سو  این  به   ۲۰۰9 سال  از 
در  معادن  استخراج  توسعه  جهت  را  امریکایی  دالر  میلیون 

افغانستان به مصرف رسانده اند.

تعهد  عدم  از  مشخص  صورت  به  گزارش  این  در  سیگار 
وزارت معادن در آوردن اصالحات الزم برای استفاده بودجه 
و  پیشرفت  موانع  اصلی  عوامل  از  یکی  عنوان  به  اختیاری 

ظرفیت سازی در این بخش یادآوری می کند.
معادن،  جدید  قانون  تصویب  در  تأخیر  از  گزارش  این  در 
تصمیم  و  پترولیم   و  معادن  وزارت  در  کارمندان  مشکالت 

بمنظور  متحده  ایاالت  بین المللی  انکشاف  اداره  احتمالی 
پروژه سرمایه گذاری و  برای  اختیاری  بودجه  پرداخت  عدم 
بعنوان   ،)MIDAS  ( افغانستان  ثبات  برای  معادن  انکشاف 

عوامل دیگر برآورده نشدن این اهداف نام برده شده است.
در این گزارش آمده است که اداره انکشاف بین المللی ایاالت 
دسامبر  ماه  در  را   MIDAS پروژه  اختیاری  بودجه  متحده، 

۲۰۱۴ به صورت کامل مسدود کرده است.
کمک های اختیاری، بودجه ای است که از طریق بودجه ملی 

دولت افغانستان به مصرف می رسد.
سرمایه گذاران  عالقه مندی  شناسی،  زمین  جدید  معلومات 
بین المللی به قانون معادن و هایدرو کاربن افغانستان و بعضی 
از ظرفیت های نسبتا جدید دیگر در وزارت معادن و پترولیم 

از نتایج مثبت کمک های آمریکا در این بخش آمده اند.
براساس این گزارش فساد، سرک های ناکافی، عدم موجودیت 
خط آهن و ناامنی؛ موانع و چالش های عمده فرا راه صنایع 

استخراجی افغانستان می باشند.
این دومین گزارش سیگار )اداره سرمفتش ویژه برای بازسای 
افغانستان( در بخش کمک های آمریکا برای توسعه استخراج 

معادن در افغانستان است.
نخستین گزارش سیگار در مورد صنایع استخراجی افغانستان 

در ماه اپریل ۲۰۱۵ به نشر رسیده بود.
دولت ایاالت متحده امریکا  می گوید که  افغانسـتان به ارزش 
بیش از یک تریلیون دالر امریکایی مواد معدنی، نفت و گاز 

طبیعی »مواد اسـتخراجی« دارد.
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در بیست ویکمین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری مطرح شد:

هیچ گونه معامله یی پشت پرده صورت نخواهد گرفت

عبدالعلی  شهادت  سالروز  یکمین  و  بیست  از 
اسالمی  وحدت  حزب  سابق  رهبر  مزاری 

افغانستان بزرگ داشت شد.
در مراسمی که به این مناسبت روز جمعه در 
کابل برگزار شده بود، هزاران تن از شهروندان، 
اجراییه،  ریاست  معاونین  اجراییه،  رییس 
در شورای  مردم  نماینده های  و  کابینه  وزرای 
ملی اشتراک کرده بودند و سخنرانان از شهید 
قدردانی  افغانستان  شهدای  دیگر  و  مزاری 

نمودند.
این  در  ملی  وحدت  حکومت  اجراییه  ریس 
مراسم به مخالفان مسلح هشدار داد که از راه 
نظامی نمی توانند به اهداف شان دست یابند و 
پروسه  که  می خواهد  آنان  از  دلیل،  همین  به 

صلح حکومت افغانستان را بپذیرند.
حکومت  که  گفت  همچنان  عبداهلل  آقای 
افغانستان مسوولیت دارد تا در جریان پروسۀ 
چند  آوردهای  دست  و  مردم  حقوق  صلح،  

ساله را حفظ کند.
عبداهلل عبداهلل، رییس اجراییه حکومت وحدت 
الگوی وحدت  را  مزاری  مراسم  این  در  ملی 
ملی، صداقت، شجاعت، ایمان داری، و وفادار 
به مردم خوانده افزود: حکومت وحدت ملی 
عدالت،  تأمین  که  شهدا  خواستهای  تحقق  به 
حقوق  و  سیاسی  مشارکت  متوازن،  انکشاف 

فردی و شهروندی بوده، متعهد می باشد.
او ادامه داد: »این رهبر با رسیدن به رهبری در 
عدالت،  به خاطر  هم  روزی  و  بود  مردم  کنار 
داد،  دست  از  را  جانش  مردم  حق  و  آزادی 
و  مسوولیت  متوجه  و  کرد  بیدار  را  ملت  اما 
دفاع از حقوق شان ساخت. ما به حیث رهروان 
شهدای  آرمان  که  هستیم  مسوول  شهدا،  راه 
میلیونی کشور را که وظایف و مسوولیت های 

ما است، تحقق ببخشیم.«
به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  اجراییه  رییس 
داد  اطمینان  مردم  به  کشور  اوضاع  بهترشدن 

صورت  پرده  پشت  معامله یی  هیچ گونه  که 
و  است  ملت  همه  خواست  صلح  نمی گیرد، 

حکومت نیز متعهد به آن است.
مردم  دستاوردهای  و  حقوق  حفظ  گفت:  او 
مسوولیت حکومت است و حکومت از هیچ 
و  عزت  با  صلح  آوردن  به خاطر  تالش  نوع 
فرصت ها  ایجاد  و  رفاه  به  رسیدن  و  پایدار 

دریغ نخواهد کرد.
رییس اجراییۀ حکومت با ستایش از نیروهای 
امنیتی کشور گفت، هیچ گاه قهرمانی نیروهای 

امنیتی فراموش نخواهیم کرد.
کشور  رییس جمهور  غنی  اشرف  محمد 
بیست  مناسبت  به  ویدویی  پیام  یک  در  نیز 
مزاری،  عبدالعلی  شدن  کشته  سالروز  یکمین 
کرد:  بیان  اسالمی  وحدت  حزب  سابق  رهبر 
عبدالعلی مزاری خواستار وحدت ملی و یک 
نظام مردم ساالر در کشور بود و از تکرار تاریخ 

حراس داشت.
اجراییه  رییس  معاون  محقق  محمد  همچنان 
و رهبر حزب وحدت اسالمی در این مراسم 
کشور  مسالمت آمیز  راحل  مورد  »در  گفت: 
شهید مزاری حرف های فراوانی گفته است؛ به 
گونۀ مثال، او گفته است وقتی مسألۀ افغانستان 
احزاب و جهت های سیاسی  که  حل می شود 
و قومی همدیگر را بپذیرند و حقوق مساوی 

همدیکر را بشناسند.«
دوران  رهبر  را  مزاری  کرد:  بیان  محقق  آقای 
تفکر  از  برخاسته  تفکر  این  می گویند،  جنگ 
غیر منصفانه یی است که بعضی از جهت های 

خارجی علیه جهاد افغانستان گفته اند.
ساخت:  خاطرنشان  اجراییه  رییس  معاون 
آن  به  که  ندارد  سراغ  را  کشوری  هیچ کسی 
آن  مردم  ولی  شود،  خارجی  تهاجم  کشور 
چهار  ما  نگیرند.  سالح  علیه شان  بر  کشور 
رفتیم،  و جنگ  وادی سالح  به  اگر  قبل  دهه 
به خاطر خشونتی بود که بر ما روا داشته شد، 

کودتای کمونستی و به تعقیب آن تهاجم صدو 
جهان  قدرت  بزرگ ترین  نفری  هزار  شصت 

سبب شد تا ما سالح بر دوش گرفتیم.
او با ابراز تشکر و قدردانی از نیروهای امنیتی 
کارشان  ابتدای  این که  با  داشت:  بیان  کشور 
در  کافی  تجهیزات  و  هوایی  نیروی  و  بود 
نیروی  هزار  سی  صدو  اما  نبود،  احتیار شان 
خارجی رفت و آن ها باز هم در برابر تهاحم 
بیگانه و عوامل داخلی شان ایستادند، مقاومت 

کردند و این سرزمین را همچنان نگه داشتند.
معاون رییس اجراییه افزود: ما باید در تجهیز 
نیروهای امنیتی خود تالش کنیم، باید پولیس 
ملی و محلی مان را که ما طرحش را به شورای 
اوضاع  آن  غیر  در  کنیم  تقویت  داده ایم،  ملی 

قابل تغییر است.
دنیا هم  و  ما صلح طلب هستیم  محقق گفت: 
آمده تا صلح را در این کشور برقرار کنند، در 
کنار آن نیروهای امنیتی ما را تجهیز تمویل و 

آموزش می دهند.
آقای محقق بیان داشت: ما به ندای صلح لبیک 
زمین  به  را  سالح  که  هرکسی  با  می گوییم، 
صلح  شوند  وارد  دوستی  در  از  و  بگذارند 
می کنیم، با هیچ کسی خصومت نداریم، دولت 
اگر  اما  می کند،  دراز  دوستی  افغانستان دست 
دست دوستی ما را رد کنند، آماده ایم از وطن 

خود دفاع کنیم.
آقای محقق خطاب به مردم هزاره خاطرنشان 
نفر  نگاه ترکیب قومی در گذشته دو  از  کرد: 
در کابینۀ دولت داشتید، ولی امروز پنج وزیر 

در کابینه دارید.
آقای محقق در ادامه رییس جمهور را مخاطب 
دادید،  برای مان  را  »وزرا  کرد:  بیان  داده  قرار 
این که  نه  نیز بدهید؛  اما صالحیت های شان را 
وزارت را برای کسی بدهید و صالحیت اش را 

برای کسی دیگری.
سوی  از  که  گفت  همچنان  محقق  آقای 
شهید  نام  تا  شده  پیشنهاد  اجراییه  ریاست 
مزاری به عنوان شهید وحدت ملی، از سوی 
حکومت به گونۀ رسمی تایید شود که به زودی 

رییس جمهور این مسأله را امضا خواهد کرد.
از سوی هم عبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشین 
اقتصاد و رییس شورای رهبری حزب اسالمی 
به  مراسم  این  دیگر  سخنرانان  از  افغانستان 
به  شما  که  پیمانه یی  هر  به  داد:  پیام  طالبان 
جنگ تان ادامه بدهید، به همان پیمانه مزدورتر 

و وابسته تر می شوید. 
عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسالمی 
افغانستان، در ۲۲ حوت سال ۱۳۷۳ با شماری 
طالبان  سوی  از  حزب،  این  فرماندهان  از 

دستگیر و به به قتل رسید.
پس از او، حزب وحدت به چهار شاخه تقسیم 
شد که محمد محقق و کریم خلیلی رهبری دو 

شاخۀ قدرت مند این حزب را برعهده دارند.

رییس  با  دیروز  غنی  جمهور  رییس 
علمای  سرتاسری  شورای  اعضای  و 

افغانستان دیدار کرد. 
جمهوری،  ریاست  خبرنامۀ  براساس 
گفته  غنی  جمهور  رییس  دیدار  این  در 
و  امنیتی  قوای  تقویت  در  علما  نقش  که 

دفاعی کشور حیاتی است.
اعالمیه یی  در  علما  سرتاسری  شورای 
دیگر  یکبار  جمهوری  رییس  حضور  در 
نیروهای  از  را  خود  پشتیبانی  و  حمایت 
امنیتی و دفاعی کشور اعالن کردند و از 
تا  نمودند  تقاضا  افغانستان  مسلمان  ملت 
و  ایستاده  شان  ملی  نیروهای  پهلوی  در 
دوشادوش آنها در راه تامین امنیت کشور 

سعی و تالش نمایند.
جنگ  در  درگیر  جهات  از  علما  شورای 
مستقیم  مذاکرات  طریق  از  تا  کرد  تقاضا 
و سازنده که یگانه راه حل معضله فعلی 
حل  را  شان  مشکالت  است،  افغانستان 

نمایند.
رییس  تالش  و  سعی  از  علما  شورای 
پایدار  ثبات  و  تامین صلح  برای  جمهور 
در کشور با تعیین قیادت و هیات رهبری 
انجام  و  صلح  عالی  شورای  جدید 
مذاکرات چهارجانبه استقبال کرد و تقاضا 
این  در  مخالفین  جهات  تمام  از  تا  نمود 

مذاکرات دعوت بعمل آید.
یکی  از  که  متحده  ایاالت  از  همچنان 
چهارجابنه  مذاکرات  گان  کننده  اشتراک 
راستای  در  مسووالنه  تا  خواست  است، 
برقراری صلح و ثبات دایمی در افغانستان 

تالش بیشتر نماید.
مخالفین  از  اعالمیه  این  در  علما  شورای 
صادقانه  صورتیکه  در  تا  خواست  مسلح 
در  صلح  تأمین  و  جنگ  قطع  خواهان 
مردم  کشتار  و  حمالت  باشند،  کشور 
بی گناه را قطع نموده تا برای ملت مسلمان 
گفت وگوهای  که  گردد  واضح  افغانستان 

صلح به نتیجه مثبت میرسد.
استماع  از  پس  کشور  جمهور  رییس   
علمای  سرتاسری  شورای  اعالمیه 
رییس  دوامدار  تالش های  از  افغانستان، 
در  علما  سرتاسری  شورای  اعضای  و 
تامین  خصوص  به  مختلف  عرصه های 
کرده،  تشکری  کشور  در  ثبات  و  صلح 
بیشتر  یا  و  مساوی  علما  نقش  که  گفت 
از نقش قوای امنیتی و دفاعی کشور است 

زیرا جلو انگیزه جنگ، نفاق و فتنه را تنها 
علمای کرام دین گرفته می توانند.

رییس جمهور گفت که هر کلمه که ثبات، 
امن و رفاه عامه را به مخاطره می اندازد، 

در دین مبین اسالم جایز نیست.
محمد اشرف غنی افزود که نقش علما در 
تقویت قوای امنیتی و دفاعی کشور حیاتی 
شهدای  که  کرد  نشان  خاطر  وی  است. 
شهدای  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
راه حق هستند زیرا تمام تالش و مبارزه 
شان براي دفاع از وطن و مردم شان است.
گفتگوی های  به  رابطه  در  رییس جمهور 
صلح گفت که نیت ما برای برقراری صلح 
در کشور پاک و اراده ما مستحکم است و 
همچنان برای دفاع از کشور نیز آماده گی 

داریم.
علمای  اساس خواست  بر  که  گفت  وی 
شرط  صلح  گفت وگوهای  برای  کرام 
نگذاشتیم و تمام مخالفین را به میز مذاکره 

دعوت کردیم.
مخالفین  به  خطاب  غنی  جمهور  رییس 
مسلح گفت که اگر آنان خود را فرزندان 
که  کنند  انتخاب  باید  می دانند  خاک  این 
نه  برادران شان هستید  کرام  علمای  شما 

تروریستان خارجی.
احمد  سید  پیر  از  کشور  جمهور  رییس 
گیالنی رییس شورای عالی صلح و استاد 
و سایر  ارشد  معاون  کریم خلیلی  محمد 
عالی  شورای  رهبری  هیات  و  معاونین 
صلح تشکري کرد که این مسئولیت بزرگ 
را پذیرفتند، و خاطرنشان نمود که پروسه 
صلح یک پروسه دولتی نیست بلکه ملی 
عالی  شورای  که  افزود  وی  می باشد. 
کننده  مذاکره  هیات  مطلق  اکثریت  صلح 
از جانب دولت افغانستان را در گفتگوی 

های صلح تشکیل خواهد داد.
در  دولت  تالش های  از  جمهور  رییس 
آوری  یاد  اداری  فساد  با  مبارزه  زمینه 
گذشته  ماه  چهار  در  که  گفت  نموده، 
۳۲ هزار جریب زمین را از نزد غاصبین 

برگشتاندیم.
که  گفت  غنی  جمهور  رییس  همچنان 
بودجه  از  که  دارد  تصمیم  امسال  دولت 
پنج  در  را  جامع  مسجد  پنج  خویش 
والیت کشور به صورت اساسی ترمیم و 
را  پروسه  این  ساله  همه  و  نماید  تکمیل 

ادامه خواهد داد.

رییس جمهور غنی:

نقش علما در تأمین ثبات بیشتر از قوای امنیتی است 

سیگار: 

به رغم مصرف میلیون ها دالر صنایع استخراجی افغانستان پیشرفت نکرده است

روح اهلل بهزاد

محمد محقق به اشرف غنی: »وزرا را برای مان دادید، اما صالحیت های شان را نیز بدهید؛ نه این که 
وزارت را برای کسی بدهید و صالحیت اش را برای کسی دیگری



مهـدی خلجی/ نویسندۀ ایرانی 
برای کسی مانند ارکون، طرح مسألۀ قرآن 
معرفت شناسی  روش  به کارگیری  بدون 
)آنتروپولوژی(  انسان شناسی  تاریخی، 
و  روانی  شرایط  دربارۀ  بحث  و  تاریخی 
شکل گیری  سیاسی  و  اجتماعی  زبانی، 
منظر  از   ]۵[ نارواست.  موجود  مصحف 
ارکون،  محمد  مانند  معتقدی  مسلماِن 
وحی  بی کم و کاسِت  ثبت  قرآن،  مصحف 
بوده است  نیست. وحی رویدادی شفاهی 
بار  یک  دیگر  شفاهی  رویداد  هر  مانند  و 

برای همیشه رخ داده و تمام شده است. 
پس  سال   ۲۰ حدود  که  قرآن  مصحف 
تدوین  و  گردآوری  پیامبر  درگذشت  از 
و  شفاهی  »گفتاری  انتقال  حاصل  شده، 
است.  بسته«  و  مدون  »متنی  به  گشوده« 
پژوهش های  به  توجه  که  این جاست   ]۶[
عقل  و  گفتاری  عقل  دربارۀ  گرفته  انجام 
نوشتاری اهمیت می یابد و تحلیل موقعیت 
رویکرد  این  به  اعتنا  بدون  قرآن  تدوین 

انسان شناختی ناتمام می نماید. ]۷[ 
دینی  اصالح گران  و  سنتی  عالمان  معموالً 
عادت دارند که در آغاز خواندن یا نقل از 
از  تعالی« و پس  اهلل  »قال  قرآن، می گویند 
پایان آیه می گویند »صدق اهلل العظیم.« اگر 
کسی باور داشته باشد که آیات قرآن عین 
گفتۀ خدا هستند، در نتیجه بیرون کشیدن 
از  اجتماعی  و  اقتصادی  و  سیاسی  نظام 
درون آن و مشروعیت دینی بخشیدن بدان 

چندان دشوار نیست. 
در نقادی تاریخی و انسان شناختی، این گونه 
استناد کردن به قرآن، مبنای معرفتی ندارد 
و در نتیجه مصحِف موجودِ امروز توانایی 
معرفتی خود را برای قانون گذاری از دست 
بپرسیم  آن که  به جای  نتیجه  در  می دهد. 
یا  است  سازگار  دموکراسی  با  قرآن  آیا 
برای  اقتدار متن  نقد عقل اسالمی،  نه، در 
به  اجتماعی  روابط  تنظیم  و  قانون گذاری 

پرسش کشیده می شود. 
نقد رویکرد شرق شناختی به اسالم 

اصالح گران دینی با شرق شناسان به دالیل 
نظر  از  نیستند.  مهر  سر  بر  گوناگونی 
متون  تقدس  پروای  شرق شناسان  آنان، 
ملحدانه  نگاه  تأثیر  زیر  و  ندارند  را  دینی 
نقد عقل اسالمی،  به اسالم اند.  یا مسیحی 
هم نقد عقل سنت اسالمی است و هم نقد 
نقادی شرق شناسی  اما  سنت شرق شناسی. 
از  دینی  اصالح گران  نقد  با  منظر  این  از 
شرق شناسی تفاوت ریشه یی دارد. شالودۀ 
است  آن  شرق شناسی  رادیکال  نقد  اصلی 
به خوبی  نتوانسته اند  این خاورشناسان  که 
تاریخ نگاری  در  با تحوالت روش شناختی 
در  و  بروند  پیش  اندیشه ها  و  ایده ها 
زبان شناسی  یا  فیلولوژیک  نقد  محدودۀ 

تاریخی درمانده اند. 
سنتی  شرق شناسان  ارکون  نمونه،  برای 
که  می کند  متهم  را  لوییس  برنارد  مانند 
روش های  اسالمی،  سنت  با  برخورد  در 

را  دانش  تبارشناسی  و  تاریخ نگاری  نوین 
نادیده می گیرند؛ در حالی که »پژوهش گر 
و  مسیحی  سنت  بسیاری،  اندیشمند«ان 
نقد  نوین  روش های  پرتو  در  را  یهودی 
بررسی  تاریخ نگاری  و  هرمنوتیک  ادبی، 

کرده اند. 
مطالعۀ  ضرورت  به  ارکون  هم چنین، 
سه  میان  انسان شناختی  تاریخی  تطبیقی 
دارد  باور  اسالمی  مسیحی  یهودی  سنت 
در  باید  اسالمی  سنت  می اندیشد  حتا  و 
فرهنگ های  گسترده تر  چهارچوب  درون 
شود؛  بررسی  مدیترانه  دریای  حاشیه یی 
انجمادیافتۀ  و  متصلب  سنت  در  که  امری 

شرق شناسی سنتی غایب است. 
روایت ها از اسالم 

سنت  از  تازه  تفسیرهای  دادن  بی تردید 
سر  بر  بحث  همۀ  است.  ممکن  اسالمی 
در  کسی  اگر  آن هاست.  معرفتی  اعتبار 
بیاندیشد،  تجدد  مابعد  پارادایم  درون 
را  دینی  اصالح گران  تالش های  نمی تواند 
از نظر معرفتی قابل دفاع بداند. عقل سنتی، 
است،  یافته  بسط  تاریخ  در  که  آن گونه 
نشان داده که مانند هر عقل دیگری توانایی 
بی کرانی ندارد. نمی توان به دلخواه خود از 
عقل سنتی خواست هر چیزی را موجه و 
می کوشد  اسالمی  عقل  نقادی  کند.  مدلل 
بازنماید؛  را  سنتی  عقل  محدودیت های 
در  کانت  ایمانویل  که  کاری  شبیه  درست 

»نقد عقل محض« با مابعدالطبیعه کرد. 
نوین  تاریخ نگاران  و  اسالمی  عقل  ناقدان 
سنت  از  بی شماری  روایت های  می توانند 
درون  یک  هر  که  دهند  دست  به  اسالمی 
می گیرد  قرار  جدید  علوم  مبانی  و  قواعد 
بهره مند  معرفت شناختی  مشروعیت  از  و 
رویکرد  یا  اسالمی  عقل  نقد  است. 
تاریخی نگر به اسالم، تنها یک روایت پدید 
نمی آورد. در نقد عقل اسالمی، بسته به نوع 
روش و چشم انداز، سنت در مقام موضوع 
تأویل های  و  تفسیرها  نقد،  این  مرکزی 

فراوانی می یابد. 
تاریخ  یک  نیست؛  ذات  دارای  سنت، 
نابه هم پیوسته و پُرگسست است؛ اما مقید 
کران مندی  معرفتی  منظومۀ  به  مشروط  و 
است و به رغم رونق و شکوفایی خود در 
بسیار  امکانات  اکنون  تاریخی،  دورۀ  یک 
ناچیزی برای پویایی و نوسازی خود دارد. 
قدیم  طبیعیات  به  سنت  این  تشبیه  شاید 
گویا باشد. با رویداد تجدد دیگر نمی توان 
قدیم  طبیعیات  درونِی  نوسازی  به  چندان 
دل بست. از این روست که نه تنها می توان 
نمی شناسد،  را  قدیم  امر  که  کسی  گفت 
حتا  که  ندارد  هم  جدید  امر  به  معرفتی 
را  جدید  امر  که  کسی  بگوییم  رواست 
نخواهد  قدیم هم  امر  از  دریافتی  نشناسد، 

داشت.
منابع و پانوشت ها:

و  رازدانی  عبدالکریم،  سروش،  ۱ـ 
روشن فکری و دین داری، انتشارات صراط، 

تهران، ۱۳۸۳، ص ۳۱۲
۲ـ برای نقدی بنیادین از گفتار اصالح دینی 

به دو کتاب زیر از محمد الحداد بنگرید:
قراءۀ جدیدۀ  عبده؛  الحداد، محمد، محمد 
دارالطلیعۀ،  الدینی،  االصالح  خطاب  فی 

بیروت، ۲۰۰۳
فی  تأویلیۀ  حفریات  محمد،  الحداد، 
دارالطلیعۀ،  العربی،  االصالحی  الخطاب 

بیروت، ۲۰۰۲
۳ـ برای شرح کوتاهی از این روش در زبان 

فارسی بنگرید به:
ترجمه  اسالمی،  عقل  نقد  محمد،  ارکون، 
ی محمد مهدی خلجی، نشر ایده، تهران، 

۱۳۷9
 Arkoun, Mohammad, Islam:۴ـ
 To Reform or To Subvert? Saqi

Book, London, ۲۰۰۶
بسیاری  کتاب های  ارکون  این باره  در  ۵ـ 

نوشته است. از جمله بنگرید به:
ارکون، محمد، القرآن من التفسیر الموروث 
الی تحلیل الخطاب الدینی، ترجمۀ و تعلیق، 

هاشم صالح، دارالطلیعۀ، بیروت، ۲۰۰۱
۶ـ دربارۀ شفاهی بودن قرآن بنگرید به:

الجانب  اهلل،  کالم  کریم،  محمد  الکواز، 
دارالساقی،  القرآنیۀ،  الظاهرۀ  من  الشفاهی 

لندن، ۲۰۰۲
عقل  و  گفتاری  عقل  تمایز  بحث  در  ۷ـ 
نوشتاری، ارکون تا اندازه یی فراوانی وامدار 
جک گودی، انسان شناس انگلیسی است. از 

جمله بنگرید به دو کتاب مهم او:
Goody, Jack, the Interface be-
 tween the Written and the Oral,
 Cambridge University of Press,

۱9۸۷
Goody, Jack, the Logic of Writ-
 ing and the Organization of
 Society, Cambridge University

 Press, ۱9۸۶

سا  ل    هفتم        y شما  رۀ     y ۱۷35      شنبه       ۱5حو ت  /    ا  سفند      y   ۱39۴  ۲5 جما د ی  اال و ل  y ۱۴3۷   5 ما ر چ   4۲۰۱۶ www.mandegardaily.com

بخش سـوم و پایانی

ن را 
رابطۀتا

تر و تازه نگه دارید!

آیا نوانـدیشی 
در اسالم

ممـکن است؟

بخش سوم و پایانی

غالم رضا میناخانی - کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

قانون سوم؛ اتفاق های ناگوار ارتباطی را با خود حمل نکنید
در زنده گـی ممکـن اسـت اتفاق هایـی بیفتـد کـه شـما را رنجیده خاطـر کنـد. 
مثـاًل اتفاقـی کـه در دوران نامزدی تـان افتاده یا حرفی که سـِر مراسـم نکاح تان 
یکـی از اعضـای خانـوادۀ همسـرتان به شـما زده اسـت، از این دسـت مواردی 
هسـتند کـه احتمـال دارنـد همیشـه به خاطـر آن رنـج ببریـد یـا همسـرتان را 
سـرزنش کنیـد. اتفاق هـا فرامـوش نمی شـوند و اگـر منتظرید که یـک روز این 
خاطره هـا از ذهـِن شـما فرامـوش شـود تا بـه آن فکر نکنید، سـخت در اشـتباه 
هسـتید. واقعیـت ایـن اسـت کـه بایـد ایـن اتفاق هـا را بپذیریـد، که بخشـی از 

زنده گی تـان هسـتند و خواهنـد بـود و دیگـر قابـل تغییر نیسـت.

قانون چهارم؛ از نقد مثبت شرمنده نشوید
هیـچ چیـز مثـل یـک رابطـۀ سـالم نمی توانـد موجـب رشـد شـخصی آدم هـا 
باشـد. زمان هایـی کـه با هـم هسـتید، بهتریـن فرصت بـرای یاد گرفتن اسـت، 
بهتریـن فرصـت بـرای درون نگـری و یافتـن ویژه گی هـای فـردی و بهتریـن 
فرصـت بـرای یادگیـری بعضـی مهارت های ارتباطی اسـت. شـما یک سـرمایۀ 
گران قـدر داریـد کـه می توانیـد بـه کمـک آن، کیفیـت زنده گی شـخصی تان را 

هـم بـاال ببرید. 
هرچـه زمـان رابطۀتـان باکیفیت تـر باشـد، ارتبـاط هـم کیفیـِت بیشـتری پیـدا 
می کنــد. ایـن تعامـل امـا پیچیده گی هایـی هـم دارد. گاهـی وقت هـا شـما بلد 
نیسـتید بـه گونه یی خاص که مناسـب رابطه باشـد، عمـل کنیـد. بنابراین نقدها 
بـه مـا کمـک می کننـد کـه بـا بعضـی ویژه گی هـای خودمـان که تـا به حـال به 
آن توجـه نکـرده بودیـم، آشـنا شـویم. ولی توجه داشـته باشـید که ایـن نقدها 

نبایـد دیگـری را تخریـب کنند.

قانون پنجم؛ رابطۀتان را تازه نگه دارید 
یکـی از ویژه گی هـای زوجینـی کـه رابطـۀ طوالنی مدتـی دارنـد، این اسـت که 
همیشـه بـه رابطۀشـان رسـیده گی می کننـد. آن هـا همیشـه رابطـه را تـازه نگه 

می دارنـد، انـگار کـه تـازه بـا هم آشـنا شـده اند!
 تصـور کنیـد اولیـن روزی کـه قـرار بـود همسـرتان را ببینید چه طـور بودید؟! 
چـه حرف هایـی بـه او زدیـد؟! چه قـدر بـه سـر و وضـع و ظاهرتـان رسـیده 

بودیـد؟! چه قـدر نسـبت بـه حرف هایـش پذیـرش داشـتید؟!
می دانـم گفتنـش راحـت اسـت، ولـی سـعی کنیـد همیشـه همان طوری باشـید 
ببینیـد؛ همان قـدر محترمانـه و  را  اولین بـار همسـرتان  بـرای  بـود  قـرار  کـه 
دوست داشـتنی! تحقیـر و تخریـب، رواِن آدم هـا را زخمـی می کنـد و سـخت 

می شـود جـای زخـم را از بیـن بـرد.
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عبدالبشیر فکرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل

بخش شـانزدهــم
مسـالۀ رکـن بـودِن عمـل بـه لحـاظ زمـان و دایـرۀ 
شـمول را مـی تـوان به صـورت های زیر دسـته بندی 

: د کر
۱. عمل به تمامی احکام دینی، در همه وقت

۲. عمل به بخشی از احکام دینی، در همه وقت
۳. عمل به تمامی احکام دینی، در برخی اوقات

از  بخشـی  بـه  عمـل   .۴
احـکام دینـی، در بعضی 

اوقـات
احـکام  همـۀ  تـرک   .۵
دینـی، در تمامـی اوقات. 
شـق  میـان،  ایـن  در 
پنجـم و اول از وضـوح 
بیشـتری برخوردارند، در 
حالـی کـه شـقوق دیگِر 
تأمـِل  و  مداقـه  مسـأله، 
بیشـتری می طلبنـد. اگر 
عمـِل پیوسـته بـه تمامی 
رکـن  را  دینـی  احـکام 
ایمـان در نظـر آوریم، در 
آن صـورت بـا قاطعیـت 
شـد  مدعـی  تـوان  مـی 
کـه چیـزی حـدود صـد 
در صـِد مسـلمان ها فاقد 
یکـی از ارکاِن ایمان انـد. 

زیـرا عمل  کردن بـه تمامیت احکام 
دینـی و در همـه  وقـت، کار نهایت 
صعـب و قریـب بـه محـال اسـت. 
اگـر مسـلمان های زمـاِن خویـش را 
بـا این معیـار بسـنجیم، شـمار آن ها 
شـاید از ده یـا صد تـن فراتر نرود و 
ایمـان تقریبـًا در همۀ آن هـا با فقدان 

رکـن عمـل مواجـه خواهـد بـود. 
شـق دوم، دایـرۀ شـمول عمـل بـه 
مـی  محدودیـت  را  دینـی  احـکام 
بخشـد، اما شرط پیوسـته گی زمانی 
عمـل را همچنـان باقـی می گـذارد. 
شـق سـوم برعکـس، دایـرۀ شـمول 
عمـل به احـکام را محـدود می کند، 
در حالـی کـه از شـرط پیوسـته گـِی 
زمانـی مـی کاهـد و عمـل در برخی 
را   - اوقـات  همـه  نـه   - اوقـات  
شـرط مـی گذارد. شـق چهـارم، هم 
از دایـرۀ شـمول عمـل مـی کاهـد و 
هـم از اسـتمرار و پیوسـته گی عمل 
بـه احـکام. در ایـن میان، شـق پنجم 
در برابـر شـِق اول قـرار مـی گیـرد 
و تـرک تمامـی اعمـال را در همـه 

اوقـات شـامل می شـود. 
چنیـن  تـوان  مـی  را  شـقوق  ایـن 
توضیـح داد. ممکن اسـت اشـخاص 

و افـرادی یافـت شـوند کـه بـه تمامـی احـکام دینـی  
- احـکام دینـی نیـز مفهـوم بسـیاری روشـنی نـدارد 
و نیـاز بـه توضیـح مفهومـی دارد کـه از حوصلـۀ این 
نوشـتار بیرون اسـت - پای بندی داشـته باشـند و این 
پـای بنـدی همچون شـمار نفـس های آنان مسـتدام و 
پیوسـته باشـد. بـه همین سـان، بسـیار واقع می شـود 
از احـکام دینـی  بـه بخشـی  کـه برخـی مسـلمان ها 
مداومـت مـی ورزنـد و شـماری از احـکام دینـی را 
پیوسـته انجـام مـی دهند؛ امـا بخش دیگـری از احکام 
دینـی را از نظـر بـه دور مـی دارنـد و - بـه هـر دلیلی  
- بـه آن عمـل نمـی کننـد. مثـاًل نمـاز را همـواره می 
خواننـد، امـا زکات را تـرک می کننـد و روزه را گاهی 
مـی گیرنـد و گاهـی نیز از دسـت می دهنـد. همچنان 
ممکـن اسـت  - بلکـه واقع می شـود - کـه برخی ها 
در مقاطـع خاصـی از زنده گـی، چنان حس دینی شـان 
بـاال مـی گیرد کـه عمل بـه هیچ یـک از احـکام دینی 
را فـرو نمـی گذارنـد؛ امـا در مقطـع و زمـاِن دیگری، 
ایـن پابنـدی آن ها از دسـت مـی رود و  آن هـا جزمیت 
و اعتنـای پیشین شـان را بـه احکام دینی از دسـت می 
دهند. شـاید شـمار قابـل مالحظه یی از مسـلمان ها را 
بتـوان تحـت چتـر شـق چهـارم قـرار دارد که بـه پاره 
یـی از احـکام دینـی در مقاطع خاصی عمـل می کنند؛ 
امـا در مقاطـِع دیگـری، حتـا عمـل بـه همیـن بخـش 
دیـن را نیـز از دسـت مـی دهنـد. کسـانی را نیـز مـی 

تـوان یافـت که علـی رغـم اذعان بـه اصـول اعتقادی 
دیـن، عمـل به دیـن را بـرای همیشـه ترک گفتـه اند. 
بـا ایـن بیـان، به درسـتی روشـن نیسـت کـه عمـل را 
بـا کـدام اوصـاف و شـرایط مـی تـوان یکـی از ارکاِن 
دیـن بـه حسـاب آورد. هرگاه مسـلمانی فریضـۀ نماز 
را بـرای همیشـه تـرک گویـد، آیـا مـی توان بـه ترک 
ایمـاِن او حکـم کـرد؟. همچنـان اگـر کسـی فریضـۀ 
نمـاز را بـرای مـدت معینـی، مثـالً  یـک روز، دو روز، 
یـک  هفتـه، یـک -ماه و یا بیشـتر ترک نمایـد، آیا می 

تـوان او را تـارک عمـل بـه دیـن، و به تبـع آن، خارج 
از دیـن تلقـی کـرد؟. منظـور از تـرک عمل، آیـا ترک 
آن بـرای همیشـه اسـت و یـا تـرک عمل بـرای مدت 
معینـی را نیـز در بـر دارد؟ چگونـه مـی تـوان از ترک 
مقطعـی عمـل، ترک همیشـه گـی آن را نتیجـه گرفت 
و بـه کفـر یـا نقصـاِن ایمـان کسـی حکم صـادر کرد؟ 
از سـویی  هـم، آیـا تـرک عمل بـه بخشـی از اوامر و 
نواهـی دیـن را مـی تـوان تـرک عمـل بـه کل احـکام 
دینـی در نظـر آورد؟ چگونـه مـی تـوان تـرک یکی از 
فرایـض دینـی را تـرک تمامی آن ها به حسـاب آورد؟. 
پرسـش هایـی که مطـرح کردیـم، نقطه های ناروشـن 
و خاکسـتری یـی سـت کـه در رویکـرد خـوارج بـه 
ایمـان، و آنانـی کـه عمـل را رکـن ایمـان به حسـاب 

آورده انـد، واضح نیسـت. 
خـوارج ـ بنـا بـر گواهـی تاریـخ ـ میان ترک همیشـه 
گـِی عمـل و تـرک مقطعـِی آن )عـدم محافظـت بـر 
اعمـال(، و نیـز میان تـرک تمامی اعمـال و ترک عمل 
بـه قسـمتی از احکام دینـی، فرقی نگذاشـته اند و این 
مسـأله را می تـوان عمـده ترین ضعف رویکـردِ آن ها 
بـه مسـالۀ ایمـان در نظـر آورد. رویکـرد خـوارج بـه 
مسـالۀ ایمـان، تنها زمانـی معقولیت داشـت که اجرای 
اعمـال دینـی، دارای پیوسـته گـی کلـی و یـک پارچه 
گـی تمـام مـی بـود؛ چنان کـه تـرک عمـل به یکـی از 
احـکام دینـی، عمـل به احـکام دینِی دیگـر را ناممکن 

مـی سـاخت. در آن صـورت، هـرگاه یکـی از اعمـال 
دینـی تـرک می شـد، عمل بـه اعمـال دیگر دینـی نیز 
ناممکـن مـی گردیـد و از تـرک جزیـی اعمـال  - بـه 
دلیـل پیوسـته گـی شـدید آن ها - مـی توانسـتیم ترک 
تمامـی اعمـال را نتیجـه بگیریـم. امـا واقعیـت چیـز 
دیگـری اسـت. اعمـال دینـی چنـان درهـم تنیـده و 
ارگانیـک نیسـتند کـه تـرک یکـی از آن هـا، عمـل بـه 
احـکامِ دیگر را ناممکن سـازد. مثـاًل؛ ترک روزه باعِث 
آن نمـی شـود کـه کسـی نتوانـد بـه فریضـۀ نمـاز نیز 

عمـل کنـد. بسـیار واقـع شـده اسـت کـه اشـخاص و 
افـرادی علـی رغـم آن کـه پابنـدی چندانـی بـه اعمال 
دیگـِر دینـی نداشـته انـد، مثـاًل به فریضـۀ نمـاز پابند 
بـوده انـد و ایـن امـر، تصور اعمـال دینی را بـه عنوان 
یـک کّل واحـد بـا چالـش مواجـه مـی سـازد. ایـن 
مسـأله نشـان مـی دهـد کـه عمـل دینـی از اجـزای 
مختلفـی شـکل یافتـه اسـت کـه می تـوان میـان آن ها 
رابطـۀ تأثیـر و تأثـر پیدا کرد؛ اما پیوسـته گـی آن ها در 
حـدی  نیسـت کـه نتـوان از عمـل بـه یکـی، عمل به 

دیگـری را نتیجـه گرفت. 
از سـویی  دیگـر، دیدگاه خوارج زمانی توجیه داشـت 
کـه میـان عقیـده و عمـل اسـتلزامِ منطقـی وجـود می 
داشـت و عقیـده بـه چیـزی، لزومًا بـه انجـام آن منجر 
می-شـد. در حالـی کـه مسـأله به گونۀ دیگری اسـت. 
رابطـۀ میـان عقیـده و عمـل، چونـان رابطـۀ بـارش 
بـاران و تـر شـدِن زمین نیسـت. ممکن نیسـت بارانی 
ببـارد، امـا زمین تر نشـود؛ امـا ممکن اسـت به چیزی 
عقیـده داشـت، ولـی در عمل خـالِف آن رفتـار نمود. 
رویکـرد خـوارج بـه مسـالۀ ایمـان شـباهِت تامـی بـا 
روش سـقراطی دارد. سـقراط آگاهی به خیر و فضایل 
را مـالزم عمـل بـه آن مـی دانسـت و میـان حکمـت 
و خیـر و فضیلـت تفکیکـی قایـل نبـود. امـا واقعیـت 
خـالِف آن را نشـان مـی دهـد. بسـیار اتفاق مـی افتد 
کـه انسـان های معتقـد، نتواننـد و یـا نخواهنـد بر وفق 

اعتقـادی که دارند، عمل کنند. شـاید از همین جاسـت 
کـه راه ایمـان از اسـالم )عمل( در مواقعـی جدایی می 
گیـرد. چنان که ایمان و اسـالم در کسـی چـون ابوبکر 
جمـع می شـود، و در شـخصی چون ابوطالـب، ایمان 
از اسـالم جدا مـی افتد و بالعکس، در ابی ابن سـلول، 
اسـالم از ایمـان راهـش را علـی حـده می پیمایـد. از 
همیـن جاسـت کـه رابطۀ  میـان ایمان )نظر( و اسـالم 
)عمـل( را عمـوم و خصـوص مـن وجـه دانسـته اند. 
بنابرایـن، ایمـان و اسـالم دارای پـاره یـی از مصادیـِق 
مشـترک بـوده و در برخـی 
مصادیـق دیگـر، از یکدیگر 

تفکیـک مـی پذیرند. 
بـه هر روی، سـخن بر سـِر 
آن اسـت کـه ایمـان دارای 
دو رکـِن آگاهـی و تجربـۀ 
اندیشـه  کـه  سـت  درونـی 
ورزی نیـز با آن هـا در رابطه 
اسـت. اصـوالً هیـچ آگاهی 
یی در غیاب اندیشـه ورزی 
رخ نمـی دهـد و ایمـان نیز 
بـود.  نتوانـد  آگاهـی  فاقـد 
امـا عمـل، ریزش ایمـان در 
از  و  اسـت  بیرونـی  رفتـار 
ارکان ایمـان  - بـه عنـوان 
درونـی  پایه هـای  از  یکـی 
ایمـان - بـه حسـاب نمـی 
مشـهودی  ربـط  امـا  آیـد؛ 
بـا ایمـان دارد. رابطـۀ میـان 
ایمـان و عمـل را نمـی تـوان انـکار 
کـرد. رفتـار انسـان مؤمـن  - خـواه 
فـرد مومن بدان آگاه باشـد یـا خیر - 
بـا نوع ایمـاِن او رابطه مـی گیرد و از 
ایـن منظر، باید با مکتـب  رفتارگرایی 
رفتـار  نـوع  میـان  کـه  شـد  همنـوا 
انسـان ها بـا باورهـای آنـان رابطه می 
بینـد. رفتـار را مـی تـوان غالبًا نشـانۀ 
عینـی ایمـان در نظـر آورد، در حالـی 
کـه ایمان ریشـه های درونـِی رفتارها 

بـه حسـاب مـی آید. 
سـخن اصلـی بر سـِر فلسـفۀ آفرینِش 
انسـان اسـت و بـا ایـن بیـان، فلسـفۀ 
خلقـت بشـر را مـی تـوان در دو بُعد 
درونـی و بیرونـی پـی گیـری کـرد. 
بُعـد درونـی، همـان آگاهی و شـهود 
اسـت کـه عـام و همـه گانـی سـت. 
امـا ریـزش هـای این دو، در سـاحت 
اخـالق، تکنولـوژی، پیشـرفت، هنـر 
و آبادانـی، بُعـد دیگـری بـرای هدف 
آفرینـِش انسـان خلـق مـی کنـد کـه 
عینیـت خارجـی دارد. از ایـن منظـر، 
امـروز  بشـِر  دسـتاوردهای  تمامـی 
را مـی تـوان تجسـم عینـی آگاهـی، 
بـه  او  احسـاِس  و  عاطفـه  شـهود، 
هـر  در  نیـز  ایمـان  و  آورد  حسـاب 
چهره یی  - کالمی، فلسـفی، شـهودی و ...- مسـبوق 

بـر آگاهـی اسـت.
 بـا توجـه بـه آن چه تذکر رفت، فلسـفۀ خلقت انسـان 
جسـت وجو  او  عملـِی  و  نظـری  کمـال  در  بایـد  را 
کـرد و دایـرۀ شـمول جغرافیـای نظـر و عمـل را نیـز 
وسـیع-تر ترسـیم کـرد. نظر بـه معنای تمامِی اندیشـه 
هـا و باورهـای صـواب، و عمـل نیـز کلیـۀ رفتارها و 
دسـتاوردهای بشـری را احتوا می کند. فلسـفۀ خلقت 
بـه ایـن معنا سـاحات وسـیعی از زنـده گی انسـان را 
در بـر مـی گیـرد کـه هر کسـی در حد خودش، سـهم 
و نصیبـی از آن دارد. انسـان بمـا هـو انسـان، فـارغ 
از این کـه بـه چـه مذهـب، نـژاد، قـوم، زبـان، تاریـخ، 
بـه مراتـِب  توانـد  ... وابسـته اسـت، مـی  جامعـه و 
مختلفـی در هـدف آفرینـِش خویش دخالـت ورزد که 
در ایـن میـان، مؤمنـان مـی تواننـد سـهِم تـام و تمـام 

تـری از خویـش بـر جـای بگذارند.
سـخن تـا این جـا متوجـه امـوری سـت کـه تحـت 
سـقف اختیارِ انسـان قـرار دارد و هدف هـای تکوینی 
آفرینش بشـر  - به دلیل آن که ارادی نیسـتند - از این 

دایـره خارج اسـت.
آب دریا را اگر نتوان کشید

هم به قدر تشنه گی باید چشید 
مولوی

نگاه انتقادی به غرب
از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان



سا  ل    هفتم        y شما  رۀ     y ۱۷35      شنبه       ۱5حو ت  /    ا  سفند      y   ۱39۴  ۲5 جما د ی  اال و ل  y ۱۴3۷   5 ما ر چ   6۲۰۱۶

مقام هـای محلـی در بغـالن می گوینـد، در نتیجۀ 
عملیـات خورشـید ۲۰ کـه حـدود ۴۰ روز پیش 
بـرای پاکسـازی دندغـوری بغـالن برگزار شـده 
بـود، بیـش از ۲۸۰ طالب کشـته شـده و ۲۰۰ تن 

دیگـر از افـراد ایـن گـروه زخم برداشـته اند.

عبدالسـتار بـارز، والی بغـالن روز جمعه در یک 
نشسـت خبـری در بغـالن می گویـد کـه در میان 
کشته شـده ها و زخمیـان شـماری از فرماندهـان 

طالبـان و اتبـاع خارجـی نیز شـامل اند .
بـه گفتـۀ آقـای بـارز ۱۱ تـن از نیروهـای امنیتی 

نیـز در ایـن عملیات جـان باختـه و ۲۰ تن زخم 
برداشـته انـد. او می گوید که در نتیجـۀ راه اندازی 
خورشـید ۲۰ مقـدار زیادی سـالح های سـبک و 
سـنگین به دسـت نیروهـای امنیتی افتاده اسـت.

والـی بغـالن با اشـاره بـه درگیری هـای طالبان و 
نیروهـای امنیتـی می گویـد کـه ایـن درگیری هـا 
بـه باشـنده گان محل نیز صدمـه زده و ده ها منزل 

مسـکونی تخریب شـده است.
عملیـات خورشـید ۲۰ حـدود یـک مـاه و ده 
روز پیـش از سـوی نیروهـای امنیتـی بـا کمـک 
نیروهـای بین المللـی بـرای پاکسـازی دندغوری 
از حضـور طالبـان راه اندازی شـد و روز گذشـته 

بـا پاکسـازی تمـام ایـن منطقـه پایـان یافت.
طالبـان ۸ مـاه پیـش بـا حملـه بـر ایـن منطقه و 
چندیـن پاسـگاه امنیتـی و کشـتن بیـش از ۳۰ 
سـرباز در ایـن سـاحه تمـام منطقـه دندغـوری 

بغـالن را تصـرف کـرده بودنـد.
برخـی از باشـنده گان محل بـه روزنامـۀ ماندگار 
گفته انـد کـه طالبان با تـرک دندغوری بـه کوه ها 

و مناطـق دور دسـت بغالن متواری شـده اند. 
بـه گفتـۀ آن هـا، برخـی از فرماندهـان طالبان در 
ولسـوالی های دوشـی، تالـه و برفـک و منطقـۀ 
کیلگـی رفته انـد و در فصـل بهـار باردیگـر بـه 
نبردشـان در برابـر دولـت و نیروهـای امنیتی در 

ایـن والیـت ادامـه خواهنـد داد. 
آنـان از رهبـری نیروهـای امنیتـی خواسـتند کـه 
عملیـات خویـش را متوقف نسـاخته و طالبان را 
در هرجـای بغـالن که پنـاه برده انـد تعقیب کرده 
و سـرکوب نماینـد تـا بار دیگـر به مـردم بغالن 

را بـا یـک معضـل کالن دیگر مواجه نسـازند. 
از  بیـش  دندغـوری،  جنـگ  شـروع  زمـان  از 
۱۰هـزار باشـندۀ منطقـه خانـه و کاشانۀ شـان را 
تـرک کـرده و در مناطق گوناگـون والیت بغالن 
پراکنـده شـده انـد. ایـن بی جاشـده گان بـا اظهار 
خرسـندی از احیـا دوبـارۀ حاکمیـت دولتـی بـر 
منطقـۀ دندغـوری، از حکومـت می خواهنـد تـا 
بـا طـرح یـک برنامۀ منظـم، ثبـات دایمـی را در 
منطقـه حاکـم کنـد و کمک هـای ضـروری را به 

آسـیب دیده گان جنـگ برسـاند.
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تلفات کمرشکن طالبان در بغالن:

280 کشته و 200 زخمی
عملیات متوقف نشود

ابوبکر مجاهد
از مداخلۀ افراد زور مند و با نفوذ در پروسه امتحان 

کانکور در والیات جلوگیری شد.
اعضای  و  عالی  تحصیالت  وزارت  مسوالِن  برخی 
مطلب  این  بیان  با  کانکور  امتحان  پروسه  هیأت 
می گویند که در برخی والیات والیان، وکالی شورای 
کانکور  امتحان  روند  در  پارلمان   وکالی  و  والیتی 

مداخله می کردند که جلوگیری شد.
به گفتۀ آنان، در والیت پکتیا و خوست تالش برای 
در  و  بود  زیادتر  کانکور   امتحان  روند  در  مداخله  

والیت دیگر نیز مداخلۀ افراد زورمند وجود داشت.
آنان می گویند که در برخی والیات مسووالن محلی 
گفته اند که طالبان مانع اشتراک شماری از دختران در 

امتحان کانکور شده اند.
وزارت  کانکور  آزمون  کمیتۀ  رییس  رسولی  جاوید 
ماندگار  روزنامۀ  با  مصاحبه  در  عالی  تحصیالت 
به  کانکور  امتحان  کشور  والیات  تمام  در  می گوید: 
افراد  مداخلۀ  از  و  است  رفته  پیش  کامل  شفافیت 
زورمند و پر نفوذ در امتحان کانکور جلوگیری شده 
دیگر  و  والیان  والیات  برخی  در  او،  گفتۀ  به  است. 
صندق ها حضور  بررسی  به خاطر  تنها  بلندپایه  افراد 
سواالت؛  صندق های  بررسی  از  پس  که  اند  یافته 

دوباره ساحه را ترک کرده اند.
آقای رسولی افزود: اما در برخی والیات کوشش به 
برخی  طرف  از  کانکور  امتحانات  روند  در  مداخله 
اجازه مداخله  بود که مسووالن  افراد صورت گرفته 

را نداده اند.

آقای رسولی بابیان این که تصاویری که در رسانه های 
امتحان  گویا  که  می شد  به دست  دست  اجتماعی 
دروغ  نیست  شفاف  والیات  از  برخی  در  کانکور 
و  نیست  بیش  توطیه یی  کار  این  که  افزود  او  است. 
کانکور  امتحان  روند  زدن  برهم  خواهان  که  افرادی 

استند این تصاویر را پخش می کنند. 
رییس کمیته امتحانات کانکور تصریح کرد: در تمام 
والیات اشتراک کننده گان امتحان کانکور به صورت 
از   که  افراد  شماری  اما  اند،  داشته  حضور  متفاوت 
امتحانات کانکور نسبت به بعضی مشکالت باز مانده 
اند، پس از تکمیل دوره  امتحانات کانکور در والیات 
می شود،  گرفته  درکابل  که  متفرقه یی  امتحان  در 

می توانند اشتراک کنند.
هم چنان، ضمیر خالقیار استاد دانشگاه و عضو هیأت 
پروسه امتحانات کانکور در والیات می گوید: امتحان 
کانکور سال جاری نسبت به سال های گذشته متفاوت 
بوده و از  مداخله افراد غیر مسوول در روند امتحان 

کانکور جلوگیری شده است.
آقای خالقیار اضافه کرد: اشتراک داودطلبان امتحانات 
کانکور اعم از دختران و پسران  در والیات متفاوت 
تن    ۴۰۰ و  هزار   ۱۶ از  بلخ  والیت  در  است،  بوده 
می  تشکیل  دختران  را  آنان  تن  هزار   ۸ اشتراکننده 

دادند.
در  کانکور  امتحانات  اخذ  در  شفافیت  او،  به گفته 
مراعات شده است  از طرف مسووالن  تمام والیات 
و اشتراک کننده  گانی که در جریان امتحان بی نظمی 
امتحان شان  و  بیرون کشیده شده  امتحان  از جریان 

باطل اعالم شد.
برخی  در  افزود:  کانکور  امتحانات  هیأت  این عضو 
مانع  طالبان  که  گفته اند  محلی  مسووالن  والیات  از 
اشتراک شماری از دختر در امتحان کانکور شده اند.

والیت  برخی  در  کرد:  نشان  خاطر  خالقیار  آقای 
افرادی چون والی، وکالی شورای والیتی و وکالی 
پارلمان  در روند امتحان کانکور مداخله می کردند که 
جلوگیری شد و در والیات پکتیا و خوست تالش 
نیز  دیگر  والیات  در  و  می شد  مداخله  به   بیشتر 

مداخله افراد زورمند وجود داشته است.
در این حال، شماری از کاربران رسانه های اجتماعی 
امتحان  روند  نبودن  شفاف  از  تصاویری  پخش  با 
کانکور در تمام والیت انتقاد می کنند و تأکید دارندکه 
والیات  تمام  در  کانکور  امتحان  روند  در  شفافیت 
نظر  در  عالی  از طرف مسووالن وزارت تحصیالت 

گرفته نمی شود.
بازی  واسطه  که  می گوید  بلخ  والیت  از  رضا  سید 
در امتحان کانکور وجود دارد و افراد زورمند پسران 
و  می سازند  کامیاب  شود  که  شکلی  هر  به  را  خود 
کامیاب  خود  استعداد  با  نمی توانند  بی واسطه  افراد 

شوند.
 او افزود: مسووالن در پروسه امتحان کانکور شفافیت 
را در نظر نمی گیرند در یک والیت )نقل، مشوره در 
بین اشتراک کننده ها امتحان کانکور( به صورت آزاد 
وجود دارد و در برخی والیات تنها افراد شناخته شده 
و زورمند بچه های شان کامیاب می شوند و دیگران 

ناکام یا بی نتیجه می مانند.

وزارت تحصیالت عالی:

از مداخلۀ مقامات در پروسۀ کانکور جلوگیری کردیم

نظر سنجی تازه:
8۱ درصد مردم به کمیسیون های 

انتخاباتی اعتماد ندارند
هارون مجیدی

یک نظر سنجی تازه در افغانستان نشان می دهد که بیشتر از 9۰ 
درصد نمایندهگان در کشور پیش از برگزاری انتخابات خواهان 

اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی هستند.
انجام  را  سنجی  نظر  این  که  بین الملل"  "دموکراسی  نهاد 
به  افغانستان  شهروندان  از  درصد   ۸۱ که  است  دریافته  داده، 
کمیسیون های انتخاباتی باور ندارند و میزان اعتماد مردم نسبت به 

حکومت وحدت ملی نیز پایین آمده است.
این نظر سنجی که به روز پنج شنبه )۱۳اسفند( در کابل نشر شد 
مانند  کلیدی  موضاعت  دربارۀ  افغانستان  پارلمان  هر  اعضای  و 
و  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  امنیت،  انتخاباتی،  اصالحات 
عملکرد حکومت وحدت ملی و آینده کشور، ابراز نظر کرده اند، 
مانع  انتخاباتی  کمیسیون  های  فعلی  مسووالن  که  می دهد  نشان 

بزرگی در راه اصالحات انتخاباتی می باشند.
نهاد دموکراسی بین الملل از سال ۲۰۰9 به این سو برای تقویت 
در  را  نظرسنجی هایی  و  می کند  کار  افغانستان  انتخاباتی  نظام 
عرصه های اجتماعی نیز انجام داده، این نظرسنجی را در ماه میزان 

و عقرب انجام داده اند.
سید اختر سادات، مسوول بخش تحقیق نهاد دموکراسی بین الملل 
می گوید در این نظرسنجی ۲۱۵ نماینده از جمله ۴۶ عضو مجلس 

سنا اشتراک داشتند.
در این نظرسنجی آمده است که ۳۲ درصد اشتراک  کنندهگان این 

نظر سنجی نمایندۀ زن و از ۳۴ والیت کشور بودند.
انتخابات، به  نماینده گان شورای ملی همچنین برای بهبود روند 
نام  ثبت  انتخاباتی،  کمیسیون های  رهبری  ساختار  در  اصالحات 
رأی دهنده گان، تغییر در حوزه های انتخاباتی و تغییر در سامانۀ 

انتخاباتی تاکید کرده اند.
برگزار  انتخابات،  در  تقلب  میزان  برای کم شدن  نمایندگان  این 
نشدن انتخابات در مناطق ناامن، باطل شدن کارت های انتخاباتی 
موجود و حضور نماینده گان بین المللی در کمیسیون رسیده گی به 

شکایت های انتخاباتی را پیشنهاد کرده اند.
آنان همزمان گفته اند که مسووالن فعلی کمیسیون  های انتخاباتی 

مانع بزرگی در راه اصالحات نتخاباتی می باشند.
این نظر سنجی دریافته است که ۷۶ درصد پاسخ دهندهگان به 
این باورند که نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ بازتاب 

دهندۀ خواست رأی دهنده گان نبوده است.
کننده گان گفته اند که  اشتراک  این  از  در همین حال، ۸۱ درصد 
و  ندارد  باور  انتخاباتی  کمیسیون های  به  دیگر  شهروندان کشور 
این کمیسیون اعتماد خود را بین مردم از دست داده و اصالحات 

ضروری است.
که  گفته اند  نظرسنجی همچنان  این  کننده گان  برگزار  مسووالن   
جملۀ  از  بیکاری  و  اداری  فساد  ضعیف،  حکومت داری  ناامنی، 

بزرگ ترین مشکالت حکومت وحدت می باشد.
سید اختر سادات مسوول بخش تحقیق نهاد دموکراسی بین الملل 
نظرسنجی  در  ضعیف  داری  حکومت    ۲۰۱۲ سال  در  می گوید: 
کشور  در  مشکالت  بزرگ ترین  جز  نمایندهگان  دید  از  پیشین 

نبود.
کاهش اعتماد در حکومت وحدت ملی

ذکریا بارکزی، رییس نهاد دموکراسی بین  الملل گفته است که آنان 
در نتیجۀ این نظرسنجی در یافته  اند که اعتماد به حکومت وحدت 

ملی کاهش پیدا کرده است.
آقای بارکزی گفته است که از تمامی اشتراک کننده گان در این 
نظرسنجی تنها هفت درصد آنان گفته اند که حکومت وحدت ملی 

در راه درست روان می باشد.
والیت های  در  ناامنی  افزایش  از  همچنان  مجلس  نماینده گان 
کشور ناراضی هستند و گفته که امنیت در والیت های افغانستان 

روزبه روز بدتر می شود.
این نظر سنجی در حالی منتشر می شود که بن بست اصالحات 

انتخاباتی همچنان ادامه دارد.
ایجاد حکومت  از مواد عمدۀ توافق نامۀ  انتخاباتی که  اصالحات 
که  بودند  سپرده  وعده  حکومت  رهبران  و  است  ملی  وحدت 
به  افغانستان  انتخاباتی  نظام  در  را  همه پذیر  و  اصالحات جدی 
این  عمر  از  سال  دو  به  نزدیک  گذشت  با  آورد،  خواهند  میان 

حکومت تا هنوز عملی نشده است.
نخست  گام  که  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  ایجاد 
از فشارهای زیاد رسانه ها  بعد  آوردن اصالحات گفته می شد و 
دو  دور  در  کمیسیون  این  اعضای  و  شد  ایجاد  شهروندان  و 
پیشنهادات اصالحی خود را به حکومت سپردند، اما کوچک ترین 

حرکتی برای پیاده شدن این پیشنهادات صورت نگرفته است.
که  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران  گزینش  کمیتۀ  ایجاد 
تقنینی  فرمان  رد  از  بعد  بود،  کمیسیون  این  مهم  پیشنهادات  از 
رییس جمهور توسط پارلمان با مشکالت حقوقی روبه رو شد و 
قرار بود که در رخصتی های زمستانی پارلمان دوباره فرمان تقنینی 
نیز صورت  این کار  که  کمیته صادر شود  این  کار  ادامۀ  بر  مبنی 
مشکل  این  نماینده گان  رخصتی های  یافتن  پایان  با  نگرفت؛ 

همچنان پابرجاست.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که اعالم کرده، کمیتۀ 
گزینش با ترکیب جدید پس از صدور فرمان ریاست جمهوری به 

زودی به کارش آغاز خواهد کرد.

برخی از باشنده گان محل به روزنامۀ ماندگار گفته اند که طالبان با ترک دندغوری به کوه ها و 
مناطق دور دست بغالن متواری شده اند. 

به گفتۀ آن ها، برخی از فرماندهان طالبان در ولسوالی های دوشی، تاله و برفک و منطقۀ کیلگی 
رفته اند و در فصل بهار باردیگر به نبردشان در برابر دولت و نیروهای امنیتی در این والیت 

ادامه خواهند داد. 
آنان از رهبری نیروهای امنیتی خواستند که عملیات خویش را متوقف نساخته و طالبان را در 
هرجای بغالن که پناه برده اند تعقیب کرده و سرکوب نمایند تا بار دیگر به مردم بغالن را با یک 

معضل کالن دیگر مواجه نسازند
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پدیده  اینکه  به  اشاره  با  متحد  ملل  سازمان  بشر  کارشناسان حقوق  از  یکی 
بی خانمانی به طور گسترده یی در سراسر جهان به چشم می خورد، از دولت های 
جهان خواست تا این معضل را که یک بحران حقوق بشری به شمار می رود 

تا سال ۲۰۳۰ ریشه کن کنند.
اسکان روز  با حق  رابطه  در  ملل  دبیرکل سازمان  نمایندۀ ویژۀ  فارها،  لیالنا 
که  است  عارضه یی  بی خانمانی  پدیدۀ  که  نوشت  گزارشی  انتشار  با  گذشته 
امروزه در سراسر دنیا اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و یا 

نظام های حکومتی مختلف دیده می شود.
او وجود افراد بی خانمان در جوامع را حاصل قصور دولت ها در حفاظت از 
حقوق انسانی بخش آسیب پذیری از جمعیت این کشورها خواند و افزود که 
به دلیل همین قصور، بسیاری از اشخاص بی خانمان در جوامع مختلف قربانی 

خشونت ها، تبعیض ها و جنایت های مختلف می شوند.
نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل با بیان این که جهان امروز تا کنون در مقابل 
این پدیده سکوت کرده و برای از میان بردن آن اقدامی نکرده افزود: از این 
پس ادامۀ سکوت در قبال این بحران انسانی نوعی مشارکت در بی عدالتی و 

جرم در مورد آن ها به حساب خواهد آمد.

معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه گفت: از زمان شروع 
جنگ یمن حدود ۲ هزار کودک در این کشور کشته و زخمی شده اند.

استفان اوبراین، روز گذشته در نشست شورای امنیت افزود: از ابتدای سال 
درگیری های  و  توپخانه یی  هوایی،  حمالت  در  کودک   9۰ دستِ کم   ۲۰۱۶

نظامی در یمن کشته شده اند.
دیگر سازمان ها  و  »یونیسف«  متحد  ملل  کودکان سازمان  او گفت: صندوق 

تالش می کننند تا کمک های انسانی به یمن ارسال کنند.
اوبراین همچنین نسبت به اتخاذ هرگونه اقدامی که منجر به کند شدن روند 

ارسال کمک های انسانی شود، هشدار داد.
ورود  ادامۀ  اجازۀ  گفت:  دوستانه  بشر  امور  در  ملل  سازمان  دبیرکل  معاون 
کمک ها و واردات به یمن ضروری است و از همه طرف های می خواهم که 
به آن  متعلق  بارگیری و تجهیزات  بندر  از جمله  از زیر ساخت های شهری 

حفاظت کنند.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فایو( در گزارشی اعالم کرد: بیش 
از ۱۴ میلیون یمنی معادل ۵۵ درصد از جمعیت یمن از ناامنی غذایی رنج 

می برند.
براساس این گزارش، بیش از ۱۰ استان یمن در مرحلۀ بحرانی ناامنی غذایی 

قرار گرفته است.

برای  نباید  اقتصادی  غیرقانونی  مهاجران  گفت:  اروپا  شورای  رییس 
»هیچ«، زنده گی و پول خود را در یک سفر خطرناک و ماجراجویانه به 

اروپا، به خطر بیندازند.
دونالد تاسک، رییس شورای اروپا روز گذشته در سخنانی تأکید کرد: 
مهاجران غیرقانونی نباید به خاطر »هیچ«، زنده گی و پول خود را برای 

سفر به اروپا به خطر بیندازند.
او در ادامه تصریح کرد: اقدامات یک جانبه از سوی کشورهای اتحادیۀ 

اروپا برای مقابله با بحران مهاجرت نیز باید متوقف شود.
اوغلو، نخست وزیر  داود  احمد  با  دیدار و گفت وگو  از  تاسک پس 
ترکیه در انکارا و آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان در آتن، گفت: 
این اولتیماتوم با هدف متوقف کردن روند ورود مهاجران غیرقانونی از 

ترکیه به یونان بوده است.
او در ادامه اظهار کرد: صحبت و توافقی دربارۀ تعداد مهاجران حاصل 
نشده است. این مذاکرات دربارۀ ادامۀ روند دایمی ورود مهاجران بوده 
است که برای من به معنای کاهش تعداد ُکل و توقف کامل این پدیده 

خواهد بود.
تاسک قصد دارد پس از سفر به یونان و ترکیه، به کشورهای بالکان 
اقتصادی  از همه مهاجران  بیان داشت: من  ادامه  او در  نیز سفر کند. 
اعتماد نکنند.  به قاچاق چیان  نیایند.  اروپا  به  غیرقانونی می خواهم که 

زنده گی و پول خود را به خطر نیندازید.
دوم  جهانی  جنگ  از  پس  آواره گان  بحران  بدترین  با  اروپا  اتحادیۀ 
روبه رو شده است. بر اساس آمارهای آژانس مرزی اروپا »فرانتکس«، 
بیش از ۱.۸۳ میلیون مهاجر در سال ۲۰۱۵ میالدی وارد مرزهای اروپا 

شده اند.

تیم فوتبال سرخ پوشان با پیروزی در مقابل اتفاق در فینال رقابت ها، 
قهرمان جام حذفی هرات شد.

در دیدار پایانی این رقابت ها تیم های سرخ پوشان و اتفاق به مصاف 
هم رفتند که تیم سرخ پوشان با نتیجۀ ۲ بر ۰ از سد حریفش گذشت و 

قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد.
به  پیروزی مقابل صرافان  با  اتفاق  با شکست استقالل و  سرخ پوشان 

فینال رقابت ها راه پیدا کرده بودند.
سرخ پوشان که به عنوان قهرمانی در رقابت های لیگ برتر نیز رسیده 
خود  به  را  هرات  فوتبال  جام  دو  هر  قهرمانی  عنوان  کسب  با  بود 

اختصاص داد.

ششمین دور مسابقات اسکی افغانستان با حضور اسکی بازان داخلی و خارجی 
در والیت مرکزی و کوهستانی بامیان برگزار شد.

این مسابقات از شش سال پیش، هر ساله در دامنه های کوه بابا در مرکز والیت 
بامیان، با حمایت نهادهای بین المللی برگزار می شود.

مسابقات روز جمعه، ۱۴ حوت )اسفند( در دو بخش حرفه یی و آماتور برگزار 
شد که در بخش حرفه یی شاه آغا، محمد و مجتبی به ترتیب مقام های اول 
تا سوم را کسب کردند و بخش آماتور نعمت اهلل، حسین علی و حسن، اول 

تا سوم شدند.
در این مسابقات 9 ورزش کار خارجی هم حضور داشتند، اما صاحب مقامی 

نشدند.
هدف از برگزاری این مسابقات رشد ورزش اسکی و معرفی بامیان به عنوان 

محلی مناسب برای اسکی خوانده شده است.
که  گفت  بی بی سی  به  مسابقات  این  کننده گان  برگزار  از  فرهنگ  علی شاه 
ورزش کاران بامیان عالقه مند هستند تا بتوانند در مسابقات بین المللی راه یابند 
و در حال حاضر دو نفر از این ورزش کاران شانس شرکت در مسابقات اسکی 
۲۰۱۸ در کره را دارند و برای این که این شانس به فرصت واقعی تبدیل شود، 

نیاز به حمایت دولت است.
المپیک توجهی  افزود که در حال حاضر دولت و کمیتۀ ملی  آقای فرهنگ 
به این ورزش ندارند و در مسابقات امروز حتا یک نفر هم از مسووالن این 

کمیته حضور نداشت.
مربی باشگاه اسکی بامیان گفت که نبود پارکی مشخص برای ورزش اسکی، 
عدم دسترسی به تجهیزات این ورزش و نبودن یک برنامۀ ملی و بین المللی 
اسکی بازان  اصلی  مشکالت  از  افغانستان،  در  ورزش  این  از  حمایت  برای 

افغانستان است.
خارجی  ورزش کاران  تعداد  گذشته  سال های  برخالف  امسال  مسابقات  در 
این  در  خارجی  اسکی باز   9 تنها  فرهنگ،  آقای  گفتۀ  به  بود.  اندک  بسیار 

مقابقات حضور داشتند.
مسابقات  در  نبود ورزش کاران خارجی  و  داخلی  اسکی بازان  تعداد  افرایش 
این ورزش در  به  بیان گر آن است که عالقه مندی  از یک سو  بامیان  اسکی 
برای خارجی ها  بیان گر دشواری سفر  دیگر  از سوی  و  یافته  افزایش  بامیان 

به بامیان است.
در حال حاضر راه های زمینی منتهی به بامیان با مشکالت امنیتی همراه است، 
چرا که در هر دو راهی که کابل را به بامیان وصلی می کند، گروه طالبان نفوذ 
دارند و از سوی دیگر شرکت های هواپیمایی پروازهای خود را به بامیان قطع 

کرده اند.
عالقه مندان ورزش اسکی تأکید می کنند که دولت باید برای بهبود امنیت سفر 
به بامیان اقدام کند و شرکت های هواپیمایی را تشویق کند که پروازهای خود 

را از سر بگیرند.
برگزارکننده گان مسابقات اسکی بامیان گفته اند که این مسابقات دو روزه فردا 

با شرکت ورزش کاران دختر در این شهر تاریخی برگزار خواهد شد.

سازمان ملل:
دولت ها بایدبه ریشه کن کردن 

بی خانمانی تاسال 2030 کمر بندند

سازمان ملل:

دوهزار کودک از آغاز جنگ یمن 
کشته و زخمی شده اند

رییس شورای اروپا به مهاجران:

برای »هیچ«، زنده گی تان را 
به خطر نیندازید

سرخ پوشان قهرمان جام 
حذفی هرات شد

برگزاری مسابقات اسکی در بامیان 

با حضور ورزش کاران داخلی

جاوید کوهستانی

و  کابل  اسالم آباد،  در  دیورند  های  دغدغه  گرفتن  باال 
دهلی :

در جامعه یی که حقیقت نوشتن و واقعیت گفتن به قیمت 
پروری  تروریست  سیاست  از  اگر  است،  همراه  زدن ها  برچسپ  تلخ 
پاکستان گفتی، مهر هندی برایت می زنند، اگر واقعیت ناگوار تاریخی 
جدید  وضع  اما  می خوانند،  ات   isi ،کنی مال  بر  را  دیورند  حقوقی  و 

کدام است؟
گفت وگو های  میز  در  که  لیبیا  و  یمن  سوریه،  عراق،  تجزیۀ  طرح  با 
سران جهان برای تأمین منافع مطرح می شود، سیاست گذاران پاکستان 
را واداشته است که به معضلۀ دیورند به هر قیمت ممکن، پایان دهند تا 
ناراضی آن سوی خط  اقوام  این بازی به سوی النه های هراس افگنی و 
هنوز  که  بلوچستان  خشن  دشت های  بیابان گرد  سرکش  بلوچ های  و 
تا اجمل خان ختک و  از میر خان کالت  سر تسلیمی خم نکرده اند، 

جانشینان افضل خان الال راه نگشاید.
مجموعۀ از بدبختی های ما برخواسته از ادعای کاذب رهبرانی است که 
هم مردم ما و هم آن سوی خط را همواره فریب داده اند، اما هرگز در 
هیچ برهۀ تاریخی جز امتیازات برای خانوادۀ خود، کاری انجام نداده اند 
و بیش ترین قربانی این داستان غم انگیز، پشتون های غلجایی دو سوی 

دیورند بوده اند.
ازش  ندارید،  احترام  را  را که حاکمیت اش  آیا عقالنی است کشوری 
بخواهید به شما همدردی داشته باشد، عدم به رسمیت شناختن دیورند 
نقض صریح حاکمیت پاکستان و نداشتن تعریف واضح از حاکمیت و 
تمامیت ارضی افغانستان است، به باور من تا زمانی که این معضله حل 
نشود، ما هرگز به صلح نمی رسیم و پاکستان از طالب، مدرسه و حتا 
ساختارهای قومی برای تضعیف و نابودی ما استفاده می کند، مخصوصًا 
با استفاده از مناطق عقب مانده از نظر فرهنگی، این مصیبت می تواند 
بدبختی  را در فالکت و  اقوام کشور  ابعاد زنده گی مردم و همه  همه 
از  نداریم  ما که توان حفظ جوانان را در کشور  مصیبت گرفتار کند، 
خواهیم  به کجا  و  کرد  خواهیم  چه  هستیم  نگران  مهاجرین  بازگشت 

رسید؟

احمد ذکی خاورنیا

پیشوایان واقعی در پی جنازه ها نیستند!
در جامعۀ ما مالها و امامان دوست داشتنی، کسانیاند که 
در مراسم جنازه و فاتحه خوانی ها حضور داشته باشند، 
و آن هایی که مشغول تعلیم و تدریس طلبه هااند و یا در دانشگاه ها به 
عنوان اساتید و در جاهای دیگر به عنوان کارمندان دولتی کار می کنند، 
محبوبیتی نزد مردم نداشته و سخنان شان هم گوش شنوایی ندارد. این 
برای  ندارند،  را  تدریس  توانایی  که  کم سواد  مالهای  تا  شده  باعث 
رضامندی مردم در تمام ختم و خیرات ها حضور یافته تا دل مردم را 

به دست بیاورند.
با  بیسواد  چنین هم شده است به گونه یی که مالهای کم سواد و حتا 
پیچاندن عمامه یی برسر و با روابط جنازه یی که با مردم دارند، جایگاه 
اجتماعی و دینی خوبی میان مردم پیدا کرده اند، مردم هم آن ها را به 
عنوان مفتی و فقیه می شناسند، در مناسبت های مختلف از آن ها دعوت 
می کنند تا به تکفیر و تفسیق مردم و به ویژه کسانی که مخالف فکری 

آن ها اند، بپردازند.
فتوا  با ضرس قاطع  ندارند  در مسایلی که اصاًل اطالعی در آن زمینه 
بر  شرم  عرق  دانشی  هر صاحب  فتواها  آن  شنیدن  با  که  کنند  صادر 
جبینش فرود آید و آرزوی پاره شدن زمین را کند تا او را ببلعد و چنین 

سخنان مزخرفی را از مدعیان دین و تدین نشنود.
اما عوام الناس این حقیقت را نمی دانند که امامان و پیشوایان حقیقی 
کسانی اند که در جنازه ها و خیرات ها حضور ندارند، بلکه در جامعه و 

هدایت زنده گان، امام و پیشوا می باشند.

کام بخش نیکویی

جسارت نقد و اعتراف را نداریم!
دور  فرداهـای  و  فـردا  بـه  کـه  نداریـم  نیـازی 
تاریـخ  در  کـه  اسـت  کافـی  همیـن  بیاندیشـیم. 
بچسـپیم و هویت یابـی کنیـم که کـی در کدام محله چـه کاری و 
اسـت. کـرده  تأمیـن  را  نیازهایـی خـوداش  از  را  نیـازی  چـه 

افغانسـتانی  انسـان های  کـه  اسـت  واگویه یـی  گویاتریـن  ایـن 
دارنـد دنبالـش می گردنـد. نقد گذشـته و جراحی گذشـته و دور 
انداختـن گذشـته سـخت ترین کاری اسـت کـه می شـود آن را 

انجـام داد.
هیـچ یکـی از ایـن جماعـت جسـارت اعتـراف بـر وقاحـت و 
نـدارد و  را  ایدیولوژیـک خـود  پایـگاه  ویران گـری گذشـته و 
هیـچ یکی از این نسـل وابسـته جسـارت نقـد و ویران گری این 

بالهت هـای مصـادره شـده را نـدارد.
بـا ایـن حـال همه چسـپیده ایم بـر گذشـته زده گی و تعلـق خاطر 

داشـتن به هویـت خویش تنـی خویش.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

از هشـت بنـد مهـم آب در سـوریه و عـراق، 
شـش بنـد آن تحت کنتـرول گروه تروریسـتی 
داعـش قـرار دارند. ایـن گروه از ایـن فرصت 
سـود می بـرد. از سـوی دیگـر بزرگترین خطر 
زمانـی تهدیـد می کنـد کـه این گـروه تضعیف 

گردد.
تـا حـال در مـوارد زیـادی گفتـه شـده اسـت 
همزمـان  اسـت.  حیـات  مفهـوم  بـه  آب  کـه 
آب می  توانـد بـه مفهـوم مـرگ نیـز باشـد، در 
صورتـی کـه مقـدار آن بیـش از حـد زیـاد و 
یـا شـدیداً کـم باشـد. از همیـن رو تصـرف 
شـبکه های  توسـط  آب  بندهـای  هدفمندانـه 
تروریسـتی از جمله داعش در عراق و سـوریه 
سـبب نگرانـی فزاینـده شـده اسـت. داعش از 
جمـع هشـت بنـد مهـم آب در رودخانه هـای 
دجلـه و فـرات کنترول شـش بند را در دسـت 
گرفتـه اسـت و بـرای تصـرف بنـد هفتـم نیـز 

مجدانـه تـالش می کنـد.
بـه بـاور توبیـاس فون لوسـو محقـق منازعات 
در انجمـن علـوم و سیاسـت در برلین پایتخت 
را  آبـی  منابـع  ایـن  داعـش  گـروه  آلمـان، 
هدفمندانـه بـه مثابـۀ سـالح بـه کار می بـرد. 
فـون لوسـو در صحبتـی بـا دویچه ولـه گفت:  
داعش در دو سـه سـال گذشـته همواره از آب 
به مثابۀ سـالح اسـتفاده کرده اسـت. این گروه 
از یـک سـو جریان آب را قطع کـرده تا مناطق 
بزرگـی خشـک گردند و به این ترتیب روسـتا 
هـا و اجتماع هـا از تأمین آب محـروم گردند، 
و از سـوی دیگر بـا باز گذاشـتن بند های آب 
سـبب جـاری شـدن سـیالب هـا گردیـده که 
منجـر بـه فرار مـردم از مناطق شـان و تخریب 

اساسـات زندگی شـان شـده اسـت.«
حوادث ساخت دست انسان

اسـتفاده از آب بـه عنـوان سـالح یـک کشـف 
داعـش نیسـت. در جنـگ اول جهانـی بلجیـم 
در حومـۀ شـهر نیوپـر مجـرا هـای بنـد آب را 
باز گذاشـت که در نتیجۀ آن سـاحات وسـیعی 
در منطقـۀ ایـزر در مـرز با فرانسـه، کـه درگیر 
جنـگ بـود، زیـر آب شـدند. این اقدام سـبب 
نیرو هـای  پیشـرفت  از  موفقانـه  جلوگیـری 
آلمانـی شـد. امـا حـدود ۲۵ سـال بعـد همچو 
طرحـی بـه گونـۀ غـم انگیـزی نـاکام گردیـد. 
در جنـگ میـان چیـن و جاپان، رهبـر آن زمان 
چیـن بـه تاریخ 9 جـون ۱9۳۸ دسـتور انفجار 
را  هنـان  والیـت  در  زرد  رودخانـۀ  آب  بنـد 
صـادر کـرد. بـا این اقـدام اصاًل درنظـر بود که 
اردوی جاپـان زیـر آب شـود. اما از پیشـرفت 
جاپانـی هـا تنها یـک هفته جلوگیـری صورت 
فـرد  هـزار   ۸۰۰ تقریبـًا  عـوض  در  گرفـت، 

ملکـی جـان باختند.
در خاورمیانـه نیـز در گذشـته از آب بـه عنوان 

سـالح کار گرفتـه شـده اسـت. در سـال های 
۱99۰ صـدام حسـین رییـس جمهـور مسـتبد 
آن وقـت عـراق جریـان آب بـه مناطـق شـیعه 
نشـین در جنـوب کشـور را قطـع کـرد تـا بـا 
خشـک شـدن آن مناطـق شـیعیانی را کـه علیه 

رژیـم قیـام می کردنـد، مجـازات کنـد.
بـه گفتـۀ فون لوسـو در حـال حاضـر نیز همه 
جنـاح هـای درگیـر جنـگ در سـوریه از آب 
بـه عنـوان سـالح کار مـی گیرنـد، امـا بیشـتر 
از همـه گـروه داعـش بـه ایـن کار مبـادرت 
مـی ورزد. ایـن گـروه، به قـول فون لوسـو، در 
ماه می سـال ۲۰۱۵ بنـد آب رودخانۀ فرات در 
حومۀ شـهر رمـادی را تصـرف کـرد و جریان 
آب در ایـن رودخانـه را به نصـف کاهش داد. 
در نتیجـه تأمیـن آب پنج والیـت در آن منطقه 
محـدود گردیـد. بـا تصـرف بنـد دیگـری در 
همیـن رودخانـه در نزدیکـی شـهر فلوجـه در 
سـال ۲۰۱۴، داعـش در طـی چنـد روز از آب 
آن هـم بـرای دفـاع و هـم بـه منظـور حملـه 
کار گرفـت. ایـن گروه نخسـت با بند سـاختن 
جریـان آب قطعـات عراقـی را بـه رفتـن بـه 
سـمت سرچشمۀ آب وادار سـاخت، و پس از 
آن بـا بـاز کـردن یکبارۀ بنـد خسـارت زیادی 
را در مسـیر جریـان آب سـبب گردیـد کـه در 
نتیجـۀ آن ۶۰ هـزار نفـر از مناطـق شـان آواره 

. ند شد
بـا چنیـن پـس زمینـه ای، وقتـی جنگجویـان 
داعـش در سـال ۲۰۱۴ بنـد آب در رودخانـۀ 
دجلـه در حومـۀ موصـل را تصـرف کردنـد، 
جهـان بـه صـورت خاصـی نگرانی نشـان داد. 
از ایـن بنـد بـزرگ آب تقریبـًا نیـم آب مـورد 
نیـاز عـراق، به شـمول مناطق کردنشـین تأمین 
مـی گردد. اگـر داعش ایـن بنـد آب را انفجار 
مـی داد، در موصـل امواجـی با ارتفـاع ۲۰ متر 

و در بغـداد بـا ارتفاع ۵ متر حـدود نیم میلیون 
انسـان را بـه کام مـرگ می برد. قطعـات عراق 
و جنگجویـان پیشـمرگه کـردی، بـا حمایـت 
نیـرو هـای هوایـی امریکایـی، یـک هفتـه بعد 
توانسـتند ایـن بنـد را از تصـرف تروریسـت 

هـای داعـش دوبـاره بیـرون کنند.
آب به عنوان سالح کشتار جمعی

بـه  آب  از  اسـتفاده  سـومی  طریقـۀ  داعـش   
عنـوان سـالح را نیـز بـه کار مـی بنـدد، و آن 
بـه گفتـۀ فـون  مسـموم سـاختن آب اسـت. 
لوسـو ایـن گـروه در دسـمبر ۲۰۱۴ در جنوب 
تکریـت آب آشـامیدنی را بـا نفت خـام آلوده 
سـاخت. ایـن گـروه مـی خواسـت در جوالی 
۲۰۱۵ همیـن شـیوه را در خـاک اروپـا نیـز به 
کار ببنـدد. طرفـداران داعـش مـی خواسـتند 
بزرگتریـن ذخیـرۀ آب آشـامیدنی در پریشـتینا 
پایتخـت کـوزوو را مسـموم سـازند، امـا ایـن 
دسیسـۀ آنهـا اندکی قبـل از عملی سـاختن آن 

گردید. افشـا 
توبیـاس فـون لوسـو همچنـان مـی گویـد که 
بزرگتریـن خطـر زمانـی تهدیـد خواهـد کـرد 
کـه گـروه داعـش زیـر فشـار فزاینـده قـرار 
افزایـد در  بگیـرد و تضعیـف گـردد. او مـی 
صورتـی کـه ایـن گـروه مناطـق وسـیع تحت 
کنتـرول اش را از دسـت بدهد، آنـگاه در پایان 
جنگ با دشـمنانش، خود را در آسـتانۀ سـقوط 
دیـده و در چنیـن وضعیتی می توانـد بند های 
تحـت تصـرف اش در رودخانه هـای دجله و 
فـرات را انفجـار بدهـد و یـا دریچه هـای بند 
را کامـاًل باز کنـد. در آن صورت داعش از آب 
بـه عنـوان سـالح کشـتار جمعـی کار خواهـد 

گرفت.

کنـترل داعـش 
بر بنـدهای آب سـوریه و عـراق

هند به بازماندگان قربانیان حمله به قنسولگری 

این کشور در ننگرهار کمک می کند

روسیه دیگر از کاالهای بازرگانان 
افغانستان تکتانه نمی گیرد

سفارت هند در کابل اعالم کرده است که به خانواده های کسانی 
اند  شده  کشته  ننگرهار  در  جاری  هفته  انتحاری  حمله  در  که 

کمک مالی خواهد کرد.
اظهار  دولتش ضمن  که  است  گفته  هند  سفیر  ووهرا  مانپریت 
غمشریکی با قربانیان این رویداد، به بازماندگان آن کمک نقدی 

خواهد کرد.
در حمله ۱۲ حوت به سفارت هند دست کم ۵ تن کشته و بیش 
از ۲۰ نفر دیگر مجروح شدند که همگی افغان بودند. در این 

حمله هیچ آسیبی به کارمندان و دیپلمات های هندی نرسید.
شش مهاجم انتحاری در این حمله تروریستی شرکت داشتند.

از  پس  را  وعده  این  هند  که  اند  گفته  ننگرهار  محلی  مقامات 
سپرده  قربانیان  بازماندگان  به  کشور  این  قنسولگری  از  بازدید 

است.
سفیر هند گفته است که به ماموران امنیتی که در این حمله در 

برابر مهاجمان ایستادگی کرده اند نیز کمک خواهد شد.

مقام های روسی می گویند که از این پس از کاالهای بازرگانان 
افغانستان در روسیه تکتانه )بهره( گرفته نخواهد شد.

پایان  در  این کشور  انرژی  معاون وزارت  یوری سینت یورین، 
و  بازرگانی  همکاری های  مشترک  کمیسیون  نشست  سومین 
اقتصادی کابل ـ مسکو با بیان این مطلب از آماده گی کشورش 
و  اقتصادی  توسعۀ  آموزش،  بخش های  در  همکاری  برای 

خودکفایی افغانستان هم خبر می دهد.
آقای سینت یورین همچنان می گوید که روسیه از هیچ تالشی 

برای حمایت از بازرگانان افغانستان دریغ نمی کند.
می گوید  نیز  مالیه کشور  وزیر  اکلیل حکیمی،  نشست  این  در 
بخش های  در  پروژه  چندین  کار  نزدیک  آینده یی  در  که 
گونۀ  به  بخش ها  دیگر  و  پرورش  و  آموزش  ساختمان سازی، 

عملی مشترکًا با کشور روسیه آغاز می شود.
روسیه  تجارت  اتاق   مسؤوالن  نشست  این  نخست  روز  در 
خواستار بهبود روابط تجاری دو کشور شدند و گفتند که روسیه 
و  ساختمانی  خوراکی،  مواد  افغانستان  برای  تا  است  عالقمند 
نیازمندی های دیگر را صادر و میوۀ تازه، میوۀ خشک و قالین را 

از افغانستان وارد کند.
 ۳۰ از  بیش  نماینده گان  کابل  ـ  مسکو  اقتصادی  نشست  در 
شرکت بزرگ روسی حضور داشتند و قرار است نشست بعدی 

سال آینده در مسکو برگزار شود.
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