
د افغانستان وليس جرګې ځينې غړي په ننګرهار والیت 

کې د داعش جنګیالیو پراخ حضور په تړاو افغان حکومت 

په کشفي او استخبارايت کمزوریو تورنوي.

چې حکومت  وايي  استازي  دا  ځينې  والیتونو  ختیځو  د 

باید د رسحدي والیتونو لپاره دا منیتي ځواکونو تشکیالت 

ډېر کړي تر څو په راتلونکي کې د ورته ستونزو مخنیوی 

شوی وي.

د  دا  وايي،  غړي  شمېر  یو  جرګې  وليس  د  افغانستان  د 

شااوخوا  وخت  یوه  په  چې  ده  موضوع  یوه  وړ  پوښتنې 

خو  کوي،  حمله  ولسوالۍ  کوټ  پر  داعشیان  سوه  شپږ 

حکومتي استخبارات نه دي پرې خرب.

صالح  غړي  کمېسیون  امنیت  کورين  د  جرګې  دغې  د 

محمد صالح د دوشنبې ورځې په غونډه کې وویل چې 

افغان حکومت د دې کسانو د حملو څخه په وار د مخه 

اندېښنې  ګڼې  مسلې  دې  او  راغلی  پاتې  کې  مخنیوي 

راپارويل دي.

هغه زیاته کړه:

"د کوټ په ولسوالۍ کې تاسې د داعش ظلمونه په خلکو 

وګوری ایا کشفي ارګانونو حضور درلود یا نه چې د امنیت 

ميل رییس له خولې ۶۰۰ داعشیان یو ځای ته جمع کېږي 

او په ولسوالۍ عملیات کوي ولې دوی یې مخه و نشوه 

نیوالی."

په همدې حال کې په وليس جرګه کې د ننګرهار د خلکو 

استازی سید اکرام وايي رسه له دې چې په دې وروستیو 

کې د رسحدي والیتونو په اړه امنیتي اندېښنې ډېرې شوي 

دي خو حکومت یې په وړاندې الزم تدابیر نه دي نیويل.

نوموړي زیاته کړه:

"موږ تل دا غږ کړی چې ننګرهار یو رسحدي والیت دی 

او تر ۳.۵ملیونه نفوس لري او دا د ټول افغانستان لپاره یو 

مهم والیت دی چې باید د امنیتي ارګانونو تشکیل ته یې 

ځانګړي پاملرنه ويش تر څو زموږ خلک له داسې بدبختي 

نجات پیدا کړي."

د وليس جرګې غړي د امنیتي ادارو له قوله وايي چې په 

دې حملو کې شاوخوا ۶۰۰ داعش جنګیالو چې ډير یې 

د پاکستان د استخباراتو غړي او بهرين جنګیايل دي، برخه 

ادامه صفحه 6
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جنرال دوستم با انتقاد تند از غنی و عبداهلل: 

سهم من 
کجاست؟!

رییس اجرایی:

گریزی از اصالحات نیست
»سناتوران امروز به فرمان اصالحات رأی می دهند«

د وليس جرګې ځينې غړي:

 کشفي ارګانونو پر کوټ د داعش د حملې 

مخنیوي کې ناغېړي کړې

استخبارات 
برای جلوگیری 

از انتقال 
جنگجویان به 

شمال، دست به 
کار شده است
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باشيم. بيـاموزد كه خوشبخت  ما  به  مي تواند  بدبختي  ژول رومن

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

بـه تازه گـی نیکـوالس هایسـم، نماینـدة سـازمان ملل در 
افغانسـتان گفتـه كـه ابهـام در زمـان برگـزاری انتخابـات 
حکومـت  مشـروعیت  ولسـوالی،  شـوراهای  و  پارلمانـی 
وحـدت ملـی و پارلمان را با پرسـش رو به رو كرده اسـت.
آقـای هایسـم تأكیـد كـرده كـه نا رضایتـی در این راسـتا 
سـبب می شـود تـا نا رضایتی مـردم از حکومـت افزایش 

بد یا



روزها  این  دیگر  بارِ  یک  افغانستان  امنیِت 
به صورِت نگران کننده به سمِت وخامت گراییده 
امنیتِی  نیروهای  مواقع  برخی  در  است. هرچند 
ُکل  در  ولی  اند،  داشته  دستاوردهایی  کشور 
افراد  نمی نماید.  رضایت بخش  چندان  وضعیت 
کشور  شرقِی  والیات  در  داعش  به  مربوط 
و  نفوذ  به هدف گسترش ساحۀ  را  جنگ هایی 
از میان برداشتِن رقبای خود به راه انداخته اند که 
سبب قتِل ده ها غیرنظامی شده است. بر اساِس 
برخی  در  محل  مردمِ  به  داعشیان  گزارش ها، 
ولسوالی های ننگرهار حمله کرده و شماری  زن 

و مرد را با خود برده اند. این موضوع واکنش 
مردمِ محل را برانگیخته و باعث شده که آن ها 

در برابرشان به پاخیزند. 
در والیت غربی هرات نیز درگیری های شدیدی 
و  هیبت اهلل  مولوی  گروه  به  وابسته  افراد  میان 
مال رسول گروه انشعابی طالبان، منجر به کشته 
شدِن نزدیک به پنجاه نفر از دو گروه شده است. 
گزارش ها نشان می دهند که در این درگیری ها، 
در  است.  شده  وارد  غیرنظامیان  به  نیز  تلفاتی 
در  ناامنی ها  و  آدم ربایی ها  سطح  حال،  همین 
کابل و مناطق نزدیک به پایتخت نیز نسبت به 
گذشته افزایش یافته است. گفته می شود که طی 
هفته های اخیر، چندین بازرگان در کابل از سوی 

گروه های آدم ربا، ربوده شده اند. 
چندان  نیز  کشور  شمالِی  والیات  از  گزارش ها 
گزارش ها،  آخرین  اساِس  بر  نیستند.  خوشایند 
اُفت  با  دراماتیک،  صورت  به  بدخشان  والیت 
وضعیِت امنیتی روبه رو شده و گفته می شود که 
جنگ همین حاال در چند ولسوالِی این والیت 
دارد.  جریان  طالبان  و  دولتی  نیروهای  میان 
منابع خبری می گویند: طالبان موفق شده اند که 
به دست  کنترول چند ولسوالی را در بدخشان 

بگیرند. 
باشند  می توانند  نگران کننده یی  خبرهای  این ها 
که به زنده گی و سرنوشِت کشور وابسته اند. اما 
چرا وضعیت امنیتی این گونه به سمت وخامت 
می رود؟ اگر تا دیروز دولت و منتقدین آن، دلیِل 
ناامنی ها را در این می دانستند که نهادهای امنیتی 
می شوند،  مدیریت  سرپرست  افراد  سوی  از 
فعلی  وضعیِت  توجیه  برای  بهانۀشان  اکنون 

چیست؟
 امروز پیش از نوشتن، سری به فضای مجازی 
زدم. اتفاقًا در صفحۀ یکی از نماینده گان پارلمان 
از والیت هرات، به نوشتۀ جالبی برخـوردم که به 
صورِت دقیق بر گفته های باال صحه می گذاشت. 
هرات  وضعیت  مورد  در  پارلمان  نمایندۀ  این 

چنین نوشته است: 
با  شهرهرات،  در  اقامتم  اخیِر  روز  چند  »در 
روبه رو شده  تکان دهنده یی  و  تلخ  واقعیت های 
ام؛ واقعیت هایی که شاید برای برخی ها غیرقابل 
نشان  من  یافته های  ولی  کنند،  جلوه  پذیرش 
می دهند که هیچ تردیدی در صحِت این یافته ها 
والی،  از  اعم  هرات  مسووالن  ندارد.  وجود 
قوماندان امنیه، قوماندان قول اردو، رییس امنیت 
این  دومِ  و  اول  درجه  مسووالن  دیگر  و  ملی 
والیت عمدتًا به فکر بقا و ادامۀ کارِ خود استند 
و هیچ عالقه و احساسی نسبت به وضعیِت این 
شهر و مردمِ آن ندارند. آن ها بیشتر از این که به 
فکر آرامش و رفاه شهروندان هرات باشند، به 
این می اندیشند که چگونه جیب های خود را پُر 
کنند و به اصطالح به فکر پیدا و پناهِ خود هستند. 
رکود اقتصادی بر هرات حاکم شده، ناامنی بیداد 
این  اراضی  درصد  هشتاد  به  نزدیک  و  می کند 
مخالف  نیروهای  و  طالبان  تصرف  در  والیت 
قرار دارد. متأسفانه چنین به نظر می رسد که حتا 
نهادهای امنیتی چون امنیت ملی و قول اردو به 
ارایه  لوژستیکی  و  تسلیحاتی  طالبان کمک های 
روشِن  گواه  زرغون،  پشتون  حوادث  می کنند. 
این ادعا می تواند باشد. من به این نتیجه رسیده 

ام که هم دولت و هم خارجی ها خواهان نابودی 
گروه های مسلِح مخالف نیستند و به گونه هایی، 
طرفی  از  دارند.  دست  آن ها  بقای  و  تداوم  در 
دیگر، می بینیم که شهروندان هرات قربانی این 
نوع سیاست ها می شوند. مردمی که می خواهند 
صلح، امنیت و رفاه داشته باشند، ولی متاسفانه 

از آن ها دریغ داشته می شود.« 
آیا این سخنان نمی تواند آیینه دارِ یک خواسِت 
عمومی در جامعۀ افغانستان باشد؟!... بدون شک 
که چنین است و به نظر می  رسد که شهروندان 
کشور در شرق، شمال و جنوب هم صدا با این 
از زباِن ما  پارلمان می گویند »جانا سخن  عضو 

می گویی«. 
آیا به راستی آن چه که این عضو پارلمان کشور 
هنوز  مورد  این  در  دارد؟...  صحت  می گوید، 
نمی توان با قاطعیت حکم کرد ولی بدون شک 
در این نوشته حقایقی نیز وجود دارند. در این که 
دولت در تأمین امنیت کوتاه آمده است، نمی توان 
شک کرد؛ اما مهم این است که دلیل این کوتاهی 
نیروهای  که  روزها  این  باشد.  می تواند  چه  در 
در کشور  نظامی  عملیات های  در  نیز  امریکایی 
نیروهای امنیتی افغانستان را کمک می کنند، چرا 
چنین سطح ناامنی ها افزایش پیدا کرده است؟... 
بی تردید یک جاِی کار می لنگد و هنوز دولت و 
نیروهای بین المللی نتوانسته اند و یا نخواسته اند 
که این مورد را جدی تلقی کنند. اگر واقعًا اراده 
و انگیزۀ الزم برای نابودی گروه های تروریستی 
سطح  امروز  می داشت،  وجود  دهشت افکن  و 

ناامنی ها این قدر بلند نمی بود. 
دولت وحدت ملی هنوز نتوانسته به اصلی ترین 
امنیِت قابِل قبول  تعهداِت خود مبنی بر آوردِن 
برای شهرونداِن کشور موفق شود، ولی همچنان 
درگیر دادِن وعده های تازه به مردم است. روزی 
نمی گذرد که مقام های ارشد دولتی، از تغییرات 
بیشتر  امنیت  برای  امنیتی  نهادهای  در  اساسی 
سخن نگویند، ولی معلوم نیست که این وعده ها 
به  واقعًا  زمانی  چه  و  می یابند  پایان  زمانی  چه 

خواست های مردم توجه صورت می گیرد.
آخرین  نوشته،  این  پایاِن  در  است  خوب   
جمالِت آن عضو پارلماِن هرات را هم بیاورم، 
شاید نسخه یی باشد برای حل مشکالِت امنیتی 
ادامۀ  در  پارلمان  عضو  این  کشور.  سراسر  در 
در  من  »دیدگاه  می نویسد:  چنین  خود  نوشتۀ 
در  دولت  سیاست های  در  تغییر  حاضر  حال 
گزینش و جابه جایی کادرها و مسووالن والیتِی 
زمانی که مسوولیت شهر و  تا  است.  این شهر 
مردم آن به افراد خودی سپرده نشود، وضع به 
همین منوال باقی خواهد ماند. رهبری هرات را 
تا حداقل سطح  بگیرند  به دست  باید  هراتی ها 
ارتقا  مردم  به  پاسخ گویی  و  مسوولیت پذیری 
یابد. آن وقت است که ما شاهد تغییرات بنیادی 
در وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتِی این شهر 
خواهیم بود، همان گونه که چنین سیاستی برای 
شود.  تلقی  مفید  می تواند  کشور  والیات  همۀ 
راه های  از  باید  هدفی،  چنین  به  رسیدن  برای 
قانونی و اصولی اقدام کرد. هر فردِ هراتی وظیفه 
دارد که به اندازۀ توان و نیروی خود برای این 

هدف در کنارِ دیگر هراتی ها قرار گیرد.«
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پشـِت  را  ریاسـت جمهوری  انتخابـاِت  سـه  افغانسـتان 
سـر گذاشـت کـه همـۀ آن ها بـا مشـکالت و کاسـتی های 
فراوانـی مواجـه بـود، اما انتخابـاِت اخیر تا گلـو در باتالِق 
تقلـب و فضاحـت فـرو رفـت و مایـۀ شرمسـاری بـرای 
بـه اصالحـات در  نیـاز  همـه گان شـد. همیـن بـود کـه 
نهادهـای انتخاباتـی و قوانیـِن انتخاباتـی به شـدت مطـرح 
گشـت و سـرانجام در توافق نامـۀ دولـت وحـدت ملـی، 
بـه عنـواِن یکـی از اولویت هـای غیرقابـِل انـکار تسـجیل 

 . فت یا
توافق نامـۀ سیاسـِی دولـت وحـدت ملـی تصریـح کـرده 
اسـت کـه نظـام و سـاختارِ نهادهـای انتخاباتی افغانسـتان 
بایـد اصـالح شـود؛ امـا هنـوز هیـچ گامـی در این راسـتا 
کمیتـۀ  چندین ماهـۀ  کارِ  این کـه  اال  نشـده،  برداشـته 
اصالحـات انتخاباتـی، یـک بـار از جانِب مجلس رد شـد 
و بـار دیگـر بعـد از چندین مـاه تأخیـر و ایجـاد تغییرات 
نیـز از جانـب همین مجلس رد شـد! بر این اسـاس، هنور 
بسـتِر برگـزاری انتخابـاِت پارلمانـی مسـاعد نیسـت و بـه 
نظـر می رسـد کـه ریاسـت جمهوری اراده یـی بـه آوردِن 
اصالحـات در نهادهـای انتخاباتـی نـدارد. امـا برعکـس، 
ریاسـت اجرایـی بارها بر ایجـاد اصالحات تأکیـد کرده و 
بـاری نیـز گفته اسـت کـه در این مـورد هیچ مسـامحه یی 
وجود نخواهد داشـت. ظاهراً ریاسـت جمهوری و ریاست 
اجرایـی در مـورد سـطح و کیفیِت اصالحـات در نهادهای 
انتخاباتـی بـا هـم اختـالِف نظر دارنـد و اکنون بـا افزایِش 
مشـکالت در رونـد اصالِح نهادهـای انتخاباتی و برگزاری 
انتخابـات، زمزمه هـای عـدمِ برگـزاری انتخابـاِت مجلـس 
نیز شـنیده می شـود؛ چنا ن که می بینیــم مقدمـاِت برگزارِی 
انتخابـات اصاًل فراهم نشـده و مشـکالِت انتخابـاِت ما نیز 
هرگـز شـوخی بردار نیســتند. برای داشـتن یـک انتخاباِت 
سـالم و شـفاف، بیـش از همه می بایسـت شـناس نامه های 
برقـی میـان شـهروندان توزیـع شـود، فهرسـت و آمـارِ 
واجـداِن رای دهـی ترتیـب و تنظیـم گـردد، زنجیـرۀ افرادِ 
مرتبـط تـک  قومـی در نهادهـای انتخاباتـی برچیـده شـود 
و کمیشـنراِن متعهـد جای تقلـب کاراِن بزرگ را پُر کننــد. 
همچنیـن در صورتـی می توان بـه انتخابات اطمینـاِن کامل 
پیـدا کـرد که مرجع رسـیده گی بـه شـکایاِت انتخاباتی نیز 
بـا حضـورِ شـخصیت های دلسـوز، از سـالمت و صداقِت 

برخـوردار گردد.  الزم 
مسـلمًا انتخابـاِت افغانسـتان عـالوه بـر سیسـتم، مشـکِل 
مدیریت داشـته و مدیراِن ناالیق و جیره خوار، این پروسـۀ 
ملـی را بـه یـک پـروژۀ شـخصی تقلیـل داده انـد و همین 
سـبِب افتضاحـاِت کالن شـده اسـت. اکنــون مهم تریـن 
وظیفـۀ دولـت وحـدت ملـی، اصـالح نهادهـای انتخاباتی 
و فراینـِد آن اسـت. ریاسـت جمهـوری نباید با کنـار زدِن 
ارزش هـای انتخابـات و دموکراسـی از هـر طریـق ممکن، 
بـه اسـتبداد و عـدمِ مشـروعیت در ارکاِن نظـام رضایـت 
دهـد. نبایـد بیـش از این، وقـت را ضایع کـرد و به تمدید 
کارِ مجلـِس کنونـی تـن داد. این کار در واقـع خط زدن بر 

دموکراسـی و اسـتقرارِ دیکتاتوری اسـت. 
این بـار از مجلـِس سـنا امیـد مـی رود کـه بـر کارِ مجلـس 
نماینـده گان ُخـرده گرفته و قانـوِن رد شـدۀ انتخابات را با 
تغییراتـی کـه نفـوذ نهادهای دولتـی در رونـد انتخابات را 
کاهـش می دهـد، بـه تصویب برسـاند. از ریاسـت اجرایی 
انتظـارِ مضاعـف مـی رود کـه با هر تـالش و توانـی اجازه 
ندهـد کـه بیـش از ایـن، پروسـۀ اصالحـات انتخاباتـی به 
تعویـق بیفتد. یقینـًا اگر اصالحات به زودی کلیــد نخورد 
و انتخابـات برگـزار نگردد، بیِم آن می رود کـه هم پارلمان 
از مشـروعیت تهی شـود و هم ریاسـت جمهوری بیشتر به 
پامـال کـردِن قانـون اساسـی و توافق نامۀ سیاسـی مبادرت 
ورزد. مبرهـن اسـت ایـن وضعیـت بـه سـودِ هیـچ کـس 
نیسـت و ناقـوِس تباهـِی افغانسـتان را بـه صـدا درخواهد 
آورد؛ ناقوسـی کـه به محـِض نواخته شـدن، ارکاِن نظام را 

درمی نـوردد و انارشـی را جایگزیـِن نظِم می سـازد. 

ریاست اجرایی
 اصالحاِت انتخاباتی را جدی بگیرد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1811    سه    شنبه        8 سرطان /      تیر       y    1395   23  رمضان ا لمبارک  y 1437   28 جو ن    2016
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مقدمه:
ـــی  ـــت امنیت ـــو وضعی ـــن س ـــال بدی ـــد س  از چن
ـــان  ـــده و طالب ـــت گرای ـــه وخام ـــمال رو ب در ش
توانســـتند نفـــوذ گســـترده یی در شـــمال از 
ــدز  ــان و کنـ ــان، بغـ ــار، بدخشـ ــه تخـ جملـ
ـــدند  ـــق ش ـــته موف ـــال گذش ـــند و س ـــته باش داش
ـــور  ـــه ط ـــدز را ب ـــت کن ـــه روز  والی ـــرای س ب

کامـــل در تصـــرف داشـــته باشـــند.
ــوالی  ــماری از ولسـ ــان شـ ــار طالبـ ــال پـ سـ
مهـــم والیـــت بغـــان ماننـــد دنـــد غـــوری 
و دنـــد شـــهاب الدین را تصـــرف کـــرده و 
ــه  ــتان بـ ــی اوزبیکسـ ــرق انتقالـ ــای بـ لین هـ
افغانســـتان را تخریـــب و بـــرای مدتـــی شـــهر 
کابـــل را در تاریکـــی فـــرو بردنـــد و اکنـــون 
ــد امنیتـــی  ــای از وضعیـــت بـ ــم گزارش هـ هـ
در بدخشـــان و تخـــار بـــه گـــوش می رســـد 
ــتند  ــان توانسـ ــه طالبـ ــود کـ ــه می شـ و گفتـ
شـــماری از ولســـوالی های والیـــت بدخشـــان 

را در کنتـــرول خـــود داشـــته باشـــند.
در گفت وگویـــی بـــا شـــیرعزیزکامه وال رییـــس 
ـــی  ـــاع امنیت ـــر، اوض ـــت پامی زون هشت صدوهش
ـــم  ـــی گرفته ای ـــه بررس ـــی را ب ـــار والیت ـــن چه ای

کـــه اینـــک می خوانیـــد.

چگونـه  افغانسـتان  شـمال  در  وضعیـت  سـوال: 
اسـت؟

حاضـر  حـال  در  شـمال  امنیتـی  وضعیـت  جـواب: 
بـه فضـل خداونـد بهتـر شـده و رو بـه بهبـود اسـت. 
مشـکالتی کـه در گذشـته وجـود داشـت را براسـاس 

هدایـت مقامـات ذیصـالح برطـرف کردیـم.
سـال گذشـته دشـمن توانسـت کندز را تصرف کند و 
برنامه هـای خـود را عملـی سـازد و مـا هـم براسـاس 
همـان تجـارب تصـرف کنـدز برنامه هـای مشـخص 
امنیـت  تامیـن  بـرای  روزانـه  بایـد  کـه  را  امنیتـی 
بـا  باشـیم، در تفاهـم و همـکاری  شـاهراه ها داشـته 

مـردم عملـی سـاختیم.
مـا در تفاهـم و همـکاری مـردم توانسـتیم هـم امنیت 
شـاهراه ها و هـم مراکـز ولسـوالی ها را تامیـن نماییـم، 
امـا گاهـی دشـمن به صـورت چریکـی عمل کـرده و 
بـرای مسـافران مشـکالتی را ایجاد می کننـد که آن هم 
در ایـن اواخـر برطـرف شـده و دیگـر جـای نگرانـی 

. نیست
در حـال حاضـر امنیت والیت بدخشـان، تخـار، کندز 
و بغـالن خـوب اسـت و مـردم به صـورت عـادی به 
زنده گی شـان ادامـه می دهنـد و مشـکل جـدی امنیتـی 

وجـود ندارند.

سـوال: شـما اشـاره یی به امنیت بدخشـان داشتید، 
گفتـه می شـود کـه وضعیـت امنیتـی در بدخشـان 
چندان خوب نیسـت و ولسـوالی  شـهدا در کنترول 
طالبـان قـرار دارد و کـران و منجـان هـم مـورد 

تهدیـد اسـت، این خبرهـا حقیقـت دارد؟
جـواب: اگـر کسـی بـه شـما گفته باشـد که ولسـوالی 
شـهدا بـه دسـت طالبـان سـقوط کـرده، دروغ محض 
شـک  بـدون  نمی کنـم.  تاییـد  را  آن  مـن  و  اسـت 
مشـکالت وجـود دارد، امـا ایـن ولسـوالی در اختیـار 
دولـت قـرار دارد و راه هـای مواصالتـی ایـن والیـت 

می باشـد. بـاز 
ولسـوالی کـران و منجـان در کنترول دولت قـرار دارد 
و مـردم ایـن ولسـوالی بـه زنده گـی عادی خـود ادامه 
می دهنـد و مشـکلی خاصـی درایـن ولسـوالی وجـود 

ندارد.
و امـا شـماری از ولسـوالی ها ماننـد وردوج و یمـگان 
از هشـت ماه بدیـن سـو در تصرف طالبان قـرار دارد و 
تالش هـای بـرای بازپس گیـری آن بـه شـدت جریـان 

دارد.
در کل امنیـت والیـت بدخشـان قناعت بخـش اسـت، 
امـا مشـکالتی هـم وجـود دارد کـه نمی شـود آن را 
نادیـده گرفـت؛ با تالش نیروهـای امنیتی ما توانسـتیم 
کـه همیشـه راه هـای مواصالتی این والیـت را به روی 

مسـافران بـاز نگهداریم.

سـوال: می گوینـد کـه جنـگ در بدخشـان جنـگ 
معـادن و جنـگ مـواد مخـدر اسـت، ایـن خبـر 

چقـدر دقیـق اسـت؟
جـواب: بدخشـان والیتـی اسـت کـه در آن معـادن 
فـراوان وجـود دارد، امـا اینکـه گفته می شـود مقامات 
دولتـی در قاچـاق مـواد مخـدر دسـت دارنـد، مـا این 
بـه  افـرادی کـه دسـت  مسـاله را تعقیـب کردیـم و 
چنیـن اقدامـی زده بودنـد را برکنـار و بـه جـای آنـان 
چهره هـای جدیـد را جایگزیـن کردیـم تـا از قاچـاق 

معـادن جلوگیـری شـود.
در ایـن شـک نیسـت کـه دشـمن در تـالش تصـرف 
معادن بدخشـان اسـت تـا از این طریق خـود را تامین 
کنـد، امـا نیروهای امنیتـی این اجازه را تاکنـون به آنان 

نـداده و از ایـن به بعـد نیز نخواهـد داد.
جلـوی افـرادی کـه در اسـتخراج غیـر قانونـی معادن 
یـا گمـان می  رفـت کـه  بدخشـان دسـت داشـتند و 
زمینـه را بـرای اسـتخراج غیـر قانونـی معـادن فراهـم 
می سـاخت، گرفتیـم و حتـا تشـکیل قطعه یـی کـه از 
معـادن نگهـداری می کردنـد، نیز منحـل و قطعه جدید 

تشـکیل داده شـد.
سـوال: امنیـت در بغـان چگونه اسـت و حضور و 
فعالیت هـای طالبـان در ایـن والیـت به چـه پیمانه 

است؟
جـواب: شـما خبر داریـد کـه بغـالن دارای تهدیدات 
بلنـد امنیتـی اسـت و دشـمن تـالش می کنـد کـه این 
والیـت را ناامـن بسـازد، چـرا کـه والیت بغـالن یکی 
راه  و  اسـت  شـمال  در  مهـم  بسـیار  والیت هـای  از 
مواصالتـی اکثریـت والیت می باشـد. بنابراین دشـمن 
در تـالش ناامـن کـردن ایـن والیـت بـود، خصوصـًا 
در مناطـق دنـد شـهاب الدین، دنـد غـوری و چشـمه 
شـیر که در دسـت دشـمن بود. ولـی در ایـن اواخر با 
تشـریک مسـاعی دشـمن را هـم در دند شـهاب الدین 

و هـم در دنـد غـوری شکسـت دادیم.
دشـمن در مناطـق پایه چنـار، بغالن مرکزی و چشـمه 
شـیر بـرای مردم تهدیـد ایجـاد می کردند کـه به فضل 
خداونـد قطعـات مـا در ایـن مناطـق جا به جا شـدند 
و فعـاًل امنیـت نسـبت بـه سـه ماه گذشـته بهبـود پیدا 
کـرده و مـردم مصـروف کار و زنده گـی روزمـره خود 

درایـن مناطق می باشـند.
سـوال: وضعیـت امنیتـی والیـت تخار از چـه قرار 
اسـت و طالبان در کـدام ولسـوالی های این والیت 

حاکمیـت دارند.
جـواب: در والیـت تخار مشـکل خـاص امنیتی وجود 
نـدارد، تنها در ولسـوالی اشـکمش و درقـد گاه گاهی 

دشـمن می ایـد و مشـکالتی را ایجـاد می کنند.
درقـد ولسـوالی یی اسـت از چهـار طـرف بـا آب و 
جنگل احاطه شـده و سـکوه خیز برای دشـمن اسـت، 
هرچنـد مـا در زمسـتان عملیـات را بـه راه انداختیم و 
توانسـتیم ایـن ولسـوالی را از  دشـمن پـس بگیریـم، 
مگـر بازهـم دشـمن رخنه کـرد و گاهی این ولسـوالی 

را مـورد تهدیـد قـرار می دهد. 
درایـن اواخـر نیز دشـمن تصمیم داشـت تا ولسـوالی 
درقـد تخـار را تصـرف کنـد کـه خوشـبختانه موفـق 
نشـدند و اکنـون در ایـن ولسـوالی نیروهـای امنیتـی 
حضـور دارنـد و در کل وضعیـت امنیـت در تخـار رو 

بـه بهبود اسـت و دشـمن نفوذ چندانـی در این والیت 
نـدارد. تمامـی راه هـای مواصالتی از سـالنگ گرفته تا 
بغـالن، کنـدز، تخار و بدخشـان باز اسـت و مـردم به 
طـور عـادی بـه سـفرهای شـان درایـن والیـات ادامه 

می دهنـد.

سـوال: امنیـت در کنـدز از چـه قـرار اسـت؟ هـر 
کـه  می شـود  بلنـد  صدهایـی  و  سـر  ازگاهـی 
وضعیـت امنیـت در کنـدز خـوب نیسـت و طالبان 

نفـوذ زیـادی در ایـن والیـت دارنـد.
جـواب: کنـدز والیتی اسـت که همیشـه مـورد تهدید 
قـرار داشـته و همـواره در دوران هـای و رژیم هـای 
مختلـف سـقوط کـرده که برای بار اخر سـال گذشـته 
بـه دسـت طالبـان سـقوط کـرد؛ امـا در حـال حاضـر 

وضعیـت امنیتـی در ایـن والیـت بهتر شـده اسـت.
مـردم می تواننـد به اکثریـت ولسـوالی های این والیت 
سـفر کننـد، فقط یـک حادثه گـروگان گیـری صورت 
گرفـت، آن هـم بـه خاطـری کـه طالبان مایوس شـده 
بودنـد و بـرای بـه دسـت آوردن یـک دسـت آورد راه 
مـردم را گرفتـه و شـماری از مسـافران را بـه گروگان 
گرفتنـد؛ ولـی مـا موفـق شـدیم تعـداد زیـادی ازایـن 
گروگانـان را آزاد سـازیم، بـه جـز شـش نفـر آن کـه 

بـرای رهایـی آنـان نیز تـالش ادامـه دارد.
سـوال: شـما از گروگان گیـری گفتید، چرا دشـمن 
توانسـت بـه راحتـی شـماری از مسـافران را بـه 
گـروگان بگیرید، آیـا نیروهای امنیتی در شـاهراه ها 

ندارند؟ حضـور 
مسـافران  امنیـت  تامیـن  بـرای  همیشـه  مـا  جـواب: 
تـالش کردیـم، امـا مـردم هم باید بـا ما همکار باشـند 
و موترهـا را در مکان هـای نامناسـب توقـف ندهنـد و 
پـس از حرکـت نبایـد بـا خواسـت مسـافران هرجای 
توقـف کننـد و بـه وقـت و زمـان معین حرکـت کنند.
درایـن  را  پیش گیرانـه  تدابیـر  و  الزم  هدایـات  مـا 
خصـوص هـم بـه شـرکت های مسـافرتی و هـم بـه 
چنیـن  دیگـر  تـا  دادیـم  والیـات  ترافیـک  مدیـران 

نیایـد. پیـش  مشـکالتی 
راننده هـا بایـد در محل هـای تالشـی مشـخص توقف 
کننـد و نبایـد به خواسـت هرکـس در هر مـکان و هر 
زمـان توقـف کنند، با درنظرداشـت ایـن هدایت بدون 
شـک هیـچ مشـکلی پیـش نخواهـد آمـد و مـا دیگـر 

شـاهد گروگان گیـری نخواهیـم بود.

سوال: عامل اصلی ناامنی ها شمال در چیست؟
جـواب: در افغانسـتان چهـل سـال اسـت کـه جنـگ 
جریـان دارد و اگـر بخواهیـم عوامـل آن را ریشـه یابی 
کنیـم، درایـن بحـث مـا و شـما نمی گنجـد، عوامل را 

بی اتفاقـی، عـدم درک همدیگـر،  میدانیـم،  مـا  همـه 
عدم مسـوولیت پذیری و مداخله کشـورهای همسـایه 
و بیرونـی عوامـل اصلـی جنـگ در افغانسـتان اسـت.

چـون جوانـان یا نسـل امـروزی مـا از میـل تفنگ نان 
خوردنـد و همیشـه تفنـگ در اخیتـار داشـتند، از راه 
جنـگ نـان خوردنـد و از ایـن ایـن راه امـرار حیـات 
می کننـد؛ بنابرایـن جنـگ همچنـان ادامـه دارد؛ اما من 

امیـدوارم کـه این جنـگ باالخـره پایـان یابد.

سـوال: گزارش هایـی مبنـی بـر انتقـال جنگجویان 
طالـب بـه شـمال مطـرح اسـت، چنـدی پیـش ما 
شـاهد دسـتگیری شـماری از جنگجویان در والیت 
پـروان کـه قصد سـفر به شـمال را داشـتند بودیم، 

این مسـاله چگونه اسـت؟
نیروهـای  و  دارد  حقیقـت  گزارش هـا  ایـن  جـواب: 
از  شـماری  طالبـان  کـه  شـدند  متوجـه  امنیتـی 
جنگجویـان را بـه شـمال انتقـال می دادنـد. نیروهـای 
اسـتخباراتی بـرای شناسـایی و دسـتگیری ایـن افـراد 
در شـاهراه ها محـل بازرسـی ایجـاد کردنـد کـه افـراد 
را تثبیـت هویـت می کننـد و تذکـره تابعیـت و کارت 
هویـت را می بیننـد تا دشـمن نتواند از یـک والیت به 

والیـت دیگـر بـرود.

سـوال: بـه عنـوان آخریـن پرسـش، مسـاله گرفتن 
عشـر و زکات از مـردم توسـط طالبـان، زورمندان 
محلـی و نیروهـای مسـلح غیـر مسـوول، سـر و 
نماینـده گان  ایجـاد کـرده و  را  صدهـای زیـادی 
مـردم در مجلـس شـاکی اند کـه نیروهـای امنیتی 
نمی تواننـد مانـع گرفتـن عشـر و زکات از مـردم 
توسـط ایـن گروه هـا در والیـات شـمالی شـوند.
جـواب: مـن خطاب به نماینـده گان مجلـس می گویم، 
شـما کـه رای مـردم را گرفتیـد، بیاییـد بـا همـکاری 
نیروهـای امنیتـی بـا موکلین خـود صحبت کنیـد و به 
آنـان بفهمانیـد کـه نباید عشـر و زکات شـان را به این 

گروه هـا بدهنـد.
بـه موکلیـن خـود بگوییـد کـه راه مـردم را نگیرنـد، 
بـه مـردم مشـکل ایجـاد نکننـد و بـا نیروهـای امنیتی 
همـکار باشـند، انتقاد کردن کار سـاده اسـت، اما عمل 
کـردن بسـیار مشـکل. شـما از همیـن مـردم هرچـه 
کـه هسـتند، اگـر نیروهـای مسـلح غیـر مسـوول انـد 
و یـا هـم زورمنـدان رای گرفتیـد، بنابرایـن بـه آنـان 
گـوش زد کنیـد که به طالبان و سـایر گروه های مسـلح 

غیرمسـوول عشـر و زکات ندهنـد.
سپاس فراوان از شما

 از شما هم 
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استخبارات برای جلوگیری از انتقال 
جنگجویان به شمال، دست به کار شده است

مصاحبه كننده: ناجیه نوری



نصراهلل خلیلي تیرتاشي 
روش تحقیق

ابـن خلـدون معتقـد اسـت: »کلیـه پدیده ها در 
جهـان هسـتی، اعـم از ذات و افعال انسـانی و 
حیوانـی، بـه ناچـار بایـد دارای علل و اسـبابی 
مقـّدم بـر خـود باشـند کـه به سـبب آن هـا در 
وجودشـان  و  می آینـد  پدیـد  عـادی  جایـگاه 
از  یـک  هـر  و  می شـود،  تمـام  علـل  آن  بـا 
ایـن اسـباب نیـز بـه نوبـۀ خـود، پدیده انـد و 
ناگزیـر بایـد سـبب های دیگری داشـته باشـند 
و ایـن اسـباب، پیوسـته ارتقـا می یابنـد... و در 
ارتقـا، هم چنـان در طـول و عـرض گسـترش 
در  عقـل  و  می شـوند  مضاعـف  و  می یابنـد 
می گـردد...؛  حیـران  آن هـا  شـمارش  و  درک 
زیـرا از جمله اسـباب مشـهود آن هـا اراده ها و 
قصدهاسـت؛ زیـرا در جهان هسـتی هیچ فعلی 
بـدون قصـد و اراده محقـق نمی شـود.«)11(

تنهـا  »افعـال  می دهـد:  ادامـه  هم چنیـن  وی 
بـه نیـروی اندیشـه انجـام می پذیرنـد و افعـال 
انسـان دارای نظـم و ترتیـب می باشـد و ایـن 
نظـم و ترتیـب میـان پدیده هـا، خـواه طبیعـی، 
خـواه وضعـی را می تـوان بـا نیـروی اندیشـه 
درک کـرد. از ایـن رو، هـرگاه کسـی بخواهـد 
و  نظـم  سـبب  بـه  آورد،  وجـود  بـه  چیـزی 
ترتیبـی که میان حـوادث برقرار اسـت، ناگزیر 
بایـد اول سـبب یـا علت یـا شـرط آن را که به 
طـور کلی عبـارت از مبـادی آن اسـت، محقق 

سـازد.)12( 
بنابرایـن اعتقـاد بـود کـه وی وظیفـۀ محقـق 
را تفکـر، تحقیـق و علت یابـی دقیـق دربـارۀ 
حـوادث و مبـادی آن هـا و تحصیـل علـم بـه 
آن هـا  تحقیـق  علـل  و  وقایـع  چه گونه گـی 
علـم  بـه  وی  توجـه  علـت  و  می دانـد)13( 
عمـران ایـن بـود کـه اعتقـاد داشـت: در بیـن 
محققـان تاریـخ، تحقیـق و تفّحـص از علـل 

اسـت.«)14(  نـادر  پدیده هـا  و  حـوادث 
ابـن خلـدون به شـناخت بیمـاری اکتفـا نکرد 
و درصـدد درمـان و جبـران نقیصـه برآمـد و 
نمـود:  بیـان  این گونـه  را  خـود  کار  رسـالت 

»چـون کتاب هـای موّرخـان را مطالعـه کـردم 
و بـه عمـق حـوادث گذشـته و حال رسـیدم... 
کتابـی... نگاشـتم کـه در آن حجـاب از روی 
سرگذشـت نسـل ها برداشـتم و در آن، علـل 
و اسـباب شـروع دولت هـا و عمـران )جوامع( 
آن حـال، عمـران  را روشـن سـاختم... و در 
و تمـدن و هـر آن چـه را از عـوارض ذاتیـه 
تشـریح  می دهـد  روی  بشـری  اجتمـاع  در 
کـردم؛ عوارضـی کـه تـو را از علـل و اسـباب 

می سـازد.«)15(  بهره منـد  موجـودات 
روش اصلی بررسـی مسـایل در علم عمران بنا 
بـه تصریح وی، روِش برهان و اسـتدالل عقلی 
مقّدمـات  فراهم سـازی  در  وی  البتـه  اسـت. 
حتـا  و  تجربـه  اسـتقرا،  روش  از  اسـتدالل 
تحلیل هـای آمـاری نیـز اسـتفاده کـرده اسـت. 

شیوه و مراحل کار تحقیق
ابـن خلـدون مانند هـر محقـق امـروزی، ابتدا 
بـه جمـع آوری اطالعـات دربـارۀ موضوعـات 
پرداخـت و بسـیاری از آن هـا را بـا مشـارکت 
مسـتقیم و تجربـۀ ملمـوس خـود بـه دسـت 
آورد و همـۀ آن هـا را بـه طور دقیـق ثبت کرد. 
وی در مقّدمـه، اخبـار زیـادی را از آن جهـت 
کـه محتـوای آن هـا را مخالـف موازیـن عقلی 
را  حادثه یـی  تـا  او  کـرد.  رد  داد،  تشـخیص 
و  نمی پذیرفـت  نمی دانسـت،  محتمل الوقـوع 

وارد تجزیـه و تحلیـِل خـود نمی کـرد. 
ابـن خلـدون پـس از جمـع آوری اطالعـات، 
بـرای شـناخت و تحلیل پدیده هـای اجتماعی، 
قـرار  اجتماعـی  نظـام  در درون کل  را  آن هـا 
مـی داد و سـپس تصـور می کـرد و بـه دنبـال 

آن بـه توصیف و تشـریح همۀ ابعاد آن مسـأله 
می پرداخـت و سـرانجام، نتیجه گیـری می کرد. 
شـیوۀ وی در اسـتنباط بـه ایـن صورت اسـت 
کـه ابتـدا فرضیه یـی را بـه صورت یـک جملۀ 
آن  ابتـدای  در  یـا  فصـل  عنـوان  در  خبـری 
مطـرح می کنـد و سـپس در متـن، بـه تجزیـه 
و تحلیـِل آن می پـردازد و درصـدد برمی آیـد 
اسـتقرا  کمـک  بـه  و  برهانـی  ادلّـۀ  بـا  را  آن 
اثبـات نمایـد. او ایـن کار را با فهرسـت کردِن 
از  آغـاز می کنـد و پـس  از حقایـق  تعـدادی 
جمع بنـدی  بـه  الزم،  تحلیل هـای  و  تجزیـه 
را  نتایـج  سـپس  و  می پـردازد  نتیجه گیـری  و 
بـر چنـد حادثۀ زنـده و تاریخـی تطبیـق داده، 
دوبـاره بـه بحـث برمی گـردد و همـۀ نتایـج را 
روی هـم قـرار می دهـد و در پایـان، بـه نظریۀ 

می رسـد.  نهایـی 
ابـن خلـدون پـس از آن کـه نظریـۀ خـود را 
اثبـات کـرد و شـواهد کافـی بـرای آن آورد، 
بـه نظریۀ خـود عنـوان »قانـون« می دهـد. وی 
بـه  مـی آورد،  دسـت  بـه  کـه  قانون هایـی  از 
عنـوان مقّدمـه در اسـتدالل های بعدی اسـتفاده 
می کنـد و از خواننـده می خواهـد حـوادث را 
بـر آن هـا قیـاس کند، و آن هـا را برای بررسـی 
امـور، کافـی و بـرای تطبیق با حوادث گذشـته 

بداند.  صـادق 
علم عمران

ابـن خلـدون تـالش علمـی و نظریه پـردازی 
خـود را بـا انتقـاد از موّرخـان پیشـین و ارایـۀ 
نگرشـی نـو از تاریخ شـروع می کنـد و با ابداع 
دانشـی جدیـد بـه نـام »علـم عمـران« و بیـان 
موضـوع و بعضـی از مسـایل و قوانیـن حاکـم 
بـر آن، کارش را بـه پایـان می رسـاند و ادامـۀ 
راه را از محققـان پـس از خـود طلـب می کند. 
آن چـه بیـش از هـر چیـز دیگری موجب شـد 
وی از علـم تاریـخ بـه »علـم عمـران« رهنمون 
او  انتقـادی  دیـدگاه  و  مطالعـه  نحـوۀ  گـردد، 
از تاریـخ بـود. وی از پیشـینیان خـود بدیـن 
علـت کـه حـّس کنجـکاوی و شـیوۀ علمـی 
بـا  خـود  و  می کنـد)16(  انتقـاد  نداشـته اند، 
بررسـی های خاصـش تحّولـی در تحلیل هـای 

علمـی زمانـه بـه وجـود مـی آورد. 
وی در دیباچـۀ مقّدمـه، وارد بحـث علم تاریخ 
جملـه  از  تاریـخ  مـی دارد:  بیـان  و  می شـود 
فنـون متـداول در میـان ملت هاسـت کـه هـم 
مـردم عـادی و هـم پادشـاهان بـه معرفـِت آن 
همـۀ  آن،  فهـم  و  درک  در  و  دارنـد  اشـتیاق 
مـردم یکسـان اند. وی ادامـه می دهد کـه تاریخ 
باطنـی. در  بعـد اسـت: ظاهـری و  دارای دو 
بعـد ظاهـری، تاریخ مـورد شناسـایی موّرخان 
پیشـین قـرار گرفتـه، موضـوع علـم تاریـخ را 

می دهـد.  تشـکیل 
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بخش سـوم و پایانی
بخش سوم

بـه نظـر می رسـد در اغلـب موارد یـک اتفاق باعث شـروع ماجرا می شـود. مثـاًل دیگران 
بـا عبـاراِت خـود ظاهـِر فـرد را مسـخره کـرده و او را آزار می دهند. شـاید در ۷۰ درصد 
مـوارد، شـروع عالیـم در نوباوه گـی و نوجوانـی بوده اسـت. این اختـالل می تواند باعث 
رفتارهـای اجتنابـِی شـدیدی در فـرد شـود. مثـاًل انـزوا و دوری از آشـنایان و خانـواده، 
خودکشـی هـم چنـدان غیرمتداول نیسـت و افسـرده گی هم دیده شـده اسـت. در بعضی 
مـوارد جراحی هـای مختلـف و اقدامـات متعـدد نمی توانند اشـکالی را کـه در ظاهر فرد 

وجود دارد، برطـرف کنند. 
چه کسانی در خطر هستند؟

مطالعـات در مـورد میـزان شـیوع انجـام نشـده اسـت. احتمـاالً بـه ایـن دلیـل کـه ایـن 
اختـالل نـادر اسـت و شـاید بیـن یـک تـا دو درصـِد کل جمعیـت و 1۰ تـا 15 درصـد 
بیماران سـرپایی روان پزشـکی را شـامل می شـود. بعضـی محققین معتقدند میزان شـیوع 
در حـال افزایـش اسـت، چـون روش هـای تشـخیصی رو به بهبود اسـت و مردم نسـبت 
بـه ظاهـر خود وسـواس بیشـتری پیـدا کرده انـد. نکتۀ جالبی کـه در تحقیقات مشـخص 
شـده ایـن اسـت کـه ایـن اختـالل در زنـان و مـرداِن بالـغ یکسـان دیـده می شـود. ایـن 
موضـوع بـا داده هـای اختالالِت خوردن در تضاد شـدید اسـت، چون در آن ها ذکر شـده 
۹۰درصـد مبتالیـان بـه اختـالالت خـوردن، خانم ها هسـتند. فعـاًل در مورد میـزان دقیق 

شـیوع و ارتبـاط فامیلـی ایـن اختـالل مطالعات کافی نیسـت.
تفاوت این اختال با اختال های وسواسی جبری چیست؟

کسـی کـه بـه اختـالل در خـوردن مبتالسـت، ممکن اسـت عالیمـی از بدشـکلی را هم 
نشـان دهـد، به خصـوص اگـر فـرد از ظاهـرش ناراضی باشـد. وجـود اختالل بد شـکل 
بـودِن بدنـی در قسـمتی از بـدن که به بزرگـی و کوچکـی آن مربوط نباشـد )مثل گوش 
و بینـی(، معمـوالً نشـان می دهـد کـه اختـالالت خـوردن به طـور هم زمان وجـود ندارد. 
اگـر محلـی کـه اختـالل بد شـکل بـودن بدنـی را ایجـاد کرده وابسـته بـه اندازه باشـد، 
بایـد ارزیابـی اختـالل خوردن انجـام شـود و تمرکز روی نشـانه های معمـول اختالالت 
خـوردن باشـد؛ مثـل رژیـم های غذایی شـدید، کاهـش وزن، اسـتفاده از مسـهل ها برای 

کاهـش وزن و احسـاس کنترل نداشـتن در مقابـل غذاها.
افتـراق اختـالل وسواسـی ـ جبـری، از اختـالل بد شـکل بودِن بدنـی از یکدیگر بسـیار 
مشـکل اسـت و بعضـی محققیـن معتقدنـد کـه اختـالل بد شـکل بـودِن بدنـی در حوزۀ 
اختـالل وسواسـی ـ جبـری قـرار دارد. در اصـل، درمان هـای روان پزشـکی و دارویـی 
بـرای هـر دو یک سـان اسـت. البتـه افسـرده گی و مشـکالت اضطـراب از اجتمـاع نیز از 
جملـه مشـکالِت روان پزشـکی مرتبـط بـا اختـالل بدشـکل بـودن بدنی هسـتند )هراس 
از اجتمـاع، اختـالل شـخصیتی دوری گزین( کـه متأسـفانه کارهای تجربـی در این زمینه 
انـدک بـوده اسـت. 2 روش عمـده بـرای شناسـایی اختـالل بدشـکل بودن وجـود دارد؛ 
یکـی معیـاری اسـت کـه در منابـع روان پزشـکی وجـود دارد، و دوم روش جیمـز روزن 
اسـت کـه معاینـۀ اختالل بد شـکل بودن بدنی اسـت کـه در مطالعـات مختلف اسـتفاده 

شـده و بسـیار عالی اسـت.
این اختال درمان می شود یا نه؟

در زمینـۀ درمـان هـم مطالعـات هنـوز انـدک اسـت. نتایـج امیدوارکننـده بـا دارودرمانی 
و درمان شـناختیـ  رفتـاری دیـده شـده اسـت. در روِش آخـر سـعی بـر ایـن اسـت کـه 
الگوهـای وسـواس گونه یی مثـل بررسـی مـداوم در آینـه یـا گرفتـن تأییـد از دیگـران 
شکسـته شـود. در مـواردی کـه دوری از اجتمـاع وجـود دارد، بـه بیمـار آمـوزش داده 
می شـود کـه چه گونـه بـا موقعیت هـای اجتماعـی مواجه شـده و بـر اضطـراب اجتماعی 

کند. غلبـه 
بـا ایـن حـال، بـه نظر می رسـد تعـداد زیـادی از مبتالیـان هنوز درمـان نشـده اند، چون 

از ابتـالی خـود به ایـن اختالل آگاه نیسـتند.

سیب سبز/ مجلۀ انترنتی برترین ها

ابن خلدون

وعلم   
عمران

گفت وگو با پروفیسور جی كوین تامپسون

شما هم
     از آینه 

         می ترسید؟
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از ویژه گی هـای اشـخاص و گروه هـای افراطـی یکـی ایـن 
اسـت که به مسـایِل فرعـی می چسـپند و آن را بزرگ جلوه 
می دهنـد. ولـی در عیـن حـال، از ده هـا امـِر مهـِم دینـی یا 
غافـل می ماننـد و یـا هـم آن را پامـال می دارنـد. بـه عنوان 
نمونـه: بـرای گروه طالبـان خوِن انسـان بی مقدارتـر از آب 
جـوی بـود، ولـی ریـِش بلنـد و پوشـیدن دسـتار نسـبت 
بـه هـر کارِ دیگـری برتـر می آمـد. در مـوارد زیـادی دیـده 
شـده اسـت کـه واعظـان بـرای جلـب نظـِر عامۀ مـردم به 
کالن کـردِن مسـایل فرعـی دسـت می یازنـد، به حـدی کـه 
مسـایل اصلـی، قربانی می شـود و یـا دسـت کم ناگفته باقی 

می مانـد. 
مسـلمًا بـا سـخنرانی های پُرشـور و مهیج، مشـکالِت مردم 
از میـان نمـی رود، بلکـه بـا کارِ خردمندانـه و تدبیـر فقیهانه 

می تـوان بـه پیـش گام نهـاد مشـکلی را از میان برداشـت.

تبیین مفاهیم
پاره یـی از مفاهیـم مانند اسـالم کامل، اسـالم محض، ایمان 
کامـل، ایمـان محـض و کفـر... آشـفته اند و آن هایـی کـه 
بـدون تخصـص وارد میدان فتوادهـی می شـوند، غوغا برپا 
می دارنـد. نخسـت این کـه مفتـی شـدن به فهـم و تخصِص 
باالیـی نیـاز دارد و نبایـد هـر کسـی جـرأِت آن را داشـته 
باشـد کـه فتـوای کفـر و ایمـاِن دیگـران را صـادر کنـد. در 
ثانـی، اخـالص قلبـی و نیِت خیر بـرای صدور فتوا بسـنده 
نیسـت، مفتـی بایـد در کارِ خـود عالـم باشـد و در چیـزی 
کـه سـخن می گویـد، دارای تخصـص باشـد. عـدم رعایت 
ایـن اصـل، در مـوارد فراوانی فتنـه برپا داشـته و مصیبت ها 
آفریـده اسـت. خداونـد می فرمایـد: »قـد افلـح المومنـون 
الذینهـم فی صالتهم خاشـعون«: به راسـتی مومنان رسـتگار 

شـده انـد، آنان کـه در نمازشـان فروتـن اند. 
این جـا سـخن از مومـن کامـل اسـت کـه در کنـار اقـرار و 
تصدیـق اثـر آن در نمـاز خاشـعانه اش بازتـاب می یابـد. اما 
زمانـی کـه پیامبـر)ع( می گویـد: »الیومـن احـد کـم حتـی 
یحـب الخیـه مـا یحـب لنفسـه«: هیـچ یـک از شـما ایمان 
)کامـل( نـدارد تـا آن کـه بـرای بـرادر )مسـلمانش( همـان 
چیـزی را بپسـندد کـه بـرای خویـش می پسـندد. مصـداق 
ایـن دو نـص، از هـم متفـاوت اسـت؛ یکـی مومـن کامـل 
و دیگـری مومـن محـض اسـت، و هرگـز نبایـد کسـی را 
کـه بـرای خـود بیشـتر از دیگـران می خواهـد، نامسـلمان 
پنداشـت و از دایـرۀ اسـالم بیـرون کشـید. و یـا هـم در 
حدیـث دیگری آمده اسـت: »المسـلم من سـلم المسـلمون 
مـن لسـانه ویـده«: مسـلمان کسـی اسـت کـه مسـلمانان از 

)شـر( زبـان و دسـت او سـالم و در امـان باشـد. 
در حدیثـی بـه روایـت احمـد، اسـالم متعلـق به جـوارح و 
ایمـان متعلق به قلب دانسـته شـده اسـت و بدیـن صورت، 
کافـر بـه دو دسـتۀ کافـر اعتقـادی و کافـر عملـی تقسـیم 
می گـردد. مومـن بـا فعـِل گنـاه ایمـان خـود را از دسـت 

چنان کـه  می مانـد،  باقـی  مومـن  عنـوان  بـه  و  نمی دهـد، 
پیامبـر اکـرم می فرمایـد: »... فـاذا قالوهـا فقـد عصمـوا منی 
دماءهـم و أموالهـم اال بحقهـا و حسـابهم علـی اهلل«: هرگاه 
)مشـرکان( کلمـۀ شـهادتین را بـر زبـان بیاورنـد، بـه یقیـن 
خون هـا و مال هـای خـود را از تعـرض محفـوظ می دارنـد. 
مگـر بـه حـق آن )از قبیل قصـاص... و دربارۀ ایمـان قلبی( 

حساب شـان بـا خداسـت.
آیـۀ مبارکـۀ »ومـن لـم یحکـم بمـا أنـزل اهلل فاولئـک هـم 
الکافـرون«: از آیـات پُربحـث اسـت. عبـداهلل بـن عبـاس و 
اکثریـت صحابـه در مـورد آن آیـه دسـت بـه تأویـل زده و 
گفته انـد کـه حکم کننـده بـه غیـر مـا انـزل اهلل کافـر عملـی 
می شـود، نـه آن کـه از دایـرۀ اسـالم بیـرون گـردد و تمـام 

امتیـازات خـود را در میـان مسـلمانان از دسـت دهـد.
عـدم دقـت در ایـن مـوارد، فـراوان دیـده شـده کـه عامـۀ 
مـردم از کافرتراشـی واعظـان به سـتوه آمده انـد و با اندکی 
عالمـه  شـاید  می گـردد.  جـاری  فتـاوا  از  سـیلی  لغـزش، 
اقبـال بـا دیـدن ایـن صحنه هـا در اشـعار خویـش »مـال« را 

»کافرگـر« و کافرتـراش توصیـف کـرد.

نتیجه گرایی
انسـان تنـدرو بـه پایـان و نتیجـۀ کارِ خـود نمی اندیشـد و 
زیـر عنـوان اجـرای وظیفـه، دسـت بـه عمـل می زنـد، امـا 
انسـان میانـه رو، قبـل از اجرای هـر کاری، به ثمـره و نتیجۀ 
کارِ خـود فکـر می کنـد و چه بسـا کـه اگر خیـری اندک به 
شـری بـزرگ بینجامـد، از انجامِ آن دسـت برمـی دارد. »وال 
تسـبوا الذیـن یدعـون مـن دون اهلل فیسـبوا اهلل عـدوا بغیـر 
علـم«: ای مومنـان بـه معبودهـا و بت هایـی که مشـرکان به 
جـز خـدا می پرسـتند، دشـنام ندهیـد، تـا آن خداونـد را از 

روی جهالـت و نادانـی دشـنام ندهند. 
بت هـای مشـرکان سـزاوار طعـن و لعـن اسـت، امـا چـرا 
بایـد از ایـن کار دسـت کشـید؟!... زیرا مشـرکان به واکنش 
مشـابه می پردازنـد و خـدای حقیقـی را دشـنام می دهنـد، 
بنابرایـن از خیـر چنین کاری باید چشـم پوشـید. به روایت 
بخـاری پیامبـر)ع( خطـاب بـه عائشـه فرمـود: اگـر بیـم از 
نومسـلمانی قـوم تـو نبـود، مـن تهـداب کعبـه را بـه همان 
تهـداب ابراهیـم می نهـادم. و یا این سـخن پیامبـر)ع( که در 
حـق منافقـان گفـت: آن هـا را بگذاریـد و نکشـید، تـا مردم 
نگوینـد که محمد دسـت به کشـتار یـاران خود زده اسـت. 
این همـه داللـت بر ایـن دارد کـه نتیجه گرایـی و پایان نگری 
در همـۀ امـور یـک اصـل عمـده اسـت و مسـلمان میانه رو 

اعمـال خویـش را بر پایـۀ آن عیـار می دارد.

اجتناب از یک جانبه گرایی
رهبانیـت  را  »تخصـص«  سـلجوقی  صالح الدیـن  عالمـه 
عصـر می دانـد. ایـن سـخن بدین معناسـت کـه متخصصان 
در رشـته و موضـوع ویـژۀ چنـان غـرق می گردنـد کـه از 
مثـل  )یعنـی  می ماننـد  بی خبـر  زنده گـی  پهلوهـای  سـایر 
چکـش کـه همـۀ دنیـا را میـخ می بینـد!(. مصیبـت آن جـا 
دریچـۀ  از  را  جهـان  متخصـص  کـه  می گـردد  افزون تـر 
تخصـص خویـش بنگرد، به سـایر رشـته های علمـی وقعی 
ننهـد و بـه همـۀ پرسـش ها از منظـر دانـش واحـِد خویش 
پاسـخ ارایـه دهـد. فـراوان دیـده شـده کـه روان شناسـان، 
یـک  و... هـر  اقتصاددانـان، جامعه شناسـان، سیاسـت دانان 
چنـان بـه فضـل و برتـری دانـِش خویـش یقیـن حاصـل 
می دارنـد کـه دیگـران در نظرشـان بـه هیـچ می آینـد و بـه 
همـۀ مشـکالت یـک راه حـل ارایـه می دارند. چنیـن کاری 
از چهارچـوب اعتـدال و میانـه روی پـا بیـرون می نهد و در 
دایـرۀ افراطی گـری و تنـدروی می لغـزد. بدیـن صـورت، 

بایـد متوجـه آسـیب های تخصـص بـود و فرصت نـداد که 
جهانـی بدیـن پهنـاوری و تنـوع، در یک قالب ریخته شـود 

و عرصـۀ زنده گـی تنـگ و تاریـک گـردد.
در  انسـان  کـه  اسـت  آن  یک جانبه گرایـی  دیگـِر  معنـی 
داوری خویـش راه افـراط و تفریـط را بپیمایـد؛ یـا خطـای 
طـرف را به کلـی نادیـده بگیـرد و یا برخـالف، آن را از حد 
الزم کالن تـر جلـوه داده و از تمـام پهلوهـای نیـِک طـرف 

کنـد.  چشم پوشـی 

آهسته و پیوسته
از تفاوت هـای بـارز تنـدروان و میانـه روان یکـی هـم ایـن 
اسـت کـه تندروان، سـنت الهـی را - که هر چیـزی مرهون 
وقـت و زمانش می باشـد   نمی پذیرنـد و در زودترین زمان 
می خواهنـد بـه اهـداف خویـش نایـل آینـد. از گنـدم زرع 
شـده در مـدت چنـد روز طلـب خرمـن دارنـد و از هسـتۀ 
زردآلـو، پـس از چنـد هفتـه درخت تنـاور و پُرمیـوۀ انتظار 
دارنـد. در حالـی کـه چنیـن افرادی مصـداق فرمـودۀ پیامبر 
)ع( انـد کـه اسب شـان را خسـته می کننـد و بـه جایـی هم 
نمی رسـند. برخـالف، اشـخاص میانـه رو سـنت های الهـی 
را می شناسـند و از درِ سـازگاری بـا آن وارد می شـوند، بـا 
گام هـای آهسـته و پیوسـته راه می پیماینـد، آرام و متیـن و 
بااطمینـان مسـیر را طـی می دارنـد و بـا گام های ناسـنجیده 
و خیزهـای بی جـا حیـات خـود و مـردم را بـه مخاطـره 

نمی افکننـد.
در درازنـای تاریـخ ایـن افراطی هـا اند که به هوای رسـیدن 
می دارنـد،  خلـق  ماجـرا  وقـت،  زودتریـن  در  هـدف  بـه 
تـرور و کودتـا برپـا می کننـد و طوفانـی از خـون و اشـک 
جـاری می سـازند. در عـوض، میانـه روان با کار و کوشـش 
سـازنده در میـان مـردم عمری سـپری می دارنـد و در برابر 
نامالیمی هـا شـکیبایی نشـان می دهنـد تـا زمینـۀ بـرآورده 
شـدن اهداف واالی شـان مسـاعد گردد. شـیوۀ کار و مبارزۀ 
میانـه روان را ایـن آیـۀ شـریف نشـان می دهـد: »ادع الـی 
سـبیل ربک بـا لحکمۀ و الموعظـه الحسـنۀ و جادلهم بالتی 
هـی حسـن«: بـا حکمـت و انـدرز دادِن پسـندیده بـه راه 
پـروردگارت فراخـوان و بـا آنـان بـا شـیوه یی کـه نیکوتـر 

اسـت مجادلـه کن.
میانـه روان بـا کار دوامـدار راهِ خـود را از تنـدروان جـدا 
می سـازند، امـا مهم تـر از آن، ایـن اسـت که اعتدال پسـندان 
و  پی گیـر  کوشـِش  و  کار  بـا  را  الهـی  نصـرت  و  مـدد 
حساب شـده میسـر می داننـد، درحالی کـه افراطی هـا بـدون 
آن کـه امتحانـی را سـپری بدارند و تجربه یی از گرم و سـرد 
روزگار را طـی کننـد، مشـتاق آن انـد که نصـرت پروردگار 
شـامل حـال آن هـا گـردد و کار بـه سـود آن هـا پایـان یابد.

عدم ظاهرگرایی
تخمـۀ  اسـالم،  جهـان  در  کـه  فکری یـی  نحله هـای  از 
تنداندیشـی و تنـدروی را افشـاند، مذهـب ظاهـری اسـت. 
ایـن مکتـب فکـری کـه در گذشـته چنـدان گنـده و جدی 
نبـود، در دهه هـای پسـین جـدی و قابل تأمل شـده اسـت. 
ایـن دسـته در جهـان اسـالم بنا بـر عوامـل متعـدد در میان 
جوانـان جـا بـاز کرده انـد. شـعارهای جوان پسـند و سـادۀ 
ایشـان موجـب جـذب هـزاران جـوان در صفـوِف آن هـا 
گردیـده و جنبش هـای تندروانه یـی را شـکل بخشـیده اند.

چنان کـه از نـام ظاهرگرایـان پیداسـت، بـر ظاهـر نصـوص 
تأکیـد می دارنـد و زحمـت تحلیـل یـک حکـم دینـی را 
یسـافر  ان  النبـی  »نهـی  نمونـه؛  عنـوان  بـه  نمی پذیرنـد. 
بالمصحـف الـی االرض الکفـار او ارض العـدو«: پیامبر)ع( 
گرامی از مسـافرت با قرآن در سـرزمین کفار و یا سـرزمین 

دشـمن نهـی فرمودنـد. هـر محققـی می دانـد که دلیـل منع 
حمـل قـرآن به سـرزمین کفـار این اسـت که مبادا بـر قرآن 
اهانتـی صـورت گیـرد، امـا اکنـون کـه قـرآن در همـه جـا 
یافـت می شـود و مسـلمانان در سراسـر جهـان زنده گـی 
می کننـد و خطـر اهانـت بـه قـرآن آن چنـان وجـود نـدارد، 

نمی تـوان بـر حکـم ایـن حدیـث عمل داشـت. 
و یـا هـم حدیـث دیگـری حکایت گـر ایـن اسـت: »نهـی 
النبـی المـراۀ ان تسـافر بغیر محـرم«: پیامبر)ع( از مسـافرت 

زن بـدون محـرم نهـی فرمودند.
مسـافرت در قـرون قدیـم مدت هـا بـه طـول می انجامیـد 
و انـواع خطرهـا می توانسـت در کمیـن مسـافر باشـد، در 
چنیـن وضعیتـی جناب پیامبر)ع( سـفر زنـان را بدون محرم 
ممنـوع قـرار داد. ولـی امـروز از سـفرها خطرزدایـی شـده 
اسـت؛ پـرواز هواپیماهـا اطمینـان بیشـتری پیـدا کـرده اند، 
اگـر زنـی از یـک شـهر بـه شـهر دیگر و یـا از یک کشـور 
بـه کشـور دیگـری مسـافرت کند، چـه خطـری می تواند او 
را تهدیـد کنـد؟... مسـلمًا در حـال حاضر علتـی که حدیث 
بـر آن بنـا گردیـده، از میان رفته اسـت. از این گونه مسـایل 
فـراوان اسـت که به سـخن قرضـاوی »ظاهرگرایـان جدید« 
صـورت نصـوص را معیـار قـرار داده و حاضـر بـه هیـچ 
تعدیلـی در آن نیسـتند، کـه در نتیجـه موجب سـخت گیری 

است. شـده 

جمع بنــدی
اعتـدال و میانـه روی از مفاهیمـی اسـت کـه بسـیار بـه کار 
مـی رود، امـا تحلیـل و تبییـِن الزم در آن مـورد صـورت 
نگرفتـه اسـت. ایـن خـأ باعـث آن شـده کـه هـر گروهی 
روان  و  ذهـن  در  آشـفته گی  و  بخوانـد  معتـدل  را  خـود 
مسـلمانان جـاری سـازد. بـا توجـه بـه خطری که از سـوی 
تنـدروان، اسـالم و مسـلمانان را تهدیـد می کنـد، واکاوی 
چنیـن مفاهیمـی از نیازهای اساسـی دنیای اسـالم به شـمار 
از  کثیـری  مباحـث،  گونـه  ایـن  بـه  بی توجهـی  مـی رود. 
جوانـان را نسـبت به اسـالم دلسـرد کرده و مهـر آموزه های 
غربـی را در دل آن هـا جـا داده اسـت. برعکـس جوانـان 
احساسـاتی و تنـدرو، اعتدال گرایـان را بـه محافظـه کاری و 
عـدم پابنـدی متهـم می دارنـد و از آن فراتـر گاهـی نـگاه و 
شـیوۀ برخـورد اعتدالـی را بـه تیر اتهـام »اسـالم امریکایی« 
می نوازنـد. حقیقـت ایـن اسـت کـه اسـالم ویژه گی هایـی 
دارد کـه در ادیـان و مکاتـب دیگر نظیر آن دیده نمی شـود، 
از جملـه آسـان گیری در امـور و عـدم خشـونت یـک اصل 
اساسـی اسـت. ترجیـح صلح بـر جنگ اصِل دیگری اسـت 
کـه کسـی نمی توانـد از آن چشم پوشـی کنـد. آن هایـی کـه 
در همـۀ مراحـل و همه جا جـز جنگ چیزی نمی شناسـند، 
بایـد متوجه باشـند که آگاهی شـان از اسـالم عمق و ریشـه 
نـدارد. همان گونـه یکتاپرسـتی عمده تریـن اصـل اسـالمی 
اسـت، جامـع بیـن مـاده و معنـا، دنیـا و آخـرت از اصـول 
دیگـِر اسـالم اسـت و هـر آن کـه بـه یک سـو بلغـزد، به هر 
نیتـی کـه بـوده باشـد، از راه راسـت انحـراف ورزیـده و به 
خطـا رفتـه اسـت. به همیـن منوال، اسـالم دیـن واقع گرایی 
اسـت، در عالـم خیال بـه طرح مسـایل نمی پـردازد، قوانین 
حاکـم بـر نظام هسـتی را بـه رسـمیت می شناسـد و چیزی 
فراتـر از آن نمی خواهـد و بـا خیال اندیشـی بـه سـراغ حل 
مسـایل نمـی رود. درحالی کـه هـر یـک از ایـن اصـول در 
از  مسـلمان  جوانـان  تـا  کالبدشـکافی اند  و  تحلیـل  خـورِ 
سـطح موضوعـات به عمـِق آن رهنمود گردند و پاسـخ های 
عقالنـی دریافـت بدارند. به سلسـلۀ آن ها، یکـی هم مفهوم 
اعتـدال و میانـه روی اسـت که در این جسـتار به آن اشـاره 

رفت.*

عبدالحفیظ منصور 

بخش دوم و پایانی



ابوبکر صدیق
جنـرال عبدالرشـید دوسـتم معاون اول ریاسـت جمهوری 
داکتـر  و  غنـی  رییس جمهـور  اظهاراتـش  تازه تریـن  در 

عبـداهلل را متهـم بـه تعهـد شـکنی کرده اسـت.
آقـای دوسـتم در یـک نـوار تصویـری کـه اخیراً به نشـر 
رسـیده اسـت، از رهبـران حکومت وحدت ملی خواسـته 
اسـت کـه به جـای مصروف شـدن در تقسـیم قـدرت در 

فکـر جان و مـال مردم شـوند.
 بـه گفتـه او، آقـای غنی و عبداهلل هنوز بر سـر تقسـیمات 
پنچـاه- پنجـاه، مصـروف هسـتند و حقوق سـایر رهبران 

بـه خصوص خـودش )دوسـتم( را نادیـده گرفته اند.
دوسـتم از نبـود هماهنگـی در بین نهادهای امنیتی کشـور 
به ویـژه وزارت داخلـه و دفـاع بـه شـدت انتقـاد کـرده 
افـزوده کـه میـان ایـن دو نهـاد مهـم امنیتـی هماهنگـی 

نـدارد. وجود 
معـاون اول ریاسـت جمهوری کـه در پایان یـک عملیات 
از  می کـرد،  صحبـت  فاریـاب  آبـاد  دولـت  در  نظامـی 
مسـووالن حکومـت وحدت ملـی انتقاد  کـرده و گفت که 
اردو و پولیـس ملـی را از زد و بندهـای، حزبی و سیاسـی 

دور نگهداریـد و ارتـش را تنظیم سیاسـی نسـازید.
او در ایـن نـوار می گویـد کـه از ابتـدا مـن گفتـه بـودم 
کـه اگـر داکتـر عبـداهلل برنده شـده مـا در اپوزسـیون قرار 
می گیریـم، اگـر مـا )تیـم تحـول تـداوم( برنـده شـدیم، 

داکتـر عبـداهلل در اپوزسـیون قـرار  گیـرد. مـن از ابتـدا در 
تقسـیم قـدرت میـان عبـداهلل و غنـی مخالـف بـودم.

آقـای دوسـتم در صحبت هایش با یاد آوری از مشـکالت 
داخلـی دو تیـم گفـت: در حـال حاضـر دو تیـم به خاطـر 
تعدیـل قانـون اساسـی و ... به یـک تفاهم نمی  رسـند این 

مشـکالت دامن گیـر ایـن دولـت باقی خواهنـد ماند. 
او تقسـیم قـدرت را در دولـت وحـدت ملـی نـا عادالنـه 
خوانـده  گفـت:« قـدرت به 5۰-5۰ درصد تقسـیم شـده؛ 
امـا نقـش جنـرال دوسـتم نایـده گرفتـه شـده اسـت. او 
می پرسـد کـه کجـا شـد فیصـدی سـهم مـن کـه در میان 
سـفیرهای افغانسـتان یـک فـرد از مـن نیسـت، فقـط دو 
والیـت سـهم مـن در دولـت وحدت ملـی رسـیده آن دو  

را هـم فـردا پـس بگیرید!
آقـای دوسـتم  گفت: افغانسـتان به بیـش از یکصدو هفتاد 
چنـد کشـور بیرونـی روابـط دیپلوماتیـک دارد؛ حداقـل 
سـهم من 1۰ سـفیر باشـد. یکی از معاونان وزارت داخله 

و دفـاع بایـد مربوط من باشـد.
او گفـت همـه کارهـا در غیـاب مـن فیصلـه می شـود و  
پـس از فیصلـه مـرا در جریـان می گذارنـد. امـا مـن بـه 
خاطـر امنیـت مـردم خـود در والیـات در زیـر آفتـاب 

می کنیـم. مبـارزه  سـوزان 
کـه  می کننـد  تـالش  برخی هـا   کـه  گفـت  تأکیـد  بـا  او 
»جایـگاه مردمی  جنرال دوسـتم را ضعیف سـازند«. او هر 

چنـد از فـرد و گروهـی نام نبـرد؛ اما گفت که این اشـتباه 
را حکومت هـای گذشـته مرتکب شـده بودنـد نتیجه نداد، 

چـون به جنـرال دوسـتم خدا داده اسـت!
او هم چنـان، بـا انتقـاد از سـخنگویان ریاسـت جمهـوری 
گفـت: »یـک سـخنگوی رییـس جمهـور، او نمی دانـد که 

حـرف هایـش بـه جنـرال دوسـتم بـر می خورد.
دوسـتم خطـاب بـه رییـس جمهـور غنـی گفـت کـه از 
کـرد.  اداره  را  کشـور  نمی شـود  خارجـی  کشـورهای 
اشـارۀ آقـای دوسـتم بـه این اسـت کـه رییـس جمهوری 
افغانسـتان هنـگام رفتـن بـه بیـرون از کشـور جانشـینی 

نمی کنـد. تعییـن 
آقـای دوسـتم  در رابطـه بـه ناامنی ها و وضیعـت بحرانی 
گفـت: ) آی اس آی( تنهـا سـرک هـای پختـه بـرای مـا 
زیـر  را  افغانسـتان  قریه هـای  حتـی  پاکسـتان  و  مانـده 

دارد. تصـرف 
 آقـای دوسـتم گفت کـه پیشـنهادات ما در دولت پیشـین 
و دولـت فعلـی در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. شـاید در 
الماری هـا ارگ جـای نشـده و در بوجی هـا گور شـده اند 

کـه هیـچ یکـی آن عملی نشـد.
دوسـتم افـزود: مسـووالن دولـت وحدت ملی حتا »پیسـه 
سـیاه« را 5۰-5۰ درصـد تقسـیم می کننـد، اما بایـد بدانند 
دارد،  مصـرف  و  خـرچ  دشـمنان  برابـر  در  مبـارزه  کـه 
خانواده هـای شـهدا، معلـوالن، مهاجریـن و بیجـا شـده ها 
بـه »یـک بوجـی آرد« نیـاز دارنـد. جنرال دوسـتم بـا بیان 
این کـه همیشـه گفتـه ام کـه عاشـق کشـور، وطـن و مردم 
کرسـی  بـه  خاصـی  دل بسـته گی  گفـت:  هسـتیم،  خـود 
معاونیـت اول نـدارد و جایـگاه مردمـی خـود را بالتـر از 

می دانـد. آن 
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ایجـاد  و  قـدرت  انحصـار  بـا  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 
ارگ،  داخـل  در  ویـژه  مشـاوریت های  و  کمیسـیون ها 
بروکراسـی ایجـاد کـرده و سـبب از میـان بـردن اسـتقالل 
وزارت خانه هـا و ریاسـت های مسـتقل گردیـده اسـت.
شـماری از آگاهـان و فعالیـن سیاسـی بـا تأکیـد بـر ایـن 
مطلـب و بـا انتقـاد از عملکردهـا و فرامیـن رییس جمهور 
نهادهـای  زدِن  کـه دور  غنـی می گوینـد  اشـرف  محمـد 
سـلیقه های  براسـاس  سیاسـت ورزی  نشـان گر  قانونـی، 
سـمتی و تیمـی اسـت کـه ابقـای یـک هژمونی قـدرت را 

در بـر دارد.
ایـن آگاهـان هم چنـان می گوینـد کـه انحصـار قـدرت در 
یک جـا سـبب گسسـت اجتماعـی و بیشـتر شـدن فاصلـه 

میـان حکومـت و شـهروندان می شـود.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه بـه تازه گـی 
محمـد اشـرف غنـی رییس جمهور افغانسـتان دسـتور داده 
اسـت کـه هیچ نهـاد و مسـووِل دولتی حق تقـرر، تبدیل و 
گماشـتِن افـراد را در بسـت های اول و دوم نـدارد و تمـامِ 

این کار هـا از صالحیت هـای او شـمرده می شـود.
در بخشـی از این دسـتور آمده اسـت: »منظوری کلیۀ امور 
ذاتـی بـه خصـوص تقـرر، تبدیـل و سرپرسـتی کارکنـان 
عالی رتبـۀ جمهوری اسـالمی افغانسـتان، ملـی و نظامی، از 
صالحیت هـای قانونـی رییس جمهـور اسـالمی افغانسـتان 
اسـت و بـه هیـچ مسـوول دیگـر دولتـی، شـامل وزیـر، 
رییـس عمومـی ادارۀ مسـتقل دولتـی و سـایر مسـووالن 
جمهـوری اسـالمی افغانسـتان، ایـن صالحیت هـا تفویض 

نمی شـود.«
در قسـمت دیگـر ایـن دسـتور تصریـح شـده اسـت: »بـا 
صـدور ایـن حکـم، تمـام احـکام متفرقـۀ قبلـی ریاسـت 
صالحیـِت  تفویـض  بـر  مبنـی  ا.ا  اسـالمی  جمهـوری 
منظـوری امـور ذاتـی کارکنـان عالی رتبـۀ دولتـی بـه وزرا 
و روسـای عمومـی ادارات و سـایر مقامـات دولتـی ملغـا 

می گـردد.«
آصـف آشـنا، فعـال سیاسـی در گفت وگـو بـا روزنامـۀ 
مانـدگار می گویـد: یکـی از مشـکالتی کـه افغانسـتان از 
کنفرانـس بُـن تـا توافق نامـۀ سیاسـی حکومـت وحـدت 
ملـی بـا آن دچـار اسـت، تـالش یـک حلقۀ مشـخصی از 
سیاسـیت مداران این کشـور بـرای ابقای یک باور سیاسـی 
بـه تاریـخ پیوسـته اسـت کـه می شـود از آن بـه عنـوان 

هژمونـی قـدرت یـاد کرد.
آقـای آشـنا می افزایـد: چهره هایـی ماننـد اشـرف غنـی، 

حامـد کـرزی، انورالحـق احـدی و...، کسـانی هسـتند که 
سـال ها اسـت در پـی برگردانـدن هژمونـی تبـاری قدرت 
در افغانسـتان هسـتند و همیـن مسـأله سـبب بحران هـای 

انتخاباتـی بـه ویـژه انتخابات سـال گذشـته شـد.
ایـن فعال سیاسـی هم چنـان تصریـح می کند: »اگـر تالِش 
دسـتورهای  حاشـیه راندن  بـه  بـرای  را  ارگ  لجوجانـۀ 
الـزام آور منـدرج در توافق نامـۀ سیاسـی میـان دو مسـوول 
حکومـت وحـدت ملـی بـه عنـوان قانـون اساسـی ایـن 
حکومـت در نظـر بگیریـم، اقدامـات اخیـر رییس جمهـور 
نشـان می دهـد کـه حلقـۀ مشـخصی از رهبـران سیاسـت 
در افغانسـتان در پـی انحصـار قدرت، فرصـت و ثروت به 

پـای یـک داعیـۀ تبـاری و مافیایی هسـتند.«
آقـای آشـنا بیـان داشـت: مشـکلی کـه همـواره از مـردم 
افغانسـتان قربانـی می گیـرد، تفکـر تمامیت خواهی حلقات 
مشـخص رهبران سیاسـی اسـت که عجالتـاً رییس جمهور 
غنـی از سـردم داران  جـا افتـادۀ و تشـریح شـدۀ ایـن نـوع 

اسـت. نگاه 
و  قانون منـد  نهادهـای  زدِن  دور  نفـس  کـرد:  تأکیـد  او 
سـلیقه های  براسـاس  سیاسـت ورزی  نشـان گر  مشـروع 
سـمتی و تیمـی اسـت کـه بیان گر تـالش بـرای ابقای یک 

هژمونـی اسـت.
آقـای آشـنا حمایـت از روندهـای دموکراتیـک و احتـرام 
گذاشـتن بـه براینـد ایـن روندهـا را یگانـه راه رسـیدن به 
ثبـات و سـعادت جمعـی در کشـور دانشـته می افزایـد: 
آن چـه را در دو سـال گذشـته تجریـۀ حکومـت وحـدت 
ملـی می توانیـم ارزیابـی کنیـم، ایـن اسـت کـه بـه میزانی 
کـه تـالش بـرای انحصار قـدرت در ارگ بیشـتر می شـود 
بـه همـان مقـدار الیه هـای اعتـراض سیاسـی، بی اعتمادی 
بیشـتر  سیاسـی و فاصلـه میـان حکومـت و شـهروندان 

می شـود.
در ایـن حـال، محمـد امین فرهنـگ وزیر پیشـین تجارت 
و صنایـع بـه روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: شـرایط خـاص 
کشـور هـم از لحـاط امنیتـی هـم از لحـاظ اقتصـادی-
اجتماعـی و برگـزاری نشسـت ها برای کمک به افعانسـتان 
ایجـاب می کنـد تـا دوطرف از خودسـری ها بگذرنـد و به 

تفاهم شـان پای بنـد بماننـد.
بـه گفتـۀ آقـای فرهنـگ: وقتـی حکومـت وحـدت ملـی 
تشـکیل شـد، موافقت دو طـرف این بود کـه صالحیت ها، 
قـدرت و وظایـف بـه صورت مسـاویانه تقسـیم می گردد، 
در امـور یک دیگـر مداخلـه نمی کننـد و تصامیـم بـزرگ 
را مشـترکاً اتخـاذ می کننـد. اگـر هـر طرفـی از ایـن توافق 
تخطـی می کننـد نـه تنهـا سـبب پوسیده شـدن حکومـت 

وحـدت ملـی می شـود، بلکـه صدمـات بزرگـی را بـرای 
مـردم و کشـور وارد خواهـد کـرد.

آقـای فرهنگ بـاور دارد که اگر رییس جمهور پیشـنهادات 
رییـس اجرایـی را در مقرری هـا بپذیـرد طبعـی اسـت، اما 
فرمان هـای  و  پیشـنهادات  بخواهـد  رییس جمهـور  اگـر 
رییـس اجرایـی را رد کنـد، انحصارطلبی اسـت و می تواند 
آینـدۀ کشـور و کار رییس جمهـور را با مشـکالت روبه ور 

بسازد.
مدنـی  رییـس مجتمـع جامعـۀ  رفیعـی  هم چنـان، عزیـز 
افغانسـتان یـا مجما بـر این باور اسـت، عدم اعتمادسـازی 
الزم میـان ارگ و سـایر نهادهـای حکومتـی سـبب شـده 
اسـت تـا رییس جمهـور دسـت به انحصـار قـدت و ایجاد 

بزند. بروکراسـی 
آقـای رفیعـی مـی افزایـد: »بحـث دیگـر تطبیـق نظریـات 
خـودی اسـت کـه در گذشـته نیـز در قبـال یـک چنیـن 
مسـایل مطـرح بـود و حـاال نیـز به شـدت مطـرح اسـت 
و رییس جمهـور در یـک جـدال درونـی و بیرونـی و در 
یـک جـدال درونـی گروه هایـی کـه او را محاطـره کـرده 
و گـروگان گرفته انـد سـبب می شـود تصمیم هـا را نتوانـد 

درسـت بگیـرد.«
او بیـان داشـت: ادارات مـوازی کـه در گذشـته یکـی از 
مشـکالت عمـده گفته شـده بود، بـا ایجاد کمیسـیون ها و 
مشـاوریت ها در داخـل ارگ، دوبـاره شـکل گرفتـه کـه با 
موجودیـت آن ها ادارات رسـمی دیگر اسـتقاللیت خود را 

از دسـت می دهنـد.
انحصـار  بـا  داشـت:  اظهـار  هم چنـان  مجمـا  رییـس 
صالحیت هـا مـا بـه طـرف نوعـی رژیـم مطلقـه از منظـر 

هسـتیم. روان  فکـری  و  سیاسـی  قومـی، 
آقـای رفیعـی در پیونـد بـه پیامدهـای دوام ایـن وضعیـت 
بیـان داشـت: پیامـد ایـن کار جـز بی اعتمادی مردم نسـبت 
بـه حکومـت چیز دیگـری نخواهد بود. حکومـت با توجه 
بـه این کـه از نقطـه نظر اقتصـادی مسـتقل می شـود، اما از 

نقطـه نظـر اجتماعی روبه گسسـت اسـت.
او گفـت: »اقـوام مختلف خـود را در آیینۀ نظـام نمی بینند؛ 
حتـا نماینده های شـان کـه مـردم بـه آن هـا رأی داده انـد 
دیگـر جایگاه شـان تثبیت شـده و قابل احتـرام به حکومت 

» نیستند.
بـا تماس هـای مکـرر به مشـاورین ریاسـت اجرایـی، آنان 
مـا را بـه سـخنگویان این ریاسـت راجع کردنـد و اما آنان 
در ایـن زمینـه بـا وجـود قـرار فرصت هـای زمانی پاسـخ 

. نگفتند
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آگاهان در پی اقدامات تازة دکتر غنی:

به سوی نظام مطلقۀ قومی روان هستیم

جنرال دوستم با انتقاد تند از غنی و عبداهلل: 

سهم من کجاست؟

رییس اجرایی:

گریزی از اصالحات نیست
»سناتوران امروز به فرمان اصالحات رأی می دهند«

هارون مجیدی

داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با تأکید 
برای آوردن اصالحات انتخاباتی می گوید که اصالحات انتخاباتی، 
باید  کاری که  گیرد.  گریز صورت  آن  از  نباید  که  است  چالشی 

ماه ها قبل صورت می گرفت، اکنون باید عملی شود.
داکتر عبداهلل که دیروز )دوشنبه، ۷ سرطان( در نشست شورای 
وزیران صحبت می کرد گفت: اصالحات انتخاباتی تعهد اساسی 
حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان است است که متأسفانه 

به مشکل رو به رو شده است.
ایجاد  توافق نامۀ  از  بخشی  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  آوردن 
به  این حکومت  ایجاد  زمان  از  که  است  ملی  حکومت وحدت 
این طرف همواره مورد بحث بوده اما تا به حال تطبیق نشده  است.
حکومت وحدت ملی برای اصالحات نظام انتخاباتی، کمیسیون 
اصالحات انتخاباتی و سپس کمیته گزینش را تشکیل داد و بعد 
از آن دو فرمان تقنینی را به پارلمان فرستاده که هر دو فرمان از 
سوی پارلمان رد گردید و اکنون فرمان تقنینی مبنی بر اصالحات 
انتخاباتی در مجلس سنا به سر می برد. گفته می شود مجلس سنا 
روز سه شنبه )امروز( روی این فرمان بحث و رأی گیری خواهد 

کرد.
می گویند  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  سناتوران  از  شماری 
که به احتمال زیاد این فرمان مورد تأیید آنان قرار خواهد گرفت.
دوباره  و  مملکتی  مصلحت های  به خاطر  که  گفته اند  سناتوران 
تقنینی  فرمان  انتخابات،  پروسۀ  به  مردم  اعتماد  دست آوردن  به 

رییس جمهور برای آوردن اصالحات را تأیید خواهند کرد.
به دست  را  سناتوران  تایید  رییس جمهور  فرمان  که  در صورتی 
آورد، کمیسیون مختلطی از هر دو اتاق پارلمان ایجاد و تصمیم 

نهایی گرفته می شود.
افغانستان  در  ملل  سازمان  نمایندۀ  هایسم،  نیکوالس  تازه گی  به 
پارلمانی و شوراهای  انتخابات  برگزاری  ابهام در زمان  گفته که 
ولسوالی، مشروعیت حکومت وحدت ملی و پارلمان را با پرسش 

رو به رو کرده است.
آقای هایسم تأکید کرده که نا رضایتی در این راستا سبب می شود 

تا نا رضایتی مردم از حکومت افزایش یابد.
که  است  کرده  نشان  خاطر  افغانستان  در  ملل  سازمان  نمایندۀ 
انتخابات  تقویم  کردن  مشخص  و  انتخاباتی  اصالحات  آوردن 

نشانه یی همبستگی و کار مشترک در افغانستان است.
تازه ترین  در  )تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  هم چنان، 
روند  در  چالش ها  و  »پیشرفت ها  نام  تحت  خود  گزارش 
اصالحات انتخاباتی« گفته است: »اصالحات انتخاباتی به عنوان 
یکی از ماده های توافق نامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی 
برای مردم و جامعه جهانی مهم پنداشته شده است که از لحاظ 
قانونی و حقوقی برای ادامه این توافق نامه، رهبران حکومت باید 
مواد توافق نامه را یک به یک اجرا نمایند. در طول عمر حکومت 
اصالحات عملی  برای  توافق نامه  ماده های  تنها  نه  ملی،  وحدت 
از سوی حکومت و  قانون اساسی  بارها ماده های  بلکه  نگردید، 

پارلمان قانون گذار، نقض گردیدند.«
اصالحات  برای  حکومت  تالش های  مورد  در  گزارش  این  در 
انتخاباتی آمده است: »اصالحات انتخاباتی بالفاصله بعد از ایجاد 
حکومت وحدت ملی، یکی از پیش شرط های این حکومت بوده 
است. حکومت در 21 ماه گذشته، چند فعالیت انگشت شمار برای 
قابل  نتیجه  مقابل،  در  که  است  داده  انجام  انتخاباتی  اصالحات 

لمسی را به دنبال نداشته است.«
هفته های گذشته، پارلمان یک بار دیگر فرمان تقنینی رییس جمهور 
که  کرد  رد  آرا  اکثریت  با  را  انتخاباتی  اصالحات  مورد  در 

واکنش های زیادی را در پی داشت.
از  برخی  که  کردند  عنوان  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
همکاران شان در پارلمان دیگر جای گاهی در میان مردم ندارند و 
می خواهند برگزاری انتخابات را به تاخیر مواجه کرده به کارشان 

ادامه دهند.
اما  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
می گوید که از آماده گی ها برای برگزاری انتخابات صحبت شده، 
تا  هستند  گفت وگو  سرگرم  آنان  و  مانده  باقی  اصالحات  ولی 
اصالحات  راه های  عملی شدن  به  قانونی،  راه های  دریافت  برای 

گام بگذارند.
دیروز شورای وزیران هم چنان گفت  اجرایی در نشست  رییس 
که از اصالحات انتخاباتی به هیچ صورت به منظور گروهی یا به 
یک طرف و دوطرف استفاده نخواهد شد، زیرا اعتماد مردم به این 
روند کم شده و مردم آرزو دارند این روند به طرف اصالحات 

بیش تر برود.
او گفت: "انتخابات یک اصل است و برگزار می  شود و انشااهلل 

که در اولین فرصت و موقع معین برگزار شود."
اعتماد  کردکه  خاطرنشان  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
مردم، نسبت به پروسۀ انتخابات کم شده و همه آرزو دارند که 
اصالحات بنیادی، در نظام انتخاباتی به میان آید تا نتایج بهتری از 

انتخابات های آینده به دست آید.
بود  گفته  رییس جمهور  دوم  معاون  دانش،  سرور  این  از  پیش 
مورد  در  آینده  کنفرانس  در  جهانی  جامعۀ  کمک های  تمام  که 
افغانستان در بروکسیل مشروط به اصالحات انتخاباتی و برگزاری 

انتخابات شوراهای ولسوالی و مجلس نماینده گان خواهد بود.

کشفي ارګانونو پر کوټ...
د افغانستان د ميل امنیت شورا وايي چې امنيتي او کشفي 

او  لپاره کار کوي  ځواکونه د داعش ریښو د بشپړ ختمولو 

کله هم په دې برخه کې ناغیړي نه ده شوي، د ميل امنیت 

شورا ویاند تواب غورځنګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډيو 

ته وویل چې کشفي ادارو په وخت اقدام کړی او بیا هم د 

دوامدار ثبات لپاره کار کوي.

نوموړي زیاته کړه:

"امنیتي ارګانونو په مجموع کې که هغه کشفي دي که دفاعي 

دي او که هغه امنیتي دي ټولو په موثریت رسه عمل کړی 

دی دا جنګ دې او په دې کې دا امکان وي چې یو وخت 

کامیايب  په  باورمندي  ځواکونو  د  زموږ  ولې  ووینې  تلفات 

ده او باور په دې دی چې دا خلک په بشپړه توګه وځپي."

غورځنګ زیاته کړه چې افغان حکومت د کوټ ولسوالۍ 

لپاره د پولیسو په اضايف تشکیالتو کار کوي.

د  ځواکونو  امنیتي  چې  وايي  چارواکي  والیت  ننګرهار  د 

تر ۱۵۰  تر اوسه  پیل شوو عملیاتو کې  په وړاندې  داعش 

زیات داعشیان وژيل دي.

شاوخوا یو کال وړاندې هم داعش ډلې د ننګرهار د ځينو 

نورو سیمو تر څنګ په کوټ ولسوالی کې رس راپورته کړی 

وو چې هغه وخت وليس پاڅونونو دا سیمه له داعش ډلې 

پاکه کړي وه.
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ورزش

طومــاری کــه خواســتار برگــزاری همه پُرســی دوم در خصــوص عضویــت 
در انگلیــس در اتحادیــۀ اروپــا اســت بــه ســه میلیــون امضــا رســید.

ــن  ــون ت ــد از 1۷/4 میلی ــس ۷2 درص ــنبه انگلی ــی روز پنج ش در همه پُرس
واجــد شــرأیط شــرکت کردنــد و 52 درصــد از آن هــا بــه خــروج انگلیــس 
از اتحادیــۀ اروپــا رأی دادنــد در حالــی کــه 48 درصــد حامــی مانــدن ایــن 

کشــور در اتحادیــۀ اروپــا بودنــد.
ایــن طومــار از دولــت لنــدن می خواهــد اگــر میــزان آرا بــه مانــدن 
ــزان  ــد و می ــر از  6۰ درص ــا کمت ــۀ اروپ ــس از اتحادی ــروج انگلی ــا خ ی
ــود، ایــن همه پُرســی باطــل اعــالم  شــرکت کننده گان کمتــر از ۷5 درصــد ب
ــار را امضــا  ــن طوم ــن ای ــون ت ــه میلی ــش از س شــود. در حــال حاضــر بی
ــده  ــر ش ــی منتش ــای جعل ــی از امضاه ــال، گزارش های ــا این ح ــد. ب کرده ان
ــه  ــت. گفت ــا را داده اس ــی امضاه ــول بررس ــس ق ــور انگلی و وزارت کش

ــت. ــی اس ــا جعل ــزار امض ــت کم ۷۷ ه ــود دس می ش
در ابتــدا ایــن طومــار بــه دســت ویلیــام اولیــور هیلــی، یــک فعــال دموکرات 
انگلیســی و طرفــدار خــروج انگلیــس از اتحادیــۀ اروپــا آغــاز شــد کــه از 
ــا  ــود ام ــا نگــران ب ــۀ اروپ ــن کشــور در اتحادی ــدن ای ــن مان ــروزی کمپی پی
بعــداً کــه نتایــج همه پَرســی بــه نفــع خودشــان تمــام شــد، از ایــده امضــای 

ــرد. ــینی ک ــار عقب نش طوم
ــده  ــوده ش ــار را رب ــن طوم ــود ای ــوک خ ــه فیس ب ــتی در صفح او در پس
توصیــف کــرد و از آن جایــی کــه کمپیــن خــروج انگلیــس از اتحادیــۀ اروپــا 
در انتخابــات پیــروز شــد، هــم اکنــون ایــن نتیجــه را بــه عنــوان خواســت 
مــردم انگلیــس توصیــف می کنــد. طومارهــای دولــت کــه بــه بیــش از 1۰۰ 

ــه بحــث گذاشــته شــوند. هــزار امضــا می رســند بایــد در پارلمــان ب
در همیــن حــال، نماینــده گان ارشــد حــزب کارگــر خواســتار اقدامــی بــرأی 
جلوگیــری از پیشــرفت  خــروج انگلیــس از اتحادیــۀ اروپــا شــده اند. دیویــد 
ــام  ــان توتنه ــر و عضــو پارلم ــی، یکــی از سیاســت مداران حــزب کارگ لم
ــا  ــم. م ــام دهی ــن کار را انج ــتیم ای ــور نیس ــا مجب ــوید. م ــدار ش ــت: بی گف
می توانیــم ایــن جنــون را متوقــف کنیــم و از طریــق برگــزاری رأی گیــری در 
پارلمــان بــه کابــوس پایــان دهیــم. پارلمــان عالــی مقــام و مســتقل مــا بایــد 
هــم اکنــون در خصــوص این کــه بایــد از اتحادیــۀ اروپــا خــارج شــویم یــا 

خیــر رأی دهــد.
ــزام آور  ــر ال ــورتی و غی ــی مش ــک همه پُرس ــی ی ــن همه پُرس ــزود: ای او اف
اســت. پلتفــورم کمپیــن خــروج انگلیــس از اتحادیــۀ اروپــا در حــال حاضــر 
از هــم پاشــیده و برخــی مــردم آرزو می کننــد کــه ای کاش بــه خــروج رأی 
نــداده بودنــد. پارلمــان در حــال حاضــر بایــد تصمیــم بگیــرد کــه آیــا بایــد 
ــا بایــد  ــا پیــش برویــم یــا خیــر و آی ــا خــروج انگلیــس از اتحادیــۀ اروپ ب

هفتــه آینــده رأی گیــری در پارلمــان برگــزار شــود یــا خیــر.
امــا کارشناســان معتقدنــد، علــی رغــم تعــداد بــاالی امضــا کننــده گان ایــن 

طومــار، بعیــد اســت کــه ایــن طومــار تغییــری بــه وجــود آورد.

ــه آزادی  ــه ک ــرأی آن چ ــه ب ــکر طیب ــتی لش ــروه تروریس ــر گ رهب
ــه اعــالم جنــگ علیــه  ــد ب ــد، تهدی رودخانه هــای ایــن کشــور خوان

ــرد. ــد ک هن
حافــظ ســعید، در جمــع اعضــای گــروه جماعــت الدعــوه در 
پنجــاب پاکســتان افــزود: بــرأی آزادی رودخانه هــای پاکســتان علیــه 

ــم. ــگ می کنی ــالم جن ــد اع هن
او افزود: جنبش آزادی خواه کشمیر هر روز قوی تر می شود.

ــه جنبــش  ــا پیوســتن ب ــان ب ــه گفــت کــه جوان ســرکردۀ لشــکر طیب
ــد. ــش داده ان ــن جنب ــه ای ــی ب ــان تازه ی ــمیر، ج ــش کش آزادی بخ

ــر  ــود را در براب ــت خ ــا سیاس ــت ت ــتان خواس ــت پاکس او از دول
ــد. ــر ده ــران تغیی ــد و ای ــکا، هن امری

ــدور  ــه کری ــی علی ــر توطیه ی ــا ه ــت، ب ــعید گف ــد س ــظ محم حاف
اقتصــادی چیــن و پاکســتان مبــارزه می کنــد.

ــت.  ــه اس ــکر طیب ــتی لش ــروه تروریس ــذار گ ــعید، بنیان گ ــظ س حاف
امریــکا بــرأی ســر او 1۰ میلیــون دالــر جایــزه تعییــن کــرده اســت.
لشــکر طیبــه بــه طراحــی و انجــام حملــه تروریســتی در ســال 2۰۰8 
بــه بمبیــی کــه بیــش از 18۰ کشــته برجــای گذاشــت، متهــم شــده 

اســت.
فعال تریــن ســازمان های  و  بزرگ تریــن  از  یکــی  طیبــه  لشــکر 
تروریســتی در جنــوب آســیا اســت کــه در پاکســتان فعالیــت 

. می کنــد
ــد  ــظ محم ــط »حاف ــال 1۹۹۰ توس ــتی در س ــروه تروریس ــن گ ای
ــتان  ــال« در افغانس ــر اقب ــزام« و »ظف ــف ع ــد اهلل یوس ــعید«، »عب س

ــد. ــاده ش ــان نه بنی
ــن گــروه در »موریــدک« در نزدیکــی  ــون محــل فعالیــت ای هــم اکن

ــرار دارد. الهــور در اســتان پنجــاب پاکســتان ق
ایــن گــروه تروریســتی بنیــان نهــادن حکومــت اســالمی در جنــوب 
آســیا و آزادی کشــمیر را از جملــه اهــداف خــود اعــالم کــرده اســت.
ــۀ  ــس، اتحادی ــده، انگلی ــاالت متح ــد، ای ــوی هن ــه از س ــکر طیب لش
اروپــا، روســیه و اســترالیا بــه عنــوان یــک گــروه تروریســتی شــناخته 

شــده اســت .

ــد  ــاب الچن ــی از انتخ ــر خبرنامه ی ــا نش ــتان ب ــورد افغانس ــت ب ادارۀ کرک
ــور  ــت کش ــی کرک ــم مل ــرمربی تی ــوان س ــدی به عن ــوت هن ــیتارام راجپ س

ــت. ــر داده اس خب
ــر ۹  ــای زی ــرمربی تیم ه ــوان س ــه عن ــن ب ــش از ای ــاله پی ــوت 54 س راجپ
ســال و 23 ســال هنــد، ســرمربی تیــم ملــی ایــن کشــور و مســوول اکادمــی 

ملــی هندوســتان کار کــرده اســت.
ــر  ــوت به خاط ــای راجپ ــتان، آق ــورد افغانس ــت ب ــۀ کرک ــاس خبرنام براس
داشــتن تجربــۀ کاری بیشــتر و بهتــر، از میــان کاندیــدان ایــن پســت انخــاب 

شــده اســت.
ــتان  ــی هندوس ــهر دهل ــری در ش ــک نشســت خب ــی ی ــوت ط ــای راجپ آق
کــه شــفیق اهلل اســتانکزی، رییــس اجرایــی کرکــت بــورد نیــز در آن حضــور 
داشــت، بــه عنــوان ســرمربی جدیــد تیــم ملــی کرکــت افغانســتان معرفــی 

گردیــد.
ــت  ــی کرک ــم مل ــه تی ــت ک ــری گف ــت خب ــن نشس ــوت در ای ــای راجپ آق
ــش  ــانی در پی ــی درخش ــوی آینده ی ــتعدادهای ق ــتن اس ــا داش ــتان ب افغانس
دارد و بــرای تقویــت ایــن اســتعدادها برنامه هــای بزرگــی را تطبیــق 

ــرد. ــد ک خواه
نســیم  اهلل دانــش، رییــس عمومــی کرکــت بــورد کشــور گفــت کــه آقــای 
راجبــوت یــک مربــی بســیار بــا تجربــه اســت و بــاور دارد کــه او تغییــرات 

مثبتــی را در ایــن تیــم بــه میــان خواهــد آورد.
پیــش از ایــن، انضمــام الحــق از کشــور پاکســتانی، مســوولیت ســرمربی گری 

تیــم ملــی کرکــت افغانســتان را بــه عهده داشــت.
تیــم ملــی کشــور تحــت ســرمربی گری او بــه موفقیت هــای بزرگــی 

ــت. ــت راه یاف ــی 2۰ آوره کرک ــام جهان ــه ج ــه ب ــت و از جمل دس

لیونــل مســی، بازیکــن تیــم ملــی آرژانتیــن و تیــم بارســلونا گفتــه اســت کــه 
ــد. ــری می کن ــی کناره گی ــای بین الملل از حضــور در بازیه

مسی گفته است که برای او بازی در »تیم ملی« تمام شده است.
مســی ایــن تصمیــم را پــس از آن عنــوان کــرد کــه او موفــق نشــد در فینــال 
ــود را در  ــی خ ــۀ پنالت ــکا( ضرب ــا امری ــکا )کوپ ــارۀ امری ــی ق ــام قهرمان ج

مقابــل شــیلی بــه ثمــر برســاند.
او افــزود: »هــر آن چــه را کــه در تــوان داشــتم، انجــام دادم. قهرمــان نشــدن 

دردنــاک اســت.«
شــیلی موفــق شــد در دیــدار نهایــی »کوپــا امریــکا« بــا ضربــات پنالتــی 4 
بــر 2 پیــروز و قهرمــان ایــن دوره از رقابت هــا شــود. تیــم ملــی شــیلی بــا 

ــال شــد. ــی، راهــی فین ــۀ نیمه نهای ــا در مرحل شکســت دادن کلمبی
این دومین قهرمانی پی در پی شیلی در این مسابقات است.

ــرای  ــه ب ــود ک ــار ب ــل شــیلی 112مین ب ــازی در مقاب ــا ب مســی 2۹ ســاله، ب
ــار  ــرای اولین ب ــال 2۰۰5 ب ــرد. او در س ــازی می ک ــن ب ــی آرژانتی ــم مل تی

ــرد. ــن ک ــر ت ــی کشــورش را ب ــم مل پیراهــن تی
تیــم ملــی آرژانتیــن در مرحلــۀ نیمه نهایــی کوپــا امریــکا، تیــم ملــی امریــکا، 
میزبــان مســابقات، را بــا نتیجــۀ چهــار بــر صفــر شکســت داد و بــه فینــال 

مســابقات راه یافــت.
ــل مســی،  ــد، لیون ــزار ش ــزاس برگ ــتون تگ ــه در هیوس ــابقه ک ــن مس در ای
کاپیتــان آرژانتیــن یکــی از چهــار ُگل تیمــش را زد و بــا 55 ُگل ملــی عنــوان 

بهتریــن ُگل زن تاریــخ فوتبــال آرژانتیــن را بــه دســت آورد.
ــالگرد  ــن س ــبت یک صدمی ــه مناس ــه ب ــکا« ک ــا امری ــژۀ »کوپ ــن دوره وی ای
آغــاز ایــن مســابقات )کــه پیــش از ســال 1۹۷5 قهرمانــی امریــکای جنوبــی 
ــار در امریــکا برگــزار شــد، »کوپــای امریــکای  ــام داشــت(، بــرای اولین ب ن

قــرن« نــام گرفــت.
در ایــن دوره عــالوه بــر 1۰ تیــم امریــکای جنوبــی، 6 تیــم هــم از منطقــه 
ــده  ــاالت متح ــهر ای ــابقات در 1۰ ش ــد و مس ــرکت کردن ــکاکاف« ش »کون

برگــزار شــد.
دوره پیشــین »کوپــا امریــکا« ســال گذشــته در شــیلی برگــزار شــد کــه بــا 

قهرمانــی میزبــان پایــان یافــت.

شمار حامیان همه پُرسی مجدد 
انگلیس از 3 میلیون نفر گذشت

رهبر گروه تروریستی لشکر طیبه 

تهدید به اعالم جنگ علیه هند کرد

»الل چند راجپوت« سرمربی 
تیم ملی کرکت کشور شد

مسی از بازی برای تیم ملی 

آرژانتین کناره گیری می کند

مهران موحد

»بیمــاری تعّصــب« بیمــاری چاره ناپذیــری نیســت 
اگرچــه بی گمــان، درمانــش دشــوار و بــه مثابــۀ 
ــه  ــی ک ــت. آدم ــتم اس ــوان رس ــت خ ــتن از هف گذش
ــه آگاه  ــتیاقی ب ــه و اش ــچ عالق ــت هی ــب اس ــاری تعّص ــار بیم گرفت
شــدن از عقایــد و باورهــای گروه هــای مخالــف در عقیــده اش 
نــدارد و همیــن باعــث می شــود کــه هــر روز بیش تــر از روز پیــش، 
وفــاداری اش بــه جزمیّاتــی کــه در ذهــن دارد نیرومندتــر گــردد. اگــر 
ــه  ــد )ک ــران کنی ــناختن دیگ ــه ش ــی را وادار ب ــتید آدم متعّصب توانس
ــل اســت چــرا کــه انســان متعّصــب  ــن کار، کار حضــرت فی ــه ای البت
ــی اســت  ــرد کــه آدم متعّصب ــچ صــورت حاضــر نیســت بپذی ــه هی ب
ــر  ــع، او را از ش ــدارد( در واق ــتی از ماحــول خــود ن ــی درس و آگاه
ــه  ــی ب ــی بخشــیده اید و زنده گــی نوین ــک تعصــب رهای ــرض مهل م
ــده  ــد خوانن ــوع می توان ــای متن ــدن کتاب ه ــد. خوان ــه کرده ای او هدی
را بــا شــخصیّت ها و اندیشــه ها و جهان هــای گونه گــون آشــنا 
ســازد و باعــث شــود کــه شــناخت گســترده تری نســبت بــه جهــان 
ــتر  ــازگاری اش بیش ــی و س ــی همدل ــد و توانای ــدا کن ــش پی پیرامون

گــردد.

رامین مظهر

مســافرینی کــه بــه خانــه برنگشــتند اکثــراً ســرباز بودند. 
ــردم  ــی م ــات مدن ــه اعتراض ــخی ب ــچ پاس ــت هی دول
نــداد، هیــچ اقدامــی بــرای رهایــی گروگان هــا صــورت 
ــر در  ــر اشــک و ب ــان پُ ــافرین هم چن ــادران مس ــت و چشــم م نگرف

مانــد.
ــوخته اند و  ــی س ــه ُکل ــربازان ب ــاد س ــه اجس ــاند ک ــا می رس خبره

ــتند. ــایی نیس ــل شناس قاب
و  دولــت  خارجیــان،  چرخ بال هــای  بــرای  کســی  کاش 
گروگان گیــران بگویــد: تــن آدمــی شــریف اســت، بــه جــان آدمیــت! 
ــد. ــه را می فهمیدن ــن جمل ــای ای کاش چرخ بال هــا و تروریســتان معن

عبدالبشیر فکرت

اعجـــاز علمـــی قرآن کریـــم برآینـــد خوانـــش وحـــی 
در پرتـــو دســـت آوردهای علـــم جدیـــد اســـت. 
پیشـــرفت هایی کـــه در حوزه هـــای بیـــرون از دیـــن، 
در ســـاحت علـــوم تجربـــی روی  داده اســـت، جنبه هـــای بســـیار 
نامکشـــوف پاره یـــی از گزاره هـــای علمـــی وحـــی را در معـــرض 
دیـــد قـــرار داده اســـت کـــه در گذشـــته ها چنـــدان مـــورد توجـــه 

نبوده انـــد.
ــای  ــیر گزاره هـ ــه تفسـ ــد کـ ــوان مدعـــی شـ ــم می تـ ــور حتـ به طـ
ــای  ــایر دانش هـ ــت آوردهای سـ ــافات و دسـ ــا اکتشـ ــی بـ وحیانـ
ـــه  ـــن رابط ـــمول ای ـــرۀ ش ـــه دای ـــا این ک ـــت؛ ام ـــد نیس ـــری بی پیون بش
ــد  ــات جدیـ ــرروی، اتفاقـ ــل دارد. بهـ ــای تأمـ ــت، جـ ــا کجاسـ تـ
ــی  ــی وحیانـ ــای علمـ ــی از گزاره هـ ــی بخشـ ــی در بازخوانـ علمـ
ــروز  ــان امـ ــیر انسـ ــاًل تفسـ ــت. مثـ ــته اسـ ــزایی داشـ ــهم به سـ سـ
ــر از  ــه« متفاوت تـ ــّوی بنانـ ــی أن نسـ ــن علـ ــی قادریـ ــۀ »بلـ از آیـ
ــته اند. ظهـــور  ــته گان از ایـــن آیـــه داشـ تفسیری ســـت کـــه گذشـ
ـــم  ـــت تـــا فه ـــث شـــده اس ـــم انگشت شناســـی باع و انکشـــاف عل
ــته گان  ــان امـــروز از آیـــه ی مزبـــور دگرگونـــی یابـــد. گذشـ انسـ
عمدتـــًا تصـــّور می کردنـــد کـــه خداونـــد قـــادر اســـت انگشـــتان 
ـــه  ـــم آن ک ـــان علی رغ ـــا امروزی ـــازد؛ ام ـــدازه س ـــه یک ان ـــی را ب آدم
معتقدنـــد خداونـــد بـــه چنـــان کاری قـــادر اســـت، بـــه قـــدرت 
ــاد  ــز اعتقـ ــتان نیـ ــانه های انگشـ ــازی نشـ ــد در یکسان سـ خداونـ
ــیر  ــیرهای جدیـــد علمـــی در طـــول تفسـ ــراً تفسـ دارنـــد و ظاهـ

ــرد. ــرار می گیـ ــینیان قـ پیشـ
بـــا ایـــن وصـــف، معنـــای گزاره هـــای علمـــی قـــرآن بـــا توجـــه 
بـــه اکتشـــافات جدیـــد علمـــی آشـــکاره گی بیشـــتری می یابـــد و 
از ایـــن منظـــر، قـــرآن کتابی ســـت کـــه پا به پـــای زمـــان حرکـــت 
ــل  ــِی قابـ ــان فربهـ ــت زمـ ــا گذشـ ــیرها از آن بـ ــد و تفسـ می کنـ
مالحظـــه ای یافته انـــد. بنابرایـــن، خطاســـت اگـــر تفســـیرهای 
جدیـــد علمـــی را در عـــرض تفســـیر گذشـــته گان قـــرار دهیـــم و 
ایـــن دو نـــوع تفســـیر را کـــه در طـــول هـــم قـــرار می گیرنـــد، 
هم عـــرض یکدیگـــر بدانیـــم. الزمـــه ی چنیـــن نگرشـــی گسســـت 
ـــد از گزاره هـــای  ـــگار تفســـیرهای جدی ـــت. ان ـــرآن اس ـــیری ق تفس
علمـــی قـــرآن کـــه در پرتـــو داده هـــای علـــم جدیـــد صـــورت 
می گیـــرد، غیـــر از آن تفسیری ســـت کـــه در دوران پیشـــاعلمی از 

ایـــن گزاره هـــا صـــورت گرفتـــه اســـت.
ــت آن  ــا کلیّـ ــم بـ ــیرها از قرآن کریـ ــه تفسـ ــم کـ ــوش نکنیـ فرامـ
ــی از  ــا بخشـ ــًا تنهـ ــه عمدتـ ــد، بلکـ ــر نبوده انـ ــرض تغییـ در معـ
گزاره هـــای تکوینـــی و علمـــی قـــرآن دســـت خوش تفســـیرهای 
ــت و  ــک. گرفـ ــال نیـ ــه فـ ــد بـ ــه آن را بایـ ــده اند کـ ــد شـ جدیـ

هم عـــرض تفاســـیر دوران پیشـــاعلمی نیانگاشـــت.

فیـسبـوک نـــامــه
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خبرنگار  امیری  خالد  محمد 
در آلمان 

اشـاره: محمـد خالـد امیـری، 
در سـال های پیـش، خبرنـگار 
ولسـوالی  در  مانـدگار  روزنامـۀ  افتخـاری 
غوربنـد والیت پـروان بـود. او گزارش هایش 
را بـه نـام مسـتعار یـا بدون نـام می فرسـتاد؛ 
زیـرا از حضـور طالبـان و مقام هـای دولتـی 
آن ولسـوالی هراس داشـت. او مدتـی بعد از 
تـرک همـکاری بـا روزنامـۀ مانـدگار دل به 
دریـا زد و بـه اروپـا رسـید. اکنون شـمه یی 
از مشـکاتی را کـه دیـده اسـت نگاشـته و 
فرسـتاده و از هموطنانش خواسـته اسـت که 

دل بـه دریـا نزننـد و هـوس اروپـا نکنند.

ــری  ــور ام ــرک کش ــروج و ت ــرای خ ــم ب تصمی
ــادی  ــت ع ــه حال ــز ب ــت.اگر همه چی ــاده نیس س
باشــد، فکــر نمی کنــم هیــچ انســان عاقلــی دلــش 
ــه  ــد و ب ــرک کن ــودش را ت ــور خ ــد کش بخواه

ــد.  ــاه جوی ــری پن آدرس دیگ
ــت  ــور از هف ــۀ عب ــه مثاب ــا ب ــا اروپ راه رســیدن ت
ــا  ــه اروپ ــیدن ب ــرای رس ــت. ب ــتم اس ــوان رس خ
بایــد دل بــه دریــا زد و مــرگ را بــه جــان خریــد.
ــا چشــمان  ــا مــرگ را ب ــه اروپ مــن تــا رســیدن ب
ــر در  ــار دیگ ــران و ب ــار در ای ــدم. دوب ــودم دی خ

ــده شــدم! ــردم و زن ــا م ــا در شــرق اروپ بلغاری
پــس از خــروج از نیمــروز قاچاق بــران مــا را 
ــال  ــر آن احتم ــه ه ــوع ســیمرغ ک ــای ن در موتره
ســقوط مــا می رفــت، بــاال کــرد. در دهشــت های 
ــود و  ــی ب ــه آب ــتان ن ــتان و بلوچس ــوزان سیس س
ــه 15 تــن  ــه هــم نانــی. در مســیر راه نزدیــک ب ن
از افغان هایــی را دیدیــم کــه از فــرط گرمــای 
ــد.  ــان داده بودن ــی ج ــی و بی نان ــدید و بی آب ش
ــود. از  ــرده ب ــه ک ــا الن ــر اجســاد آن ه ــا ب مگس ه
ــه  ــد ک ــده بودن ــده مان ــن زن ــا چهارت ــان آن ه می
ــدن  ــدند. دی ــات داده ش ــا نج ــوی کاروان م از س

ــود!  ــتناک ب ــی وحش ــن صحنه ی چنی
در مســیر ایــران، قاچاق بــران بــرای هــر 5۰ 
اتــاق را کــه ظرفیــت ده نفــر را  نفــر یــک 
ــر  ــر س ــه ب ــد؛ هم ــده بودن ــدارک دی ــت ت داش
هــم دیگــر می خوابیدنــد. قاچاق بــران انســان 
هســتند.   بشــر  موجــودات  قصی القب تریــن 
در مســیر تهــران- ارومیــه قاچاق بــر مــا را در 

ــه 15۰  ــک ب ــرد. نزدی ــا ک ــی جابج ــر یخجال موت
نفــر بودیــم. راننــده در یکــی از پاســگاه های 
ــرد. او  ــف ک ــه توق ــه ارومی ــیده ب ــا رس ــس ن پولی
ــد  ــد و بتوان ــک نکن ــس ش ــه پولی ــت ک می خواس
بــه ســادگی از پاســگاه عبــور کنــد. هنــگام ایســت 
موتــر در زیــر آفتــاب ســوزان، هواکــش متوقــف 
ــس از  ــی پ ــافران یک ــد و مس ــد ش ــوا قی ــد. ه ش
ــر  ــه قاچاق ب ــد. ب ــن می خوردن ــه زمی ــری ب دیگ
بــه تمــاس شــدیم تــا از راننــده بخواهــد کــه بــه 
ــم.  ــده را ببینی ــتیم رانن ــا نمی توانس ــد. م راه بیافت
اگــر تــا چنــد دقیقــۀ دیگــر موتــر حرکــت 
ــر جــان  ــۀ سرنشــینان موت ــاالً هم ــرد، احتم نمی ک
ــیدن  ــا رس ــادی را ت ــواری های زی ــد. دش می دادن
ــتانبول راه  ــدیم. از اس ــل ش ــتانبول متحم ــه اس ب
ــن  ــب از ای ــد ش ــا. بای ــوی بلغاری ــه س ــدم ب افتی
ــا را  ــر م ــه 3۰ نف ــک ب ــتیم. نزدی ــیر می گذش مس
در ایــن راه بــه رهنمایــی دو قاچــاق بــر همراهــی 
ــح در  ــت صب ــا هش ــب ت ــت ش ــرد. از هش می ک
ــناک  ــای ترس ــان جنگل ه ــی در می ــیر نامعلوم مس
ــد  ــت گفتن ــران در نهای ــاق ب ــم. قاچ ــزل کردی من
ــا راه را  ــد؛ م ــف کنی ــا توق ــن ج ــما در ای ــه ش ک
یافتــه بــر می گردیــم! ده ســاعت دیگــر بــا شــکم 
ــران  ــا قاچــاق ب ــم؛ ام گرســنه منتظــر آن هــا ماندی

برنگشــتند. دوبــاره راه اســتانبول در پیــش گرفتیــم 
ــن شــهر برگشــتیم.  ــه ای ــاد ب ــزل زی ــس از من و پ
از مســیر  افتیدنــد و  باردیگــر راه  قاچاق بــران 
جنگل هــای بلغاریــا بــا مســافران حرکــت کردنــد. 
این بــار مســیر درســت را در پیــش گرفتــه بودیــم. 
پــس از گذشــتن از خــم و پیچ هــای فــراوان و دو 
شــب و دو روز گرســنگی و تشــنگی به صربســتان 
رســیدیم. از آن پــس خــود را بــه مأمــوران پولیــس 
تســلیم کردیــم و رســیدیم بــه جرمنــی! ایــن 
ــه نظــر  ــان و نوشــتار شــاید ســاده ب مســیر در زب
ــان  ــم م ــه دل ــت ک ــن اس ــت ای ــا حقیق ــد؛ ام رس
ــان  ــرای همــۀ هموطن را از زندگــی ســیاه کــرد. ب
ــوق  ــز ش ــه هرگ ــم ک ــه می نمای ــان توصی گرامی م
ــا را از راه پــر خطــر قاچــاق در  ــه اروپ رســیدن ب

ــد.  پیــش نگیرن
و  اســت  مســأله  یــک  اروپــا  بــه  رســیدن 
اروپایــی  کشــورهای  در  مسکن گزین شــدن 

دیگــر. مســألۀ 
ــه  ــی و ب ــورهای اروپای ــه کش ــن ب ــیِل مهاجری س

ویــژه آلمــان، ســبب شــده اســت کــه پرونده هــای 
ــورده در  ــت ناخ ــی دس ــوی افغان ــزاران پناهج ه
ــی در  ــن افغان ــد. مهاجری ــی بمان ــور باق ــن کش ای
ــا  ــان در کمپ ه ــان همچن ــزرگ آلم ــهرهای ب ش
بــه ســر می برنــد و شــمار انــدک آن هــا صاحــب 
افغانــی  مهاجریــن  شده اند.دسترســی  اتــاق 
بــه کورس هــای زبــان دشــوارتر از مهاجــران 
کشــورهای عــراق و ســوریه اســت. دولــت 
ــد.  ــادی می دان ــی را اقتص ــران افغان ــان مهاج آلم
از همیــن رو، در مقایســه بــا مهاجــران کشــورهای 
ــا  ــرای آنه ــری ب ســوریه و عــراق تســهیالت کمت
در نظرگرفتــه شــده اســت. ســفر رییــس جمهــور 
ــۀ  ــع بینان ــر واق ــخنرانی غی ــن و س ــه برلی ــی ب غن
ــه مهاجــران دشــوارتر گردانیــد.  او؛ وضعیــت را ب
آقــای غنــی بــه آلمان هــا طــوری حــرف زده بــود 
ــگار  کــه گویــی افغانســتان گل و گــذار اســت. ان
ــت!  ــن اس ــای زمی ــن جغرافی ــتان امن تری افغانس
مســیر  خم وپیچ هــای  و  راه  تــرس  اکنــون 
طوالنــی یــک طــرف قــرار گرفتــه اســت و 
ــر.  ــوی دیگ ــان در س ــورت از آلم ــراج و دیپ اخ
ــی  ــگار در صحبت های ــوان یــک خبرن ــه عن ــن ب م
ــتم؛  ــان داش ــم آلم ــی مقی ــران افغان ــا مهاج ــه ب ک
همــه از این کــه مبــادا روزی اخــراج شــوند، 

کابــوس می بیننــد. نگرانــی آن هــا قابــل درک 
اســت. اکثریــت ایــن مهاجــران بــا مصــرف پــول 
ــه  ــن ســر در کــف دســت، ب ــا گرفت هنگفــت و ب
ــه کشــور  ــا ب ــر آنه ــاال اگ ــد. ح ــیده ان ــا رس اروپ
برگردانــده شــوند، چــه اتفــاق بدتــر از ایــن 
ــا در  ــاد آنه ــش زی ــه بخ ــر این ک ــد. بدت می توان
ــا  ــت ب ــد. در صحب ــی ندارن ــم مصونیت ــل ه داخ
شــمار زیــادی از مهاجریــن، آنهــا از وضعیــت بــد 
ــد. شــماری از  ــاد کردن ــان ی ــی ش روحــی و روان
مهاجریــن از تشــویش فــراوان بــه تکلیــف روانــی 

مبتــال شــده اند. 
بــه رغــم هجــوم بی ســابقۀ مهاجریــن بــه آلمــان؛ 
ترحــم مــردم ایــن کشــور مثال زدنــی اســت. 
ــای ضــد مهاجــر،  ــدک گروه ه ــه جــز شــمار ان ب
ــم  ــانی و ترح ــی انس ــا نگاه ــا ب ــت آلمان ه اکثری
ــا  ــه آنه ــرده و ب ــورد ک ــن برخ ــا مهاجری ــز ب آمی

کمــک می کننــد. 

سه بار 
ُمردم 

و زنده 
شدم

پاکستان: 

طالبان را به دو بخش خوب 
و بد تقسیم می کنیم

الری حامل مهاجران افغان 
در صربستان واژگون شد

رییس دستگاه دیپلماسی پاکستان روز دوشنبه مدعی شد که البی ها و 
تالش های دیپلماتیک پاکستان مانع از پذیرفته شدن هند به عنوان عضو 

جدید گروه تأمین کنندگان هسته یی )NSG( شد.
نخست  شریف  نواز  محمد  گفت:  خبرنگاران  در جمع  عزیر  سرتاج 
تامین کنندگان  به سران 1۷ کشور عضو گروه  پاکستان شخصًا  وزیر 
هسته یی نامه نوشت و این اقدام تاثیر بسیاری در مخالفت اعضای این 

گروه با عضویت هند در آن داشت.
در نشست اخیرا مقامات عالی 48 کشور عضو گروه تامین کنندگان 
این  در  هند  عضویت  با  جنوبی،  کره  پایتخت  سئول  در  ای  هسته 
گروه موافقت نشد اما تالش های دهلی نو با حمایت واشنگتن برای 

عضویت در این گروه ادامه دارد.
سرتاج عزیز در پاسخ به سوالی درخصوص طالبان افغانستان با بیان 
اینکه دولت پاکستان طالبان را به دو گروه ›طالبان خوب‹ و ›طالبان بد‹ 
تقسیم می کند، گفت: دولت پاکستان در تالش است تا طالبان خوب را 

پای میز مذاکرات صلح افغانستان حاضر کند.
از  به  عالقمند  کنونی  شرایط  در  طالبان  که  گفت  حال  عین  در  وی 

سرگیری مذاکرات صلح به نظر نمی رسد.
این مقام عالی پاکستان همچنین گفت که پاکستان تصمیم به اقدامات 
شدید علیه علیه تمام گروه های طالبان در مناطق قبیله در شمال غربی 

کشور )مناطق مرزی با افغانستان( گرفته است.

واژگون  صربستان  در  افغانستانی  عمدتًا  پناهجویان  حامل  الری  یک 
شده و شماری از سرنشینان آن زخمی شدند. در عین زمان، پولیس 

یونان چند تن را به ظن قاچاق انسان بازداشت کرده است.
تلویزیون دولتی صربستان گزارش داده است که یک موتر الری حامل 
2۹ مهاجر در این کشور واژگون شده است و بسیاری مهاجران داخل 

آن زخمی شدند.
جنوب  در  شنبه  یک  ظهر  ترافیکی  حادثه  گزارش،  این  براساس 
صربستان رخ داده است. شش فرد با جراحت های شدید به شفاخانه یی 

در جنوب نیش، شهر بزرگ صربستان منتقل شدند.
نداد.  بیشتر  جزئیات  اما  کرد  تایید  را  حادثه  این  صربستان  پولیس 
براساس گزارش تلویزیون دولتی صربستان، بیشتر مهاجران داخل این 

الری از افغانستان بوده اند که از محل حادثه با راننده فرار کرده اند.
توافقنامه  و  بالقان  کشورهای  و  یونان  مرز  شدن  مسدود  زمان  از 
آورند  می  رو  قاچاقبران  به  مهاجران  بسیاری  ترکیه،  با  اروپا  اتحادیه 
تا با پرداخت پول از راه های غیرقانونی خود را به کشورهای اروپای 

شمالی و مرکزی برسانند.
بازداشت چند تن در یونان

در همین حال، پولیس یونان گفته است که پنج تن را به ظن قاچاق 
انسان در دو عملیات جداگانه در شهر سالونیک دستگیر کرده است. 
این افراد می خواستند حدود 53 مهاجر افغان و سوریایی را از مرز 

شمالی یونان به مقدونیه انتقال بدهند.
در این عملیات، 18 مهاجر از افغانستان و سوریه دستگیر شده اند که 
قرار بوده است با دو موتر مسافربری به یک محل ناشناس در مقدونیه 

انتقال یابند.
گفته شده است که هر مهاجر به رانندگان این دو موتر و دو شخص 
دیگر که در یک موتر سومی به دنبال آنها بوده اند، 11۰۰ یورو پرداخته 

اند.
مهاجر   35 با  شنبه  یک  روز  نیز  مسافربری  بس  راننده یک  همچنین 
از افغانستان، ایران و پاکستان در منطقه مرزی در فاصله یک ساعت 
دورتر از سالونیک دستگیر شد. گفته شده است که هر مهاجر 5۰ یورو 
به قاچاقبران پرداخته بودند تا آنها را از مرز عبور دهند. تالش ها برای 

عبور از مرز در روز های اخیر افزایش یافته است.


	Button 2: 
	Button 3: 


