
کنار  از سمتش  روز سه شنبه  هلمند  والی  رحیمی،  میرزاخان 
رفت. آقای رحیمی حدود هشت ماه پیش به عنوان والی این 
والیت مقرر شد و پیش از این رییس امنیت والیت های کابل 

و غزنی بود.
گزارش ها  پایۀ  بر  که  می دهد  استعفا  حالی  در  رحیمی  آقای 
وضعیت امنیتی هلمند تغییری نکرده و طالبان توانسته اند بر 
عالوۀ تصرف برخی از ولسوالی های شمالی در ولسوالی های 

جنوبی نیز دست اندازی هایی داشته باشند.
میرزاخان رحیمی این خبر را تأیید می کند.

برخی رسانه ها گفته اند که رییس جمهور خواستار استعفای 
تا دیگر به هلمند سفر  از او خواسته است  این والی شده و 

نکند.
نورستانی،  یوسف  جمله  از  دولتی  بلندرتبۀ  مقام های  اخیراً 
رییس کمیسیون مستقل انتخابات و داوودشاه صبا، وزیر معادن 

و پترولیم کشور از سمت های شان کنار رفته اند.
سروصداهایی نیز وجود دارد که حکومت همچنان به خاطر 
دوام ناامنی ها در هلمند خواهان استعفای شماری از فرماندهان 
و مسؤوالن امنیتی این والیت شده، اما تا کنون این موضوع 

رسمًا اعالم نشده است.
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در روزگار ما، سرنوشِت آدمي در سياست تحقق یافته 
است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

زوایای پنهان استعفاهای 
پـی در پـی

ورزشــکاران مــا در آســتانۀ برگــزاری مســابقات 
ــچ  ــت هي ــد. دول ــرار دارن ــل  ق ســال 2016 برازی
ــکاران  ــدة ورزش ــتادن نماین ــرای فرس ــی ب برنامه ی
ــار  ــورها چه ــایر كش ــا س ــدارد؛ ام ــور ن ــه  آن كش ب
ســال قبــل نماینده هــای خــود را بــه آن كشــور 
فرســتاده انــد. اداره  تربيــت بدنــی هيــچ نــوع 
ــداده  ــرار ن ــکاران ق ــار ورزش ــات را در اختي امکان
اســت. بــه هميــن دليــل، اخيــراً باالتــر از ده هــزار 

ــد ــراض زده ان ــه اعت ــت ب ورزش كار دس

مجلـس سـنا بـا انتقـاد از عملکرد پاکسـتان در 
رونـد صلـح افغانسـتان می گوید کـه حکومت 
افغانسـتان دیگـر نباید به روند صلـح دل ببندد 
زیـرا پاکسـتان نمی خواهـد کـه در افغانسـتان 

صلـح و ثبـات وجود داشـته باشـد.
فضل هـادی مسـلم یار رییـس مجلـس سـنا در 
نشسـت عمومـی روز سـه شـنبه ایـن مجلـس 
گفـت: »تـا مـا خـود بـه پـا نخیزیـم صلـح به 
آسـانی بـه دسـت نمی آیـد؛ زیـرا پاکسـتان و 
اسـتخبارات آن کشـور )آی اس آی( می خواهد 
کـه حکومـت دسـت نشـانده در کابـل داشـته 
افغانسـتان وجـود  باشـد و هـرج و مـرج در 

باشد«. داشـته 

آقـای مسـلم یار افزود کـه حاال دولـت و مردم 
افغانسـتان باید جلو دشـمنان داخلـی و بیرونی 

را خـود بگیرند.
او از مـردم افغانسـتان خواسـت که بـرای دفاع 

از کشـور از نیروهـای...        ادامـه صفحـه 6

وزارت صحت عامه در مراسم تجلیل از روز جهانی 
مبارزه با بیماری سل یا توبرکلوز اعالم کرد که ساالنه 
حدود 60 هزار نفر در این کشور به مرض سل مبتال 
می شوند. ساالنه چهارده هزار تن در اثر این بیماری در 

کشور جان های شان را از می دهند.

توبرکلوز مرضی است که از انتقال یک نوع میکروب 
هفته،  دو  از  بیشتر  سرفه  می آید.  بوجود  انسان  به 
بی اشتهایی، خستگی، عرق شبانه، تب و باختن وزن، 
بیماری قابل  بیماری است. این  ابتال به این  از عالیم 
در  بیماری  این  به  مبتالیان  و  است  تداوی  و  وقایه 
سراسر افغانستان به صورت رایگان تحت درمان قرار 

می گیرند.
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه  این بیماری 
را یکی از چالش های صحی در افغانستان اعالم کرد 
مبارزه  با بورد ملی  این وزارت در همکاری  و گفت 
توبرکلوز و دیگر نهادهای صحی بین المللی طی یک 
سال اخیر تالش های زیادی به منظور از بین بردن این 
بیماری انجام داده است. به گفته آقای فیروز، افغانستان 
بیست و دو کشوری که در آن  میان  این در  از  پیش 
موارد ابتال به بیماری توبرکلوز...        ادامه صفحه 6

هشدار ظاهر اغبر از دخالت دولت 
در کمیتة المپیک: 

اگر مداخله ها ادامه یابد
چهار سال از مسابقات محروم می شویم

مجلس سنا:

به روند صلح دل نبندید

وزارت صحت عامه: 

ساالنه 60 هزار تن به مرض سل مبتال می شوند
والی هلمند استعفا کرد
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تجربه هایـی
 از مـذاکره با طالبـان

گفت وگوی اختصاصی

 با مولوی عطاالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح



مجلس نماینده گان، روز دوشـنبه شـاهد حضور 
مسـووالِن امنیتـی بـود کـه در مـورد وضعیـِت 
کشـور بـه سـوال های اعضـای مجلـس پاسـخ 
می دادنـد. هم زمـان بـا ورود مسـووالن امنیتـی 
بـه مجلـس، چندین راکت به سـمت سـاختماِن 
مجلس شـلیک شـد کـه مسـوولیِت آن را گروه 

طالبـان بـه عهـده گرفت.
 شـلیک راکـت بـه سـمت سـاختمان مجلـس، 
آن هـم در روزی کـه مسـووالن امنیتـی در آن 
دادِن  از نشـان  معنایـی غیـر  حضـور داشـتند، 
نمی توانـد.  داشـته  طالبـان  مانوردهـی  قـدرِت 
طالبـان بـا شـلیک به سـمت مجلـس، آن هم در 
حضـور مقام هـای امنیتـی، پیـام مشـخِص خود 
را بـه مـردم و دولـت افغانسـتان اعـالم کردنـد 
کـه خواهـان صلـح و مذاکره نیسـتند. در همین 
حـال، ایـن حملـه نشـان می دهد کـه گروه های 
مسـلح مخالـف، چه قـدر در دروِن دسـتگاه های 
امنیتـی کشـور نفـوذ یافته اند کـه از لحظۀ ورود 
مقام هـای امنیتی به سـاختمان مجلـس باخبرند.  
و امـا سـخن ها و توجیه هـای مسـووالِن امنیتی 
کشـور،  نابسـامان  اوضـاع  بـا  رابطـه  در  نیـز 
جالـب و شـنیدنی بودنـد. سرپرسـت ریاسـت 
امنیـت ملـی افغانسـتان، مشـکل امنیتـِی کشـور 
را بـه مداخـالِت بیرونـی نسـبت داد. او گفـت 
کـه اسـتخبارات پاکسـتان )آی اس آی( عماًل در 
گروه هـای  کشـور،  ناامنی هـای  برنامه ریـزِی 
مسـعود  می کنـد.  کمـک  را  مخالـف  مسـلِح 
اندرابـی سرپرسـت ریاسـت امنیت ملی کشـور 
اسـتخبارات  میـان  مسـتقیم  رابطـۀ  کـه  گفـت 

پاکسـتان و طالبـان وجـود دارد.
 ایـن اعتـراف هرچنـد می توانـد سـوال برانگیز 
و تکان دهنـده باشـد، ولـی حـرِف تازه یـی در 
مـورد وضعیـت کشـور نیسـت. بحـث رابطـۀ 

مسـلح  گروه هـای  بـا  پاکسـتان  اسـتخبارات 
مخالـف در طـول پانزده سـال گذشـته، همواره 
و  دولـت  بیانیه هـای  و  سـخنان  سـرخط  در 
آگاهـان سیاسـی کشـور قـرار داشـته اسـت. از 
دولت مـردان  تـا  گرفتـه  پیشـین  دولت مـرداِن 
اسـتخباراتی  دسـتگاه های  همـه  امـروزی، 
پاکسـتان را عامـل اصلی تداوم جنـگ و ویرانی 
و  نشسـت ها  اکثـر  در  خوانده انـد.  کشـور  در 
برنامه هـای رسـمی و غیررسـمی سیاسـی، در 
ایـن سـال ها شـاهد اتهام هایـی از ایـن دسـت 

یم.  بود
نمی تـوان  دیگـر  حتـا  را  سـخنان  این گونـه   
اتهـام پنداشـت؛ زیرا شـواهد و براهیـن متعدد، 
درسـتی آن هـا را بـه اثبـات می رسـانند. جامعۀ 
جهانـی کـه تا زمـاِن طوالنـی نمی خواسـت در 
مـورد مداخـالت پاکسـتان در امـور افغانسـتان 
سـخن بگویـد، سـرانجام در سـال های پسـین 
اعتـراف کرد کـه نقـش پاکسـتان در ناامنی های 
افغانسـتان چنـان مشـهود و برجسـته اسـت که 
دیگـر نمی تـوان آن را انکار ورزیـد. این ها همه 
داللـت بـر آن دارنـد کـه بـرای کمتر کسـی در 
داخـل و بیرون از افغانسـتان، نقش اسـتخبارات 
پاکسـتان در قضایـای افغانسـتان پوشـیده باقـی 
مانـده اسـت، و حتـا مداخالت پاکسـتان از حد 
همـکاری سـازمان های اسـتخباراتِی این کشـور 
بـا گـروه هـای مخالف مسـلح فراتر رفتـه و در 
برخـی مـوارد به صـورت مسـتقیم و با شـلیک 
موشـک و تـوپ به مناطقی از افعانسـتان، چهرۀ 

آشـکار گرفته اسـت. 
پاکسـتان خـود نیـز گاهـی بـه رابطـۀ خـود بـا 
گروه هـای شورشـی اعتـراف کـرده اسـت. بـه 
گونـۀ مثـال، زمانـی کـه بحـِث گفت وگوهـای 
صلـح بـا گـروه طالبـان پـس از نشسـت های 
چهارجانبـه مطـرح شـد، سـرتاج عزیز مشـاور 
امنیـت ملـی و روابـط خارجـی نخسـت وزیر 
پاکسـتان بـه ایـن نگرانـی پاسـخ داد و گفـت 
کـه پاکسـتان از چنـان تسـلطی بـر گروه هـای 
اسـت  برخـوردار  افغانسـتان  دولـت  مخالـِف 
کـه هـر زمانـی اراده کنـد، می تواند آن هـا را به 
پـای میـز مذاکره بکشـاند. پس در یک سـخن، 
رابطـۀ گروه هـای مسـلح  کـه  می تـوان گفـت 
مخالـف و پاکسـتان، کشـِف تازه یی نیسـت که 
حـاال پـس از پانزده سـال از سـوی سرپرسـت 

ریاسـت امنیـت ملـی صـورت گرفتـه باشـد. 
نکتـۀ مهـم و اصلـی این جاسـت کـه اعترافی از 
این دسـت، چه مشـکلی را می توانـد حل کند؟ 

آیـا بـا گفتن هـای متواتـر و مکرر می تـوان جلو 
مداخـالت پاکسـتان را سـد شـد و امنیـت را به 
افغانسـتان برگردانـد؟  آیـا این گونـه اعتراف هـا 
می توانـد چرخشـی در سیاسـت های پاکسـتان 

به وجـود آورد؟
 پاسـخ این پرسـش ها منفی اسـت؛ زیـرا تجربۀ 
پانزده سـاله ثابـت کـرده اسـت که گفتـن و حتا 
ارایـۀ سـند و مـدرک ـ آن گونه کـه در روزهای 
اخیـر رحمـت اهلل نبیـل رییـس پیشـین امنیـت 
ملـی دسـت بـه ایـن کار زده ـ هیـچ مشـکلی 
را حـل کـرده نمی توانـد. متأسـفانه دولت مردان 
بـه دور یـک سیاسـِت غیرموثـر و  افغانسـتان 
بـدون بازدهـی می چرخنـد و فکـر می کننـد که 
بـا طـرح مسـأله، صـورت مسـأله را هـم پـاک 

کرده انـد. 
اعتـراف کردن هـای مسـووالن زخمـی را کـه 
بـر پیکـر افغانسـتان نشسـته، الیتام نمی بخشـد. 
ایـن سیاسـت از گذشـته تـا بـه حـال محکـوم 
بـه شکسـت بـوده و در آینـده نیـز به شکسـت 
می انجامـد. اگـر بـا اعتـراف کردن هـا و انتقـاد 
کردن هـا می شـد تغییـری در وضعیـت ایجـاد 
کـرد، بـدون شـک رییس جمهـورِی پیشـین  تا 
بـه حـال موفـق شـده بـود کـه در دیدگاه هـا و 
چشـم گیری  تغییـراِت  پاکسـتان  سیاسـت های 
را بـه وجـود آورد؛ زیـرا بـه میزانـی کـه او از 
اشـتباه هایی  کنـار  در   - کـرد  انتقـاد  پاکسـتان 
در  هیـچ سیاسـت مداری  زد -  او سـر  از  کـه 
انتقـاد  پاکسـتان  سیاسـت های  از  افغانسـتان 

نکـرده اسـت.
سیاسـت مداراِن  حالـت،  در خوش بینانه تریـن   
پاکسـتانی بـه این گونـه سـخنان و تهدیدهـای 
آنـان  می خندنـد.  مـا  کشـورِ  مقام هـای 
سیاسـت هایی را دنبـال می کننـد که در راسـتای 
تغییـر  و  کرده انـد  تعریـف  ملـی خـود  منافـع 
منافـع ملـی و یـا تصویـری کـه در ایـن رابطـه 
دارد،  وجـود  کشـور  یـک  دولت مـرداِن  میـان 
از  کـه  کشـوری  آن هـم  نیسـت؛  سـاده یی  کار 
سـال های دور بـا مسـایل افغانسـتان از نزدیـک 
و  و ضعـف  بم هـا  و  زیـر  از  و  دارد  آشـنایی 
قوت هـای سیاسـِت آن بـه خوبـی آگاه اسـت. 
تنهـا راه پیـروزی در ایـن نبـرد، برخـورد قاطع 
و همگـون بـا پاکسـتان اسـت. بایـد از همـان 
سیاسـتی در مـورد پاکسـتان اسـتفاده کـرد کـه 
اسـتفاده  آن  از  افغانسـتان  علیـه  کشـور  ایـن 

می بـرد. 
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افغانستان کشوری ست که در آن هیچ چیز سِر جایش قرار 
ندارد و کسی نمی داند که چه کند و وظیفه اش چیست. با توجه 
به جنگ هاِی چندین دهه یی، و انفجار و انتحارهای یک ونیم 
می رسد  نظر  به  فعلی،  اجتماعِی  نابسامانی های  و  اخیر  دهۀ 
خفیف،  روانی  تکلیف های  دچار  افغانستان  مردمِ  بیشتر  که 
روانی  بیماری های  بنده،  باور  به  شده اند.  شدید  و  متوسط 
متوسط، بخش قابل توجهی از جامعه و حتا سیاست مداراِن 
ما را درگیر ساخته است. هنوز سیاست مداراِن افغانستانـ  چه 
در مناصِب دولتی و چه در جایگاه های غیردولتی ـ برخورد 
عادت  زبردستی  و  زیردستی  به  و  دارند  جامعه  با  خاصی 
کرده اند. رییس جمهور غنی نیز متأثر از وضعیت روانِی کشور 
او به جامعه و  بیماری روانی ست که نگاهِ  از نوعی  و متأثر 
مرم را »مردم فریبانه« ساخته است؛ چنان که نگاه آقای کرزی 
نیز به جامعه، عوامانه یا عوام گرایانه بود. بدون شک، این نوع 

نگاه ها، سبب رکود و توقف در جامعه می شود.  
مردم فریبانه اش  ذهِن  از  که  برخوردهایی  با  غنی  آقای  حاال 
نشأت می کند، نردبانی برای عروج ساخته و می پندارد که با 
اذهاِن عامه مقبول  حرکاِت پوپولیستی ، می تواند خود را در 
دِل  در  تظاهر،  و  ریاکاری  با  که  می کند  فکر  او  دهد.  جلوه 
مردم جا باز خواهد کرد. اما این طرز فکر و عمل، بلندترین 
افغانستان  مردم  به  نسبت  روانی  لحاظ  از  که  توهینی ست 
دولت  رییِس  ریاکارانۀ  اقدام های  معنای  می گیرد.  صورت 
وحدت ملی این است که مردم مستحِق چنین برخوردهایی اند 
و چشِم آن ها باالتر از این را نمی بیند و ذهن شان با باالتر از 
امروزه مردم  نیست.  بیگانه است. در حالی که چنین  این ها 
مقام های  دیگر  و  رییس جمهوری  از  متفاوتی  انتظارهای 
حکومتی دارند و این درک را پیدا کرده اند که تظاهر و ریا را 

از صفا و صداقت در اعماِل زمام داران تشخیص دهند. 
به  شهرداری  کارمنداِن  لباس  غنی،  آقای  مورد،  آخرین  در 
ریخت.  شهرداری  زنبیِل  به  را  آشغال  بیل  یک  و  کرد  تن 
شدیدی  انتقاد  و  تمسخر  عمل،  این  پاداِش  و  بازخورد  اما 
خطیِر  وظیفۀ  زیرا  دادند.  نشان  او  برابِر  در  مردم  که  بود 
از  و  نمی شود  نمادین خالصه  اقداماِت  به  رییس جمهوری، 
مشکالِت  کوهِ  از  مشکلی  هیچ  او،  کارِ  این  با  دیگر،  طرف 
جامعه حل نمی گردد. خوب است که آقای غنی به جای چنین 
کارهای میان تهی و بی حاصل، به اصالِح شهرداری و تجهیز و 
فعال تر ساختِن این اداره همت گمارد. او ابتـدا باید مسووالِن 
ارشِد شهرداری را تعیین کند، و آن ها باید اشخاصی مسلکی، 
متعهد و دارای برنامه باشند تا دست کم بتوانند مشکِل دندآب 
شدِن سرک ها در فصِل باران و تجمِع چهارفصِل کثافات در 
شهرها را حل کنند. حال آن که چندی پیش، درست در همان 
روزی که مردم بر اثِر توقِف آب در جاده های شهر – آن هم به 
دلیل نبود جوی ها و کانال ها – به یک وضعیِت اسفناک دچار 
شهرداری  مسووالن  از  اجرایی  ریاست  معاون  بودند،  شده 
قرار  مردم  انتقاد  و  تمسخر  مورد  به شدت  که  کرد  قدردانی 
گرفت. متأسفانه رییس جمهوری نیز همواره سعی می کند که 

با اقدام های ریاکارانه، شعورِ مردم را به مسخره بگیرد. 
پیشنهاد ما این است که: رییس جمهوری به جای اتالف وقت 
و  تطبیق  را  توافق نامۀ سیاسی  مردم،  برای  نمایش   اجرای  و 
قدرت را به گونۀ اساسی تقسیم کند، اصالحات انتخاباتی را 
به میان بیاورد، شناس نامه های برقی را توزیع کند، به ایجاد 
اصالحات در اداراِت دولتی بر بنیاد عدالت ملی و اجتماعی 
بپردازد و انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی ها را  دایر 
کند تا لویه جرگۀ قانون اساسی برگزار شود. مردم افغانستان 
مستحِق انجامِ این خدمات به عنوان پاداش اند، نه چیزی کمتر 

از آن. 
پایاِن دولت  به  دیگر  ماهِ  پنج  فقط  که  بداند  باید  آقای غنی 
نداده  انجام  را  درخوری  کارِ  کنون  تا  و  مانده  ملی  وحدت 
و از این پس نیز زماِن زیادی برای انجامِ اصالحات و تحقِق 
و  نیِت صاف  با  باید  جمهور  رییس  ندارد.  خود  وعده های 
رواِن سالم، با مردمش برخورد کند و به آنان احترام بگذارد. 
انجام  در  فقط  مردم،  به  رییس جمهور  احترام گزاری  مسلمًا 

درسِت وظایف و تعهداتش به مردم می نماید و بس. 

ریاکاری بس 
آقـای رییس جمـهور!
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صلـح،  عالـی  شـورای  معـاون  سـليم،  عطاالرحمـان 
از چهره هـای نزدیـک بـه شـهيد احمدشـاه مسـعود 
قهرمـان ملـی كشـور اسـت. او در دولـت اسـامی 
بـه  بارهـا  پيـش  سـال  بيسـت  یعنـی  افغانسـتان 
هدایـت احمدشـاه مسـعود و با صاحيـت ویژه یی كه 
برایـش داده شـده بـود، بـه شـکل مسـتقل و در 
تركيـب هيأتـی چندین بـار با طالبان در افغانسـتان، 
پاكسـتان و ژنيـوا دیـدار كـرده بـود و تجربه هـای 
صلـح،  بحـث  طالبـان،  بـا  گفت وگـو  از  زیـادی 
موضع گيری هـای طالبـان، تعهدهـا و نقض عهدشـان 

دارد. گـروه  ایـن  گفت وگـوی  ادبيـات  و 
سـليم تـا سـمت های سرپرسـت وزارت ارشـاد، حج 
و اوقـاف و معيـن آن وزارت كار كـرده و اكنـون بـه 
حيـث معـاون شـورای عالـی صلـح و مشـاور ارشـد 
داكتـر عبـداهلل در امور صلح ایفـای وظيفه می كند. 
او تنهـا فـردی در شـورای عالـی صلـح اسـت كـه بـه 
گونـۀ مسـلکی می توانـد در این رونـد كار كند. زیرا 
بارهـا در تركيـب هيأتـی بـا طالبـان مذاكـره كـرده 
روشـن كردن  هـدف  بـه  مانـدگار  روزنامـۀ  اسـت. 
پانـزده  از  پيـش  مذاكره هایی كـه  و  گفت وگوهـا 
سـال اخيـر، چـه در دروان مقاومـت و چـه هم پيش 
و  بـود  گرفتـه  طالبـان صـورت  بـا  از سـال 1375 
نتایـج تاش هایی كـه اكنـون بـرای دسـت یافتن بـه 
صلـح صـورت می گيـرد، بـا آقـای سـليم گفت وگویی 
از  سـليم  آقـای  سـخنان  اسـت.  داده  ترتيـب  را 
واقـع  در  و  اسـت  تأمـل  قابـل  مختلـف  زاویه هـای 
تاحـال  تاریخی كـه  ارزشـمند  نـکات  بـه  خواننـده 
گفتـه نشـده اند، دسـت می یابـد و نيـز می توانـد به 
عنـوان تجربه یـی در راسـتای مذاكـره و گفت وگـو 
بـا طالبـان باشـد. ایـن گفت وگـو در چنـد بخـش بـه 

می رسـد. نشـر 

بـه همراهانـم گفتـم: طالبان زیـاد اعتبار 
ندارنـد از همیـن جـا پیـش نمی رویـم 
و  تـا  را  پـای خـود  همیـن جـا  در  و 
متوجـه شـوند  آنـان  تـا  بـاال می کنیـم 
کـه مـا راه می رویـم، امـا در حقیقـت 
نماینده هـای  چـون  نمی رویـم  پیـش 
طالبـان از مـا بسـیار عقـب مانده انـد و 
در نقطـۀ وسـطی خـط جنـگ بایـد بـه 

همدگـر مالقـات کنیـم. فیصلـه هـم همیـن بـود کـه هر 
دو طـرف بایـد خلـع سـالح باشـند؛ بازهم بـه همراهانم 
گفتـم کـه چـون طالبـان را می شناسـم و اعتبـار ندارنـد، 
مـن همراه شـان بغل کشـی می کنـم اگـر دیـدم که مسـلح 
بودنـد بـه شـما اشـاره می کنم و شـما بغل کشـی نکنید و 
تنهـا قـول بدهیـد، تـا طالبـان اقاًل احسـاس نکننـد که ما 

خلع سـالح هسـتیم.
زمانـی کـه در جـای مشـخص شـده رسـیدیم و مـن بـا 
نماینـده گان طالبـان بغل کشـی کـردم، دیـدم کـه تفنگچه 
همراه شـان اسـت بـا وجـودی کـه قـرار مـا ایـن بـود تا 
هـر دو طـرف خلـع سـالح باشـیم و مـن بـه همراهانـم 
اشـاره کـردم تـا بغل کشـی نکنند. دسـتمال های خـود را 
انداختـه نشسـتیم، ُرخ طالبـان طـرف بگـرام بـود و ُرخ 
مـا بـه طـرف کابـل تـا بـا هـم مباحثـه و مذاکـره کنیـم. 
در نخسـت تعارف، صـورت گرفت؛ مولوی عبدالسـالم، 
والـی هلمنـد بـود و در رأس هیـأت قـرار داشـت، سـید 
عبدالرحمـن آخنـدزاده، رییس محکمۀ نظامـی طالبان در 
کابـل بـود و مـال دالور، رییـس دفتـر وزیر دفـاع طالبان 
بـود. ایـن سـه تـن از طـرف طالبان آمـده بودند. شـروع 
ایـن مذاکـره بایـد بـا تـالوت آیـات قرآنکریم شـود، در 
ابتـدای قـرآن شـریف خواندنشـان و متوجـه شـدم کـه 
اشـتباه می خواننـد و دانسـتم کـه حریـف ضعیف اسـت 

و کار جـور شـد!
جـرو بحـث مـا شـروع شـد. زمانـی کـه جـر و بحـث 
شـروع می شـد، آلۀ ضبط صدا را در وسـط می گذاشـتند 
و صـدای هـردو طرف را ضبـط می کردند. با آنـان تقریبًا 
در مـواردی بـه توافـق می رسـیدیم، می گفتند تمـام. فردا 
بخیـر دوباره برگشـتیم یـک مقدار میوه شـما از آن طرف 
بیاوریـد و مـا هـم بـا خـود میـوه می آوریـم و همین جا 
نشسـته می خوریـم، فـردا کـه شـد طالبـان بـا خـود کیله 

آوردند.
*ایـن درسـت. بگوییـد کـه در نخسـتین دیـدار چه 

چیزهایـی را مطـرح کردیـد؟
اصـرار طالبـان بیشـتر روی رهایـی اسـرا و بـاز شـدن 
محاصـرۀ کنـدز بـود. مـا می گفتیـم و اصـرار داشـتیم که 
ایـن موضـوع جـزء بحـث اسـت و بیاییـد که ما و شـما 
روی اساسـات بحـث کنیـم؛ یعنـی چـه کاری کنیـم کـه 
بـار دیگـر هیـچ کسـی اسـیر نباشـد؛ بیاییـد روی عملیۀ 
صلـح کار کنیـم. منطق طالبـان معموالً این بـود و مولوی 
عبدالسـالم بعـد از آنکـه دانسـتند من هم قاری هسـتم و 

هـم مولـوی و زیاد از صلـح صحبت کردم، گفت: سـلیم 
صاحـب! زیـاد صلـح - صلـح نگو! 

گفتـم چـرا؟ گفت: » در حدیث شـریف آمده   -
کـه یکـی »خراسـان« و یکی »ُغراسـان« همیـن قیامت از 
اسـت!« افغانسـتان  ُغراسـان  می شـود؛  برپـا  »ُغراسـان« 
مـن بـا خنده گفتـم: مولـوی صاحب! همین قـدر می دانم 
و معلوماتـی را کـه از احادیـث پیامبـر خـدا )ص( دارم 
یکـی همان شـرایطی کـه برای قیامـت گفته شـده، کاماًل 
تکمیـل نشـده و دوم گفتـم کـه همیـن قـدر می دانـم و 
چنانـی کـه در روایـات آمـده، قیامـت در روز جمعه برپا 
خواهـد شـد مـا و شـما در روز شـنبه قرار داریـم تا روز 
جمعـه فاصلـۀ زیـادی داریـم. در حدیـث شـریف آمـده 

کـه بیـن شـما و برپایـی روز قیامت اگر یک سـاعت هم 
فرصـت داشـتید تـا کـه یک نهـال غـرس کنیـد، فرصت 
را از دسـت ندهیـد و نهـال را غـرس کنیـد. برایش گفتم 
کـه فرصـت زمانـی ما و شـما با قیامـت پنج روز اسـت، 

بیـا نهـال دوسـتی را مـا و خـودت غـرس کنیـم، قیامت 
می آیـد و نـه ایـن پادشـاهی برای تـو می ماند و نـه برای 
مـن! بیاییـد حداقـل تـا چهـار روز دیگـر در مصالحـه 
زنده گـی کنیـم و وقتـی قیامـت می آیـد ایـن دلیل اسـت 
کـه هرچـه زودتر باید صلـح کنیم. نمانیـده طالبان گفت: 
در افغانسـتان هیـچ صلـح نمی آید و شـما خود را خسـته 

نسـازید. در روز نخسـت ایـن مبحث را داشـتیم. 
]چنـد روز گفـت وگـو ادامـه یافـت و هـر روز [ طبعـًا 
طالبـان کیلـه می آورنـد و مـا هـم بـا خـود انگـور مـی 
مـا هـم  میلـه می کردیـم و جـر و بحث هایـی  بردیـم، 
ادامـه داشـت. در آخـر بـا طالبان بـه این نتیجه رسـیدیم 
و توفـق کردیـم کـه سـیزده نفر از علمـا را مـا بـه عنـوان 

هیـأت انتخـاب کنیـم و سـیزده تـن را طالبـان انتخـاب 
کننـد و ایـن هیـأت بیسـت و شـش نفری با هم نشسـت 

کننـد و روی میکانیسـم و نقشـۀ راه کار کننـد.
جالـب ایـن بـود کـه هـر روز تـا عصر همـراه بـا طالبان 
روی یـک مبحـث بـه توافـق می رسـیدیم وقتـی فـردا بر 
می گشـتند از الـف دوبـاره شـروع می کردیم؛ چـون آنان 
صـدا را ضبـط می کردنـد و می رفتنـد و هر کسـی که بود 
رهنمایی شـان می کـرد و مبحـث از سـر شـروع می شـد. 
می گفتـم که مـا دیروز تا این جا رسـیده بودیـم و طالبان 
می گفتنـد کـه نخیـر، همین گپـک چطور می شـود و اگر 
از همیـن جـا ما و شـما شـروع کنیـم، باز تا یـک مرحله 

می رسـید و فـردا عیـن مسـأله تکرار می شـد...

*چند روز با هم نشست داشتید؟
دوام دار نبـود و گاهـی در میـان فاصلـه ایجـاد می شـد، 
بـه صـورت جمعی تقریبـًا در سـیزده-چهارده روز پنج-

داشتیم. نشسـت  شش 
در نهایـت، لیسـتی از سـیزده تـن علمـا را مـا بایـد آماده 
می کردیـم. قـرار بـر ایـن شـد کـه فـردا بایـد هـر دو 
طـرف، لیسـت اعضـای هیأت را بـه یک دیگر بسـپارند. 
آمرصاحـب شـهید )احمد شـاه مسـعود( به حدی تشـنۀ 
صلـح بـود از طریـق مخابرۀ جگـواری که همـراه ما بود 
لحظـه بـه لحظـه از مـا می پرسـید و مـا برایـش اطمینان 
می دادیـم. فردا که شـد ما لیسـت خود را گرفتـه رفتیم و 
وقتـی رسـیدیم، گفتم که لیسـت؟ گفتند: لیسـت ما آماده 
نشـد! مـن گفتم کـه فیصلـۀ نهایی مـا تبادلۀ لیسـت بود. 

خـی بـرای چـه آمده ایم؟! 
بـا آمرصاحب تمـاس گرفتیـم، قهرمان ملی کشـور، بنابر 
همـان شـوق و عالقه یـی کـه بـه صلـح داشـت، خالف 
مصلحـت گفـت: »خیـر اسـت، چـه تفـاوت دارد، شـما 
لیسـت خـود را تسـلیم کنیـد شـاید آنـان )طالبـان( فردا 

بیاورند«
 مـا لیسـت خـود را بـه هیـأت طالبـان سـپردیم و فـردا 
در وقـت مشـخص کـه بایـد می آمدند و لیسـت سـیزده 
نفـر شـان را می آوردنـد نامدنـد؛ ایـن بـار نیـز رفتنـد و 

برنگشـتند.
بـه آمرصاحـب )احمـد شـاه مسـعود( گفتم: شـماری از 
افـرادی که لیسـت شـان را به طالبـان سـپردیم  در کابل، 
پاکسـتان و کویتـه هسـتند. شـهید احمـد شـاه مسـعود 
گفـت کـه هرچـه زودتـر ایـن علمـا را خبر کن. دسـت 

بـه کار شـدیم و شـماری از آنان را زنگ زدیـم. از جملۀ 
لیسـت مـا مولـوی غالم محمـد غریب کـه در کمیسـیون 
حقـوق بشـر کار می کـرد، مولـوی نیک محمـد؛ ایـن دو 
نفـر از قندهـار بودند. مولـوی عطا محمـد از هلمند بود، 
مولـوی کفایـت اهلل از والیـت تخـار بـود در صـدد ایـن 
شـدیم کـه هر چـه زودتر ایـن چهره ها را بـه مناطق امن 
انتقـال دهیـم، چـون در آن زمـان جایی دیگری نداشـتیم 
تـالش کردیـم تـا اکثریـت ایـن علما خـود را به مشـهد 
رسـاندند و در مشـهد جـا بـه جـا و اعاشـه شـدند، بعد 
از آن شـماری از ایـن علمـا را ماننـد مولـوی غالم محمد 
غریـب کـه عضو شـورای عالـی دولت شـد را بـه جبهه 
انتقـال دادیـم کـه شـماری از ایـن چهره هـا بـه داخـل 
جبهـه آمدنـد و برخی های شـان در مشـهد ماندنـد؛ امـا 
از آن جملـه 13 نفـر تعـدادی بـه دسـت طالبـان افتادند، 
یکـی مولـوی عبدالرحیـم خنجانی بـود که زیر شـکنجۀ 
طالبـان وفـات کـرد، قـاری صاحـب سـفید کـه خطیـب 
مسـجد پـل خشـتی بـود؛ طالبـان او را زیـاد شـکنجه  
کردنـد و بعـداً وفـات کرد و ایـن بود سرنوشـت مذاکرۀ 
دیگرمـان بـا طالبـان. در میـان ایـن دو مذاکـره )مذاکـرۀ 
اسـالم آبـاد و خـط جنـگ در بگـرام( مذاکـرۀ دیگـری 
بـا حضـور جنـاب محمـد یونـس قانونـی در عشـق آباد 
صـورت گرفـت و از طـرف طالبـان باز هـم وکیل احمد 
متـوکل حضور داشـت. در این مذاکره نیـز روی مواردی 
بـه توافـق رسـیده بودنـد و بـر اسـاس توافقـات همیـن 
نشسـت بـود کـه جنـاب قانونـی صاحـب در گفته هـا و 
حرف هایـش اعـالم و ابـراز خوشـبینی کـرده بـود، امـا 
بازهـم طالبـان برگشـتند و بـه وعده هایی کـه داده بودند 
پابنـد نماندنـد کـه ایـن پروسـه هم جـا به جا قطع شـد. 
بایـد بگویـم کـه صحبت هـای ما از یـک موقف بـود، از 
قـدرت و صالحیـت صحبـت می کردیم از بـا صالحیت 
بـودن خـود صحبـت می کردیـم و ایـن که مـا صالحیت 
عـام و تـام داریـم و بـا هـم صحبـت کنیـم. مشـکلی که 
در هیـأت طالبـان بـود همیـن هیچ وقت 
و در هیـچ مذاکـره از دهـن هیأت طالبان 
صالحیـت  مـا  بگوینـد،  کـه  نشـنیده ام 
داریـم، عـرض و شـکایت شـان از بـی 
صالحیتـی بـوده اسـت و می گفتنـد کـه 
مـا همیـن قدر صالحیـت داریـم که این 
از  بیشـتر  می زنیـم.  برای تـان  را  حـرف 
ایـن، مـا صالحیـت نداریـم. ایـن حرف 
جـان دار اسـت و حتا همیـن لحظه یی با 
شـما مصاحبـه دارم همین وضعیـت جریـان دارد. هیأت 
بـا صالحیـت را نمی فرسـتند یـا یـک چیـزی برای شـان 
کلمـۀ  دو-سـه  می خواننـد،  آنـان  و  می کننـد  نوشـته 
می گوینـد و حرف هـای تـرا گرفتـه می رونـد و دوبـاره 
بـا جـواب بـر می گردنـد؛ متأسـفانه خودشـان صالحیت 

نمی داشـته باشـند.
ملـی  قهرمـان  و  آمـد  میـان  بـه  کـه  تحوالتـی  از  بعـد 
کشـور بـه شـهادت رسـید و حکومـت جدیـد روی کار 
آمـد، مـن کـه در دور حکومـت حامد کرزی سرپرسـت 
وزارت حـج و اوقـاف بـودم، یکی-دو مرتبه در شـورای 
وزیـران پیشـنهاد کـرده گفتـم کـه یـک هیأتـی مرکب از 
چهل-پنجـاه تـن از علمـای درون کشـور برونـد و بـا 
علمـای پاکسـتان بنشـینند. در آن زمـان، در هیـچ جایـی 
از افغانسـتان ناامنـی و جنگ وجود نداشـت و متأسـفانه 
بـه همیـن دلیـل ایـن پیشـنهاد را دولـت ناشـنیده گرفت 
بـا ایـن برداشـت کـه موضـوع طالـب ختم شـده اسـت 
تـا ایـن کـه مشـکالت و جنجال هـا بـه میـان آمـد. در 
ایـن میـان، دولـت شـورای عالـی صلـح را ایجـاد کرد و 
می دانیـم دسـت آورد ایـن شـورا چـه بـود، بـا یـک نفـر 
بسـیار گـرم گرفتنـد کـه در نهایـت دو کانـدار برآمـد و 
بـا کسـی دیگـری گـرم گرفتند کـه باعث شـهادت رهبر 
جهـاد و مقاومـت اسـتاد برهان الدیـن ربانـی شـد. دولت 
هـم آدرس مشـخص دیگری را نیافت تـا آن را دق الباب 
کنـد و حسـاب طالبـان را بیابـد و طالبـان هم بـه مذاکره 
آمـاده نشـدند تـا ایـن که سـال گذشـته توسـط موسسـۀ 
پکـواش زمینه سـازی شـد. سـال گذشـته یـک مرتبـه به 
قطـر رفتیـم و بـا طالبـان دیـدار داشـتیم. در ایـن دیـدار 
هـم طالبـان یک متن هشـت صفحه یـی را در هشـت-نُه 
مـاده داشـتند کـه آن را خواندنـد کـه تقریبـًا حرف هـای 
تکراری داشـتند. شـیرمحمد سـتانکزی آن را خوانده بود 
و اعضـای دیگـر شـان در حـول و حـوش همیـن بیانیـه 
حرف هایـی داشـتند و زمانـی کـه یـک انـچ ایـن طـرف 
و یـا آن طـرف می کشـاندیم، می گفتنـد کـه صالحیـت 
نداریـم و بـرای مـا همیـن قـدر صالحیـت داده شـده، 
بعـد کـه در دوبـی هـم بـا آنـان دیـدار کـردم یـک گپ 
تـازه داشـتند و گفتنـد کـه بـه مـا اجـازه داده شـده تا با 

مجاهدیـن ارتبـاط برقـرار کنیم.

ادامه در شمارۀ بعد

تجربه هایـی از مذاکره  با طالبـان
گفت وگوی اختصاصی با مولوی عطاالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح

گفتگو: نظری پریانی/ بخش چهارم

 ما ليست خود را به هيأت طالبان سپردیم 
و فردا در وقت مشخص كه باید می آمدند و 
ليست سيزده نفر شان را می آوردند نامدند؛ 

این بار نيز رفتند و برنگشتند.
گفتم:  مسعود(  شاه  )احمد  آمرصاحب  به 
به  را  شان  ليست  كه  افرادی  از  شماری 
طالبان سپردیم  در كابل، پاكستان و كویته 
كه  گفت  مسعود  شاه  احمد  شهيد  هستند. 
هرچه زودتر این علما را خبر كن. دست به 
كار شدیم و شماری از آنان را زنگ زدیم. از 
كه  غریب  غام محمد  مولوی  ما  ليست  جملۀ 
در كميسيون حقوق بشر كار می كرد، مولوی 
بودند.  قندهار  از  نفر  دو  این  نيک محمد؛ 
مولوی  بود،  هلمند  از  محمد  عطا  مولوی 
این  بود در صدد  از والیت تخار  كفایت اهلل 
به  را  چهره ها  این  زودتر  چه  هر  كه  شدیم 
مناطق امن انتقال دهيم، چون در آن زمان 
تا  كردیم  تاش  نداشتيم  دیگری  جایی 
اكثریت این علما خود را به مشهد رساندند 
بعد  شدند،  اعاشه  و  جا  به  جا  مشهد  در  و 
مولوی  مانند  را  علما  این  از  شماری  آن  از 
عالی  شورای  عضو  كه  غریب  غام محمد 
كه  دادیم  انتقال  جبهه  به  را  شد  دولت 
شماری از این چهره ها به داخل جبهه آمدند 
از  اما  ماندند؛  مشهد  در  برخی های شان  و 
طالبان  دست  به  تعدادی  نفر   13 جمله  آن 
خنجانی  عبدالرحيم  مولوی  یکی  افتادند، 
بود كه زیر شکنجۀ طالبان وفات كرد، قاری 
خشتی  پل  مسجد  خطيب  كه  سفيد  صاحب 
بود؛ طالبان او را زیاد شکنجه  كردند و بعداً 
مذاكرة  سرنوشت  بود  این  و  كرد  وفات 

دیگرمان با طالبان.



فرمان  غنی  جمهور  ریيس  اشاره: 
آینده  ماه  یک  در  كه  است  داده 
المپيک و  چارچوب كاری كميتۀ ملی 
اداره تربيت بدنی باید تعيين شود.

كميتۀ  مسووالن  و  ورزشکاران  اما، 
تعيين  و  فرمان  این  المپيک  ملی 
را  جمهور  ریيس  طرف  از  هيأِت 
المپيک  كميته  ملی  كار  در  دخالت 
دانسته و دست به اعتراض زده اند.  
آن ها هشدار داده اند كه اگر دولت 
ادامه  المپيک  كميتۀ  در  دخالت  به 
ورزشی  المللی  بين  نهادهای  دهد، 
جهانی  رقابت های  از  را  افغانستان 

محروم خواهند ساخت. 

در ایـن مـورد گفت   وگویـی را بـا ظاهـر 
اغبـر رییـس کمیتـه ملـی المپیـک انجـام 

می خوانیـد. کـه  داده ایـم 
تشـکر، از این کـه بـه ایـن گفـت و شـنود 

وقـت گذاشـتید.
المپیـک  ملـی  کمیتـه  بـه  چگونـه  شـما 
برگشـتید و چگونـه توانسـتید رسـمًا بـه 
حیـث رییـس این کمیتـه انتخاب شـوید؟
نهادهـای  المپیک هـا ،  و  ورزشـی  ادارات 
اجتماعـی، غیـر انتفاعی و انتخابی هسـتند. 
از دو سـال بـه ایـن طـرف اداره المپیـک 
افغانسـتان از ادارۀ تربیت بدنی کشـور جدا 
شـده اسـت. رییـس کمیتـه ملـی المپیـک 
المپیکـی  فدریشـن های  روسـای  توسـط 
و افـرادی کـه بربنیـاد اسـاس نامۀ المپیـک 
حـق رای دارنـد، انتخـاب می شـوند و در 
ایـن انتخابـات نماینـدۀ شـورای جهانی و 
یـا هـم شـورای آسـیایی ورزش اشـتراک 

می کننـد.
ایـن شـورا بنابـر دوازده مـورد تخلـف در 
کمیتـه ملـی المپیـک، فهیم هاشـمی رییس 
پیشـین کمیتـه ملـی المپیـک را برکنار کرد 
و انتخابـات اضطـراری با حضـور نماینده 
نهادهـای بین المللـی دایر شـد و آقای باور 
هوتـک را به حیـث سرپرسـت کمیته ملی 
المپیـک تعیین کردند و پـس از آن نماینده 
المپیـک کشـور بـا برخـی از افـراد دیگـر 
چنـد مرتبـه به خانـۀ من مراجعـه کردند و 
از مـن خواسـتند دوباره به ایـن اداره بیایم. 
وقتـی من دوبـاره آمـدم انتخابـات برگزار 
فدریشـن ها  از  را  رای   53 بنـده  شـد. 
از  بیـش  و  آوردم  به دسـت  المپیکـی 
شـش مـاه می شـود کـه رسـمًا بـه عنـوان 
رییـس کمیتـه ملـی المپیـک ایفـای وظیفه 
می  کنـم و بـه نماینده گـی از افغانسـتان در 
اجـالس امریـکا کـه 203 کشـور جهـان 

در آن حضـور داشـتند، اشـتراک کـردم و 
در ترکمنسـتان نیـز نشسـتی بـا مسـووالن 
در  هم چنـان  و  داشـتیم  کشـورها  برخـی 
ایـن اواخـر 200 ورزش کار را بدون کمک 

دولـت بـه هندوسـتان فرسـتاده ایم.
علـت اینکه رهبـری دولـت می خواهد در 

امـور المپیـک دخالت بکند، چیسـت؟
شـکل  بـه  می خواهـد  جمهـور  رییـس 
اجبـاری و دیکتاتورانـه بـه زعـم خـودش 
تعییـن  المپیـک  افـراد را در کمیتـه ملـی 
کنـد، امـا جامعۀ ورزشـی تسـلط دولت به 
ایـن اداره را قبـول ندارنـد و هیـأت تعیین 
شـده از طـرف اداره امور و دادسـتانی کل 

نمی پذیرنـد.  را 
برگـزاری  آسـتانۀ  در  مـا  ورزشـکاران 
مسـابقات سـال 2016 برازیل  قـرار دارند. 
فرسـتادن  بـرای  برنامه یـی  هیـچ  دولـت 
کشـور  آن  بـه   ورزشـکاران  نماینـدۀ 
امـا سـایر کشـورها چهـار سـال  نـدارد؛ 
قبـل نماینده هـای خـود را بـه آن کشـور 
فرسـتاده انـد. اداره  تربیـت بدنی هیچ نوع 
امکانـات را در اختیـار ورزشـکاران قـرار 
نداده اسـت. بـه همیـن دلیل، اخیـراً باالتر 
از ده هـزار ورزش کار دسـت بـه اعتـراض 

زده انـد.
ورزشـکارانی که دسـت به اعتراض زده اند 

از دولـت چـه می خواهند؟ 
معترضـان خواهان برکنـاری رییس  تربیت 
بدنـی، لغـو فرمان رییـس جمهـور و عدم 
مداخلـۀ دولـت در کمتۀ المپیک هسـتند. 

اداره جهانـی  مربـوط  فوتبـال  فدارسـیون 
اداره  ایـن  بـه  فیفـا  اداره  اسـت.  “فیفـا” 
از  دولـت  اگـر  کـه  اسـت  داده  هشـدار 
نبـردارد،  ایـن کمیتـه دسـت  دخالـت در 
بازی هـای فوتبـال تیـم ملـی کشـور را بـه 

می اندازنـد. تعویـق 
انـدازی  راه  ورزشـکاران  کـه  اعتراضـی 
کرده انـد می خواهنـد  بـه گـوش بـزر گان 
راه  فـرا  خطـری  کـه  برسـانند  کشـور 
ورزشـکاران وجـود دارد و هـرگاه از اثـر 
افتـاد،  بـه تعویـق  غفلـت دولـت وزرش 
مقصـر اصلـی  محمد اشـرف غنـی رییس 

جمهـور کشـور اسـت، نـه آن هـا.
اگـر بـه مشـکل فعلـی در کمیتـۀ  المپیـک 
توجه نشـود، در سـال 2016 ورزشـکاران 
در کشـور برازیل اشـتراک کـرده می توانند 

یـا نه؟ 
اگـر ایـن مشـکل حـل نشـود و دولـت از 
ادارات ورزشـی  کاری  امـور  در  دخالـت 
دسـت نبردارد، ورزشـکاران مـا نمی توانند 
در مسـابقات 2016 برزیـل اشـتراک بکنند 

از  افغانسـتان  سـال  چهـار  مـدت  بـه  و 
مسـابقات جهانـی محـروم می شـود.

دولـت در برابـر اعتراضـات گسـترده یی که 
دیـروز راه انـدازی شـد، چه واکنش داشـته 

است؟ 
دولت سـه تا چهار محـل را برای اعتراض 
ورزشـکاران ایجـاد کرده اسـت کـه چمن 
حضـوری، سـاحه خیرخانه و کوته سـنگی  
اسـت؛ اما ورزشـکاران اعتـراض دارند که 
دولـت بایـد یـک جـای مناسـب را بـرای 
ادامـۀ اعتراضات شـان بایـد در نظـر بگیرد، 
مـواد  معتـادان  از  پـر  حضـوری  چمـن 
مخـدر اسـت و تاهنـوز واکنـش دیگـری 
بـه شـکل رسـمی و غیر رسـمی بـه کمیته 
ملی المپیک و ورزشـکاران نرسـیده سـت، 
اگـر دولـت به این مشـکالت توجـه نکند، 
والیـات  و  مرکـز  در  سـختی  مشـکالت 

دامنگیـر ملـت خواهد شـد.
آقـای اغبـر، اگر دولت به مشـکالت شـما 
توجـه نکنـد، چـه واکنشـی در برابر دولت 

نشـان خواهید داد؟ 
من به اسـاس خواسـت جوانان ورزشـکار 
شـده ام.  انتخـاب  پُسـت  ایـن  در  کشـور 
توجـه   مشـکالت  ایـن  بـه  دولـت  اگـر 
نکنـد، جوانـان و جامعـه ورزشـی تصمیم 
می گیرنـد کـه در برابـر دولت چـه واکنش 

دهند. نشـان 
آیـا شـما فرمـان فعلی رییـس جمهور غنی 
را دخالـت مسـتقیم در امـور کاری کمیتـۀ 

المپیـک می دانید؟  ملـی 
100درصـد  رییس جمهـور  فعلـی  فرمـان 
المپیـک  کمیتـۀ  کار  در  مسـتقیم  دخـال 
اسـت، این موضـوع قومندانی امنیه نیسـت 
کـه اداره امـور هیـأت به خاطر بررسـی کار 
او تعییـن بکنـد، اگر در کمیتـه  ملی المپیک 
کار خـالف قانونـی اساسـی کشـور باشـد 
ایـن حـق  امـا  بکننـد،  پرسـان  می تواننـد 
ندارنـد کـه  اسـاس نامـۀ یک فدریشـن را 

بـه دل خود بسـازند.
در اخیـر از برنامه یی کـه  در آینـده بـرای 

ورزشـکاران داریـد، بگویـد؟ 
در حـال حاضـر دولـت مـا را مصـروف 
کشـمکش بـا خـود سـاخته اسـت و مـا 
بایـد از گزنـد دولت دور شـویم تـا بتوانیم 
برنامـه خـود را برای ورزشـکاران تشـریح 
بکنیـم امـا، در حـال حاضـر تمـام تـوان و 
نیـروی مـا در کشـمکش های بی مـورد بـا 

دولـت مصـروف شـده اسـت.

سپاس از شما
تشکر
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بخش دوم

زمانـی کـه تنهـا می شـوید، می توانـد »زمان بازی« باشـد؛ یک فرصت مناسـب 
بـرای کشـف مفهـوم شـادِی کودکـی و خودانگیخته گـی. پس اگر بـا خودتان 

دوسـت باشـید، هرگز تنهـا نمی مانید!
عشق به خود را جایگزین خشم به خود کنید 

عـادات ذهنـی منفـی، یکـی از عواملی سـت کـه مـردم را از خود فـرار داده و 
بـه دیگـران وابسـته می کنـد. احتمـال دارد که شـما در گذشـته به سـر ببرید یا 
عجـول باشـید و یـا بیـش از حد فکـر کنید و شـاید هم بـه نتایج کامـل برای 

خودتـان تأکیـد دارید. 
خشـونت بـه خـود، محصـول کنتـرل زنده گی با زور و اجبار اسـت که شـامل 
عصبانیـت نسـبت بـه دیگـران می شـود؛ زیـرا چگونه گـی احسـاس درونـی 
شـما نسـبت بـه دنیاسـت. راه حـِل مناسـب در برابـر این امـر این اسـت که با 
خودتـان بـه صـورت مثبت بـه گفت وگـو بپردازیـد، از لحظات حضـور حال 

و یـا حواس پرتـی سـازنده در خـود لـذت ببرید.
شناخت و عبور از الگوهای مخرِب دوران کودکی

بسـیاری از نیازهـا ممکـن اسـت از اتفاقات سـخِت دوران کودکی سرچشـمه 
گرفتـه شـده باشـد. شناسـایی ایـن وقایع و پاسـخ گویی بـه ایـن رخدادها، در 
نقـش یـک کودک، یـک روش عالی برای شـناخت و بررسـی چرایی و درگیر 
شـدن در وابسـته گی های عاطفـی اسـت. نقـش امـروز مـا، تغییـر گذشـته یـا 
جبـران آن نیسـت. بـه عبـارت دیگـر، نقـش زمان حـال، معکوس کـردن و یا 

جبران کردن گذشـته نیسـت.
از انگیزه های آنی بدون تفکر قبلی )تکانشی( بگذرید

وابسـته گی عاطفـی می توانـد احساسـات گیج کننده یی به همراه داشـته باشـد. 
واکنـش آنـی، بـه حـاالت درونـی می توانـد بسـیار خطرنـاک باشـد. اگرچـه 
ممکـن اسـت یـک ایـدۀ تکانشـی، عالـی بـه نظـر برسـد، اما چـه بسـا نتایج 
وخیمـی بـه همـراه داشـته باشـد. پـس ارزش آن را دارد که کمـی مکث کنید 

و از آن دوری بجوییـد.
با احساساِت خود روبه رو شوید و آن ها را قبول کنید 

برخـی مواقـع ممکـن اسـت کـه شـما نیـاز بـه روبه رو شـدن بـا احساسـاِت 
دردناکـی کـه در حـال تجربـۀ آن هسـتید، داشـته باشـید. بسـیاری از مـردم 
احساسـاِت فیزیکـی خـود را پـس می زننـد، بـه جـای این کـه آن را مسـتقیمًا 
حـس کننـد. ایـن کار باعـث می شـود کـه از احساسـاِت خـود فراری شـده و 

شوند. وابسـته 
مکانیسم های غلبۀ سالم را ایجاد کنید

ایـن واقعیت که احساسـاِت ناراحت کننـده منجر به واکنش های غیرمسـووالنه 
می شـود، نبایـد این طـور تلقـی گـردد که شـما در مـورد این که چه احساسـی 
داریـد، نبایـد کاری انجـام دهید. بلکه بهتر اسـت یک اسـتراتژی آماده داشـته 
باشـید کـه چه گونه بـا خودتان برخوردی سـازنده داشـته باشـید. مثـاًل این که 

چه گونـه آرامـش بیابید در مـواردی که مضطرب و آزرده هسـتید.
تشخیص دهید که چه زمان شروع می کنید به چسبیدن

یـک خودشناسـی ماجراجویانـه به شـما کمک می کنـد تا الگوهای وابسـته گی 
در رفتـار یـا افکارتـان را بهتـر بشناسـید و بـر آن هـا غلبـه کنیـد. یـک مثـال 
می توانـد نگـرش خواسـتن »همـه یـا هیـچ« از مردم باشـد بـه جـای این که از 

چیـزی کـه آزادانـه به شـما ارایه شـده، قدردانـی کنید.
هرگـز اجـازه ندهیـد که خوشـبختی شـما به چیزی کـه ممکن اسـت آن را از 

دسـت دهید، وابسـته شود.

چه طور 

از وابسته گی 

عاطفی رها 

شویم؟

هشدار ظاهر اغبر از دخالت دولت در کمیتة المپیک: 

اگر مداخله ها ادامه یابد
چهارسال از مسابقات محروم می شویم

گفت وگوكننده: ابوبکر مجاهد
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مركز دراسات الجزیره
حسن ابو هنيه

برگردان و اختصار: سيد اسام ده نمکی

قـدرت نظامی یـی را کـه تنظیـم دولت اسـالمی داعش، پس 
از سـیطره بـر شـهر موصـل در عـراِق سـال 2014 از خـود 
نشـان داد ـ و پس از این که توانسـت پیروزی های سـریع و 
چشـم گیری را در برابـر ارتش عـراق در شـهرهای مختلِف 
ایـن کشـور رقـم بزنـد، و بعـد از این کـه  فرقـۀ 17 ارتـش 
سـوریه را در منطقـۀ »رقـه« و فـرودگاه نظامـی »الطبقـه« در 
هـم کوبیـد ـ پیش مرگ های کـرد عراق را نیز به سرنوشـت 
مشـابه ارتـش سـوریه و عـراق دچـار نمـود و پرسـش های 
زیـادی را پیرامـون عوامـل و اسـباِب پیروزی هـای تنظیـم 
دولـت اسـالمی داعـش که بعضی هـا آن را اسـرار و معمای 

عصر دانسـتند، مطـرح کرد. 
توانایی هـای تنظیـم دولـت اسـالمی داعـش، تنهـا در بخش 
نظامـی خالصـه نمی شـود. در بُعـد اقتصادی، میـزان ذخیرۀ 
مالـی تنظیـم دولـت اسـالمی داعـش، از گـراف آن چـه کـه 
تمـام جریان هـای جهـادی در اختیار دارند، باال رفته اسـت؛ 
موضوعـی کـه نشـان می دهـد داعـش از کادر حرفه یی یـی 
می کنـد،  مدیریـت  را  حیاتـی  و  مهـم  بخـش  ایـن  کـه 

اسـت.  برخوردار 
در بـازِی امنیتـی نیـز تنظیـم دولـت اسـالمی داعـش، تـوان 
باالیـی از خـود در تصرف شـهر »موصل«، تـرور فرماندهان 
امنیـت  تأمیـن  و  خویـش  معـارض  جهـادی  جریان هـای 
سـازمان های  تعقیـب  مـورد  کـه  خـود  ارشـد  فرماندهـان 
موفقیـت  اسـت؛  داده  نشـان  هسـتند،  اسـتخباراتی جهـان 
اسـتخباراتی و امنیتی یـی کـه مهارت هـای بلنـد معلوماتـی 

می طلبـد.   تخنیکـی  و 
این هـا تنهـا مـواردی نیسـتند کـه تنظیـم دولـت اسـالمی 
داعـش، ویژه گی هـای خـود را نسـبت به دیگـر جریان های 
جهـادی، از خـالل آن  تبارز داده باشـد. در عرصـۀ تبلیغاتی، 
بهره گیـری از شـبکه های اجتماعـی، مونتـاژ فلـم بـا کیفیِت 
انگلیسـی، دسـتاورد دسـتگاه  بـاال بـه زبان  هـای عربـی و 
تبلیغاتـی تنظیـم دولـت اسـالمی داعـش، مـورد بحـث و 
قـرار  مطبوعاتـی  و  رسـانه یی  امـور  کارشناسـاِن  بررسـِی 

اسـت.  گرفته 
ایـن بحـث، تحوالت پیـش آمده در سـاختار هیکلـی تنطیم 
دولـت اسـالمی داعـش را از زمانـی کـه  زیر نـام »جماعت 
توحیـد و جهـاد« در عـراق شـروع بـه فعالیـت نمـود، تـا 
مرحلـۀ تبعیـت از القاعـده، تأسـیس دولـت عراق اسـالمی 
و عـروج به اعـالن خالفت اسـالمی، زیِر پوشـش می گیرد.  

1. ساختار جماعت توحید و جهاد
در سـپیده دمِ تسـلط نیروهـای ایـاالت متحده بر عراق سـال 
2003، ابومصعـب زرقـاوی، تشـکیِل مجـدد بانـد جهـادی 
خـود را کـه - در والیـت هـرات افغانسـتان هسـتۀ آن را 
شـکل داده بـود، دوبـاره آغـاز نمـود و شـخصیت های مهم 
و ارادتمنـد بـه عقیـدۀ جهـاد جهانـی را در عـراق بـه دورِ 

خـود جمـع کرد. 
ابومصعـب زرقـاوی؛ ایدیولـوژی، قواعـد فکـری و فقهـِی 
تنظیـم »جماعـت توحید و جهـاد« را بر پایۀ افـکار دینِی ابو 
عبـداهلل مهاجـر کـه در شـکل گیری عقیـدۀ جهـادی و منهج 

فقهـِی او نقش سـازنده داشـت، بنـا نمود. 
2. ساختار تنظیمِی »قاعدۀ الجهاد در عراق«

و  دشـوار  گفت وگوهـای  و  تمـاس  هشـت ماه  از  پـس 
نفس گیـر میـان تنظـم »جماعت توحیـد و جهاد« و سـازمان 

از  انعطافـی  زرقـاوی  ابومصعـب  این کـه  بـدون  القاعـده، 
خـود نشـان دهـد، در مقابـل بیعـت بـا اسـامه بـن الدن در 
سـال 2004، القاعـده را بـه قبـول پیش شـرط های خـود که 
ـ عبـارت از عـدم تغییـِر اسـتراتژی و اسـلوب »جماعـت 
توحیـد و جهـاد« بـود ـ ناگزیـر نمـود.  بـر اسـاس تفاهـم 
زرقـاوی و القاعـده، »جماعـت توحیـد و جهاد« بـه »قاعدۀ 

الجهـاد فـی بـالد الرافدیـن« تغییـر نـام داد.  
مشـت  بـا  کـه  ـ  زرقـاوی  ابی مصعـب  معاونـت:  پسـت 
آهنیـن امـورِ تنظیمـی »قاعـدۀ الجهـاد«  را رهبـری می نمود 
ـ به خاطـر جلوگیـری از بـروز خـالی احتمالـی در رهبرِی 
تنظیـمـ  کـه ممکـن اسـت در پـی قتـل و یـا دسـتگیری او 
اتفـاق بیــفتد ـ اقـدام بـه ایجـاد پسـت معاونـت در بدنـۀ 
تنظیـم »قاعـدۀ الجهـاد در عـراق« نمـود و ابـی عبدالرحمن 

عراقـی را بـه حیـث معـاون خـود برگزیـد.  
بخـش نظامـی: مسـوولیت بخـش نظامـی بـه ابـی اسـید 
عراقـی تعلق گرفـت و در این مرحله، تنظیـم »قاعدۀ الجهاد 
در عـراق« دسـت بـه تشـکیل دسـته های کوچـک و بزرگ 
نظامـی زد کـه نظـر بـه قوانیـن داخلـی، در تعییـن اهـداف 
کوچـک نظامـی، بـدون مراجعـه بـه مرکـز فرماندهـی، از 

اسـتقالل عمـل برخـوردار بودنـد.
هیـأت شـرعي: وظیفـۀ بررسـی و بحث هـای فقهی یـی را 
داشـت کـه »تنظیـم قاعـدۀ الجهـاد در عـراق«، به خاطر رفع 
شـبهات شـرعی از معتقدات و افـکار خود نیازمنـد آن بود.
بخـش مطبوعاتـی: در این بخـش، پی ریزی شـگرد تبلیغاتی 
ابـی میسـرۀ  بـه دوش  الجهـاد در عـراق«  »تنظیـم قاعـدۀ 

عراقی گذاشـته شـد.
کمیتـۀ مالـی: »تنظیـم قاعـدۀ الجهـاد در عـراق«، جهـت 
تمویـل فعالیت هـای خویش، نیاز بـه موارد مالی یی داشـت 
کـه می بایسـت هزینـۀ فعالیت هـای ایـن گـروه را تأمیـن 
کنـد و در ایـن زمینـه تأسـیس کمیتـۀ مالـی و راه انـدازی 
شـبکه های جمـع آوری امـوال، در داخل و خـارج از عراق، 
توانسـت احتیـاج مالـِی »تنظیـم قاعـدۀ الجهاد در عـراق« را 

سـازد. مرفوع 
3. تأسیِس دولت عراق اسالمی  

ابی مصعـب زرقـاوی پـس از مـرگ خـود در سـال 2006، 
تنظیـِم منسـجم، قدرتمند و به کمال رسـیدۀ »قاعـدۀ الجهاد 
در عـراق« را بـه میـراث گذاشـت، و پیـرواِن او بـا اتـکا 
بـه میـراث بـه جـا مانـده از زرقـاوی، عـزم خـود را بـرای 
تأسـیس دولـت اسـالمی در عـراق؛ بـر مبنای هویت سـنی 
جـزم نمودنـد. و در 15 اکتوبر سـال 2006  دولت اسـالمی 
عراق در شـهرهای سنی نشـیِن انبـار، کرکوک، نینـوا، دیالی، 

صالح الدیـن، بابـل و واسـط عـرض وجـود نمـود. 
در سـال 2010، زمانـی کـه خبـر کشـته شـدن امیـر دولـت 
اسـالمی عـراق ـ ابـی عمـر بغـدادی ـ و وزیـر جنگـش ـ 
ابـی حمـزه مهاجـر ـ رسـانه یی شـد، تنظیم دولت اسـالمی 
عـراق بـه گونۀ بسـیار سـریع دسـت بـه تبدیـل فرماندهاِن 
خـود زد و عناصـر عراقـی بر مفاصل قدرت دولت اسـالمی 
عـراق مسـلط شـدند و بـه تاریـخ 16  مـی 2010  بیانیـۀ 
»مجلـس شـورای مجاهدیـن«، ابو بکـر بغـدادی را منحیث 

امیـر دولـت اسـالمی عـراق اعـالن نمود. 
4. ساختار تنظیمی دولت اسالمی خالفت

تنظیـم دولـت اسـالمی داعـش، از لحـاظ هیـکل تنظیمـی 
جهـادِی  جریان هـای  پیشـرفته ترین  از  اداری،  فعالیـت  و 
معاصـر در جهـان شـناخته می شـود و سـاختار تنظیمی آن، 
ترکیبی سـت میـان سـاختار کالسـیک تنطیم هـای جهـادی 
و تیـورِی فقـه »سـلطانی« نظریـۀ فقهی یـی کـه متمایـل بـه 

اسـت.  »سـلطان«  بی حدوحصـر  صالحیـت 
خلیفـه: سـاختار تنظیمـی دولت اسـالمی داعـش، بر اصول 
و مبانـِی فقهـی و شـرعی بنـا شـده اسـت کـه خلیفـه، پس 
از این کـه واجـد شـرایِط عالـم شـرع، هاشـمی تبار و سـالم 
بـودِن عقل و هوش باشـد، مطابـِق احکام فقه »سـلطانی« به 

مسـند خالفـت انتخاب می شـود. 
مجلس شـورا: مجلس شـورا، یکی از مهم ترین موسسـات 
در تنظیـم دولـت اسـالمی داعش هسـت که وجـود خود را 
از زمـان ابی مصعـب زرقـاوی تـا مرحلـۀ ابی عمـر بغدادی 

و خالفـت ابوبکر بغـدادی حفظ نموده اسـت.
اهـل حـل و عقـد: »اهـل حـل و عقـد« مفهومـی ثابـت و 
اسـتوار در فقه سیاسـِی اسـالمی است؛ شـورایی که ترکیب 
و  سیاسـیون  رهبـران،  علمـا،  از  بزرگـی  طیـف  الزامـًا  آن 
بـزرگان قـوم را کـه دارای درک سیاسـی و علـم شـرعی 

باشـند، در بـر می گیـرد. 
هیـأت شـرعی: هیـأت شـرعی یکـی از رکیزه هـای مهـم 
قـدرت در تنظیم دولت اسـالمی »داعش« به شـمار می رود. 
بـه تقلیـد از این کـه همواره ابی مصعب زرقـاوی، حواریون 
خـاِص خود را به این پسـت مـی گماشـت، بااعتمادترین ها 

بـه عضویـت هیأت شـرعِی برگزیده می شـوند. 
کمیتـۀ مطبوعاتـی: هیـأت مطبوعاتـی در سـاختار تنطیمی 
دولت اسـالمی داعـش، از جایگاه ویژه یی برخوردار اسـت. 
تنظیـم دولت اسـالمی داعـش، در میان تنظیم هـای جهادی، 
ایدیولـوژی  تنظیمی سـت کـه در راسـتای پخـش و نشـِر 
و عقیـدۀ سـلفی گرِی جهـادی، از شـبکۀ عنکبوتـی بهـرۀ 
بسـیاری گرفتـه اسـت؛ تـا جایـی کـه موفـق شـد مفهـوم 
»جهـاد الکترونـی« را بـه قامـوس تنظیم هـای جهـاد جهانی 

نماید.  اضافـه 
بیت المـال: تنظیـم دولـت اسـالمی داعش را از لحـاظ مالی 
جهـادی  حرکت هـای  تاریـِخ  جریـان  غنی تریـن  می تـوان 
برشـمرد. و ذخیـرۀ مالـی تنظیم دولت اسـالمی داعش، فوِق 
دارایـی سـازمان القاعـده و جریان هـای حول و حواشـی آن 

برآورد شـده اسـت. 
پـس از این کـه تنظیـم دولـت اسـالمِی داعـش، بـه اراضـی 
وسـیعی در سـوریه و عراق، در سـال 2014، دسـت یافت، 
مـوارد و منابـع مالـی آن رو بـه افزایـش نهـاد. طبـق برخی 
اسـالمی  دولـت  تنظیـم  مالـِی  ذخایـر  میـزان  گزارش هـا، 
داعـش، بـه دو میلیـارد دالـر می رسـد. مهم تریـن مصـادر و 

منابـع مـوارد مالـی تنظیـم عبـارت اند: 
 1. کمـک و تبرعـات: گزارش هـای مطبوعاتـی حاکـی از 
آن انـد کـه: بسـیاری از ثروتمنـدان خلیجـی، تنظیـم دولت 
اسـالمی داعـش را در سـوریه و عراق کمک مالـی می کنند.
تلویزیونـِی  کانال هـای  و  منابـر  زکات:  و  صدقـات    .2
زیـادی در میانۀ سـال های 2011-2012 مـردم را ترغیب به 
فرسـتادن زکات و صدقـات بـه سـمت جهادی های سـوریه 
و عـراق نمودنـد کـه عمـدۀ مبالغ سـرازیر شـده بـه این دو 

کشـور در اختیـار تنظیـم دولـت اسـالمی داعـش و جبهـه 
»النصـره« قـرار گرفت. 

3.  گـروگان گیـری: تنظیم دولت اسـالمی داعش، سـاالنه 
سـود کالنـی را کـه بـه میلیون هـا دالـر بالـغ می شـود، از 
سـازمان های  کارمنـدان  خارجـی،  شـهروندان  اختطـاف 

مـی آورد. به دسـت  غربـی  روزنامه نـگاران  و  بین المللـی 
4. تصـرف امـوال تجارتـی و مـوارد مالی مناطقـی که بر آن 
تسـلط دارند: بیمارسـتان ها، مراکـز تجارتی، رسـتورانت ها، 
شـرکت های بـرق و آب در مناطـق تحـت کنتـرول داعش، 
از موسسـاتی هسـتند کـه ماهانـه میلیون هـا دالـر بـه جیـب 

می ریزند. داعـش 
5.  ثروت هـای طبیعـی و معـادن: تنطیـم دولـت اسـالمی 
داعـش، برعـالوۀ تصـرف معـدن طـال در شـهر موصـل، بر 
بیـش از هشـتاد چـاه نفـت کوچـک و بـزرگ در سـوریه و 
عـراق تسـلط دارد کـه از راه اسـتخراج نفـت و قاچـاق آن، 

ماهانـه ملیون هـا دالـر به دسـت مـی آورد.
6.  مالیـات: یکـی از مصـادر و منابـع مهـِم درآمـد مالـِی 
تنظیـم دولت اسـالمی داعش، وضـع مالیات بر کسـبه کاران 
و شـرکت های تجارتی یـی هسـت کـه طبق آمارهـای گرفته 
شـده، ماهانـه بیـش از شـش میلیـون دالـر به خرانـۀ داعش 

اضافـه می کننـد. 
7.  امـوال حکومتـی: طبـق گـزارش بانـک مرکـزِی عراق، 
تنظیـم دولـت اسـالمی داعش بـه ده هـا میلیون دالـر ذخایر 
مالـِی دولـت عـراق در بانـک دولتـِی شـهر موصـل دسـت 
یافـت و همین گونـه موفـق شـد در بعضـی شـهرهای دیگِر 

عـراق و سـوریه نیـز بر امـوال حکومتی مسـلط شـود. 
8.  زراعـت و حبوبـات: تنظیـم دولـت اسـالمی داعـش بـر 
بخـش عظیمـی از زمین های زراعتی سـوریه و عراق تسـلط 
دارد و یک سـومِ حاصـالت گنـدم عـراق سـاالنه در اختیـار 

ایـن تنظیـم قـرار می گیرد.
در  مهمـی  تشـکیل  نظامـی،  مجلـس  عسـکری:  مجلـس 
سـاختار تنظیمـی داعش پنداشـته می شـود و تعـداد اعضای 

آن، عمدتـًا از 9-13 نفـر تجـاوز نمی کنـد.
مجلـس امنیتـی: مجلـس امنیتـِی تنظیـم دولـت اسـالمی 
داعـش بـه ریاسـت ابو علـی انباری، یکی از افسـران سـابق 
اسـتخباراتی  امـور  ارتـش عـراق، مسـوولیت  اسـتخبارات 
قلمـرو خالفـت، تأمیـن امنیـت خلیفـه، پی گیـری و اجرای 
فرمان های خلیفه، اشـراف بر اجرایی شـدن احـکام قضایی، 
اقامـت حـد شـرعی، حمایت تنظیـم دولت اسـالمی داعش 
در برابـِر نفـوذ خارجـی و فرماندهـی گـردان انتحاری ها را 

بـه دوش دارد. 
تقسـیم اداری: تقسـیم اداری مناطق زیر نفـوذ تنطیم دولت 
اسـالمی داعـش، برگرفتـه از شـکل و شـمایِل تقسـیمات 
متـداول در تاریـخ اسـالم زیـر عنـوان والیـات می باشـد. 
و 16 واحـد اداری آن در عـراق و سـوریه توسـط »امیـر« 
کـه سـابقۀ تاریخی در میـراث سیاسـی اسـالمی دارد، اداره 

می شـوند. 
منبع:

/http://studies.aljazeera.net/ar/files/isil
html.2014112363816513973/11/2014

تنظیم مؤسساتِی  ساختار 
دولت 

اسالمی 
داعش



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1750    چها  رشنبه      11 حمل /      فر  و  رد  ین        y    1395  20جما د ی  الثا نی  y 1437   30 ما ر چ   62016

روح اهلل بهزاد
بر  را  نگرانی هایی  دولتی  بلندپایۀ  مقام های  استعفای 

انگیخته است.
طی روزهای گذشته، مردم افغانستان شاهد استعفای 
وحدت  حکومت  والی های  و  روسا  وزرا،  از  برخی 
عمومی  رییس  مورد،  نخستین  در  که  بوده اند  ملی 
بیباوریهای  و  محدودیتها  آنچه  دلیل  به  ملی  امنیت 
و  حکومت  پالیسیهای  از  بعضی  با  مخالفت  کاری، 
خواستهای مکرر شفاهی رییس جمهور از او برای کنار 
رفتن از پست اش خوانده شد، استعفا کرد و به تعقیب 
آن، وزیر داخله و رییس ادارۀ ارگان های محل نیز از 

وظایف شان کناره گیری کردند.
والی  و  پترولیم  و  معادن  وزیر  مورد،  تازه ترین  در 
هلمند نیز از کار در حکومت فعلی دست کشیده و 

استعفا کرده اند.
با  مجلس  نماینده گان  و  حقوقی  آگاهان  از  شماری 
آن که استعفای مقام های حکومتی را حق قانونی شان 
می دانند، اما می گویند، نزد وکالی مجلس نماینده گان 
اسنادی وجود داشت و قرار بود آن را افشا کنند، اما 
این مقامات متوجه عواقب منفی این قضیه شدند که 

اگر استعفا نکنند دچار چالش خواهند شد.
آنان در حالی که دست کشورهای خارجی را در این 
اوج  می گویند،  می دانند،  افراد دخیل  این  کناره گیری 
فساد، اعمال قدرِت غیرمشروع باالی آن ها برای انجام 
کارهای غیرقانونی، زیر تأثیر قرارگرفتن غیرمعقول شان 
نداشتن خود  اراده  از سوی حکام کشور و همچنان 
اشخاص برای دست زدن به فساد از دالیلی است که 

اخیراٌ مقامات از وظایف شان کناره گیری کردند.
سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکدۀ  استاد  فرید  شهال 
ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  کابل  دانشگاه  در 
قدرت  به  کسی  افغانستان  در  زمانی که  می گوید، 
می رسد، نزدیک ترین افراد را از لحاظ سیاسی، تنظیمی 
و ترکیب قومی در کابینۀ خود در نظر می گیرند، اگر 
نداشته  سیاسی  روابط  حکومت  رهبران  با  افراد  این 
استعفا  آن ها  تا  می شوند  سیاسی سبب  دالیل  باشند، 

بدهند.
اوج  من،  باور  به  »اما  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
فساد، اعمال قدرِت غیرمشروع باالی وزرا برای انجام 
کارهای غیرقانونی، زیر تأثیر قرار گرفتن غیرمعقول شان 
از سوی این حکام و کسانی که نمی خواهند به فساد 
پیدا  استقاللیت کاری خود را در کار  باشند و  آلوده 
نمی کنند، از دالیل دیگری است که آن ها از کار استعفا 

می دهند.«
نتوانسته  این که چرا حکومت  به  پاسخ  در  فرید  بانو 
بزرگی که  افزود: مشکل  کند،  را تکمیل  کابینۀ خود 
دارد  ملی وجود  تیم حکومت وحدت  دو  درون  در 

این است که هنوز برای تقرر شخصیت ها در مناصب 
خاص سیاسی و دولتی توافق دیدگاه پیدا نکرده اند، 
این یکی از دالیل عمدۀ به سرپرست ماندن بسیار از 

پُست های کلیدی دولت است.
شهال فرید در مورد جایگاه استعفا در قانون افعانستان 
حق  یک  افغانستان  قانون  در  استعفا  داشت:  اظهار 
است،کسانی که در یک منصب و نهاد حکومتی کار 
دالیل  با  بخواهند  که  زمانی  هر  دارند  حق  می کنند، 
نیز  کشور  قانون  در  که  چنانی  بدهند،  استعفا  موجه 

ذکر شده است.
در عین حال، غالم حسین ناصری، از اعضای مجلس 
حکومتی  مقامات  استعفای  از  استقبال  با  نماینده گان 
در ماه های گذشته، بیان کرد: باید این پروسه به مانند 
کسانی که  و  شود  تقویت  دنیا  پیشرفتۀ  کشورهای 
اهلیت و درایت کار را ندارند، قبل از این که مجلس 
کند، خودشان  سلب صالحیت  و  استیضاح  را  آن ها 

آبرومندانه از کار دست بکشند.
آقای ناصری افزود: وقتی در بروکسل حملۀ انتحاری 
صورت گرفت، همه شاهد بودند که وزیر داخلۀ آن 
کشور بعد از بیست و چهار ساعت استعفای خود را 
به رییس جمهور آن کشور پیش کرد، گذشته از این که 
استعفایش قبول نشد، این کار تعهد و مسولیت پذیری 

وزیر داخلۀ آن کشور را نشان می دهد.
مقامات  استفعای  دالیل  از  یکی  مجلس  نمایندۀ  این 
حکومتی را انتقادهای شدید وکال دانسته اظهار داشت: 
»نزد وکالی مجلساسنادی وجود داشت و قرار بود آن 
را ارایه کنند، اما این مقامات متوجه عواقب منفی این 
قضیه شدند که اگر استعفا نکنند دچار چالش خواهند 

شد.«
غالم حسین ناصری در حالی که از جزییات اسنادِ یاد 
شده چیزی نگفت، تصریح کرد: بارها گفته شده که 
حکومت داراییک ادارۀ سالم نیست، به این دلیل که 
از  می شود  اعمال  این حکومت  در  که  سیاسی  ارادۀ 
یک منبع صورت نمی گیرد وتشکیل حکومت وحدت 
اندیشه های متضاد  تفکر متضاد،بافت ها و  با دو  ملی 
و  است  شده  تشکیل  متضاد  انتخاباتی  شعارهای  و 
تا هنوز جنگ بر سر قدرت و چوکی در آن جریان 

دارد؛این بزرگ ترین دلیل ناکامی این حکومت است.
او بیان کرد: در این حکومت مصالح علیای ملی قربانی 
وحدت  درون حکومت  در  گروهی  و  تیمی  مصالح 

ملی شده است.
استاد  و  حقوقی  آگاهان  از  فریور  موسی  همچنان، 
دانشگاه با بیان این که استعفای مقامات در طی چند 
ماه اخیر زنگ خطِر بزرگی برای ُکل حاکمیت و بدنۀ 
نظام حاکم سیاسی در کشور، گفت: به احتمال زیاد 
خود  کاری  برنامۀ  مطابق  نتوانستند  یا  مستعفی  افراد 

به پیش بروند، یا تداخل وظیفوی در کارشان بوده و 
مانند رییس جمهوری و رییس  بلندتر  یا هم مقامات 

اجرایی در امورشان مداخله می کردند.
این آگاه حقوقی همچنان به این باور است که پارلمان 
و  دالیل  از  یکی  می تواند  و  بوده  غیرمشروع  فعلی 

انگیزه های دیگر استعفای وزاری کابینۀ دولت باشد.
فریور استعفاهای اخیر را خبر ناخوشایند برای مردم و 
دو تیم بر سر اقتدار کشور دانسته تأکید کرد:«حکومت 
استعفای  پنهان  کنفرانس خبری زوایای  بایداز طریق 
وزاری کابینه را برای مردم افغانستان روشن بسازند.«

موسی فریور در پاسخ به این پرسش که چرا دولت 
وحدت ملی طی قریب به دوسال نتوانسته کابینۀ خود 
را تعیین کند، اظهار کرد: دو تیم متخاصم بر آمده از 
یک انتخابِت با غیر مشروع و بر اثر مداخلۀ خارجی ها 
به وجود آمده است ونمی توانند منافع مشترک داشته 
باشند؛ و همچنان این دو تیم نتوانستند خواست های 
انتخابات  زمان  در  که  را  حلقاتی  و  گروه ها  افراد، 

برای شان کمپاین کرده بودند رابرآورده بسازند.
خارجی ها  کرد:  اظهار  همچنان  دانشگاه  استاد  این 
اراده ندارند تا ما در افغانستان حکومت یک دست و 
هم آهنگ داشته باشیم، وضعیت نا به سامان فعلی نیز 
ضعف های  تا  خارجی هاست  مداخلۀ  مسوول  بشیتر 

درونی حکومت.
آقای فریور در مورد جایگاه استعقا در قانون کشور 
قانون  سایر  و  کار  قانون  اساسی،  قانون  کهدر  گفت 
بنًا  نیست،  اجباری  کار  استخدام  چون  افغانستان، 
استعفا نیز یک امر اختیاری است و مربوط به حقوق 

مدنی شهروندان می شود.
او افزود: افرادی مستعفا باید دالیل استعفای خود را 

برای رفع تشویش افکار عامه بیان کنند.
در حین حال، مجلس سنای کشور نیز استعفای پی هم 
نگران کننده  و  برانگیز  سوال  را  حکومتی  مقام های 
عنوان کرده گفته اند، وزرا و مقام های نخبۀ حکومتی 
به دالیل نامشخص از وظایف شان استعفا می دهند که 

این مسأله نگرانی های را به بار آورده است.
در  وزرا  کهاستعفای  کردهاند  تأکید  همچنان  آنان 
شرایط کنونی که برخی مقامها پستهایش را امتیاز و 
فشار  مقام ها تحت  از  تعدادی  درآمد می دانند،  منابع 
زورمندان و مداخالت سیاسی از وظایف شان استعفا 
می دهند؛  این وزرا باید یا شهامت به مردم افغانستان 
بگویند که تحت چه فشار و امتیاز طلبی و زورگویی 

مجبور به استعفا شده اند؟
به باور آنان،استعفای اعضای کابینه نگرانی های زیادی 
را میان مردم به بار آورده است، این مسأله عملکرد 
حکومت را زیر سوال می برد و رییس جمهور و رییس 

اجراییه باید متوجه این مسأله باشند«.
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مقامــات در معینیــت امــور جوانــان وزارت اطالعــات 
و فرهنــگ می گوینــد کــه 5 درصــد دانش آمــوزان 
فقیــر و بــی بضاعــت را در مکاتــب خصوصــی معرفــی 
می کننــد تــا بــه صــورت رایــگان در مکاتــب شــخصی 

آمــوزش بیبننــد.
معینیــت امورجوانــان وزارت اطالعــات و فرهنــگ 
دیــروز بــا اتحادیــه مکاتــب خصوصــی در کابــل 

تفاهم نامــه همــکاری را بــه امضــا رســاند.
در ایــن نشســت، کمــال ســادات، معیــن امــور جوانــان 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــگ ب ــات و فرهن وزارت اطالع
معینیــت امــور جوانــان در راســتای پیشــرفت تعلیــم و 
ــم و  ــت: »تعلی ــد گف ــالش می کن ــور ت ــه در کش تربی
تربیــه یــک فــرض اســت و مــا فراگیــری ایــن فــرض 
ــت  ــه بی بضاع ــی ک ــده از دانش آموزان ــرای آن ع را ب
ــان  ــد، آس ــس را ندارن ــت فی ــوان پرداخ ــتند و ت هس

می ســازیم.«
امضــای  بــا  جوانــان  امــور  »معینیــت  افــزود:  او 
تفاهم نامــه همــکاری بــا اتحادیــه مکاتــب خصوصــی، 
تعــداد زیــادی از دانــش آمــوزان بی بضاعــت را شــامل 

ــد«. ــه می کن ــم و تربی ــام تعلی نظ
ــه  ــپرد ک ــده س ــن وع ــان همچنی ــور جوان ــن ام معی
ــی و  ــت عال ــه دارای ذهنی ــی ک ــده از دانش آموزان آن ع
قــوه فکــری خــوب باشــد، بــرای ادامــه تحصیــل بــه 

می فرســتد. خارجــی  کشــور های 
اتحادیــه  اجرایــی  رییــس  تورســند،  عبدالحکیــم 
مکاتــب خصوصــی در ایــن نشســت گفــت کــه در 24 
والیــت افغانســتان بیــش از 9 هــزار مکتــب خصوصــی 
وجــود دارد کــه 500 تــن از فرزنــدان شــهدا و افــراد 
ــب  ــن مکات ــه ای ــگان ب ــور رای ــه ط ــی بضاعــت را ب ب

ــی مــی شــوند. معرف
آقــای تورســند بــا ابــراز ُخرســندی از معینیــت 
ــی  ــرارداد کنون ــا ق ــق ب ــزود: »مطاب ــان اف ــور جوان ام
معینیــت امــور جوانــان بــا همــکاری اتحادیــه مکاتــب 
خصوصــی بــه تعــداد 1 هــزار نفــر را بــا تخفیــف 50 
ــه تعــداد 500 نفــر را بــه طــور رایــگان  درصــدی و ب
بــه 250 مکتــب خصوصــی در والیــت کابــل معرفــی 

می کنــد«.
ــد 50  ــداد 4 ص ــه تع ــون ب ــه اکن ــرد ک ــح ک او تصری
ــرای  هــزار دانــش آمــوز در مدرســه های خصوصــی ب

ــه مشــغول اســت. ــم و تربی ــری تعلی فراگی
ــان  ــور جوان ــت ام ــه معینی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــا شــماری از دانشــگاه های خصوصــی  ــل ب چنــدی قب
نیــز تفاهم نامــۀ همــکاری را بــه امضــاء رســانیده بــود 
کــه مطابــق بــا آن هــزاران دانشــجو بــا تخفیــف ویــژه 
و یــا رایــگان شــامل دانشــگاه های خصوصــی شــدند.

معینیت امور جوانان:زوایای پنهان استعفاهای پی در پی

5 درصد دانش آموزان بی بضاعت 
به مکاتب خصوصی معرفی 

می شوند

ساالنه 60 هزار تن به...
 زیاد است قرار داشت، اما امسال توانسته خود را از 

میان این کشورها بیرون کند.
آقای فیروز گفت مراکز تشخیص و درمان توبرکلوز در 
سال گذشته بیشتر شد و در حال حاضر 1937 مرکز 
فعالیت  مرض  این  تداوی  برای  افغانستان  سراسر  در 
زیاد  مراکز  این  تعداد  »وقتی که  افزود:  فیروز  می کنند. 
جدید  بیماران  زیاد،  واقعه یابی  اندازه  همان  به  شد، 
هفت  و  نود  اکنون  هم  می شوند.  تداوی  و  شناسایی 
توبرکلوز  به خدمات  افغانستان دسترسی  درصد مردم 

دارند.«
وزیر صحت عامه گفت از حدود 60 هزار نفر که ساالنه 
به توبرکلوز مبتال می شوند، حدود 37 هزار نفر تحت 
افغانستان  حکومت  مقام  این  گرفته اند.  قرار  تداوی 

تداوی مرض  و  مراکز تشخیص  در گذشته  که  افزود 
در حال  ولی  بود  اندک  بسیار  افغانستان  در  توبرکلوز 
حاضر این مراکز افزایش یافته و افراد مبتال می توانند با 

مراجعه به این مراکز، صحت یاب شوند.
زنان آسیب پذیرتر اند

داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر که 
همزمان ریاست بورد ملی مبارزه با توبرکلوز را نیز در 
افغانستان به عهده دارد، گفت که نزدیک به 65 درصد 
قربانیان این بیماری زنان هستند. خانم سمر افزود که 
افغانستان به دلیل  ساالنه حداقل چهارده هزار نفر در 
براساس  می روند.  بین  از  توبرکلوز  بیماری  به  ابتال 
درصد   65 نفر،  هزار   14 این  از  سمر  خانم  اظهارات 
زنان هستند. خانم سمر گفت که زنان افغان از مرض 

توبرکلوز آسیب پذیر هستند.

به مرض سل،  ابتال  عمده  عامل  که  گفت  خانم سمر 
که  کشورهای فقیر  ساکنان  دلیل  همین  به  است.  فقر 
در  بیشتر  هستند  برخوردار  زندگی  ناچیز  امکانات  از 

معرض ابتال به بیماری توبرکلوز قرار دارند.
رییس بورد ملی مبارزه با توبرکلوز در افغانستان، افزود 
که برای محو کامل بیماری توبرکلوز در افغانستان نیاز 
که  گفت  همچنین  او  است.  جامع  استراتژی  طرح  به 
توجه بیشتر به زنان به ویژه کاهش در تعداد بارداری، 
کمک می کند تا این بیماری کاهش یابد. خانم سمر بر 
ارائه خدمات صحی به خصوص زنان تاکید کرد: »ارائه 
به  به شمول دسترسی شان  نیاز خانم ها  مورد  خدمات 
این که  خاطر  به  است  مهم  بسیار  حاملگی  ضد  مواد 
تعداد بارداری خود را بتوانند کمتر کنند و خطر مصاب 

شدن به توبرکلوز را پایین بیاورند.«

جهان  صحی  سازمان  رییس  پیپرکورن  ریچارد  داکتر 
عمده  چالش های  از  یکی  را  توبرکلوز  افغانستان  در 
صحی در این کشور عنوان کرد. آقای پیپرکورن در این 
مراسم گفت، هرچند دولت افغانستان قادر شده تا در 
توبرکلوز  بیماران  از  تن  جریان سال گذشته 37 هزار 
را شناسایی و تداوی کند، اما با آنهم بیست و سه هزار 

واقعه دیگر را تشخیص و تداوی نتوانسته است.
که  افزود  افغانستان،  در  جهان  صحی  سازمان  رییس 
صورتی  که  در  و  است  تداوی  قابل  بیماری توبرکلوز 
مرگ  به  منجر  نشود،  تداوی  و  تشخیص  بیماری  این 
نشان  خاطر  او  شد.  خواهد  بیماری  این  به  مبتال  فرد 
کرد که افراد معروض به خطر بلند ابتال به توبرکلوز، 
به سوء تغذیه،  بیشتر زنان، کودکان، اشخاص مصاب 

مهاجرین، بی جاشدگان داخلی و کهن ساالن هستند.

به روند صلح دل...
 امنیتی حمایت کنند.

روز دوشـنبه مسـعود اندرابی سرپرسـت ریاسـت 
امنیـت ملـی افغانسـتان نیـز گفـت کـه طالبـان بـا 
پاکسـتان  اسـتخبارات  سـازمان  قاطـع  حمایـت 
می خواهـد جنـگ را در کشـور ادامـه دهـد و بـه 

رونـد صلـح حاضـر نشـود.
برخـی از سـناتوران دیگـر نیـز تالش هایـی کـه تا 
اکنـون بـرای به نتیجـه رسـیدن روند صلـح انجام 
شـده را ناکام دانسـتند و خاطر نشـان سـاختند که 
اگـر پاکسـتان و طالبـان صلـح می کردنـد، در زمان 

حکومـت آقـای کـرزی بـه رونـد صلـح حاضـر 
می شـدند.

محمـد علـم ایزدیـار یکـی از سـناتوران گفت که 
حکومـت بایـد بـه اعتمـاد و بـاور خود نسـبت به 
رونـد صلـح تجدیـد نظـر کنـد و دیگـر بـه ایـن 

رونـد دل نبنـدد.
رونـا تریـن دیگر عضو سـنا نیز گفـت: »حکومت 
افغانسـتان بایـد دیگـر از رونـد صلـح بگـذرد و 
بـر تقویـت نیروهـای امنیتـی تمرکـز کنـد تـا این 
نیروهـای طالبـان را سـرکوب نماینـد؛ زیـرا روند 

یـک جانبـه صلـح نتیجـه نمـی دهد«.

وزارت  سیاسـی  معیـن  کـرزی  خلیـل  حکمـت 
خارجـه بـه تازه گـی گفتـه اسـت کـه پاکسـتان به 
تعهـدات نشسـت هـای چهـار جانبه صلـح، عمل 

اسـت. نکرده 
پاکسـتان در نشسـت های چهارجانبـه تعهـد کرده 
بـود کـه در هفتـه اول ماه مـارچ زمینه نشسـت رو 
در رو را میـان طالبان و حکومت افغانسـتان فراهم 

می سـازد.
هـم اکنـون چند هفتـه از ایـن مهلت گذشـته و از 
نشسـت های رو در رو دولت افغانسـتان با طالبان 

هیچ خبری نیسـت.
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در  فرا گرفته و  را  آلمانی  زبان  باید  پناهجویان  آلمان می گوید،  داخله  وزیر 
جامعه جذب شوند در غیر این صورت، حق شهروندی آن ها لغو خواهد شد.
توماس دمایزیر، روز گذشته گفت که در حال طراحی قانونی است که براساس 
آن، پناهجویان ملزم به فراگیری زبان آلمانی به منظور جذب در جامعۀ آلمان 
هستند، در غیر آن، آن ها به صورت دایم از حق دریافت شهروندی محروم 

خواهند شد.
اظهارات دمایزیر در حالی مطرح شد که طرح درهای باز آنگال مرکل صدر 
اعظم آلمان برای پذیرش پناهجویان با استقبال عمومی در جامعۀ این کشور 
روبه رو نشد و مرکل در انتخابات منطقه یی شکست خورد. در عوض مخالفان 
استقبال  با  انتخابات  این  در  داشتند،  پناهجویی  سیاست هایی ضد  که  مرکل 

گستردۀ مردمی روبه رو شدند.
هزار  یکصد  حدود  تاکنون   2016 سال  ابتدای  از  افزود:  همچنین  دمایزیر 

پناهجوی دیگر وارد خاک آلمان شده اند.
این  تدریج  به  اما  کرد،  استقبال  پناهجویان  ورود  از  گذشته  تابستان  آلمان 
سیاست خود را تغییر داد، به طوری که اکنون مرکل بر کاهش شمار پناهجویانی 

که وارد این کشور می شوند، پافشاری می کند.
هورست سیهوفر، رییس حزب اتحادیۀ سوسیال مسیحی که هم پیمان حزب 
حاکم اتحاد دمکرات مسیحی به ریاست مرکل است، می گوید: »دولت فدرال 
کاماًل سیاست خود در قبال پناهجویان را تغییر داده است، هرچند که خودش 

این تغییر را تصدیق نمی کند«.
بنابر گزارشی که اخیراً ادارۀ آمار کمیسیون اروپا، یورو استات، منتشر کرد، در 
سال 2015 یک میلیون و 255 هزار و 600 پناهجو وارد اروپا شدند که بیش 

از یک سوم از آن ها رهسپار آلمان شده اند.

ایاالت متحدۀامریکا از بیرون رانده شدن تروریست ها از شهر تاریخی تدمر 
سوریه استقبال کرد، ولی اعالم کرده است که هنوز زود است بخواهیم دربارۀ 

تأثیر این مسأله بر روند مذاکرات صلح سوریه اظهار نظر کنیم.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز گذشته در جمع خبرنگاران 
تأثیرات عملیات تدمر بر روند  بدانیم  تأکید کرد: هنوز خیلی زود است که 

مذاکرات صلح سوریه چه خواهد بود.
او در ادامه تصریح کرد: عملیات تدمر موجب نخواهد شد تا موضع امریکا 

نسبت به بشار اسد رییس جمهور سوریه تغییر کند.
نیروهای دولتی سوریه با حمایت روسیه توانسته اند کنترل کامل شهر تاریخی 

تدمر را در اختیار بگیرند.
تازه ترین دور مذاکرات بین نماینده گان دولت سوریه و نیروهای مخالف از 
14 مارچ)24 اسفند( در ژنو آغاز شده و روز پنجشنبه به پایان رسیده است. 
در این دور از مذاکرات، همه هیئأت ها پیشنهادهای خود را برای دست یابی به 

صلح و آشتی در سوریه به میستورا ارایه کرده اند.
بحران سوریه از سال 2011 میالدی تاکنون ادامه دارد. نیروهای دولتی سوریه 
در حال مقابله با گروه های تروریستی متعددی از جمله داعش و جبهه النصره 

هستند.

و  مالی  افریقایی  کشور  در  ناامنی  گسترش  دربارۀ  ملل  سازمان  دبیرُکل 
چالش های پیش روی صلح بانان مستقر در این کشور ابراز نگرانی کرد.

بان کی مون در جدیدترین گزارش خود دربارۀ وضعیت مالی تصریح کرد: 
مناطق شمالی و مرکزی مالی همچنان در معرض تهدیدهای جنایی و خشونت 
گروه های افراط گرا و تروریست قرار دارد و این وضعیت ناشی از کمرنگ 

بودن حضور نهادهای امنیتی دولتی در این مناطق است.
و  فرستاده  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  که  محرمانه یی  گزارش  در  بان 
گسترش  افزود:  است،  رسیده  فرانسه  خبرگزاری  دست  به  آن  از  نسخه یی 
ناامنی در مالی و تهدیدهای امنیتی از سوی نقش آفرینان خارج از روند صلح 

همچنان نگران کننده است.
آقای مون به ویژه دربارۀ موانع پیش روی نیروهای صلح بان سازمان ملل در 
امنیتی دولت این کشور از جمله  مالی هشدار داد و خواستار تشدید تدابیر 

اعزام نیروهای بیشتر به مناطق شمالی شد.
منطقۀ وسیع در شمال مالی از سال 2012 که ابتدا گروه شورشیان ›طوارق‹ 
و سپس گروه های تروریستی وابسته به القاعده کنترل آن را به دست گرفتند، 

همچنان ناآرام است.
سال میالدی گذشته توافقی صلح میان دولت مالی و شورشیان منعقد شد، اما 
گروه های افراط گرا همچنان در این کشور فعال هستند و دولت مالی به تنهایی 

قادر به تأمین امنیت این منطقه نیست.
ارزیابی کرد و  بان در گزارش خود اجرای توافق صلح را در مالی محدود 

خواستار کمک کشورها برای مجهزتر کردن نیروهای صلحبان شد.
او از همه طرف های درگیر در مالی خواست که اجرای کامل توافق صلح به 

ویزه مفاد امنیتی و سیاسی آن را تسریع کنند.

تیم ملی افغانستان در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه در 
یک بازی تماشاگر پسند و با حضور هزاران تن از مهاجران افغانستانی 

مقیم تهران مقابل سنگاپور به پیروزی رسید.
جهانی  جام  مقدماتی  رقابت های  پایانی  هفته  در  افغانستان  ملی  تیم 
روسیه 2018 در منطقه آسیا و جام ملتهای آسیا 2019 امارات از گروه 
E به مصاف تیم ملی سنگاپور رفت که در این دیدار با نتیجه 2 بر یک 

به پیروزی رسید.
گل های افغانستان را خبیر امانی)39( و یوسف)79(به ثمر رساندند. 

تک گل سنگاپور را فروزان نواز)89( زد.
افغانستان با این پیروزی 9 امتیازی شد و در رده چهارم ماند و در مقابل 
سنگاپور با این شکست با 10 امتیاز در رده سوم ماند. در این گروه 
جاپان با 22 امتیاز به عنوان تیم صدرنشین به مرحله نهایی انتخابی جام 
جهانی روسیه در منطقه آسیا و همچنین مستقیم به جام ملتهای آسیا 

صعود کرد و سوریه با 18 امتیاز در این گروه دوم شد.
تکلیف سوریه به عنوان یکی از 4 تیم برتر گروه های 8 گانه در پایان 

مسابقات هفته دهم مشخص خواهد شد.
این دیدار در ورزشگاه تختی تهران و در حضور انبوهی از هواداران 

برگزار شد.

هافبک ترکیه یی بارسلونا تأکید کرد که بازی در این تیم پاداش عملکرد 
چند فصل اخیرش بوده است.

آردا توران که در تابستان 2015 از اتلتیکومادرید به بارسلونا پیوست، 
صادق  اگر  پیوست.  خواهم  بارسلونا  به  که  می کردم  حس  می گوید: 
باشیم باید بگویم همیشه به خودم می گفتم که اگر خیلی عالی بازی 
کنم، سرانجام بارسلونا با من قرارداد خواهد بست، چون سبک بازی 
من با بارسلونا تناسب داشت و اگر هم عالی باشم، آرسنال می تواند 

مقصد بعدی ام باشد.
سبک  خاطر  به  کرد:  عنوان  ادامه  در  آبی و اناری ها  ترکیه یی  هافبک 
بازی ام با توپ، ارایه بازی ساده، حضور در کارهای هجومی تیم در 
صورت نیاز و فراتر از این ها به خاطر کیفیت باالی بازی ام، می دانستم 
که می توانم برای بارسلونا بازی کنم. بازی در بارسلونا پاداش عملکرد 

خوبم در چند فصل اخیر بوده است.
او همچنین در تمجید از بهترین بازیکن جهان در سال 2015 اظهار 
داشت: همه چیز مسی باورنکردنی است، او خیلی سریع است و کنترل 
توپ و دریبل  زنی اش فوق العاده است، اما بزرگ ترین ویژه گی اش هوش 
تاکتیکی اش است. لئو فوق العاده و بهتر از تمامی فوتبالی ست های دیگر 
است. او فوتبالی ست خیلی باهوشی است. مسی بهترین بازیکن تاریخ 
تا قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و  بارسلونا آمدم  است. من هم به 

مسابقات دیگر را تجربه کنم.

پناهجویان باید زبان آلمانی 
یاد بگیرند

واکنش امریکا
 به پیشروی های ارتش سوریه

ُهشدار دبیرکل سازمان ملل 
دربارۀ ناامنی کشور مالی

پیروزی افغانستان مقابل 
سنگاپور در تهران

توران:

بزرگ ترین ویژه گی  مسی هوش 
تاکتیکی اش است

محمد اكرام اندیشمند

مشـکل دوسـتانی کـه بـا تقـرر مأمـور رتبه 9 در بسـت 
2 بـه حیـث جنرال قنسـل در دوبـی مخالفـت می کنند، 
ایـن اسـت کـه آن هـا تنهـا رتبـه را می بینند که 9 اسـت 
و در بسـت 2 مقـرر می شـود، و آنـرا بـر خـالف قانـون و عدالـت 
می یابنـد. امـا ایـن دوسـتان به ایـن واقعییت متوجـه نمی شـوند که آن 
مأمـور رتبـه 9 نـه مأمـور رتبـه 9 که »صمد افغان« اسـت! ایـن هویت، 
یعنـی همیـن صمـد افغـان بـودن او را از رتبـۀ 9 بـه بسـت 2 آن هـم، 
جنـرال قنسـل بـرده اسـت. ایـن نکتـه را و ایـن واقعییـت را متوجـه 
شـوید. شـما هم اگر صمـد افغان و صمدهـای افغان باشـید، از رتبۀ 9 
چـه از رتبـه 12 بـه بسـت 2 می روید. ایـن، واقعییت جامعۀ مـا و نظام 

سیاسـی و اجتماعـی حاکـم بر ما اسـت.
تـا زمانـی کـه ایـن واقعییـت و ایـن مناسـبات ناعادالنـه، ظالمانـه، 
کاذبانـه، ریاکارانـه و... تغییـر نخـورد، وضعیـت همین گونـه خواهـد 
بـود و صمدهـا از پله هـای پاییـن زینـه بـدون قـدم رنجـه فرمـودن 
در پله هـای دیگـر، بـه بـاال کشـیده می شـوند و شـما در پاییـن فقـط 
بـا عجـز، درمانده گـی و احتمـاالً بـا بغض گلـو و اشـک چشـم نظـاره 

امـا: می کنیـد؛ 
اشک کباب باعث طغیان آتش است

عبدالحی خراسانی

چـرا حکومت وحـدت ملـی از فقدان قانون تشـریفات 
واحـد و منظم نسـبت بـه نصب تصویر رهبران سیاسـی 

می برد!؟ رنـج 
)اسـتاندارها،  اسـتان ها  محلـی  رهبـران  می شـود،  دیـده  طوری کـه 
فرماندهـان نظامـی و...( در نبـود قانـون تشـریفات به طـور سـلیقه یی 
عمـل کـرده و در ادارات رهبـری محلی که الزم اسـت در چهار سـوق 
مملکـت هماهنـگ و منظـم عمل کنند، بـه رأی و ذوق شـخصی خود 

عمـل می کننـد.
براسـاس اطالعات دقیقی که به من رسـیده اسـت، در مجموع مقاماتی 
کـه از طـرف دکتـر عبـداهلل معرفی و مقـرر شـده اند، آداب دیپلوماتیک 
و  رییس جمهـوری  تصاویـر  دفاتـر خـود  در  و  می کننـد  رعایـت  را 
رییـس اجراییـه را بـا هـم نصـب کرده انـد، امـا مقاماتـی کـه منصوب 
بـه جریان هـای سیاسـی هـوادار دکتر اشـرف غنـی می باشـند، خود را 

ملـزم به نصـب تصویـر دکتـر عبـداهلل نمی دانند!
همچنـان در نبـود یـک قانون مصـوب در اسـتفاده از تصاویـر رهبران 
عمـل  یک سـان  افغانسـتان  سیاسـی  جغرافیایـی  تمـام  در  سیاسـی 
نمی شـود و ایـن نشـان دهنـدۀ پراگنده گـی و انسـجام گسـیخته گی 

سیاسـی کشـور را نشـان می دهـد.

 دستگير روشنيالی

در  غیرعاقالنـۀ خویـش  سیاسـت  اتخـاد  بـا  پاکسـتان 
قبـال افغانسـتان و هندوسـتان، فکـر می کرد کـه در این 
کشـور تهدیـد و خطـر داخلـی وجـود نـدارد و بـه این 
بـاور کـه پاکسـتان به نـام اسـالم ایجـاد شـده و باشـنده گان آن همـه 
مسـلمان و بـرادر اسـتند. ایجـاد بنیادگرایـی، تأسـیس هزارها مدرسـۀ 
مذهبـی و پـرورش جهادی هـا، اهـداف سیاسـت خارجـی پاکسـتان 
شـمرده می شـدند و ایـن اهـداف، به جـای علم سیاسـت و دیپلماسـی 
توسـط ایدیولـوژی ترسـیم و توجیـه می شـدند. بـر بنیاد همیـن تفکر 
جنرال هـا ماجراجوی هـا و عمـق اسـتراتژی ها را آغـاز و مـال و موالنا 
از آن هـا پشـتیبانی کـرده و عملـی کـردن آن هـا را مکلفیـت مذهبـی 

تعریـف کرده انـد.
امـا در حقیقـت پاکسـتان بـا ایـن کار، امکانـات و زمینه هـای تهدیـد 
و خطـر بـزرگ داخلـی بـرای خـود را به وجـود آورده انـد کـه امـروز 
بـه واقعیـت مبـدل شـده اسـت و جنرال هـا بـه موجودیـت ایـن خطر 
اعتـراف می کننـد. ایجـاد دفـع خطـری کـه بـه خطـر مبـدل گـردد، 

سیاسـت و عمـل عقالنـه نمی باشـد.
من در سـال 2006 راجع به سیاسـت پاکسـتان در بارۀ افغانستان نوشته 
کـرده بـودم: »پاکسـتان بـاد کـری، خـو توفـان به ریبـی«، همیـن حاال 
پاکسـتان توفانـی را کـه توفانی تـر می شـود، درو می کنـد و آن هایـی 
وارد عمـل شـده اند کـه فقـط درو کـردن را می داننـد و پاکسـتان را 
عمـاًل بـا خطر بسـیار بـزرگ داخلـی مواجه کرده اسـت. اکنـون چهرۀ 
ایـن کشـور بـا بی ثباتی سیاسـی، تـرور، کشـتار، خشـونت های خونین 
قومـی و مذهبـی، خـواری و بی سـوادی مشـخص می گـردد. پاکسـتان 

عمـاًل بـه زون تـرور دنیا مبدل شـده اسـت.

بشير احمد قاسانی

عنوانی ریس صاحب جمهور!
در کــدام قانــون اســت کــه مأمــور رتبــه نهــم بــه حیــث 

مأمــور رتبــه دو تعیین شــود؟
رییس جمهــور غنــی صمــد افغــان، کارمنــد رتبــه نهــم وزارت 
ــی در بســت  ــرال قنســل افغانســتان در دب ــث جن ــه حی خارجــه را ب

ــت. ــرده اس ــن ک ــه دوم تعیی رتب
دوره  در  غنــی  رییس جمهــور  حامیــان  از  یکــی  افغــان  صمــد 

انتخاباتــی بــود. پیکارهــای 

فيـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

هـزاران  اعتراض آمیـِز  راهپیمایـی  از  پـس 
شـهروند تاجیک و پشـتوِن بامیـان در کابل علیه 
حکومت گـران  حـذِف  سیاسـت های  و  برنامـه 
محلـِی نزدیـک بـه محمد کریـم خلیلـی، هیأت 
عبیـداهلل  رهبـری  بـه  22نفـری  حقیقت یـاِب 
بارکـزی بـرای روشـن شـدن ظلـم و سـتم های 
سـامان مند بـر تاجیـکان و پشـتون های بامیـان، 
وارد بامیـان شـد. هیـأت یافته هایـش را اعـالن 
کـرد و سـتم محلـی و آپارتایـد اعمـال شـده را 

»کفـر« خوانـد.
حکومـت محلـی بـه والیـت محمد طاهـر زهیر 
و  رفتـار خصم آلـود  بـه  نزدیکانـش، دسـت  و 
انتقام گیرانـه زده و بـا شـهردار بامیـان برخـالف 
فیصلـۀ هیـأت، بـار دیگـر جدی  تـر مانـع انتفاع 

مـردم از ملکیت شـان شـدند. 
هـزاران شـهروند، بـار دیگر بـه خیابان هـا  برای 
الـی  از مسـجد غریب آبـاد  آمدنـد و  اعتـراض 
بـا  راهپیمایـی کردنـد. مـردم  چـوک هریکیـن 
سـر دادن شـعارهای »حکومـت مرکـزی، تا کی 
سـتم محلـی؟«، »حکومـت حکومـت! عدالـت 
عدالـت!« و »سـاحۀ سـبز یـا سیاسـت حـذف«، 
از بی توجهـی رهبـران حکومـت وحـدت ملـی 
عبـداهلل  عبـداهلل  و  اشـرف غنی  محمـد  آقایـان 
نسـبت به سـتم محلی و سیاسـت پاک سـازی بر 
اسـاس یافته هـای هیـأت حقیقت یـاب، سـخت 
خوانـش  بـه  را  قطعنامه یـی  و  کردنـد  انتقـاد 

 . فتند گر
متن قطعنامۀ راهپیمایان

مـا شـهروندان تاجیک تبـار ولسـوالی های مرکز، 
سـیغان، کهمرد و شـیبر و شـهروندان پشتون تبار 
بامیـان، پـس از اعتـراض  و راهپیمایـی در کابل 
و اعـالن نتیجـه هیـأت حقیقت یـاب بـه رهبری 
محتـرم عبیـداهلل بارکـزی، چشـم بـه راه تحقـق 
عدالـت و پایـان یافتـن سـتم محلـی و برنامـۀ 
این کـه  از  پـس  امـا  بودیـم.  خویـش  حـذف 
حکومـت محلـی و رهبـری حکومـت وحـدت 
ملـی آقایان محمد اشـرف غنی و عبـداهلل عبداهلل 
ترتیـب اثـر بـه خواسـت ها و نتایـج ایـن هیأت 
نـداد، بـا اعتـراض مردمـی و مدنـی بـار دیگر با 
تأکیـد خواسـت های زیـر را مطـرح می نماییـم:
می خواهیـم  ملـی  وحـدت  از حکومـت  یـک: 
و  حـذف  سیاسـت های  و  برنامه هـا  بـر  تـا 
پاک سـازی قومـِی حکومـت محلی، نقطـۀ پایان 

گـذارد.
دو: والـی بامیـان بـا دسـتور دادن بـه شـهردار 
همـه روزه مانـع فعالیـت اقتصادی مـا گردیده و 
بـا بهانه هـای سـاحۀ سـبز و سـرخ، می خواهـد 
برنامـۀ حـذف اقتصـادی مـا مـردمِ محـروم را 
اعمـال  نمایـد. هر چـه زودتـر باید عامـالِن این 

وضـع محاکمـه گردنـد.
سـه: از سـازمان ملـل متحـد، سـازمان جهانـی 
مدافـع  بین المللـی  نهادهـای  و  بشـر  حقـوق 
مـردم سـتم دیدۀ  اقلیت هـا می خواهیـم  حقـوِق 
مـا را در راسـتای دسـت یافتـن بـه حقوق شـان 

یـاری نماینـد. 
چهـار: یـک بـار دیگـر خواسـت های راهپیمایی 
نهـم مـاه قـوِس سـال جـاری را با تأکیـد مطرح 

می نماییـم: 
یـک: شـهر کهنـۀ مـا نخسـت تخریـب گردیـد 
و سـپس شـهر جدیـد بـاالی اکثـر زمین هـای 
مـا سـاخته شـد، امـا اکنـون در دوهـزار دکان 
اقتصـادی  سـهم  و  مشـارکت  هیـچ  سـرای،  و 
نداریـم. از حکومـت مرکـزی و نهادهای حقوق 
بشـری می خواهیـم کـه عامـالن ویرانـی شـهر 
کهنـه و غاصبـان شـهر تـازۀ بامیـان را بـه پنجۀ 
در  عادالنـه  مشـارکت  زمینـۀ  و  قانـون سـپرده 
عرصـۀ اقتصـادی را بـه ما مـردم مهیا  نمـوده تا 
از حقـوق ابتدایـی شـهروندی خویـش بهره مند 

 . یم شو
و  ملـی  شـورای  مرکـزی،  حکومـت  از  دو: 
سـازمان ملـل می خواهیـم کـه عامـالن غصـب 
ملکیـت مردمـی، پشـته هـا و ملکیت هـای ما را 
کـه از جر سـتوغی/ضحاک الی سـرخ دره، خانه 
سـازی و شـهرک سـازی شـده اسـت، حکومت 
محلـی و شـاروال را بـه پنجـه قانـون سـپرده و 
حـق غصب شـده مـا بـه ما مـردم محـروم پس 

داده شـود.
سـه: از حکومـت مرکـزی و نهادهـای حقـوق 
بشـری می خواهیـم که بر اسـاس کتلـۀ وجودی 

در  را  مـا  سیاسـی  حـذف  عامـالن  مـا،  مـردم 
حکومـت محلـی پیگـرد قانونـی نمـوده و زمینۀ 
کنـد،  تأمیـن  را  مـا  مـردم  سیاسـی  مشـارکت 
هرچنـد تـا اکنـون صـدای عدالت خواهـی مـا 

شـنیده نشـده اسـت. 
چهـار: در چنـد سـال اخیـر، حکومـت محلـی، 
شـهردار و ریاسـت اطالعـات و فرهنـگ مانـع 
خانه سـازی و تخریـب جایدادهـای مـا بـه بهانۀ 
سـاحه سـبز و سـاحۀ سـرخ فرهنگی شـده اند. 
در حالـی کـه ایـن بهانـه و سیاسـت در مـورد 
دیگـران وجـود نـدارد، که خـود گواه سیاسـت 
حـذِف مـردم ماسـت. از حکومـت مرکـزی و 
نهادهـای دادگسـتری بین المللـی خواهـان لغـو 

ایـن دو برنامـۀ حذفـی هسـتیم.
تـا  می خواهیـم  مرکـزی  حکومـت  از  پنـج: 
متـوازن،  بامیـان  در  را  بازسـازی  و  انکشـاف 
همه گانـی و عادالنـه کنـد تـا مـا نیـز خـود را 

کنیـم. بـاور  کشـور  ایـن  واقعـی  شـهروند 
شـش: از حکومـت مرکـزی می خواهیـم تـا درۀ 
آجر را که یک مکان سـیاحتی ـ تاریخی اسـت، 
پـارک ملـی اعالن نمایـد تا توزیـع عادالنۀ منابع 

اقتصـادی در حـق ما نیز تحقـق یابد.
هفـت: حکومـت محلـی، بنـد آب سـیغان را که 
یـک مانع جـدی در افـِت زراعت اسـت، اعمار 
کنـد تـا در ایـن زمینـه نیـز انکشـاف متـوازن 

یابد.   تحقـق 

با احترام
معترضان بامیانی

نامه یی از معترضاِن 
بامیــانی

خشم مردم بگرام از کشته شدن یک 

جوان توسط نیروهای امریکایی

ــی کشته شــدن یــک پســر جــوان توســط نیروهــای  در پ
امریکایــی مســتقر در میــدان هوایــی بگــرام، شــماری از 

مــردم دســت بــه تظاهــرات زدنــد.
صدهــا تــن از باشــنده گان ولســوالی بگــرام در پــی کشــته 
ــی، در  ــای امریکای ــک پســرجوان توســط نیروه شــدن ی
ــرده و  ــع ک ــوالی تجم ــن ولس ــل ای ــی خی ــه بخش منطق

ــد. ــه تظاهــرات زدن دســت ب
ــی اســت  ــول مدع ــر دانشــجو پســر کاکای مقت احمدنظی
کــه محمــد حضــور پســرکاکایش کــه پیــش از چاشــت 
تیرانــدازی  بــا  می کــرد  کار  خــود  بــاغ  در  دیــروز 
بــه  وی  اســت.  شــده  کشــته  امریکایــی  نیروهــای 
ــر  ــزار نف ــش از یکه ــه بی ــت ک ــور گف ــزاری جمه خبرگ
ــی  ــای امریکای ــد نیروه ــرده و برض ــع ک ــرض، تجم معت

ــد. ــرات زدن ــه تظاه ــت ب دس
ــت  ــان عدال ــا خواه ــت: »م ــجو گف ــر دانش ــد نظی احم
هســتیم، عاملیــن قتــل پســر کاکایــم بایــد بــه مــا ســپرده 
شــوند و یــا دولــت در زمینــه محاکمــه قاتلیــن امریکایــی، 

توجــه داشــته باشــد.«
ــه  ــت ک ــار اس ــن ب ــن چندمی ــه ای ــت ک ــی اس وی مدع
باشــند گان ایــن ولســوالی، بــدون گنــاه توســط نیرهــای 
ــا  ــوند ام ــته میش ــرام کش ــی بگ ــدان هوای ــتقر در می مس

ــد. ــی کن ــی نم ــت توجه دول
ــل  ــه بخشــی خی ــده گان خشــمگین از منطق ــره کنن مظاه
بــه ســمت دهــن میــدان در حرکــت هســتند و میگوینــد 

ــه تظاهــرات خــود ادامــه خواهنــد داد. ب
قندآغــا یکتــن از مظاهــره کننــده گان می گویــد تــا وقتــی 
ــرات خــود  ــه تظاه ــا داده نشــود ب ــل بدســت م ــه قات ک
ــوی  ــه س ــدان ب ــن می ــون از ده ــم و اکن ــه میدهی ادام

ــم. ــی کنی ــت م ــروان حرک ــت پ والی
ــم  ــا جرای ــارزه ب ــر مب ــی مدی ــد زلم ــمونوال عبدالصم س
جنــای قومانــدان امنیــه والیــت پــروان تأییــد خبــر کشــته 
شــدن ایــن پســر جــوان بــه خبرگــزاری جمهورگفــت: » 
ــد و در  ــرار دارن ــه ق ــل حادث ــس در مح ــای پولی نیروه

ــار بســازند.« ــرات را مه ــا تظاه صــدد هســتند ت
وی میگویــد ایــن پســر جــوان کــه 22 ســال ســن داشــته، 
ــوز  ــل وی هن ــل قت ــا دلی ــی کشــته شــده ام ــر مرم ــا فی ب
روشــن نیســت و پولیــس، بخاطــر تحقیقــات در ســاحه 

حضــور دارنــد.
نیروهــای مســتقر در میــدان هوایــی بگــرام در ایــن مــورد 

تاکنــون چیــزی نگفتــه انــد.
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