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روزنامۀ صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

د سـواد اوپوهـې د زده کـړې له پــاره هڅــې
د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت د مـي پیوسـتون پروګـرام د نـورو ټولګټو پروژو تر څنګ د ښـوونځیو پـه جوړولو هم 

الس پـورې کـړی او لـدې الرې یـې دهیـواد بچیانو تـه د پوهي اوسـواد زده کړې زمینـه برابره کړیده. تراوسـه د هیـواد په کچه د 

ښـوونځیو د جوړیـدو)۶۴۶۰( پـروژې تطبیـق او ګټې اخسـتنې ته سـپارل شـویدي چـې د هیواد بچیـان  لـدی الرې د زده کړې 

امکاناتـو ته الس رسـی پیداکړي .

د بامیانـو والیـت د کمـه ولسـوالۍ د ) دودری( لـرې پـروت کلـی دهیـواد د هغوکلیـو اوبانـډو څخـه دی چـی د مي پیوسـتون 

پروګـرام هلتـه د زده کـړې او پوهـې څـراغ زمونـږ)۲۴۵۶( هیوادوالـو تـه چـې )۲۲۵( کورنـۍ کیـږی ، روښـانه کړیدي .

کـه څـه هـم ددې کي بیوزلـه خلک د مي پیوسـتون پروګرام تر پوښـښ راوسـتو مخکې د څښـاک اوبو ، بریښـنا ، کرنیزو اوبو ، 

د کانالونـو، سـړک او ټولنیـزو مرکزونـو د نشـتوايل له املـه له زیاتو سـتونزو رسه مخامخ ؤ ، خـو خلکو د ښـځینه او نارینه ګډې 

پراختیایـي شـورا لـه جوړیـدو وروسـته وتوانیـدل خپلې اسـايس اړټیاوو تـه لومړیتوب ورکـړي او د کلیـو د بیارغونـې او پراختیا 

وزارت د مـي پیوسـتون پروګـرام په مرسـته خپلې زیاتې سـتونزې پـه بریالیتوب رسه حـل کړي دي. 

لـه همـدې املـه خلکـو زده کـړې ته زیات ارزښـت ورکـړ او د پراختیایي شـورا پـه کار کې یی د یوه پاخه او اسـايس ښـوونځي 

جوړیـدو ته لومړیتـوب ورکړ .

د نوموړي کي یو تن اوسیدونکي حسن علی دزده کړې او علم د ارزښت په درک رسه داسې وویل : 

» ټـول کلیـوال چـې پکـې ښـځی ، نارینه او سـپین ږیري شـامل دي ، ددې ښـوونځي له جوړیـدو نه ډیر خـوښ دي، ځکه مونږ 

سـواد نـه لـرو او نـه پریـږدو چـې بې سـوادي زمونـږ راتلونکي نسـل تـه وغځیـږي ، مونږ غـواړو چې راتلونکی نسـل مو سـواد 

ولـري او یـوه ښـه راتلونکـې ولـري ، لـه کومـه وختـه چـې دغه ښـوونځی تأسـیس شـوی ټـول ماشـومان مو پـه ډیـرې لیوالتیا 

ښـوونځي تـه ځـي او پـه کړو وړو کـې یې زیـات بدلونونـه رامینځته شـویدي « 

د دودری کلی د پراختیایي شورا رییس داسې وویل : 

» ددې ښـوونځي جوړیـدل چـې لـه کلونـو ، کلونو راهیسـې د خلکـو یوه هیلـه وه ، او ددې کي پـه پوهه مینو خلکـو د تصمیم 

او ارادې پـه اسـاس د )۲۲۵۰۰۰۰( افغانیـو پـه لګښـت د کلیو د بیارغونـې او پراختیا وزارت د مي پیوسـتون پروګرام له بودجې 

نـه سـزته ورسـیدل البتـه په دي لګښـت کـی  له لس سـلنې زیاتـې ) ۴۷۰۰۰۰( افغانۍ د خلکـو ونډه هم پکې شـامله ده «

د پراختیایي شورا مرستیال علی داد داسې وویل : 

» مخکـې زمونـږ پـه کي کـې د زده کـړې لـه پـاره مناسـب ځـای نـه ؤ او ماشـومانو مو پـه ګرمه هـوا کـې ترخیمو النـدې او په 

کرایـي کورونـو کـې سـبق وایه ، نـو په بیالبیلـو ناروغیو اخته کیـدل ، له همدې املـه ځینو کورنیو خپلو ماشـومانو ته ښـوونځي 

تـه د تـګ اجـازه نـه ورکولـه . پـه کي کې کايف سـواد شـتون نـه درلـود ، بچیان مـو پرته له ښـووين او روزنـې بی برخـه لیکه ؤ 

.  لـه نیکـه مرغـه څـو تنـه کلیـوال چـي پـه دی کي کی زده کـړي کړی اوس د ښـوونکو پـه توګه پـه کي کې دنده تـر رسه کوي 

چـې هـم تنخـا لـري او هم خپلـو خلکو تـه د خدمت جوګـه دي «

د پراختیایي شورا یوه تن غړی محمد رضا داسې وویل : 

» د ښـوونځي لـه جوړیـدو مخکـې خلکـو له سـبق ویلـو رسه ډیـره مینـه او لیوالتیـا درلـوده . د خپلو بچیانـو د تحصیل لـه پاره 

یـې خپـل کـور او کلـی پریښـوده ، کابـل تـه تلل څـو یې بچیان سـبق ووایـي . البتـه دغـه کار ټولو خلکو تـه میرس نـه ؤ ، اوس 

د خـدای پـه مهربانـۍ او د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت د مـي پیوسـتون پروګـرام لـه برکتـه ټـول خلـک پـه خپـل ژوند 

بوخـت دي سـږ کال څـوک کابـل تـه نـدي تللـی ددې لـه پـاره چې دلته ښـوونځی جـوړ شـوی دی او بچیـان یي سـبق وایي «

دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت

دميل پیوستون پروګرام دعامه اړیکو دفرت

از صفحة فیسبوک احمدولی مسعود
دورۀ حکومــت مجاهدیــن بــود، بــا آمــر صاحــب گفتــم، قصــد دارم خانه یــی بــرای خــود بخــرم، 
گفــت پــول داری، گفتــم خانه یــی را کــه دیــده ام حــدود یــک لــک دالــر قیمــت دارد، مــن ســیزده 
هــزار دالــر بــا خــود دارم و اگــر خــدا خواســت کار شــد، بقیــه اش را آهســته آهســته می پــردازم.

ــم چــی کاری؟  ــم. گفت ــه کنی ــک کار دیگ ــر ی ــا بخی ــت: بی ــرد و گف ــی ک ــنید، نگاه خــوووب ش
گفــت اول خــدا بخواهــد وضعیــت بهتــر شــود، بهتریــن جــای بــه خانــه منطقــۀ ده ســبز اســت؛ 
ــه  ــک قطع ــم ی ــی ره. بری ــواره و بی  حویل ــی، کالن، بی ق ــای کانکریت ــن خانه ه ــی ای ــی می کن چ
زمیــن در ده ســبز بخریــم، بــه دل خــود خانــه بســازیم، زمیــن ارزان اســت، حویلــی اش هــم کالن 

می باشــد.

خاطـرۀ حـویلی ده سبز رییس جمهور غنی: 

اصالحات فرد محور نه، نهاد محور باشد
»اجراآِت كميسيون اصالحات اداری بايد غيرسياسی باشد«
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ســال ها پیــش کتابــی خوانــده بــودم کــه 
ــاب  ــن کت ــت. ای ــام داش ــاد« ن ــاد فس ــده ب »زن
هرچنــد بــه عــوارض و مشــکالِت فســاد مالــی 
و اداری در دولت هــای مــدرن می پرداخــت، 
ــی  ــده را پدیده ی ــن پدی ــوع ای ــی در مجم ول
ادعــا داشــت کــه  مذمــوم نمی دانســت و 
ــه  ــود ک ــبب می ش ــا س ــن دولت ه ــاد در ای فس
زمینــۀ بازنگــری و ایجــاد ســازوکارهای جدیــِد 

ــد.  ــان آی ــه می ــت داری ب دول
ــه  ــاد فی نفس ــاب، فس ــندۀ کت ــاور نویس ــه ب ب
ــای  ــی دولت ه ــت، ول ــی نیس ــری پذیرفتن ام
جدیــد ناگزیــر اند کــه مقــداری از آن را تحمل 
کننــد؛ زیــرا ایــن پدیــده همــراه بــا دولــت داری 
ــه صــورِت  ــوان ب ــد شــده و نمی ت ــدرن متول م

ــرد.  ــود ک ــه های آن را ناب ــی ریش قطع
ــی  ــدم، نگاه ــی خوان ــاب را م ــن کت ــی ای وقت
نیــز بــه مســایل افغانســتان در بحبوحه یــی 
ــازه  ــه ت ــتم ک ــور داش ــن کش ــوالِت ای از تح
ــه صــورِت  ــی ب ــا مشــکِل فســاد اداری و مال ب
جــدی روبــه رو شــده بــود. از آن زمــان تــا بــه 
امــروز، نزدیــک بــه یــک دهــه و یــا هم بیشــتر 
ــه  ــًا ب ــاال تقریب ــاد ح ــدۀ فس ــذرد و پدی می گ
ــتان  ــۀ افغانس ــده در جامع ــی شناخته ش پدیده ی
ــه  ــت ک ــوال این جاس ــت. س ــده اس ــل ش تبدی
فســاد اداری یــک پدیــدۀ حــادث اســت کــه در 
پانــزده ســاِل اخیــر دامن گیــر افغانســتان شــده 
و یــا پیــش از آن نیــز وجــود داشــته ولــی بــه 
ــتبدادی  ــای اس ــِت حاکمیت ه ــِل موجودی دلی
ــی داده  ــان نم ــود را نش ــه خ و تمامیت خواهان

اســت؟ 
ــش  ــن پرس ــه ای ــت ب ــِخ سرراس ــاید پاس ش
ــازه  ــاًل ت ــی کام ــه آن را پدیده ی ــد ک ــن باش ای
ــال های  ــه در س ــم ک ــی بگویی ــداریم، ول نپنـ
ــت.  ــه اس ــر یافت ــکِل آن تغیی ــوع و ش ــر ن اخی
ــم  ــدگاه ه ــن دی ــاید ای ــال، ش ــن ح در همی
درســت باشــد کــه در دولت هــای پیشــین، بــا 
ایــن مقــدار از فســاد مالــی و اداری در کشــور 
روبــه رو نبوده ایــم و آن هــم دالیــِل خــود 
ســال ها  آن  در  این کــه  از جملــه  و  دارد  را 
ــای خارجــی  ــدار کمک ه ــن مق ــا از ای دولت ه

ــال  ــزده س ــه در پان ــد ک ــوده ان ــوردار نب برخ
ــد.  ــده ان ــوردار ش ــر برخ اخی

حــاال دیگــر می تــوان گفــت کــه پدیــدۀ فســاد 
ــری  ــه ام ــًا ب ــور، تقریب ــی و اداری در کش مال
عــام تبدیــل شــده و همــه می داننــد کــه 
ــا  افغانســتاِن پــس از جنــگ و مــواد مخــدر، ب
ــز مواجــه  ــام فســاد نی ــه ن ــوالی دیگــری ب هی
ــه  ــی کــه شــاید هــراس از آن ب اســت؛ هیوالی
ــی  ــد، ول ــدر نباش ــواد مخ ــگ و م ــدازۀ جن ان
بــدون شــک زیان هــای آن کمتــر از آن هــا 

ــم نیســت.   ه
ســال  پانــزده  ایــن  در  افغانســتان  دولــت 
تالش هایــی را بــه هــدف حداقــل کاهــش 
ــه  ــا توج ــه ب ــام داده ک ــور انج ــاد در کش فس
ــوان  ــا می ت ــن تالش ه ــترۀ ای ــه و گس ــه دامن ب
ــت  ــد. دول ــق نبوده ان ــدان موف ــه چن ــت ک گف
اخیــر  ســاِل  پانــزده  در  حتــا  افغانســتان 
کــه  نشــد  موفــق  خــود  تالش هــای  بــا 
ــد.  ــج کن ــه تروی ــاد را در جامع ــراس از فس ه
فسادپیشــه گان در داخــل و خــارج دولــت، 
بی مهابــا فســاد می کننــد و هیــچ ترســی از 
ــل  ــد، مث ــم ندارن ــای آن ه ــب و پیامده عواق
ایــن اســت کــه بــرای فســاد هیــچ پیامــدی در 

جامعــۀ افغانســتان رقــم نمی خــورد.  
ــش  ــرای کاه ــتان ب ــت افغانس ــه دول ــم ک گفتی
حجــم فســاد تالش هایــی را آغــاز کــرد کــه تــا 
امــروز نیــز ادامــه دارد؛ ولــی فــوراً بایــد اضافــه 
ــل ناکامــی تالش هــای  کــرد کــه یکــی از دالی
دولــت در امــر مبــارزه با فســاد این بوده اســت 
ــی  ــه واقع ــتر از این ک ــا بیش ــن تالش ه ــه ای ک
ــد.  ــوده ان ــی ب ــی و دیگرفریب ــند، خودفریب باش
دولــت افغانســتان هــر زمــان کــه تحــت فشــارِ 
افــکار عمومــی در مــورد فســاد اداری و مالــی 
قــرار گرفتــه، ســعی کــرده کــه ناقــوِس مبــارزه 
بــا آن را بلندتــر بــه صــدا درآورد. چندیــن نهاد 
ــد  ــه وجــود آم در ظــرف ســال های گذشــته ب
ــد  ــا فســاد را دارن ــارزه ب ــای مب ــه ادع ــه هم ک
ــی  ــل مالحظه ی ــتاورد قاب ــدام دس ــی هیچ ک ول
در ایــن زمینــه را نمی تواننــد ارایــه کننــد. 
ــه  ــد ک ــرادی ان ــوز همــان اف فسادپیشــه گان هن

ــا  ــد و ی ــاالی قــدرت قــرار دارن در رده هــای ب
بــا آن هــا دســت در یــک کاســه انــد. 

همــواره وقتــی بحــث فســاد اداری شــده، 
عالی  رتبــۀ  مقام هــای  از  برخــی  نام هــای 
ــه شــده اســت.  ــار آن گرفت ــز در کن ــی نی دولت
از وزیرانــی کــه در اختــالس و چپــاول دســت 
مصــروف  کــه  نهادهایــی  تــا  داشــته اند، 
غــارت امــوال و دارایی هــای مــردم بــوده انــد. 
از نزدیــکان و اعضــای خانــوادۀ مقام هــای 
بلندپایــه تــا کســانی کــه بــا آن هــا در معامــالِت 
کالِن سیاســی یک جــا بــوده انــد. در ایــن 
ــاد اداری در  ــدۀ کالِن فس ــچ پرون ــال ها هی س
کشــور بررســی نشــده اســت، هیچ یــک از 
ــاد در  ــل فس ــه دلی ــه ب ــه گاِن بلندپای فسادپیش
ــه اســت.  ــرار نگرفت ــدان ق پشــت میله هــای زن
بــا ایــن حــال، دولــت چــه انتظــاری از مبــارزه 

ــاد دارد؟  ــا فس ب
دولــت وحــدت ملــی از نخســتین روزهــای بــه 
ــالم  ــا اع ــوق و کرن ــا ب ــدِن خــود ب وجــود آم
کــرد کــه زمــان فســاد در افغانســتان بــا پایــان 
رســیده؛ ولــی آیــا واقعــًا چنیــن شــده اســت؟ 
پرونده هــای کابــل بانــک و وزارت شهرســازی 
بــه عنــوان بزرگ تریــن پرونده هــای فســاد 
ــد و  ــر می برن ــام به س ــان در ابه ــی همچن مال
بســیاری ها اعتقــاد دارنــد کــه دولــت صرفــًا در 
ــانه یی  ــای رس ــا غوغ ــن پرونده ه ــوِن ای پیرام
به پــا کــرد تــا نظرهــا را از فسادپیشــه گاِن 
ــازد.  ــرف س ــور منح ــزرگ در کش ــی و ب اصل
ــه  ــه ک ــم گرفت ــی تصمی ــای غن ــم آق ــاال ه ح
شــورای عالــی مبــارزه بــا فســاد را بســازد کــه 
ــوال  ــا س ــرار دارد. ام ــودش ق در رأس آن، خ
ــازی،  ــا نهادس ــًا ب ــا صرف ــه آی ــت ک این جاس

ــد؟!   ــی می رس ــه جای ــاد ب ــا فس ــارزه ب مب
مســلمًا همان طــور کــه بــا حلــوا حلــوا گفتــن 
دهــِن کســی شــیرین نمی شــود، بــا نهادســازی 
و شــعارِ مبــارزه بــا فســاد نیــز فســاد ریشــه کن 
ــارزه  ــن مب ــه در ای ــی ک ــد، مادام ــد ش نخواه
ــا هــم  ــردان ب ــار و کــردارِ دولت م نیــت و گفت

هماهنــگ و ســازگار نگــردد!  

2 www.mandegardaily.com

احمـــد عمران

زنــده باد
فســاد!

 

که  می بینیم  غنی  آقای  دولت دارِی  و  کار  پسیِن  روزهای  در 
او عالقۀ وافری به تک روی و انحصارطلبی پیدا کرده است. 
و  نهاد  هیچ  ملی،  وحدت  دولت  رییس  تازۀ  دستور  بنیاد  بر 
را در  تبدیل و گماشتِن سرپرست  تقرر،  مسووِل دولتی حق 
بست های اول و دوم ندارد و تمامِ این کار ها از صالحیت های 

آقای غنی شمرده می شود.
در بخشی از این فرمان آمده است: »منظوری کلیۀ امور ذاتی 
عالی رتبۀ  کارکنان  سرپرستی  و  تبدیل  تقرر،  خصوص  به 
جمهوری اسالمی افغانستان، ملی و نظامی، از صالحیت های 
قانونی رییس جمهور اسالمی افغانستان است و به هیچ مسوول 
دیگر دولتی، شامل وزیر، رییس عمومی ادارۀ مستقل دولتی و 
سایر مسووالن جمهوری اسالمی افغانستان، این صالحیت ها 

تفویض نمی شود«.
که  است  شده  صادر  حالی  در  ریاست جمهوری  فرمان  این 
صالحیت های  خاص  حکِم  یک  در  رییس جمهوری  پیشتر 
رییس اجرایی، معاونان ریاست جمهوری و نیز صالحیت های 
نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور در امور اصالحات و حکومت دارِی 
خوب را مشخص کرده بود. از جانب دیگر، رییس جمهور غنی 
در حالی این فرماِن تازه را صادر کرده که دولِت او برآمده از 
انتخابات نیست، بلکه برآمده از یک توافق نامۀ سیاسی میاِن او 
و داکتر عبداهلل به عنوان رییس اجرایِی دولت است که در آن، 
قدرت به طور مساویانه میان دو تیِم رقیب تقسیم شده است. 
در ضمن، بر بنیاد توافق نامۀ سیاسی، او به تنهایی نمی تواند در 

موارد مهم تصمیم بگیرد. 
همچنین، صالحیت های ریاست اجرایی، معاونان رییس جمهور 
غنی  آقای  فرمان هاِی  در  نیز  نمایندۀ حکومت داری خوب  و 
واضح شده است. اما در طول عمِر دولت وحدت ملی دیده 
نگرفته و  تعهدات عمِل چندان صورت  نوع  این  به  که  شده 
ارکاِن دولت وحدت ملی هرکدام به وظایفی مصروف اند که یا 
از حیطۀ صالحیت شان بیرون و یا هم به مراتب پایین تر است. 
 تا جایی که می دانیم، فرمان اخیر رییس جمهوری مشکالِت 
این  از  یکی  می آورد،  به بار  دولتی  نهادهای  در  را  کالنی 
مشکالت، به تعلیق درآوردِن قانون خدمات ملکی و اصالحات 
استبداد در  مانع اصالحات و سبب  اداری است که می تواند 
ادارات شود و فساد را رشد بدهد. دست بردن رییس جمهوری 
به ساختن کمیسیون های جداگانه به منظور کنترل همۀ کارها، 
جدا از این که مخالِف صراحت های قوانین و توافق نامۀ سیاسی 
است، حس انحصارطلبی و تک روِی رییس جمهور غنی را به 
کشوری، شخصی  جای  به  را  امور  همۀ  و  می گذارد  نمایش 

می سازد. 
از  امانتی  ریاست جمهوری  تخِت  که  بداند  باید  غنی  آقای 
افغانستان برای اوست و او باید خود را در مطابقت با  مردمِ 
قوانیِن مدنِی کشورداری و دولت داری هماهنگ سازد و نباید 
به رویه های کالسیِک دولت داری که قدرت را ملک شخصِی 
پادشاه حساب می کردند، تمسک جوید. آقای غنی باید میان 
یک  عنواِن  به  شخصی اش  ملکیت های  بر  تملک  احساِس 
رییس جمهور  یک  عنوان  به  دولتی اش  مسوولیِت  و  شهروند 

تفکیک قایل شود و این دو را با هم خلط نکند.
البته این بارِ اول نیست که آقای غنی می خواهد که بر تبدیل و 
تعییناِت مأموراِن فوق رتبه و  رتبه اول تصمیم بگیرد، او حتا 
در مورد تقرر و یا تعیین یک مأمور عادی نیز مداخله کرده و 
گاهی اوقات هم در نقش کارمند شهرداری ظاهر شده است و 
بدتر از همه این که همۀ اولویت های آقای غنی را مسایل قومی 
تشکیل داده و می دهد. در حالی که آقای غنی همان گونه که 
تخلِص »احمدزی« را به دلیل تعلقش به یک عشیرۀ خاص، 
از خود دور کرده، باید خودش را رییس جمهور افغانستان و 
خدمت گزارِ همۀ آحاد ملت بداند، نه این که به النۀ تنِگ قبیله 
برگردد و قدرت را انحصار کند و همه چیز را در کنترِل خود 

بخواهد. 
اندیشۀ  در  و  می کند  فکر  محدود  بسیار  غنی  آقای  متأسفانه 
غصب قدرت به جای توزیِع آن است. وقتی قدرت به واسطۀ 
این چنین فرمان ها غصب می شود، قدم دومِ آن برداشتن ساتور 
ترور  و  سرکوب  تحکیِم  و  بیان  آزادی  ریشۀ  قطع  هدِف  به 
است و این نگرانی های کالنی را در برابر مردم افغانستان قرار 
که  مسوولیت هایی  درک  با  غنی  آقای  امیدواریم  است.  داده 
دارد، به تقسیم و توزیع قدرت بپردارد و از انحصار و تک روی 
فرو  تباهی و سیاهی  به  را  مورد کشور  این  که  بکشد  دست 
می برد و خودش نیز در این پِس پیری سودی از انحصارطلبی 

نخواهد برد!

آقای غنی به غصب قدرت 
می اندیشد تا توزیع آن!

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1810  د  و    شنبه        7 سرطان /      تیر       y    1395   22  رمضان ا لمبارک  y 1437   27 جو ن    2016
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حمالت هوایی
 امریکا بر مواضع طالبان آغاز شد

نظامیــان امریکایــی اولیــن حملــۀ هوایــی 
را بــه مراکــز دهشــت افگنــی در جنــوب 

افغانســتان  انجــام دادنــد.
امریــکا  دفــاع  وزارت  مســووالن 
ــد  ــس  از تأیی ــه پ ــد ک ــون( گفته ان )پنتاگ
صالحیت هــا از ســوی بــارک اوبامــا، 
ــه  ــن حمل ــور چندی ــن کش ــان ای نظامی
ــام  ــتان انج ــوب افغانس ــی را در جن هوای

د اده ا نــد.
پیتــر کــوک ســخنگوی وزارت دفــاع 
ــن  ــان ای ــه نظامی ــت ک ــه اس ــکا گفت امری
ــری از  ــۀ به کارگی کشــور نخســتین مرحل
ــازی  ــژه را در نابودس ــای وی صالحیت ه
جنوبــی  بخش هــای  در  طالبــان 

ســاخته اند. عملــی  افغانســتان 
نیروهــای ناتــو بــه رهبــری امریــکا 
پــس از ســال 2014  کــه مســوولیت 
پایــان  بــه  افغانســتان  در  زرمی شــان 
ــوره دهی   ــع و مش ــت قاط ــید، حمای رس
ــده  ــتان عه ــی افغانس ــای امنیت ــه نیروه ب
دار بودنــد؛ امــا پــس از کشــته شــدن مــال 
ــان در  ــر پیشــین طالب ــر منصــور رهب اخت
ــدت  ــتان و ش ــتان پاکس ــاحۀ بلوجس س
ــان و  ــتی طالب ــالت تروریس ــن حم گرفت
ــه  ــروه ب ــن گ ــت پا زدن ای ــان پش هم چن
ــم  ــکا تصمی ــح، امری ــای صل گفت وگوه
گروه هــای  ســرکوبی  جهــت  تــازه 
ــه اســت. تروریســتی در افغانســتان گرفت
ــدن  ــی از پهن ش ــال، نگران ــن ح در همی
شــدت  و  کشــور  در  بدامنــی  دامنــۀ 
ــای  ــالت و گروگان گیری ه ــن حم گرفت
ــتی در  ــای تروریس ــط گروه ــر توس اخی
ــت. ــش داده اس ــاهراه ها افزای ــیر  ش مس
حضــور طالبــان در برخــی ولســوالی  ها و 
قــرا و قصبــات و در یافــت منابــع مالــی 
ــر و ذکات(  ــع آوری عش ــردم )جم از م
ــر  ــگ  در براب ــداوم جن ــه ت ــن ب پرداخت
ــن شــدن شــمال،  ــی، ناام ــای امنیت نیروه
ننگرهــار  در  داعــش  گــروه  فعالیــت 
و ســربریدن افــراد محســن و خــورد 
ــای  ــیدن خانه ه ــش کش ــه آت ــال و ب س
ــای  ــت گروه ه ــش فعالی ــکونی، افزای مس
تروریســتی را در کشــور نشــان می دهــد. 
ــای  ــوالی ه ــون در ولس ــم اکن ــش ه داع
ــل  ــی خی ــار و غن ــن، چپره ــوت، اچی ک
ایــن والیــت نفــوذ قابــل توجهــی داشــته 
و مراکــز آمــوزش فعــال دارنــد. بــا 
ــار،  ــش در ننگره ــوذ داع ــه نف ــه ب توج
چشــم انــداز امنیتــی ایــن والیــت در دراز 
مــدت وخیــم معلــوم مــی شــود بــه ایــن 

ــا راهبــردی مبــارزه  ســبب نیــاز اســت ت
بــا داعــش بیــش از هــر زمــان دیگــر بــا 

ــردد. ــال گ ــت دنب قاطعی
نشــان  تــازه  اطالعــات  همچنــان، 
ــور  ــرگ مالمنص ــس از م ــه پ ــد ک می ده
رهبــر پیشــین طالبــان شــبکه تروریســتی 
حقانــی در ناامــن ســازی و کشــتار مــردم 
در افغانســتان بیشــرینه فعالیــت را انجــام 

می دهــد. 
امریکا یی هــا کــه بیــش از چهــارده ســال 
در افغانســتان در برابر گروهای تروریستی 
جنگیده انــد و دولــت افغانســتان را در 
ــد  ــرده ان ــک ک ــف کم ــای مختل بخش ه
تــا بــه پــا ایســتد بــا درک کــه از اوضــاع 
ــرای  ــد صالحیت هــای بیشــتری را ب دارن
ــا  ــتان داده ت ــود در افغانس ــای خ نیروه
نیروهــای  از  دهشــت افگنان  برابــر  در 

ــد. ــت کنن ــی افغانســتان حمای امنیت
بــر بنیــاد صالحیت هــای تــازه، پــس 
 از ایــن نظامیــان امریکایــی، نیروهــای 
نبــرد  میــدان  در  را  کشــور  مســلح 
نیرومنــد پشــتیبانی خواهنــد  به گونــۀ 
ــواره در  ــتان هم ــای افغانس ــرد. نیروه ک
نبــرد بــا گروه هــای تروریســتی نیــاز بــه 
ــی  ــی هوای ــای نظام ــکاری  و کمک ه هم

ــد. ــکا دارن امری
وزیــری،  دولــت  دیگــر،  ســوی  از 
ســخنگوی وزارت دفــاع گفتــه اســت کــه 
نیروهــای امنیتــی افغانســتان در عملیــات 
هوایــی بــه پشــتبانی نیروهــای امریکایــی 

ــد.  ــرورت دارن ض
او افــزوده اســت کــه نیروهــای امریکایــی 
ــک  ــور کم ــان کش ــه نظامی ــد ب می توانن
را  هراس افگنــان  النه هــای  تــا  کننــد 

ــد.  ــم کنن ــتان گ ــر از افغانس زودت
ــاور  ــن ب ــه ای ــان ب ــان، کارشناس هم چن
انــد کــه همــکاری حمــالت هوایــی 
در  می توانــد  امریکایــی   نیروهــای 
ــور  ــای کش ــرای  نیروه ــرد ب ــدان نب می
ــازد  ــم س ــمنان را فراه ــود دش ــۀ ناب زمین
ــان را  ــور  طالب ــی کش ــای رزم و  نیروه

کننــد. زمین گیــر 
ــین  ــن پیش ــد، معی ــد یارمن ــرزا محم می
ــه  ــت ک ــه اس ــه  گفت ــور داخل وزارت ام
عملیــات هوایــی یگانــه راهــی اســت کــه 
ــمن  ــاده ترین رِوش دش ــه س ــد ب می توان

ــرد. ــن بب ــد و از بی ــف کن را تضعی
فعالیــت  کــه  اســت  افــزوده  او   
به ویــژه  تروریســتی  گروه هــای 
ــای  ــتر بخش ه ــا در بیش ــترش نبرده گس

ــاع  ــران اوض ــا را نگ ــور، امریکایی ه کش
ساخته اســت. افغانســتان 

ایــن اولیــن حملــه هوایــی امریــکا علیــه 
ــدور  ــان ص ــتان از زم ــان در افغانس طالب
ــاه  ــا، در م ــاراک اوبام مجــوز از ســوی ب
ــه در آن  ــود ک ــوب می ش ــاری محس ج
ــای  ــه نیروه ــکا ب ــور آمری ــس جمه ریی
بــه  اســت  داد  اجــازه  کشــور  ایــن 
ــه شورشــیان در افغانســتان  ــات علی عملی

ــد. ــت بزنن دس
رییس جمهــور  دیگــر،  ســوی  از 
بــه  افزایــش کمــک  از  اشــرف غنی،  
نیروهــای امنیتــی افغانســتان اســتقبال 
ــه  ــی ک ــه نیروهای ــت ک ــه اس ــرده گفت ک
فاقــد نیــروی هوایــی و توانایی هــای 
ــم  ــختی تهاج ــه س ــت ب ــتخباراتی اس اس
دوامــدار جنگجویــان طالبــان را مهــار 

. می کننــد
کشــور  پیشــین  رییس جمهــور  امــا،   
بایــد  متحــده  ایــاالت  کــه  گفــت 
ماموریــت نظامــی اش را در افغانســتان 
بــه حمایــت از نیروهــای محلــی محــدود 
ــت  ــتان جه ــر پاکس ــار ب ــاخته و فش س
ــان  ــا طالب ــح ب ــای صل ــاز گفت وگوه آغ

ــازد.  ــتر س را بیش
حامــد کــرزی رییــس جمهــور پیشــین در 
مــورد تغییــرات اخیــر ماموریــت نظامــی 
امریــکا در افغانســتان، ابــراز شــک و 
ــا واشــنگتن  ــه  ب ــد کــرده در مصاحب تردی
ــم  پســت گفــت اســت کــه فکــر نمی کن
صلــح  مــا  بــرای  نظامــی  ابزارهــای 
ــن  ــته ای ــال گذش ــا در 14 س ــد، م بیاورن
کار را انجــام دادیــم و ایــن کار بــرای مــا 
ــم  ــا می دانی ــس از کج ــاورد، پ ــح نی صل
… اقــدام نظامــی حــاال بــرای ماصلــح بــه 

ــی آورد. ــان م ارمغ
از  انتقــادش  به خاطــر  کــه  کــرزی،   
ناتــو  و  امریــکا  حضــور  جنبه هــای 
اخیــر  ســال های  در  افغانســتان  در 
دارد،  شــهرت  ریاســت جمهوری اش 
ــاالت  ــی ای ــالش نظام ــه ت هشــدار داد ک
ــد  ــوب نخواه ــی مطل ــه نتیجه ی متحــده ب

ــید. رس
ــت  ــرار اس ــه ق ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــربازش  ــداد ۹۸00 س ــاالت متحــده تع ای
بــه ۵۵00  آینــده  ســال  اوایــل  در  را 
ســرباز کاهــش بدهــد، مقام هــای ارشــد 
ــتری را  ــر بیش ــا تاخی ــه آن ه ــد ک گفته ان
مطابــق بــه اوضــاع امنیتــی در برنامه هــای 

ــت. ــد گرف ــر خواهن ــروج در نظ خ

سـه نماینده پیشـین امریکا در افغانسـتان از 
دولـت اوبامـا خواسـته اند تا در سـال آینده 
میـزان سـربازان امریکایی در این کشـور را 

کاهـش ندهد.
بـه گـزارش صـدای امریـکا، ایـن در حالی 
اسـت که کاخ سـفید خاطرنشـان کـرده که 

بـه انجام ایـن اقـدام متعهـد خواهدبود.
مـارک  و  دوبینـس  جیمـز  فلدمـن،  دان 
گراسـمن همگـی فرسـتادگان ویـژه امریکا 
در افغانسـتان و پاکسـتان در سالهای 2011 
تـا 201۵ بوده انـد و هم چنـان از چهره های 
سیاسـت خارجی   محافـل  در  تاثیرگـذار 

امریـکا هسـتند.
ایـن سـه تن به همـراه 10 دیپلمات پیشـین 
ارشـد و فرماندگان نظامی پیشـین امریکایی 
کـه در افغانسـتان حضور داشـته اند، نامه یی 
بـه بـاراک اوبامـا، رییس جمهـوری امریـکا 
نوشـته و از وی خواسـته اند تـا طرح هـای 
خـود بـرای کاهـش سـربازان امریکایـی به 

نصـف در افغانسـتان را کنـار بگذارد.
در حـال حاضر، ۹۸00 سـرباز امریکایی در 
افغانسـتان حضـور دارنـد، امـا قـرار اسـت 
ایـن میـزان در سـال 2017 بـه ۵۵00 تـن 

یابد. کاهـش 
فلدمـن گفـت: مـن فکـر می کنـم کـه ایـن 
نشـانه مهمی برای مردم و دولت افغانسـتان 
و شـرکای بین المللـی این کشـور باشـد که 

امریـکا بـه قـول خود بـرای حضـور ۹۸00 
سـرباز تـا پایـان دوره دولـت حاکـم متعهد 
بمانـد. ایـن مسـئله بـه جانشـین اوبامـا در 
مـاه جنـوری این امـکان را می دهـد که »به 

سـرعت تصمیـم بگیرد.«
ایـن خصـوص کـه  کاخ سـفید هنـوز در 
دربـاره  را  نظـرش  دارد  قصـد  اوبامـا  آیـا 
دهـد  تغییـر  امریکایـی  سـربازان  خـروج 
اظهارنظـر نکـرده اسـت. امـا گفتـه اوبامـا 
و  امریکایـی  فرماندهـان  پیشـنهادهای  از 

می کنـد. اسـتقبال  خـود  مشـاوران 
امریـکا  خارجـه  وزیـر  معـاون  گراسـمن، 
شـمار  کاهـش  افغان هـا  نظـر  بـه  گفـت 
سـربازان امریکایـی بـه معنـای کـم کـردن 
حمایـت از سـوی واشـنگتن اسـت و ایـن 
مسـئله همیـن »پیـام اشـتباه« را به پاکسـتان 
و حتـی منطقـه ای بـزرگ تر نیز می فرسـتد.

وی گفـت: من فکـر می کنـم در تمامی این 
مـوارد )خاورمیانـه، افغانسـتان و پاکسـتان( 
باقـی مانـدن سـربازان بـه همـان میزانی که 

هسـتند، بهترین روش اسـت.
دوبینـز، یک دیپلمات پیشـین کـه در ایجاد 
دولـت بعـد از طالبـان در افغانسـتان نقـش 
فعلـی  کـرده، گفـت: شـمار  ایفـا  کلیـدی 
نیروهـا در افغانسـتان حداقـل بـرای ادامـه 
حمایـت، کمـک و حفـظ نیروهـای امنیتی 

الزم اسـت.

300 کارگر نیپالی آمادۀ ترک 
افغانستان هستند

نمایندگان پیشین امریکا در افغانستان به اوباما:

به قول خود متعهد بمانید

چهـل تـن از شـهروندان نیپـال بـه دالیل 
امنیتـی از افغانسـتان خارج می شـوند. این 
در حالـی اسـت کـه هفته گذشـته 13 تن 
از همـکاران آنهـا در حملـه طالبان کشـته 

شدند.
رسـانه های محلـی نیپـال نوشـته انـد کـه 
40 شـهروند ایـن کشـور کـه بـه عنـوان 
کار  افغانسـتان  در  گارد  یـا  محافـظ 
می کننـد، بـه خانـه بـاز می گردند. رسـانه 
آنالیـن »کانتیپـور«، گـزارش داده که بیش 
از 300 کارگـر نیپالـی آمـاده هسـتند تـا 

افغانسـتان را تـرک کننـد.
از شـمار دقیـق کارگـران نیپالـی کـه بـه 
افغانسـتان کار می کننـد،  عنـوان گارد در 
اطالعـی در دسـت نیسـت امـا حکومـت 
ایـن کشـور می گوید کـه حـدود ۸00 تن 

در افغانسـتان بـه ایـن کار مشـغولند.
بـر  طالبـان  شورشـیان  حملـه  از  پـس 

شـهروندان نیپـال، حکومـت ایـن کشـور 
دسـتور داده اسـت تـا نیپالی هـا از مناطق 
بحرانـی ماننـد افغانسـتان، سـوریه، عراق 
و لیبیـا بـه خانـه بازگردنـد. در واکنش به 
ایـن دسـتور، برخـی از نیپالی هـا در کابل 
افغانسـتان  در  خـود  کار  ممنوعیـت  بـه 

اعتـراض کردنـد.
حکومـت نیپـال همچنـان گفته اسـت که 
کارگـران  غیرقانونـی  اعـزام  و  اسـتخدام 
نیپالـی توسـط آژانـس هـای کاریابـی را 

کند. مـی  بررسـی 
نیپـال کشـوری فقیـر و محاط به خشـکی 
اسـت کـه 30 درصـد اقتصـاد آن بـه کار 
در خارج از کشـور وابسـته اسـت. روزانه 
بیـش از 1000 تن این کشـور را به مقصد 
کشـورهای حاشـیه خلیج فارس و مالیزیا 

کنند. مـی  ترک 

ابوبکر صدیق
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بخش دوم

شما هم
     از آینه 

         می ترسید؟
فهم و روزه  

در اغلــب مــوارد، ظاهــر فــرد مشــکلی نــدارد، بلکــه فــرد مــورد نظــر بعضــی 
جنبه هــای آن را دوســت نداشــته و آن را قبــول نــدارد. بــرای ارزیابــی و 
تشــخیص ایــن اختــالل از پرســش نامه های متعــدد و ســنجش های ویــژه 
ــد:  ــخص می کنن ــی را مش ــوارد مختلف ــنجش ها م ــن س ــود. ای ــتفاده می ش اس
ســطوح پیشــرفتۀ نارضایتــی از ظاهــر و بــدن و حتــا ســطوح پیشــرفتۀ گریــز از 
ــرد از ظاهــر خــود دارد. بیــش  ــه ف ــی ک ــِل احساســات منفی ی ــه دلی اجتمــاع ب
از 30 مقیــاس ســنجش اختــالالت تصــور فــرد از ظاهــر خــود کــه بیشــترین 
اســتفاده را دارنــد، معرفــی کرده ایــم. وقتــی فــردی تصــور خوبــی از ظاهــرش 
نداشــته باشــد و ایــن مســأله شــدید شــود، بــا عملکــرد اجتماعــی و شــغلی او 
ــد و اضطــراب و افســرده گی شــدید را موجــب می شــود. ــدا می کن تداخــل پی

مشخصۀ اختالل بدشکلی بدن چیست؟
ــت از  ــال بی نهای ــرد مبت ــه ف ــت ک ــن اس ــالل در ای ــن اخت ــی ای ــی اصل ویژه گ
ــز و  ــا را توهین آمی ــا آنه ــت و حت ــنود اس ــرش ناخش ــای ظاه ــی جنبه ه بعض
ــرد  ــی ف ــه ارزیاب ــن اســت ک ــراد ای ــن اف ــم در ای ــۀ مه ــد. نکت ــار می دان بی اعتب
از ظاهــر خــودش بــا آن چــه دیگــران در مــورد او حــس می کننــد، همخوانــی 
ــر او  ــادی در ظاه ــا غیرع ــول ی ــۀ غیرمعم ــچ جنب ــران هی ــاًل دیگ ــدارد. مث ن
نمی بیننــد یــا اگــر هــم در ظاهــر فــرد مشــکلی وجــود دارد، بســیار جزیــی و 
ناچیــز اســت )مثــاًل گــوش یــا بینــی فــرد کمــی بــزرگ اســت( امــا خــودش 

ــد. ــل توجــه حــس می کن ــزرگ و قاب ــیار ب ــورد را بس ــن م ای
ــن  ــود ای ــوب می ش ــورد محس ــن م ــزو مهم تری ــه ج ــی، آن چ ــدگاه بالین از دی
ــدن  ــه شــکل وســواس گونه یی روی آن قســمت از ب ــال، ب ــرد مبت ــه ف اســت ک
کــه از آن ناراضــی اســت، تمرکــز می کنــد و ایــن وســواس بــا موجودیــت فــرد 
تداخــل دارد. اختــالل بدشــکل بــودِن بدنــی جنبه هــای مختلفــی از ظاهــر را در 
ــوارد  ــن موضــوع در بعضــی م ــد ای ــات نشــان می ده ــا مطالع ــرد ام ــر می گی ب
ــدازۀ  ــکم، ان ــا، ش ــم ها، ران پ ــت، چش ــی، پوس ــر، بین ــوی س ــت: م ــتر اس بیش

ــا. ــد و دندان ه ــدن، ق ــا روی ب ــای زخم ه ــه، ج ــا، گون ــینه، لب ه ــۀ س قفس
چه افرادی از ظاهر خود ناراضی هستند؟ 

تقریبــًا هــر آدمــی جنبه هایــی از ظاهــرش را دوســت نــدارد و دلــش می خواهــد 
آن هــا بــه گونه یــی دیگــر باشــند، امــا مبتالیــان ایــن اختــالل اقدامــات بســیار 
ــاًل  ــد. مث ــام می دهن ــود انج ــِر خ ــالح ظاه ــرای اص ــی ب ــاد و طوالنی مدت زی
بارهــا تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفته انــد، دایمــًا رژیم هــای غذایــی شــدید 
ــورد  ــا قســمت م ــد ی ــی شــدید و متعــدد انجــام می دهن ــد، ورزش های می گیرن
ــی در  ــات توصیف ــفانه مطالع ــانند. متأس ــش می پوش ــا آرای ــاس ی ــا لب ــر را ب نظ
ــورد از  ــن م ــده در ای ــت آم ــاِت به دس ــر اطالع ــت. اکث ــم اس ــه، ک ــن زمین ای
ــه آن  ــاری را ب ــروع بیم ــرد ش ــه ف ــت ک ــی اس ــوردی و فاکتورهای ــاِت م معاین

ــد. ــبت می ده نس
بــه نظــر می رســد در اغلــب مــوارد یــک اتفــاق باعــث شــروع ماجــرا 
ــاراِت خــود ظاهــر فــرد را مســخره کــرده و او  ــا عب ــاًل دیگــران ب می شــود. مث
ــی  ــم در نوباوه گ ــروع عالی ــوارد ش ــد م ــاید در 70 درص ــد. ش را آزار می دهن
ــی  ــای اجتناب ــث رفتاره ــد باع ــالل می توان ــن اخت ــوده اســت. ای ــی ب و نوجوان

ــرد شــود.  شــدیدی در ف

سیب سبز/ مجلۀ انترنتی برترین ها

مقوله هـای  پیچیده تریـن  از  یکـی  را  »زمـان« 
فلسـفی به شـمار آورده انـد کـه تـا هنـوز برای 
»زمـان«  بـاب  در  آن چـه  اسـت.  بشـر مسـأله 
نسـبِت  شـد،  رد  به سـاده گی  آن  از  نمی تـوان 
آن بـا حرکـت، ابعـاد، اشـیا، ذهـن و حـاالت 
نفسـانِی آدمی سـت. نسـبِت زمـان بـا حرکـت، 
اشـیا و بُعـد سـویه های بیرونـی زمـان اسـت، 
مـداوم  انتقـال  بـا  زمـان  پیونـد  درحالی کـه 
حالت هـای نفسـانی، و نیـز بـا ذهن کـه عمدتًا 
دسـت یاب  عقلـی  و  شـهودی  روِش  دو  بـا 
می شـود را می تـوان ریشـه های زمـان در دروِن 

آدمـی خوانـد.
فیلسـوفان اسـالمی عمدتـًا بـا تکیـه بـر نظریّۀ 
ارسـطو، زمـان را »کـّم متصـل غیـر قـاّر« بـه 
شـمار آورده انـد و آن را مقـدارِ حرکـت هـر 
موجـود دانسـته اند. بـا این بیـان، زمـان چیزی 
ابوعلـی  شـیخ الرئیس  نیسـت.  حرکـت  جـز 
سـینا نیـز بـا توجه بـه داسـتان اصحـاب کهف 
و براهینـی کـه به دسـت می دهـد، زمـان را در 
چنان کـه  می انـگارد؛  معـدوم  حرکـت  فقـدان 
حرکـت،  عـدم  به دلیـل  نیـز  کهـف  صاحبـان 
مـرور بیـش از سه صدسـالِ  زمـان را احسـاس 
تناظـر  بـر  نیـز  الکنـدی  و  فارابـی  نکردنـد. 
زمـان و حرکـت، و عـدم اسـتقاللیّت زمـان از 
حرکـت پای فشـرده اند. زمـان امـروزه یکی از 
جّدی تریـن مباحـث فزیـک جدیـد به حسـاب 
می آیـد. انشـتین برای زمـان وجودِ عینـی قایل 
شـد و زمـاِن را بُعـِد چهـارم اشـیاء خوانـد و 
نشـان داد کـه هـر چیـزی زمـاِن خـودش را 
دارد. در ایـن میـان، اندیشـمندانی چـون کانت 
ذهنی انگاشـتِن  رهگـذرِ  از  یکـی  برگسـن،  و 
زمـان و دیگـری از مسـیر شـهودی پنداشـتِن 
آدمـی  دروِن  بـه  را  زمـان  کردنـد  سـعی  آن 
برگرداننـد. کانـت زمـان را جزو سـاختار ذهن 
آدمـی می دانسـت، درحالی کـه از دیِد برگسـن، 
زمـان انتقـال مداوم حـاالت درونی انسـان بود. 
فیلسـوفانی که عمدتًا شـهودگرا  اند، به زمان از 
پنجـرۀ حالت هـای درونی انسـان نگریسـته  اند 
و تنهـا بـه وجـود درونـی زمـان باورمندنـد و 
حالت هـای درونـی آدمـی را سرچشـمۀ زمـان 
می انگارنـد؛ در حالی کـه عقل گراهـا زمـان را 

می پندارنـد. مفاهمه یـی  مقـوالت  از سـنخ 
تردیـدی نیسـت کـه زمـان بـا وضـع و حـاِل 

و  حالـت  چگونه گـی  و  دارد  پیونـد  آدمـی 
موقعیّـِت آدمـی بـر کیفیّـت گـذرِ زمـان اثردار 
اسـت. در روزگار مـا، زمـان با سـرعت عجیبی 
می گـذرد کـه حسـاب آن از سـنجِش قیـاس 
بیـرون اسـت. در روایتـی، یکـی از نشـانه های 
پرشتاب شـدن زمـان )سـال  قیامـت،  کوچـک 
مثـل مـاه، ماه مثـل هفته، هفته مثـل روز و قس  
علی هـذا( خوانده شـده اسـت. طبیعی سـت که 
سـریع و بطی گذشـتِن زمـان به اعتبار شـرایط 
و احـوال هـر کسـی فـرق می کند؛ کمـا این که، 
زمـان در وضعیّت هـای مناسـب و مطلـوب بـا 
سـرعت عجیبـی سـپری می شـود، درحالی کـه 
طاقت فرسـا  و  فوق العـاده  حالت هـای  در 
شـاید  یـا  می یابـد؛  جریـان  تمـام  به کنـدی 
این کـه، وقتـی مـا در رفاه قـرار داریـم و ترس 
و تشویشـی بـر مـا غلبه نـدارد، واقعیّـِت زمان 
)عمـر( را بـه سـرعت در جریـان می یابیـم؛ اما 
بـا  یـا  می کشـیم،  انتظـار  کـه  در حالت هایـی 
دشـواری های مـرگ و مـرض و تهی دسـتی و 
... دسـت  بـه گریبانیـم، رفتـارِ شـتابناکانۀ زمان 
به صـورِت چشـم گیری بطـی می شـود و آدمی 
احسـاس می کنـد زمـاِن بسـیاری را زنده گـی 

اسـت. کرده 
آسـایش  و  رفـاه  در  زنده گـی  بیـان،  ایـن  بـا 
علی  رغـم مزیت هـای فراوانـی کـه دارد، باعث 
شـود  سـپری  به سـرعت  عمـر  تـا  می شـود 
به درسـتی  را  عمـرش  طـول  نتوانـد  آدمـی  و 
و  دشـوار  شـرایط  برابـر،  در  کنـد.  احسـاس 
ناآسـوده گی حالی علی  رغـم همـۀ کاسـتی هایی 
کـه ممکن اسـت با خـود به همراه آورد، سـبب 
می گـردد زمـان )عمـر( به دشـواری بگـذرد و 
آدمی احسـاس کند وقـِت بسـیاری را زنده گی 
کـرده اسـت. بـا این یاددهانـی، باید با برگسـن 
مقـام  در  زمـان  او،  نگـرش  در  شـد.  همـراه 

وجـود همـان انتقال مـداوم حالت هـای درونی 
اسـت، درحالی کـه در مقـام شـناخت جـز بـا 
ابعـاد و حرکـت شـناخته نمی شـود. دیـِد اخیر 
از دو نگـرش  ترکیبـی  را می تـوان  بـه زمـان 
عینـی )بیرونـی( و ذهنـی )درونـی( بـه زمـان 
دانسـت که از جامعیِّت بیشـتری برخـوردار به 

نظـر می رسـد.
×××

خوانـده  اسـالم  رکـن  سـومین  کـه  روزه 
و  دشـوار  عبادت هـای  از  اسـت،  شـده 
انجـام  در  کـه  مشـقتی  طاقت فرساسـت. 
طوالنـی  روزهـای  در  آن هـم  روزه،  فریضـۀ 
و در منطقه هـای گرمسـیر متصـّور اسـت، در 
نیسـت.  متصـّور  دیگـر  فرایـض  از  هیچ یـک 
شـاید از همین جاسـت کـه پـاداش روزه نیـز 
انحصاری سـت و خداونـد خود اجـر روزه دار 
را بـر عهـده گرفته اسـت. مـاه رمضـان افزون 
بـر عبـادت، نوعـی تمریـِن مشـقت اسـت تـا 
انسـان بتوانـد در برابـِر سـختی ها و نامالیمات 
از پیـش آماده گـی پیـدا کنـد. انسـان مسـلمان 
بـا انجـام فریضـۀ روزه، بـا اختیار و جسـارِت 
و  می گویـد  لبیـک  رمضـان  چلنـج  بـه  تمـام 
خویشـتن را در بوتـۀ آزمـون قـرار می دهد. در 
مـاه رمضـان که هر سـال یک بـار فرامی رسـد، 
تحّمـل دشـوار ی های روزه، عمـاًل  بـا  آدمـی 
کنـد شـدِن جریان زمـان را به تجربـه می گیرد. 
انسـان در مـاه مبـارک رمضان اسـت کـه طول 
دقیقه هـا، سـاعت ها، روزهـا و ماه هـا را وجوداً 
احسـاس مي کنـد و رمضان از ایـن منظر، نقطۀ 
عطفـی در امتـداد یک سـال شـمرده می شـود. 
بسـیار اتفـاق می افتـد کـه آدمـی بـا گذشـِت 
مبـارک  مـاه  تنهـا  زنده گـی اش،  از  یک سـال 
رمضـان را بـه خاطر مـی آورد و ماه هـای دیگِر 
گذرنده گـی  سـبب  بـه   - او  عمـِر  یک سـال 
پرشـتاِب زمـان و نارویارویی او با دشـواری ها 
- چنـدان برایـش محسـوس نمی آینـد. انسـان 
می توانـد  دشـواری  و  تراژیـدی  در  تنهـا 
خویـش  عمـِر  دوش   بـر  را  زمـان  سـنگینی 
لحظه هـای  درحالی کـه،  کنـد،  احسـاس 
بیشـتِر حرکـت  بـه تسـریع  شـیرین و سـهل 
ثقلـِت  از وزنـه و  زمـان کمـک می رسـاند و 
حرکـِت  کـه  اسـت  پُرروشـن  می کاهـد.  آن 
سـریع وزِن پدیده هـا را کاهـش می دهـد، در 
حالی کـه کندشـدِن حرکـت بـه وزین ترشـدن 
اشـیا و پدیده هـا به شـکل انکارناپذیـری یاری 
می رسـاند. بـا این وصـف، بطی  شـدن حرکت 
زمـان بـا روزه، بـه وزین ترشـدن لحظه ها منتج 
می شـود و آدمـی بـه ثقلـِت »آن«هـای زمـان 

)عمـر( وجـوداً آگاهـی پیـدا می کنـد.

 »زمان«

عبدالبشیر فکرت، استاد دانشگاه كابل

گفت وگو با پروفیسور جی كوین تامپسون
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تاریـخ ادبیـاِت جهـان گواهـی می دهـد کـه مفهـوم اعتـدال 
بـرای بـارِ نخسـت از سـوی حکمـای یونـان در طبابـت 
بـه کار رفتـه اسـت. حکمای یونـان اعتدال را مـرادِف توازن 
می شـمردند. آن هـا معتقـد بودند بیمـاری به اثر عـدم تعادل 
و تـوازِن قـوا در وجـود آدمی پدیـد می آید. به بـاور طبیبان 
یونـان قدیـم، در بـدن انسـان چهـار قوه بـه نام های سـودا، 
صفـرا، خـون و بلغـم فعـال می باشـد، هـرگاه یکـی از ایـن 
قـوا غلبـه یابد، تـن آدمی از تعـادل بیرون می افتـد، مزاجش 
بـه گرمـی یا سـردی می گرایـد و به بسـتر بیمـاری می افتد. 
بـا ایـن طـرز دیـد، طبیبـاِن عهـد کهـن در مـداوای بیماران 
سـعی بـر این داشـتند کـه میـان قـوای چهارگانۀ یاد شـده، 
تـوازن برقـرار کـرده، در فرجـام تندرسـتی و سـالمت را به 

برگردانند.  بیمـاران 
ارسـطو فیلسـوف نامـدار یونـان، پـای مفهـوم اعتـدال را به 
علـوم انسـانی کشـاند و در این بـاره وجیـزۀ معـروِف خـود 
را گفـت: »فضیلـت حد وسـط دو رذیلت اسـت«. معلم اول 
بـر بنیـاد این نظریـه »اخالق نیکو ماخوسـی« را نگاشـت و 
در آن با شـرح و بسـط الزم نشـان داد که چطور شـجاعت 
در میانـۀ تهـور و جبـن قـرار دارد و سـخاوت حـد وسـط 
خسـت و ولخرچـی قـرار گرفتـه اسـت. وی ایـن نظریـه 
را چنـان شـاخ و بـرگ بخشـید کـه زمـام دار شایسـته را بـا 
خـوی و دانـش متوسـط معرفی داشـت و حکومـِت خوب 
را حکومتـی وانمـود کـرد کـه از حمایـت طبقـۀ متوسـط 

بهره منـد بـوده باشـد.
وارد  عباسـی  عهـد  مترجمـان  به وسـیلۀ  ارسـطو  دیـدگاه 
قلمـرو جهـان اسـالم گردیـد و از همـان زمان، شـماری از 
مفسـرین در آیـۀ »وکذلـک جعلنـا کـم امـۀ وسـطًا لتکونـوا 
شـهدأعلی النـاس و یکـون الرسـول علیکـم شـهیداً« بـرای 
»وسـط« معنـی معتـدل و میانـه را پسـندیدند و ایـن بابـی 
گردیـد تـا مفاهیم سـه گانۀ افـراط، تفریط و اعتـدال به میان 
آینـد و آهسته آهسـته فربـه نیـز گردنـد، تا حدی کـه اکنون 
ایـن مفاهیـم معیـاری بـرای معرفـی گروه هـای سیاسـی و 
اجتماعـی گردیده انـد. ارسـطو در تعریـف اعتـدال، سـنگ 
نخسـت را گذاشـت، ولی برای شـناخت بیشـتر و بهتر آن، 
هنـوز سـواالت متعـدد دیگـری پابرجـا مانـده اسـت؛ چـه، 
بنـا بـر مقبولیتـی کـه مفهـوم اعتـدال و میانـه روی در اذهان 
عمومـی یافتـه اسـت، همـۀ گروه هـا خـود را گـروه معتدل 
می شـمارند و دیگـران را اسـیر قرائت هـای افـراط و تفریط 
وانمـود می سـازند. لـذا این پرسـش بـه قوت مطرح اسـت 
کـه چـه قرائتـی را معتـدل می تـوان شـمرد و چـه گروهـی 
را می شـود میانـه رو خوانـد. ممیزه هـا و نشـانه های دیـدگاه 
اعتدالـی کـدام انـد، و چطور می توان شـناخت کـه این نظر 

افراطـی اسـت و آن دیگـری معتدل. 
از مدتـی بدین سـو متوجـه شـده ام کـه مسـلمانان در فهـم 
بسـیاری از مسـایل بنیـادی دچـار مشـکل اند؛ مسـایلی کـه 
روزمـره به سـاده گی از آن عبـور می کننـد و آن را موضوعی 

حل شـده می پندارنـد، از آن میـان یکـی مفهـوم اعتـدال و 
پنـدار  آن  از  غیـر  واقعیـت  درحالی کـه  اسـت،  میانـه روی 
مسـلمان  اندیشـمندان  میـان  در  زیـرا  مـی دارد،  بازگـو  را 
بـرای  و  گردیـده  نکته هـا  ایـن  متوجـه  کسـانی  به نـدرت 
حالجـی همچـو این مسـایل قلـم برداشـته و وقـت صرف 

کرده انـد.

نقش زمان و مکان
نخسـتین نشـانۀ یـک رأی اعتدالـی آن اسـت کـه مفتـی بـه 
وضعیـت زمانـه آگاه بـوده باشـد و حیـن صـدور فتـوا آن 
را پـاس بـدارد. چـرخ زمانـه بـه پیـش می رانـد و وضعیت 
تازه یـی خلـق مـی دارد؛ وضعیتـی که اگـر فتوای پیشـین به 
منصـۀ اجـرا نهـاده شـود، مشکل سـاز می گـردد. در چنیـن 
حالـی، فتـوای قبلی جای خـود را به فتـوای جدید می دهد. 
ایـن قاعـده بیشـتر در کارنامـۀ عمر بن خطـاب)رض( دیده 
می شـود؛ در حالـی کـه نص صریـح قرآن وجود داشـت، او 
بـا قـوت گرفتن اسـالم، سـهم مولفۀالقلـوب را از بیت المال 
قطـع کـرد و گفـت، دیگـر نیـازی بـه پرداخـت ایـن سـهم 
وجـود نـدارد. اجرای حد سـارق را در سـال قحطـی مدینه 
حکـم  عمـر)رض(  همچنـان  درآورد.  تعلیـق  حالـِت  بـه 
مقـرر  را  فـرار  کـه  را  زنـای محصـن  در حـد  پیامبـر)ع( 
داشـته بـود، لغـو کـرد؛ زیـرا ایـن بیـم پیـش آمـده بـود که 
بـه صـف کفـار بپیونـدد و فتنـه بیشـتر گـردد. بـه همیـن 
منـوال عثمـان)رض( بـن عفـان امـر کـرد مواشـی گم شـده 
را می تـوان فروخـت و پولـش را نگـه داشـت تـا صاحبش 
پیـدا شـود. در حالـی کـه طبـق حدیثـی کـه امـام مالـک از 
شـهاب زهـری روایت مـی دارد، جناب پیامبـر)ع( از گرفتن 
و نگـه داشـتن مواشـی نهی کـرده بود. در عهـد علی)رض( 
بـا فاسـد شـدن اخـالِق شـماری از کسـبه کاران، آن هـا را 
مسـوول وضامـن کاال و امتعـۀ مـردم قـرار داد، قبـل بـر آن 
چنیـن قیـدی وجـود نداشـت. صاحـب کتـاب رد المختـار 
یارانـش اجـرت گرفتـن در  ابوحنیفـه و  امـام  می نویسـد، 
تعلیـم دیـن را نادرسـت می خواندنـد، امـا با گذشـت زمان 
و پاییـن آمـدن عشـق و عالقـۀ علمـا بـرای کار داوطلبانـه، 
عالمـان حنفی مذهـب فتـوای تازه یـی برخـالف رأی و نظر 
امـام صـادر کردنـد و گرفتـن اجـرت را بـه منظـور تعلیـم 
امـور دینـی جایـز خواندنـد و ایـن فتـوا تـا امـروز تطبیـق 

می گـردد.
بنابرایـن، تفـاوت میـان مفتـی معتـدل و افراطـی آن اسـت 
وجـود  لطـف  دریچـۀ  از  را  شـریعت  معتـدل  مفتـی  کـه 
بـه مقصـد سـامان  کـه  تعالـی می نگـرد،  بـاری  حضـرت 
دادن بـه حیـات مسـلمانان وضـع گردیـده اسـت؛ شـریعت 
یاری دهنـده و مشکل گشـا اسـت، نـه آن کـه گـره دیگـری 

بـر گره هـا بیفزایـد و صحنـۀ زنده گـی را تنگ تـر کنـد. 
برخـالف، مفتـی افراطـی جانب نـص را می گیـرد و به 
تطبیـق آن می اندیشـد، نقـش تحـوالت ناشـی از زمـان 
و مـکان را بـه هیـچ می گیـرد. یکـی از نمونه هـای بارز 
این گونـه مسـایل، احـکام مربـوط به غالم و کنیز اسـت 
کـه بـه حکم تحـول زمـان از تطبیـق بازمانده انـد، ولی 
گروه هایـی همچـون داعـش و بوکوحـرام در اجرای آن 

دسـت بـه کار اند. 
بـا پیشـرفت زمانـه، نسـل جدیـد بـا خواسـت های تـازه و 
انتظـاراِت نـو پـا بـه عرصـه می گذارنـد، ایـن انتظـارات در 
مـوارد زیادی مشـروع و پذیرفتنی اسـت و نبایـد مفتی همه 
چیـز را بـر اسـاِس میـل و خواسـِت زمانۀ خویـش ارزیابی 
بـدارد و بدیـن صـورت با جریـان تاریـخ به سـتیز برخیزد، 
آن گونـه کـه طالبـان و شـماری از گروه  های تندرو اسـالمی 

دیگـر بـا پدیده هـای جدیـد انجـام می دهند.

عدم تعصب
انسـان بی تعصـب بـا انسـان بی اندیشـه یکـی نیسـت؛ آن 
دیگـری  ایـن  و  اسـت  معیـن  اندیشـۀ  و  راه  دارای  یکـی 
به سـان بـرگ خشـکی در مسـیر باد اسـت که بـا وزیدن آن 
بـه هر سـو مـی رود. تفـاوت میان انسـان افراطی و شـخص 
و  رأی  افراطـی  کـه  اسـت  ایـن  در  بی تعصـب  و  معتـدل 
برداشـِت خـود را یگانـه رأی درسـت و صـواب می پنـدارد 
و بـه آن عشـق مـی ورزد و بـه هیچ قیمتی حاضر نیسـت در 
آن تعدیـل وارد آرد. برخـالف انسـان معتـدل، فهـِم خود را 
یکـی از فهم هـای بشـری می خوانـد، بـه خـود و نظـِر خود 
امتیـاز ویـژۀ قایـل نمی باشـد. او بـه فهـم و درک دیگـران 
احتـرام می نهـد، خـود را نیازمند درک رأی دیگـران می داند 
و هـرگاه نظـر نیکوتـری را بشـنود، می پذیـرد و بـه سـخن 

حـق گـردن می نهـد.
پـای جـان روی حـرِف  تـا  دارد،  پـا  افراطـی یـک  مـرغ 
خـود می ایسـتد و فهـم درسـت و صحیـح در انحصـارش 
می باشـد. اما انسـان معتـدل از گونۀ دیگری اسـت؛ خداوند 

در وصـف آن می فرمایـد:
»فبشـر عبـادی الذیـن یسـتمعون القـول و یتبعون احسـنه«: 
بشـارت بده کسـانی را که سـخنان )گوناگون( را می شنوند، 

و نیکوتـر آن را می پذیرنـد.

سهل گیری
از  اجتنـاب  و  آسـان گیری  اسـالم،  اساسـی  پایه هـای  از 
سـخت گیری اسـت. روایات زیـادی وجـود دارد که جناب 
پیامبـر)ع( سـخت گیری و دشوارپسـندی را حتـا در عبادات 
محکـوم کـرد بـه گونه یی که بـاری معاذ)رض( بـن جبل را 
به خاطـر طوالنـی کـردن قرائت در نماز سـرزنش داشـت و 
فرمـود، ایـن کار نمازگـزاراِن ناتوان و سـالخورده را نسـبت 
شـب خیزی های  از  پیامبـر)ع(  می سـازد.  بدبیـن  نمـاز  بـه 
مـداوم و روزه های پیاپی، مسـلمانان را برحذر داشـت و آن 
حضـرت فرمـود، روزه بگیریـد و افطار کنید، نمـاز بخوانید 
و هـم بخوابیـد؛ زیـرا همـان سـان کـه خداونـد حـق دارد، 
بـدن هـم بـر شـما حـق دارد، همسـران تان نیز حقـی دارند 
و می بایـد آن حـق رعایـت گـردد. در سـورۀ بقـره آیه 1۸۵ 
آمـده اسـت: »یریـد اهلل بکـم الیسـر و الیریـد بکم العسـر«: 

خداوند به شـما سـهولت و آسـانی را می خواهد، سـختی و 
دشـواری را نمی خواهـد. 

در آیـۀ 6 سـورۀ مائـده آمـده اسـت: »مایریـد اهلل لیجعـل 
علیکـم مـن حـرج«: خداونـد نمی خواهـد شـما را در حرج 

و تنگنـا قـرار دهد.
عبـداهلل بـن عبـاس از پیامبر)ع( چنیـن روایت مـی دارد: »ایا 
کـم والغلوفـی الدیـن فانهاهلـک مـن کان قبلکـم بالغلوفـی 
الدیـن«: مبـادا در دیـن غلو و زیـاده روی کنید، زیرا کسـانی 
کـه پیـش از شـما هـالک شـده انـد، فقـط بـه سـبب افراط 

گرایـی در دیـن بوده اسـت.
را  آسـان تر  راه  همیشـه  کـه  اسـت  کریـم  نبـی  سـیرۀ  از 
می گزیـد و از دشـواری پرهیـز می کـرد. بخـاری و مسـلم 
روایـت می کننـد: »ماخیـر بیـن امریـن اال اختار ایسـرهما ما 
لـم یکـن اثمـًا«: هیـچ گاه در میـان دو کار جـز آسـان ترین 
آن هـا را مگزیـده ام، مادامـی کـه )آن آسـان تر( گنـاه نبـوده 

. ست ا
آمـده اسـت مـردی بـدوی در مسـجد النبـی ادرار کـرد و 
مـردم علیـه او به پـا خاسـتند تـا وی را توبیخ کننـد و جزای 
عمـل بـدش را بدهند، اما پیامبـر)ع( به مردم فرمـود: »دعوه 
و اریقـوا علـی بولـه سـجاًل مـن مـاء - او ذنوبـًا مـن مـاء 
- فانمـا بعثتـم میسـرین و لـم تبعثـوا معسـرین«: او را بـه 
حـال خـودش گذارید، سـطل یا دلـو بزرگ آب بـر )محل( 
وی بریزیـد، زیـرا شـما فقـط بـرای آسـان گیری برانگیختـه 

شـدید، نـه بـرای سـخت گیری. 
اسـت کـه  آن  یکـی هـم  بـارز سـهل گیری  نشـانه های  از 
بـه  گاهـی  خـود،  هم کیشـاِن  بـه  احتـرام  بـرای  مسـلمان 
مذهـب آن هـا هـم عمـل بـدارد، بـه ویـژه کـه در محـل 
و محیـط آن هـا بـوده باشـد. در حـال حاضـر، پاره یـی از 
درگیری هـای مسـلمانان روی مسـایلی ماننـد آمیـن جهر یا 
خفیـه جای بسـتن دسـت در نمـاز و فاصلۀ دوپـا در قیام ... 

از بی اعتدالـی برخاسـته اند. اسـت کـه همـه 

پرهیز از تکفیر
از  افراطی هاسـت.  شناخته شـدۀ  و  تاریخـی  حربـۀ  تکفیـر 
زمـان علـی)رض( کـه خـوارج سـر برآوردنـد و غیـر خود 
را بـه حربـۀ تکفیـر نواختنـد، تـا امـروز همـۀ افراطی هـا از 
آن بهـره می برنـد. مسـلمان معتدل هیـچ گوینـدۀ »ال  إله اال 
اهلل« را کافـر نمی خوانـد، او میـان مسـلمان گنهـکار و کافـر 
فـرق می نهـد و پیوسـته جانـب خوش بینی را در حـق برادر 
مسـلماِن خـود نگه می دارد. معـذرت مسـلمان را می پذیرد، 
سـهو و خطـای او را نادیـده می گیرد، از بحث هـای بدبینانه 
و نفـرت آور در حـق دیگـران اجتنـاب مـی ورزد. مسـلمان 
معتـدل، پهلوهـای سـازنده و مفیـد دیگـران را می بینـد و از 
معایـب آن هـا چشـم می بنـدد، بـا حـدس و گمـان بـه میـز 
را دسـتورالعمل  مبارکـه  آیـۀ  ایـن  نمی نشـیند و  قضـاوت 
خویـش قـرار می دهد: »یـا ایهاالذیـن آمنوا اجتنبـو کثیراً من 
الظـن إن بعـض الظـن إثـم«: ای مومنـان از بدگمانـی زیـاد 

بپرهیزیـد، زیـرا برخـی از گمان هـا گنـاه اند.
عرف پسندیده

عـرف بـه مـرور زمـان بـر اثـر ناگزیری هـای پی گیر شـکل 
می گیـرد، از همین جاسـت کـه دانسـتن عـرف مـردم، برای 
مجتهـد شـرط اسـت و هـر آن کـه بـر کرسـی قضـاوت 
می نشـیند، از مفتـی و قاضـی گرفتـه تـا زمـام داران محلـی 
بایـد در حیـن داوری به عـرف حاکم در میان مـردم آگاهی 
داشـته باشـد، در غیـر آن، راه نادرسـت می پیمایـد و بـر 

مشـکالت مـردم می افزایـد.
ابـن عابدین در این بـاره می گوید: مفتـی و قاضی نمی توانند 
در وجـود عـرف پسـندیده بـه ظاهـر روایت حکـم کرده و 
عـرف را تـرک کننـد. از مثال هایـی که در رسـالۀ »وسـطیت 
در فتـوا« آمـده اسـت، یکی هـم به کارگیری الفـاظ طالق از 
سـوی شـوهر اسـت. مفتی بایـد به دقـت غور کنـد که این 
الفـاظ در محـل مـورد نظر چه کاربـردی دارد و معنی عرفی 
آن چیسـت؛ زیـرا بـا تغییـر مـکان و زمـان الفـاظ می توانند 
معانـی متفاوتـی دریابنـد کـه گاه باهم در تناقض می باشـند. 
از دیـد صاحـب ایـن قلم، بهـرۀ بانکی و رهن )گـروی( نیز 
نظـر بـه ضـرورت مـردم و فراگیـری آن، می توانـد در ایـن 

ارزیابی شـود. چهارچوب 

فهم جزییات در پناه کلیات
امام الحرمیـن جوینـی بـرای بـار نخسـت، سـخن از مقاصد 
کلـی دیـن به میـان آورد، ابوحامد غزالی شـرح بیشـتری بر 
ایـن موضـوع نگاشـت و پـس از آن، هر یک سـهِم خود را 
در این راستا ادا کردند، تــا ایـن کــه نـوبــت به ابـواسحاق 
شـاطبی رسـید. شـاطبی بحث مقاصد را به پخته گی رسـاند. 
وی 1. حفـظ دیـن 2. حفـظ جـان 3. حفـظ مـال 4. حفـظ 
نسـل و ۵. حفظ آبرو و حیثیت را از مقاصد اساسـی اسـالم 
شـمرد. بر اسـاس نظریۀ مقاصد، مسـلمان حین داوری باید 
قضایـای جزیـی را در پرتـو کلیات دیـن ارزیابی بـدارد، نه 
آن مسـایل جزیـی را بـر کل اسـالم تحمیـل بـدارد، و در 
نتیجـه اصـل را قربانـی فـرع نمایـد. به عنـوان مثـال: وقتی 
مسـلمانی بـه اقدامات خشـن و خونبـارِ گروه هـای افراطی 
برمی خـورد، بایـد ایـن سـوال را بپرسـد کـه »آیا ایـن گونه 
اعمـال می تواند از اسـالم و مسـلمین دفاع بدارد و سـیمای 

درسـتی از اسـالم در سـطح جهان ترسـیم کند؟« 
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رییــس جمهــور غنــی در نشســتی وضعیــت 
را  حکومتــی  ادارات  در  اصالحــات  پروســۀ 

بررســی کــرد. 
در ایــن نشســت کــه دیــروز در ارگ انجــام شــد 
ــات  ــیون اصالح ــری کمیس ــای رهب و در آن اعض
داشــتند،  حضــور  ملکــی  خدمــات  و  اداری 
ــوص  ــیون در خص ــری کمیس ــای رهب ــدا اعض ابت
ــور  ــس جمه ــه ریی ــن اداره ب ــراآت کاری ای اج

ــد. ــه نمودن ــات ارای معلوم
پــالن  اســاس  بــر  کمیســیون  گفتنــد،  آنــان 
ــدف  ــه ه ــد ک ــن اداره کار می نمای ــتراتژیک ای اس
اصلــی آن  بهبــود مؤثریــت و مفیدیــت در ادارات، 
تقویــت ســاختارها و ظرفیت هــا، هماهنگــی، 
اصالحــات  پروســه  از  نظــارت  و  انســجام 

شــد. می با
ــیون  ــای کمیس ــۀ ارگ، اعض ــاس خبرنام ــر اس ب
ــات  ــتیتیوت خدم ــه انس ــد ک ــان کردن ــر نش خاط
ملکــی در بخــش ارتقــای ظرفیــت از چنــد ســال 
بدین ســو فعــال بــوده و شــماری زیــادی از 
جوانــان را آمــوزش داده اســت. آنــان گفتنــد کــه 
ــرای  ــی ب ــای تخصص ــا برنامه ه ــت ت ــر اس در نظ
ــتری  ــطح ماس ــا س ــدان ت ــت کارمن ــای ظرفی ارتق

ــردد. ــدازی گ راه ان
همچنــان تصریــح گردیــد کــه ایــن کمیســیون در 
زمینــۀ جنــدر و جــذب بیشــتر خانم هــا در ادارات 
دولتــی کار نمــوده و برنامه هــای آموزشــی زیــادی 

ــم  ــان فراه ــه آن ــات ب ــز و والی ــطح مرک را در س
نمــوده اســت.

آنــان اظهــار داشــتند کــه در بخــش نظــارت 
اخــذ  و  خانه هــا  وزارت  کارکــرد  ارزیابــی  و 
امتحانــات، کمیســیون بــه مشــکالت مواجــه 
اســت و نیــز در بخــش ارتقــای ظرفیــت از لحــاظ 

بودجــه مشــکالت وجــود دارد.
 اعضــای رهبــری کمیســیون گفتنــد کــه در 
کار  اداری  سیســتم های  ساده ســازی  راســتای 
صــورت گرفتــه و طــرح تعدیــل قوانیــن خدمــات 
ملکــی، اجــراآت اداری و تشــکیالت اساســی نیــز 

ــده اســت. ــاده ش آم
کمیســیون  کــه  گردیــد  اضافــه  جلســه  در 
ــش  ــی در بخ ــات ملک ــات اداری و خدم اصالح
آنکــه حــدود ۹4  بــا  ساده ســازی سیســتم ها 
ــوز  ــا هن ــورد اداری را ســاده ســازی نمــوده، ام م
هــم شــماری از ادارات از سیســتم های کهنــۀ 
اداری اســتفاده می کننــد. آنــان از تداخــل وظیفــوی 
نیــز یــاد نمــوده، گفتنــد کــه بایــد بخاطــر از بیــن 
رفتــن ایــن مشــکل میــان ادارات تفکیــک وظایــف 

ــرد. ــورت گی ص
رییــس جمهــور کشــور پــس از اســتماع گــزارش 
و معلومــات اعضــای کمیســیون، بــا تأکیــد گفــت 
کــه همــه ادارات بــه شــمول وزارت خانه هــا بایــد 
ــان  ــد و و ظایف ش ــف کار کنن ــک وظای ــا تفکی ب
وظیفــوی  تداخــل  از  تــا  باشــد،  مشــخص 

جلوگیــری صــورت گیــرد و ایــن موضــوع نیــز در 
ــه شــود. ــون تشــکیالت در نظــر گرفت قان

رییــس جمهــور اضافــه کــرد کــه بایــد معلومــات 
درســت و تصویــر واضــح از ادارات دولتــی ارائــه 
ــت  ــی حکوم ــاس آن پالیس ــر اس ــه ب ــردد، ک گ
ــۀ  ــه پروس ــت ک ــان گف ــاخته شــود. وی همچن س
ــدی  ــه بن ــد واضــح و طبق معاشــات در ادارت بای

گــردد.
ــد  ــات بای ــه اصالح ــت ک ــور گف ــس جمه ریی
ــاد محــور باشــد و  ــه نه ــوده، بلک ــرد محــور نب ف
ــه  ــرای هم ــد ب ــود می آی ــه وج ــه ب ــی ک تغییرات
قابــل درک باشــد. وی تأکیــد کــرد کــه اجــراآت 
در کمیســیون اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی 

ــد. ــی باش ــی و غیرسیاس ــد تخنیک بای
رییــس جمهــور غنــی گفــت کــه مــردم خواهــان 
ــاوت  ــر و قض ــند و نظ ــات می باش آوردن اصالح
آنــان در رابطــه بــه حکومــت و اصالحــات 
نهایــت مهــم اســت و همــه بایــد بدانیــم کــه طــی 
ــدر کار  ــه چــه ق ــن زمین ــته در ای ــال های گذش س

ــه اســت. صــورت گرفت
از  اســتفاده  بــر  کشــور  جمهــور  رییــس 
ــه  ــت ک ــرده، گف ــد ک ــری تأکی ــای بش ظرفیت ه
ــود دارد  ــی وج ــای خوب ــتان ظرفیت ه در افغانس
و بایــد بــه خاطــر اســتفاده از آنهــا زمینــه ســازی 

ــود. ش

حشمت رادفرـ  مشاور رسانه یی رییس اجرایی افغانستان 

از  نسلی  بی فرجامِ  مصیبِت  و  مزمن  بیماری  آرمان گرایی، 
سرخورده گاِن سرزمیِن ماست. نسلی پُرشور و آگاه که فریاد 
و  قدرت  معادالت  خیابان ها؛  در  عدالت  برای  پُرصالبتش 
مناسبات قدرت را در کاخ ها دگرگون می کند و مسیر تاریخ 
را در آستانۀ تغییراِت بنیادین قرار می دهد. اما این نسل هنوز 
منافقت های  از  است؛  بی ربط  و  دور  به  بازی  قاعده های  از 
آزادی  عزت،  عرصۀ  بزرگان  کاریزمای  جعِل  و  تقدس آمیز 
و برابری در این سرزمین، سوءاستفاده از مقدسات دینی و 
عصبیت های قومی بهرۀ چندانی ندارد، جایگاه این نسل در 
ذهن بازیگران ساحت کالن سیاست و قدرت، ابزارگونه و 

دارای تاریخ مصرف برای روزهای انتخابات بوده است. 
دادِن  برای سر  را  این سرزمین  خیابان  های  اکنون  نسل  این 
امنیت،  برای  و  کرده  تسخیر  برابری  و  فریاد عدالت خواهی 
رهبران  پیشگاه  در  برتری طلبی  و  تبعیض  با  مبارزه  و  ثبات 
دانش  انتقال  هنر،  ورزش،  در  می کند.  دادخواهی  دولت 
و شکستن  اجتماعی  و  فردی  آزادی های  تمثیل  فناوری،  و 
نفس گیر  کلیشه های  و  سنت ها  سرد  و  زمخت  یخ های 
اجتماعی دست باالیی دارند. اما برای کنشگری پویا و موثر 
در فرایند تحوالت اجتماعی و ایجاد ساختارهای هدفمند و 

مانا تا اکنون موفقیِت چندانی نداشته است.
هرگاه دسته های متنوع جوانان موج های مردمی را در پیوند 
با مسایل مختلف در جاده های کابل و دیگر کالن  شهرهای 
کشور ایجاد می کنند، کم نیستند سیاسیونی که این موج ها را 
به خود یا هم در صورت نیاز به مخالفان و رقیبان سیاسی شان 
بسیار  پیش داوری های  و  داوری ها  با  و  می دهند  نسبت 
ناصواب و نابجا در صدد مسخ این حرکت ها می برایند که 

در مواردی در حد خود موفق هم می شوند. 
ایستاده گی این نسل در روز 6 سرطان 13۹3 در برابر تقلب 
گسترده و سازمان یافتۀ انتخابات ریاست جمهوری، باالخره 
اما امروز  انجامید.  به تأسیس دولت وحدت ملی در کشور 
که حدود دو سال از آغاز این موج می گذرد، وثیقۀ تأسیس 
این دولت که همانا توافق نامۀ سیاسی مورخ 2۹ سنبلۀ سال 
13۹3 است، مورد بی مهری ها و بی توجهی های فراوان قرار 

های  توطیه  و  وقت کشی ها  ها،  دسیسه  نتیجۀ  در  و  گرفته 
بی شماری که علیه آن صورت گرفته، گام های برداشته شده 
در این راستا در دو سال گذشته به طرز نگران کننده یی عقیم، 
اندک و ناموثر بوده، و کم نیستند صاحب نظران و آگاهانی که 
نسبت تعدیل قانون اساسی، تغییر نظام سیاسی و ایجاد پست 
صدارت عظمی بر مبنای این توافق نامه ابراز تردید کرده و 
از به بن بست رسیدن گفتمان وحدت ملی در کشور بیمناک 

و نگران اند.
از  افغانستان  که  هنگامی  تا  می رسد:  نظر  به  مسلم  آن چه 
حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرت های بزرگ بهرمند 
باشد، نظم سیاسی این کشور فرو نخواهد پاشید. اما در نظر 
نگرفتن واقعیت های اجتماعی و سیاسی و نشانه های بروز 
تنش و برگشت به جنگ و منازعه می تواند برای آیندۀ ثبات 
و امنیت در افغانستان پس از حضور نیروهای خارجی یا حتا 

حضور محدود آنان، خطرناک و بحران آفرین باشد. 
توافق نامۀ سیاسی در نتیجۀ بن بست قانون اساسی و ناکارآیی 
ساختارها و روندهای برخاسته از آن به وجود آمد و دولت 
وحدت ملی، یگانه گزینه برای دولت داری پس از انتخابات 
راستای  در  افغانستان  تجربۀ  نخستین  و   13۹3 رسوای 
رهبری  است.  مردم  رای  مبنای  بر  قدرت  از  تمرکززدایی 
کنونی افغانستان که خود معلول یک بند از توافق نامۀ سیاسی 
این توافق نامه  بندهای  است، در راستای عملی کردن دیگر 
تغییر  لویه جرگۀ  تا برگزاری  انتخاباتی گرفته  از اصالحات 
نظام، خواسته یا ناخواسته کوتاهی کرده و در نتیجه، مبنای 
مشروعیِت خود که همانا توافق نامۀ سیاسی است را به تاق 

نسیان گذاشته است.
قدرت  به  نگاه شان  که  سیاسیون  از  شماری  که  طبیعی ست 
موروثی و قبیله یی است، با عملی شدن توافق نامۀ سیاسی و 
در نتیجه ایجاد پست صدارت عظما در کشور، سِر سازگاری 
نداشته و در دو سال گذشته نیز هرچه در توان داشته اند را 
برای به بن بست کشانیدن این روند انجام داده اند. به تعبیر 
دیگر، آن چه برای عملی نشدن بندهای توافق نامه سیاسی به 
ویژه اصالحات انتخاباتی صورت گرفته، به مراتب منسجم تر 
تطبیق  برای  مسوول  نهادهای  فعالیت  از  سازمان یافته تر  و 

و  زمان  انرژی،  و  بوده  آن  از  نظارت  و  سیاسی  توافق نامه 
منابع بیشتری برای فرصت سوزی و جلوگیری از عملی شدن 

اصالحات انتخاباتی هزینه شده است. 
این در حالی ست که بن بست انتخابات ۹3 این مسأله را به 
اثبات رساند و دنیا نیز به این اصل اذعان کرد که بدون انجام 
اصالحات در قوانین و نهادهای انتخاباتی، برگزاری هیچ نوع 
پافشاری  و  نیست  عملی  و  مقدور  افغانستان  در  انتخاباتی 
روی تمرکز قدرت و تسخیر ساختارهای نظام به وسیلۀ فرد 
یا گروه سیاسی، ایدیولوژیک یا قومی خاصی، می تواند این 
به  تجزیه  و حتا  داخلی  به جنگ  برگشت  مرز  تا  را  کشور 

پیش ببرد.
آزادی و برابری ظرفیت های پروردنی اند، وحدت ملی زمانی 
می تواند در افغانستان پایایی و پویایی داشته باشد که مردمان 
معنادار  و  ملموس  این جغرافیای سیاسی حضور  در  ساکن 
ببینند. در  افقی و عمودی ساختار قدرت  بافتار  خود را در 
حالی که توافق نامۀ سیاسی نقشۀ راه رسیدن به این مأمول را 
فراهم کرده است، نبود تعهد و التزام در رهبری دولت برای 
عملی شدن این توافق نامه نگران کننده ترین و ابهام انگیز ترین 
دورنمای سیاسی را در پیش چشم های مردم افغانستان ترسیم 

کرده است. 
این رویکرد می تواند چالش های سیاسی زیادی را برای سه 
سال پیِش رو فراراه دولت و گفتمان وحدت ملی در کشور 
قرار دهد، بی باوری بیشتر مردم به سازوکارها و هنجارهای 
عقب گرد  فرجام،  در  باشد.  داشته  دنبال  به  را  دموکراتیک 
برگشت  افتاد و  اتفاق خواهد  افغانستان  دنیا در  استراتژیک 
این کشور به شرایطی که النه های امِن تندروان و تروریستان 
بین المللی را در بیشه های خشونت پرور خویش جا دهد، قابل 
پیش بینی ترین پیامد این وضعیت برای جهانیان خواهد بود. 

حرکت هایی مانند جنبش ضد تقلب و جنبش های اجتماعی 
کندز،  برای  دادخواهی  تبسم،  جنبش  مانند  عدالت خواهانه 
جنبش روشنایی، رستاخیز دادخواهی در چند سال گذشته به 
صورِت واکنشی بروز کرده و تأثیرگذاری غیرقابِل انکاری بر 
مناسبات اجتماعی و تمکین مسووالن ارشد دولتی در برابر 

خواست های مردم داشته است.

نبود ظرفیت تداوم و توان کنشگری پویا و هدفمند در این 
و  تعهد  وجود  با  که  آورده  به بار  را  وضعیتی  اما  حرکت ها 
التزام اندک و ناچیز رهبری دولت وحدت ملی به توافق نامه 
سیاسی، واکنش و اعمال فشار در این رابطه به شمار معدودی 
است.  شده  خالصه  انتخابات  به  مرتبط  مدنی  نهادهای  از 
نیز  باره  این  در  از جریان های سیاسی  موضع گیری شماری 
از استواری و صالبت چندانی برخوردار نیست، چه این که 
دسته یی که خود را بدیل حکومت کنونی می خواند و شماری 
از میراث خواران حکومت آقای کرزی در تالش برگشت به 

رژیم یک دست و پادشاه ساز ریاستی اند.
تداوم  ظرفیت  گذشته  دهۀ  نیم  و  یک  در  که  صورتی  در 
بسترهای  و  مناسبات  چارچوب  در  اجتماعی  جنبش های 
اجتماعی پرورده شده و این جنبش ها نه در قالب واکنش های 
مقطعی و موضوعی، بلکه به صورت حرکت های پویا، کنشگر 
و بسیج کنندۀ افکار عامه در مسیر خواست ها و مصالح کالن 
اجتماعی سوق داده می شدند، هیچ فرد یا دسته یی ولو در مقام 
ریاست جمهوری کشور، جسارت به حاشیه راندن توافق نامه 
سیاسی که خود معلول یک جنبش اجتماعی است را به خود 
نمی داد و تحت فشار مداوم افکار عامه و اپوزیسیون سیاسی، 
افغانستان بخشی از مسیر دشوار خلق مولفه ها و ساختارهای 

دموکراسی، وحدت ملی و ثبات پایدار را پیموده بود.
در فرجام این که بر مبنای توافق نامۀ سیاسی، دولت وحدت 
ملی دهلیز عبور به تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام است و 
الزم است که از تمامی ابزارها و امکانات موجود برای تطبیق 
این مواد این توافق نامه استفاده شود و گروه های سیاسی درون 
و بیرون نظام از توطیه، دسیسه سازی و وقت کشی در پیوند با 
اصالحات انتخاباتی دست بردارند، چه در غیر آن، مشروعیت 
متزلزل خواهد شد، شگردها  از گذشته  بیشتر  دولت  ارکان 
افکار  مدیریت  برای  پشتوانه  بدون  و  تصنعی  روش های  و 
عامه کارآیی خود را از دست خواهند داد، عوامل بی ثباتی و 
خشونت قدرِت مانور بیشتر خواهند یافت و آنگاه افراطیت، 
تندروی، تبعیض، برتری طلبی، ناداری و بی کاری، موجودیت 
افغانستان به عنوان یک کشور در جغرافیای سیاسی جهان را 

به چالش فرا خواهد خواند. 
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دادگاه ارگ
داوود مرادیان

تلویزیونـی  دادگاه  نمایشـی،  دادگاه هـای  برجسـتۀ  نمونـه 
را  اسـتفاده  بیشـترین  اسـتبدادی  رژیم هـای  می باشـد. 
حسـین،  صـدام  اسـتالین،  می کننـد.  دادگاه هـا  چنیـن  از 
خلخالـی در ابتـدای انقـالب اسـالمی در ایـران، آویـزان 
نمـودن جسـدهای قربانیـان در پل هـای ترافیکـی توسـط 
طالبـان و اسـتفادۀ گسـتردۀ داعش از رسـانه های تصویری، 
اسـتبدادی  ایدیولوژی هـای  و  رژیم هـا  مشـترِک  نقطـۀ 
بـرای نمایـش و اعمـال قـدرِت خـود از طریق رسـانه ها و 

می باشـد.  عمومـی  فضاهـای 
گـزارش تصویری برکناری مسـوولیِن پیشـیِن میدان هوایی 
کابـل کـه در آن رییـس حکومـت وحدت ملـی، "متهمین" 
و هیـأت بازجـو کننـده را نشـان می دهـد، نـوع "ارگـی" 
از چنیـن دادگاه هـای نمایشـی می باشـد کـه هـدف اصلـی 
اقتـدار خودکامه گـی  آن، تثبیـت خودمحـوری و نمایـش 

می باشـد.
قانون محـور  و  نهادمحـور  سـاختار  یـک  مـدرن  دولـت 
آن،  ابـزار  و  قانونـی  مشـروعیت  آن  بسـتر  کـه  می باشـد 
نهادهـای دولتـی و اصـل تفکیـک مسـوولیت ها و قـوای 
دولتـی می باشـد. فـرد در چنیـن سـاختاری، سـرباز قانـون 
و بخشـی از مجموعه یـی بـه نـام دولـت می باشـد. امـا در 
نظام هـای خودکامـه و اسـتبدادی، فـرد باالتـر از قانـون و 

می باشـد.  دولتـی  نهادهـای 
نداشـتن  کنـار  در  ریاسـت جمهـوری  ارگ  سـوگ مندانه 
مشـروعیت دموکراتیـک، در حـال تبدیـل شـدن بـه دم و 
دسـتگاه شـبه دیکتاتوری قانون گریـز و نهادسـتیز می باشـد. 
ایجـاد بیـش از 1۵ شـورای عالـی زیر نظر رییـس جمهور؛ 
بـه حاشـیه رانـدن معاونین رییـس جمهور، رییـس اجراییه 
و وزرای کابینـه؛ فربـه شـدن دفتـر شـورای امنیـت ملـی؛ 
حلقـه یک دسـت تبـاری نزدیـکان رییـس جمهـور؛ آغـاز 
اجـرای حکم اعـدام؛ سیاسـت تطمیع و تهدید رسـانه های 
آزاد؛ اسـتراتژی کالن تثبیـت سلطه بخشـی از یـک قـوم در 
سـاختار قـدرت دولتـی و بـه جـان انداختـن اقـوام علیـه 
یکدیگـر، نشـانه هایی از چنیـن رونـد خطرنـاک می باشـد.
از بی قانونـی،  بـرای جامعـۀ خسـته و درمانـده  در آغـاز 
دیکتاتـوری فـرد و نمایـش قاطعیـت جـذاب و دل نشـین 
مـال می گـردد.  و  بـالی جـان  بلندمـدت  در  امـا  اسـت، 
نمی باشـد،  فـرد  دیکتاتـوری  بی قانونـی،  درمـان  بنابرایـن 
بلکـه اقتـدار مشـروع و قانون محـور نهادهـای باصالحیت 
اسـت کـه امنیت و عدالـت را به ارمغان مـی آورد و از آن ها 

می کنـد.  پاسـبانی 
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ورزش

ــفر  ــی س ــاپ ط ــر پ ــارات اخی ــه از اظه ــت وزیر ترکی ــاون نخس مع
اخیــرش بــه ارمنســتان دربــارۀ کشــتار ارامنــه در ســال 1۹1۵ انتقــاد 
و عنــوان کــرد کــه ایــن اظهــارات هیــچ ارتباطــی بــا واقعــت ندارنــد.
نورالدیــن کانیکلــی، معــاون نخســت وزیر ترکیــه در جریــان ســفرش 
ــت:  ــگاران گف ــع خبرن ــن کشــور در جم ــتان های ای ــه یکــی از اس ب
ــی را مطــرح  ــن اظهارات ــاپ چنی ــه پ بســیار تاســف برانگیز اســت ک
ــچ ارتباطــی  ــد و هی ــه  نبوده ان ــارات بی طرفان ــن  اظه ــرده اســت. ای ک

بــا واقعیــت ندارنــد.
کانیکلــی تأکیــد کــرد، واقعیــت دربــارۀ »نسل کشــی« ارامنــه را همــه 

ــد. ــا می دانن ــود ارمنی ه ــه خ از جمل
ــب آن  ــا تصوی ــه ب ــرد ک ــاره ک ــری اش ــرح اخی ــه ط ــن ب او هم چنی
ــه  ــی ب ــوان نسل کش ــه عن ــال 1۹1۵ را ب ــع س ــان وقای ــت آلم دول
رســمیت شــناخت و آن را تصمیمــی سیاســی خوانــد کــه بــا حقایــق 

ــد. ــچ ارتباطــی ندارن تاریخــی هی
ادعــا در نسل کشــی ارامنــه در ســال 1۹1۵ بــه ایــن معنــی اســت کــه 
ــه  ــه صــورت سیســتماتیک اقــدام ب دولــت عثمانــی در ایــن ســال ب
ــن  ــه و ســایر اقلیت هــای مســیحی کــرده اســت. ای نسل کشــی ارامن
ادعایــی اســت کــه دولــت انــکارا آن را به شــدت رد می کنــد و آن را 

ــد. ــی اول می دان ــی در چارچــوب جنــگ جهان اتفاق

ــران  ــی از رهب ــد برخ ــارات تن ــه اظه ــبت ب ــان نس ــم آلم صدراعظ
ــۀ  ــن اتحادی ــس از ای ــروج انگلی ــه خ ــش ب ــا در واکن ــۀ اروپ اتحادی

ــدار داد. هش
در  نیســت  نیــازی  گفــت،  آلمــان  مــرکل، صدراعظــم  آنــگال 
ــن کشــور  ــه ای ــه، نســبت ب ــن اتحادی ــا از ای ــی بریتانی ــان جدای جری

داد. نشــان  بدخلقــی  و  ســخت گیری 
صدراعظــم آلمــان هم چنیــن تصریــح کــرد کــه او طرفــدار تســریع 

در رونــد خــروج بریتانیــا نیســت.
او افــزود: بدیهــی اســت کــه ایــن فرآینــد نبایــد تــا ابــد طول بکشــد، 

امــا مــن موافــق تعجیــل در زمان بنــدی آن هــم نیســتم.
اظهــارات مــرکل در واقــع واکنــش بــه ســخنان چنــد مقــام اتحادیــۀ 
ــی از  ــه همگ ــود ک ــان ب ــود آلم ــۀ خ ــر خارج ــه وزی ــا از جمل اروپ
لنــدن خواســته بودنــد، هــر چــه زودتــر مقدمــات جدایــی از اتحادیــۀ 

اروپــا را فراهــم کنــد.
ــد، بلژیــک  ــا، هلن وزرای خارجــۀ کشــورهای آلمــان، فرانســه، ایتالی
ــدور  ــا ص ــان ب ــد و در پای ــدار کردن ــن دی ــورگ در برلی و لوکزامب
بیانیه یــی مشــترک از لنــدن خواســتند تــا فرآینــد جدایــی را شــروع 
کنــد. بعــد از ایــن دیــدار، وزرای خارجــۀ ایــن شــش کشــور اتحادیۀ 
ــا لحــن تندتــری گفــت،  ــا در برلیــن، وزیــر خارجــۀ فرانســه ب اروپ
ــد. او از  ــازی کن ــوش و گربه ب ــه م ــی رود ک ــار نم ــا انتظ از بریتانی
انگلیــس خواســت، هرچــه زودتــر بــا انتخــاب نخســت وزیر جدیــد 
بــه بالتکلیفــی سیاســی پایــان دهــد. از نــگاه وزرای خارجــۀ شــش 
ــد تبعــات سیاســی و  ــی، وضعیــت بالتکلیــف می توان کشــور اروپای

اقتصــادی بــرای کشــورهای اروپــا داشــته باشــد.
ــرد  ــالم ک ــته اع ــس روز گذش ــت وزیر انگلی ــرون، نخس ــد کام دیوی
ــش از  ــت پی ــرار اس ــد و ق ــری می کن ــود کناره گی ــمت خ ــه از س ک

ــود. ــاب ش ــور انتخ ــن کش ــد ای ــت وزیر جدی ــز، نخس پایی
ــه  ــادِ آیین نام ــق مف ــا مطاب ــۀ اروپ ــا از اتحادی ــی بریتانی ــد جدای رون
ــان  ــاده ۵0 پیم ــر م ــت. براب ــد گرف ــورت خواه ــه ص ــن اتحادی ای
لیســبون کــه در ســال 200۹ بــه تصویــب اعضــای اتحادیــه رســیده، 
ــورهای  ــود، کش ــده ب ــته نش ــرا گذاش ــه اج ــچ گاه ب ــون هی ــا تاکن ام
عضــو اتحادیــه بعــد از تصمیــم بــه جدایــی بایــد مذاکــرات خــود بــا 
ــان دو طــرف  ــق می ــد. در صــورت تواف ــا را آغــاز کنن ــۀ اروپ اتحادی
ــتار  ــور خواس ــی، کش ــن جدای ــردن ای ــی عملی ک ــر چگونگ ــر س ب
ــه  ــا چنان چ ــت، ام ــد رف ــش خواه ــق پی ــاد تواف ــق مف ــی مطاب جدای
ــد از  ــب بع ــور جدایی طل ــت کش ــود، عضوی ــل نش ــی حاص توافق
گذشــت دو ســال لغــو می شــود. اگــر چــه مــاده ۵0 معاهــده لیســبون 
کلیــات رونــد جدایــی کشــورها از اتحادیــۀ اروپــا را مشــخص کرده، 
امــا جزییــات آن تنهــا از طریــق مذاکــره میــان دو طــرف مشــخص 
خواهــد شــد و بــرای عملیاتــی کــردن هرگونــه توافقــی هــم ممکــن 

ــد. ــان الزم باش ــال ها زم ــت س اس

تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در بازی های آسیایی ویتنام که قرار 
است 3 ماه دیکر برگزار شود شرکت خواهد کرد.

رییس  اغبر  با ظاهر  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  مقامات  روز گذشته 
ساحلی  فوتبال  تیم  اعزام  خصوص  در  افغانستان  المپیک  عمومی 

افغانستان به این رقابت ها دیدار کردند.
کمیتۀ فوتبال ساحلی افغانستان یکی از کم کارترین حوزه های فوتبالی 
هیچ  گذشته  سال  چند  طول  در  که  است  کشور  فوتبال   فدراسیون 

فعالیتی نداشته اشت.
تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در سال 2013 با درخشش خوبش در 
رقابت های آسیایی قطر توانست جایگاه خوبی را به دست بیاورد، اما 
کم کاری مسووالن این حوزۀ فوتبالی و شرکت نکردن در رقابت های 
فوتبال  برای  تدارکاتی  اردوی  برگزاری  عدم  هم چنین  و  بین المللی 
ساحلی افغانستان، باعث رکورد هرچه بیشتر این تیم در جدول جهانی 

شده و احتماالً هم در آینده خواهد شد.
حال باید دید با توجه به اعالم آماده گی و حضور این تیم در رقابت های 
برای  تدابیری  فوتبال ساحلی چه  کمیتۀ  و  فوتبال  فدراسیون  فیلیپین، 

حضور هر چه بهتر این تیم در مسابقات اتخاذ خواهند کرد.

ــم  ــات تی ــزاری تمرین ــرگرم برگ ــون س ــه هم اکن ــته ک ــل شایس فیص
ــم  ــتانۀ تی ــدار دوس ــوص دی ــت، در خص ــزی اس ــدش در مال جدی
ملــی فوتبــال افغانســتان مقابــل لبنــان بــه ســایت نــود گفتــه اســت: 
بــه نظــرم لبنــان تیــم قــوی اســت. مــا در مرحلــۀ بعــدی مســابقات 
ــه رو  ــی روب ــن تیم های ــا چنی ــیا ب ــای آس ــام ملت ه ــه ج ــی ب راه یاب
خواهیــم شــد و برگــزاری ایــن دیــدار می توانــد کمــک زیــادی بــه 

تیــم مــا بکنــد.
ایــن مســابقۀ دوســتانه بــرای مــا مســایل مهمــی را نشــان خواهــد داد. 
ــازی  ــی ب ــای خوب ــن تیم ه ــل چنی ــم در مقاب ــور بتوانی ــه چط این ک
کنیــم. ایــن کــه بفهمیــم و پیــدا کنیــم کــه چــه تفــاوت و چــه کــم و 

کســرهایی نســبت بــه تیم هــای خــوب و قــوی داریــم.
ــاظ  ــدار از لح ــن دی ــزاری ای ــم برگ ــر می کن ــن فک ــن، م ــر ای بناب
ــادی دارد. ــتان ارزش زی ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــرای تی ــی ب تاکتیک

امیدوارم مقابل لبنان نتیجۀ خوبی کسب کنیم.
ــان در تاریــخ ۵ ســپتامبر در شــهر  ــال افغانســتان و لبن تیم هــای فوتب

بیــروت بــه مصــاف هــم خواهنــد رفــت.

انقره:
اظـهارات پـاپ 

خـالف واقـعیت است

مرکل:

نباید با بریتانیا تندخویی کرد

حضور تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان 

در رقابت های فیلیپین قطعی شد

فیصل شایسته:

امیدوارم مقابل لبنان نتیجۀ 
خوبی کسب کنیم

دستگیر روشنیالی

ـــوي.  ـــاده ک ـــه س ـــتونزي م ـــيايس س ـــزي او س ټولني

ـــان  ـــوی توف ـــه کـــوالي يش چـــي يول ـــوه وړه تريوتن ي

ـــاروي. را وپ

پـــه هغـــه ټولنـــه کـــي چـــي جگـــړه وي، ټولنيـــزه يب ثبـــايت 

واکمنـــه وي، ټولنيـــز بندونـــه شـــليدلې وي، څوگـــوين يب بـــاوري 

مســـلطه وي او ټولنيزگروپونـــه د قـــوم، مذهـــب، ســـمت، ژيب 

ـــو  ـــه ي ـــوري او ل ـــرگه گ ـــه س ـــک پ ـــه د ش ـــل ت ـــو ب ـــاد ي ـــه بني ... پ

ـــان را  ـــوی توف ـــوه وړه پيښـــه هـــم کـــوالي يش يول ـــږي ي ـــل ډاري ب

ـــنجول  ـــو وړناس ـــا ي ـــه او ي ـــوه وړه تريوتن ـــان ي ـــدا ش ـــاروي. هم وپ

ـــه  ـــدل يش. پ ـــن ب ـــوی ناوري ـــوه ل ـــه ي ـــوالي يش پ ـــوی کار ک ش

ـــتل  ـــوکار واخس ـــاده کول ـــه س ـــد ل ـــه باي ـــي ن ـــت ک دي ډول حال

ـــد ويش. ـــاده چلن ـــد س ـــه باي يش او ن

ـــال  ـــو مث ـــه ي ـــاره ب ـــه پ ـــح کولول ـــه توضي ـــت د ښ ددي ډول حال

درتـــه ووايـــم. تـــه، پـــه ډيرکـــم زور او پـــه ډيـــره اســـانې رسه 

ـــړي،  ـــت ورک ـــه حرک ـــري ت ـــوي ډب ـــه رسه ي ـــره ل ـــوالي يش د غ ک

ـــان رسه  ـــه ځ ـــړي ل ـــل ک ـــت پي ـــل حرک ـــره خپ ـــي ډب ـــه چ ـــو کل خ

ـــت  ـــه حرک ـــري پ ـــلگونو ډب ـــه س ـــن پ ـــا ممک ـــگونو اوي ـــه لس پ

ـــړی  ـــات ک ـــم زي ـــه ه ـــی زور زرځل ـــه اولن ـــه هغ ـــه ک ـــې او ت راول

ـــه  ـــان مخ ـــوی توف ـــل ش ـــره او وررسه د پي ـــې ډب ـــت راغل ـــه حرک پ

نـــي نيـــوالي. تـــه يـــوازي يوڅـــه کـــوالي شـــی ووايـــي، دا 

ـــه  ـــي.؟ پ ـــوک ني ـــه څ ـــه ب ـــان مخ ـــړو او ددي توف ـــه وک ـــي څ م

حقيقـــت کـــي دا يـــو ناســـنجول شـــوی او يـــا هـــم هوســـانه 

ـــوه حرکـــت  ـــوازي دي ـــه ي ـــه ن عمـــل دی دا عمـــل را ښـــيي چـــي ت

ـــر  ـــد فک ـــم باي ـــه ه ـــه هکل ـــو پ ـــه د پايل ـــي د هغ ـــه، بلک ـــه هکل پ

ـــل ويش. ـــد عم ـــه باي ـــي ن ـــو مخک ـــر کول ـــه فک ـــړي او ل وک

كلیم اهلل همسخن

آیا بی سوادترین مردم جهانیم؟
دوهفتـه بیـش و کـم می گـذرد کـه بـه حیـث همـکار 
دانشـگاه»مرکز  علمـی  پروژه یـی  یـک  در  پژوهشـی 
سیاسـت عامـه و مدیریـت«، کار می کنـم. پژوهـش در مـورد کاربـرد 
رسـانه های مدرن»شـبکه های اجتماعـی« و رسـانه های سـنتی اسـت.
مـن مسـوولیت دارم تا دیـدگاه چهارصد نفـر را جمـع آوری کنم، البته 
پرسـش های چهـار جوابـی از قبل تعیین شـده اسـت. بـرای این کار در 
پارک هـای تفریحـی، فروشـگاه ها، رسـتوران ها، دانشـگاه و اداره هـای 
دولتـی و غیردولتـی بـه دنبـال مردم هسـتم. تـا همین دم با شـهروندان 
و خانواده هـا، از ده هـا کشـور بـا زبـان و نژادهـای گوناگـون مصاحبه 
کـرده ام. بی سـوادترین مـردم جهـان که خواندن و نوشـتن بلد نیسـت، 

متأسـفانه هموطنـان خـودم »افغانسـتانی ها« را یافتم.
در علـم سیاسـت جمعیت با سـواد یکـی از شـاخصه های تعیین کنندۀ 
قـدرت یـک سـرزمین اسـت. مـردم افغانسـتان جـدا از قـوم و زبان و 
رنـگ و مذهـب، بـه لحـاظ فزیکـی بـه مراتـب تنومنـد و هیکلی تر از 
مردمـان چیـن، چاپان، فلیپیـن، کوریا، پاکسـتان، هند، نیپال، سـریالنکا 
و شـمار زیـادی کشـورهای جهـان اسـت، امـا در میـان همـۀ ایـن 
مردمـان، رنـگ زردتـر از همـه افغانسـتانی ها می باشـند، چـرا؟ چـون 
سـواد ندارنـد. خالصـه بـه این نتیجه رسـیدم کـه چنین ملـت و مردم 
بی سـواد چه مسـلمان باشـد و چـه کافـر در هیچ جای جهـان روزگار 

بـه وفـق مـرادش نمی چرخد.
پ.ن: دلیـل ایـن عقب مانده گـی از کاروان سـواد و جهـل فراگیـر فقط 

جنگ اسـت.

علی پارسا

فصل جدید اقتدارگرایی رییس جمهور:
1-براســاس یــک فرمــان جدیــد، صالحیــت نصــب و 
ــار  ــط در انحص ــط و فق ــی فق ــوران حکومت ــزل مأم ع

ــت! ــه اس ــرار گرفت ــور ق رییس جمه
ــد  ــوان مشــاوران جدی ــر عن ــور زی ــان رییس جمه ــو حامی 2-نســل ن
بــه میــدان می آینــد. در چنــد روز اخیــر، نــادر نــادری مشــاور ارشــد 
و صاحــب صالحیــت رییس جمهــور در روابــط عامــه و اســتراتژیک 
ــد  ــیر محم ــاروق وردک و ش ــم ف ــروز ه ــروز و ام ــده؛ دی ــن ش تعیی
ــور  ــوری در ام ــاوران رییس جمه ــث مش ــه حی ــک ب ــر ی ــادر ه به

والیتــی و روابــط عامــه مقــرر شــده اســت!
پ.ن: بــه نظــر می رســد در آســتانۀ ختــم تاریــخ انقضــای توافق نامــۀ 
حکومــت وحــدت ملــی، عبــداهلل عبــداهلل بیــش از پیــش بــه حاشــیه 
مــی رود. ایــن درحالــی اســت کــه تاریــخ مصــرف شــرکای پیشــین 
ــعود  ــا مس ــش و احمدضی ــتم، دان ــمول دوس ــه ش ــور ب رییس جمه
خیلــی پیش تــر از این هــا بــه پایــان رســیده بــود و بــا آمــدن 
اســتانکزی، حلقــۀ حکومــت قبیله یــی غنی-اتمر-ســالم رحیمــی بــه 

ــل رســیده اســت. اوج تکام

فیـسبـوک نـــامــه
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گفت وگوی  یک  در  آلمان  صدراعظم  مرکل  انگال 
راستای  در  باز«  »گفت وگوی  خواستار  ویدیویی 
ادغام پناهجویان گردید. او در نظر دارد جمعه آینده 
های  گروه  و  امدادرسان  نهادهای  نماینده گان  با 

اجتماعی نیز دیدار کند.
انگال مرکل، صدراعظم آلمان در مصاحبه ویدیویی 
خود که روز شنبه به نشر رسید، به گونه روشن به 
حقوق و مکلفیت های پناهجویان در جامعه آلمان 
اشاره نمود. او گفت که حقوق و مکلفیت ها باید 
باید  قانون  از  بیان مرکل  به  بیان شوند.  به روشنی 
تبعیت شود و پناهجویان تالش کنند که زبان آلمانی 
را  خود  اقتصادی  استقالل  های  راه  و  آموخته  را 

دریابند.
را حق  آلمان  در  دیگر  اتباع  آزادانه  زندگی  مرکل 
مشروع آنان دانسته اما به برتری جایگاه قانون این 
کشور تاکید کرد. انگال مرکل گفت: »انسان ها می 
توانند در آلمان آزادانه زندگی کنند، اما همیشه بر 

بنیاد قانون اساسی این کشور«.
خواهد  چگونه  او  که  نگرانی  این  به  پاسخ  در 
توانست با بحران کنونی مهاجرت کنار بیاید، مرکل 
گفت: »طبیعی است که ما مجبور هستیم با آنان در 

این خصوص صحبت کنیم«.
با این همه، صدراعظم آلمان فکر می کند که دست 
اندازی بر زنان در شب سال نو در شهر کولن »یک 
او  است«.  کرده  ایجاد  را  ها  اعتمادی  بی  سلسله 
در  پناهجویان  آمیز  موفقیت  ادغام  از  هایی  نمونه 
جامعه آلمان را بیان داشت و همچنان چند نمونه از 

اتفاقات جنایی را نیز مطرح کرد.
بر  حمالت  تاسف  »با  گفت:  مورد  این  در  مرکل 

از  اما  آلمان  مردم  توسط  پناهجویان  های  اقامتگاه 
طرف پناهجویان و یا مردمی که از مدتی می شود 
در اینجا زندگی می کنند، نیز صورت گرفته است«.

مرکل تاکید کرد که در کل »گفت وگوی باز« درباره 
همچنان  او  می شود.  پنداشته  ضروری  پناهجویان 
بیان داشت که دولت فدرال آماده پذیرش هرگونه 

مشوره و دستور+العمل می باشد.
انگال مرکل در خصوص فعالیت های اداره مهاجرت 
افرادی زیادی در  فدرال گفت که در حال حاضر 

پست های اضافی برای پیشبرد امور گماشته شده 
اند. او همچنان بیان داشت که »همکاری های بسیار 
گفته  به  دارد«.  وجود  دیگر  کشورهای  با  نزدیک 
کورس  در  وقت  اسرع  به  باید  پناهجو  هر  مرکل، 

های ادغام و همرنگی اجتماعی شرکت کند.
برای  آینده  جمعه  روز  است  قرار  همه،  این  با 
چهارمین بار انگال مرکل با اتحادیه ها و گروه های 
اجتماعی که در راستای پناهجویان کار می کنند از 

نزدیک دیدار داشته باشد.

صابـر حسـینی حـدود نـه مـاه پیـش دسـت بـه 
ایجـاد یـک کتاب خانـۀ کوچـک سـیار در بامیـان 
زد و کتاب هـا را بـا دوچرخـه اش بـه کـودکان و 
پاولـو  اکنـون  ایـن والیـت می رسـاند.  نوجوانـان 
کوئیلـو، یکـی از مشـهورترین نویسـنده گان جهان 
در صفحـۀ تویترش از کاربـران صفحات اجتماعی 
مجموعـۀ  تمـام  رسـاندن  در  تـا  اسـت  خواسـته 
کتاب هایـش بـه این کتاب خانۀ سـیار کمـک کنند.

نوشـته های کوئیلـو عمدتًا عامه پسـند 
ایـن  مشـهور  آثـار  جملـه  از  و  انـد 
»کیمیاگـر«،  بـه  می تـوان  نویسـنده 
»پـدران،  مـغ«،  یـک  »خاطـرات 
»ورونیـکا  و  نوه هـا«  و  فرزنـدان 
تصمیـم می گیـرد بمیـرد« اشـاره کرد. 
آثـار پاولـو به ۵6 زبان ترجمه شـده و 
در بیـش از 1۵0 کشـور جهان منتشـر 

شـده اسـت.
کریسـتینا  همسـرش  و  کوئیلـو 
اویتیسـیکا اوقات خـود را بین اروپا و 
ریـو دو ژانیـروی برازیـل می گذرانند. 
او صاحـب نهـادی بـه نـام خـودش 
اسـت که بـرای کودکان و افراد مسـن 
کمـک مالـی می کند. این نویسـنده در 
سـپتامبر 2007 توسـط سـازمان ملـل 

متحـد پیـام آور صلـح نامیده شـد.
سـالم وطندار  بـا  گفت وگـو  در  حسـینی  صابـر 
خوش حـال  خبـر  ایـن  شـنیدن  از  کـه  می گویـد 
اسـت و از این که روز به روز توجه نویسـنده گان و 
فرهنگ دوسـتان بـه کارش زیاد می شـود، بـه آینده 
بیشـتر امیـد پیـدا می کنـد. او از کاربـران صفحات 
اجتماعـی می خواهـد تـا پـل ارتباطـی میـان او و 

ایـن  تـا  کننـد  همـکاری  و  شـده  کوئیلـو  پاولـو 
کتاب هـا بـه بامیـان انتقـال یابـد.

ابتـدا حـدود 200  در  کتاب خانـۀ سـیار حسـینی 
جلد کتاب شـامل شـعر، داسـتان و نقاشـی داشـت 
یافتـه  افزایـش  کتاب هـا  ایـن  شـمار  اکنـون  کـه 
اسـت. او ایـن کتاب هـا را در صندوقچـۀ کوچکی 
بـر زیـن دوچرخـه گذاشـته و آن ها را به بیشـتر از 

11 منطقـۀ بامیـان انتقـال می دهـد.
کشـور  فرهنگیـان  همـکاری  بـا  حسـینی  آقـای 
اکنـون توانسـته حـدود ۵ کتاب خانـه را در مناطـق 
شـهیدان، مرکـز بامیـان و ولسـوالی یکولنـگ ایـن 

والیـت نیـز ایجـاد کنـد.
دسـتاوردهایی  بـه  توجـه  بـا  می افزایـد،  حسـینی 
داشـته  بامیـان  ایـن مـدت در والیـت  او در  کـه 
اسـت، حـاال بـه درخواسـت شـهروندان، فعالیـت 
و  شـهرها  دیگـر  بـه  را  سـیارش  کتاب خانـۀ 
می دهـد. گسـترش  نیـز  افغانسـتان  روسـتاهای 

بی سـوادی،  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـه  حسـینی 
همدیگرپذیـری  عـدم  و  فرهنـگ  پایین بـودن 
بدبختـی  و  نفـاق  اصلـی  عامـل  کتاب خوانـی  و 
یگانـه  آگاهـی  و  علـم  و  اسـت  افغانسـتان  در 
وسیله یی سـت کـه افغانسـتان را به عنوان کشـوری 
بـا چهـرۀ متفاوت بـه جهانیان ثابت کـرده می تواند

تأکید مرکل به ادغام پناه جویان

کتاب های مشهوترین 
نویسندۀ جهان به کتابخانۀ 

سیار بامیان می رسد

د ننګرهار وايل: 

د ننګرهار کوټ کې ۱۳۱ 

داعش وسله وال وژل شوي

د ننګرهـار وايل وايـي پـه کوت ولسـوالۍ کې داعش وسـله والو 

ته درنـه مرګ ژوبله اوښـتې ده.

سـلیم خـان کنـدزي تېـره شـپه پـه جـالل ابـاد کـې خربیاالنو ته 

وویل:

»تـر اوسـه پـورې د دښـمن ۱۳۱ وسـله وال وژل شـوي دي۳۶ 

تنـه يـې پـه مخامخ جګړه کـې او ۹۵ نـور په هوايـي بریدونو کې 

وژل شـوي دي دښـمن ته سـخته رضبه رسـېدلې ده.«

ښـاغي کنـدزي وویـل پـه کـوټ کـې لـه داعـش رسه پـه جګړه 

کـې ۱۲ افغـان رستېـري هم وژل شـوي او اتلس نـور ژوبل دي.

تـر دې مخکـې د دفـاع وزیـر عبـد اللـه خـان حبیبـي د ولـي 

جرګـې پـه اسـتجوابیه غونـډه کـې ژمنـه وکـړه چـې د ننګرهـار 

کـوت ولسـوالۍ بـه ډېـر ژر د داعـش لـه فعالیتونـو پاکـه يش.

نومـوړي دا هـم وویـل چـې داعـش پـه کـوت کـې یـو شـمېر 

نـا معلـوم ځـای تـه وړي دي. ماشـومان او ښـځې 

خـو د ننګرهـار وايل دا ردوي چـې ګواکـې داعـش وسـله والـو 

ښـځې او ماشـومان برمتـه کـړي دي.

هغه زیاته کړه:

»دا موضـوع چـې داعشـیانو په کوټ کې یو شـمېر ښـځې برمته 

کـړي، ریښـتیا نـه ده، اصـي خـربه داده چـې جګـړه ډېره سـخته 

وه او دښـمن پـه زیـات قـوت بریـد کړی و نـو هر کس د تیښـتې 

پـه حـال کـې و، یـو شـمېر کسـانو پـه وارخطـاې کـې الره ورکه 

کـړې وه چـې وروسـته بیا لـه خپلـو کورنیو رسه یو ځای شـول.«

دغـه راز د ننګرهـار د امنیـه قومانـدان هـم دا رد کړه چـې ګواکې 

داعشـیانو ښـځې او یـا ماشـومان لـه ځانـه رسه وړي دي، زړور 

خـان زاهـد وویـل کوت تـه کمکـي ځواکونه رسـېديل دي.

»پـه کـوټ ولسـوالۍ کـې د مي پولیسـو د تشـکیل رسبیـره دوه 

سـوه محـي پولیـس هـم اضافـه شـوې چـې که خـدای کـول د 

دښـمن ټغـر بـه ټول کـړي.«

د ننګرهـار پـه کـوټ ولسـوالۍ کـې جګـړې د سـیمې خلـک له 

سـتونزې رسه مخامـخ کـړي دي.

د کـوت یـو اوسـېدونکی نـور اغـا د افغـان حکومت لـه مرشانو 

داسـې غوښـتنه لري:

»لـه ارشف غنـي او حکومـت نـه مـو دا غوښـتنه ده چـې یا ددې 

غـم وخـوري او کـه نـي کولـی نـو د هغـوي پـه الس دې د 

ځوانانو،ښـځو او ماشـومانو د وژلـو، مخ ونیي، یا دې اسـتعفا 

وکـړي او یـا د داعـش غم وخـوري.«

شـاوخوا يـو کال وړانـدې کلـه چـې د داعـش وسـله والـې ډلې 

د ننګرهـار پـه لـرو پرتـو سـیمو کـې رس راپورتـه کړ هغـه مهال د 

اچـن او هسـکې مېنـې ولسـوالۍ په ګـډون په کوټ ولسـوالۍ 

کـې يـې هـم فعالیـت پيل کړ چـې وروسـته د کوټ ولسـوونو په 

يـو غـږ د داعشـيآنو پرخـالف پاڅـون وکـړ او دا ولسـوالۍ يې له 

داعشـيآنو پاکـه کړه.
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