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صفحه 6

هيچ چيز نمي تواند مانع از رسيدِن مردي به هدفش شود كه نگرِش ذهنِي 
درستي دارد و هيچ چيز نمي تواند به مردي كمك كند كه نگرِش ذهنِي 

نادرستي دارد.

توماس جفرسون

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

کوچی جانشین کرزی 

غنـی از کـرزی سبقت ُجست!

بازی خونین ـ سیستم معیوب ـ 
سیاست رازآلود ـ ستون پنجم؛

این همه هر روز از مردم 
ما قربانی می گیرد

پاکستان راه های بازگرداندن سریع 

مهاجرین افغانی را بررسی می کند

»کشتار جمعی سربازان پولیس 
یک دسیسه بود«

از صفحه فیسبوک احمد ولی مسعود
شــکی نســیت کــه رهبــری ائتالفــی نظــام موجــود تــا هنــوز که 
ــا مــواد توافقنامــه  ــه دو ســال می شــود قادرنیســت ت نزدیــک ب
ــدۀ  ــکیل باقاع ــه تش ــه ب ــد ک ــی را بردارن ــق و قدم های را تطبی
ــتم  ــن سیس ــس دوام ای ــا نف ــد. ام ــی برس ــدت مل ــت وح دول
ــدای نامعلــوم، خــود دلیــل و زمینه ســاز وقــوع  معیــوب و آجن
ــده  ــور گردی ــا در کش ــا و بحران ه ــن، تنش ه ــوادث خونی ح
اســت. در وجــود ایــن سیســتم ناقــص، حــدود صالحیت هــا، 
ــخگویی ارکان و نهادهــای نظــام چنــان  مســوولیت ها و پاس
ــدرت درون و  ــدد ق ــز متع ــه مراک ــد ک ــده ان ــط ش ــم خل باه
ــه  ــا آگاهان ــا ن ــه ی ــه ســاده گی، آگاهان ــت هریــک ب ــرون دول بی
ــور را  ــتخباراتی، کش ــتگاهای اس ــا دس ــی ب ــد در تبان مي توانن

بی ثبــات ســازند.
در ایــن بــازی خونیــن هــر کــه قــدرت و جایــگاه اش و روابــط 
اســتخباراتی اش ســنگین تر، قــوت و ظرفیــت تبــاه کــن و 

ــتر. ــازی اش بیش ــات س بی ثب
سلســلة حــوادث وحشــتناک روزمــره، چنــان غیــر قابــل پیــش 
بینــی، پیچیــده و دور از انتظــار اتفــاق مــی افتنــد کــه تفکیــک 
ــت و داعــش  ــای دول دوســت و دشــمن، تشــخیص ســتون ه
ــد مغشــوش  ــن رون ــح را در ای ــگ و صل ــی حقیقــت جن و حت
ســاخته و امنیــت روانــی مــردم را نابــود کــرده اســت. اصــرار بر 
ــی  ــد بخشــی از اســتراتیژی بازیگران ــن وضعیــت میتوان دوام ای
ــر  ــن ت ــر روز خونی ــا را ه ــردم م ــه پیکــر کشــور و م باشــد ک

مــی گردانــد.
تــا چنــد مــاه باقــی از معیــاد توافقنامــه اگــر ایــن سیســتم پُــر 
ــد،  ــر اساســی نیای ــوب اصــالح نشــود و تغیی از تناقــص و معی

ادامــة آن بــرای مــردم مــا غیــر قابــل تحمــل میگــردد.
آیــا بــه خــاک و خــون کشــانیدن افســران جــوان ایــن ســرزمین، 
گــره هـــی از راز آلــوده گــی سیاســت دولتمــردان بــاز خواهــد 
کــرد و وحشــت طالبانــی را صادقانــه اعتــراف خواهنــد نمــود؟

ــان  ــارک رمض ــاه مب ــب م ــه ش ــوان جمع ــهدای ج ــه روح ش ب
ــدای  ــان از خ ــدار ش ــای داغ ــواده ه ــه خان ــم و ب ــا مینمائی دع

ــم. ــتدعا داری ــل اس ــر جمی ــال صب متع

مداخله در قضا و دادستانی
صفحه 3 جرم پنداشته می شود
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روز پنجشـنبة هفتـة گذشـته، کابـل یـک بـارِ 
دیگـر شـاهِد یکـی از خونین تریـن رویدادهای 
چنـد سـال اخیـِر خـود بـود؛ رویـدادی کـه در 
به صورتـی  را  جامعـه  غفـران  مـاه  بحبوحـة 
انتحـاری،  عامـل  دو  کـرد.  شـوکه  کم سـابقه 
کارواِن موترهـای پولیس را در مسـیر راه وردک 
ـ کابـل هـدف قـرار دادنـد و دریایـی از خـون 
به پـا کردنـد. در ایـن حملـه 30 تـن از افسـراِن 
جـوان که تـازه از مرکـز آموزشـِی پولیس فارغ 
شـده بودند، کشـته شـدند و نزدیک بـه 60 تِن 

دیگـر جراحـت برداشـتند.
 هرچنـد کابـل در سـه دهـة گذشـته، همـواره 
شـهری زخمـی و خسـته بـوده، ولـی گاهـی 
حوادثـی در ایـن شـهر رخ داده کـه به شـدت 
روان جمعـِی شـهرونداِن کشـور را تـکان داده 
اسـت. رخـدادِ روزِ پنجشـنبه بدون شـک یکی 
فضـای  در  کـه  بـود  حـوادث  این    دسـت  از 
زیـادی  واکنش هـای  و  سـروصداها  جمعـی 
حملـه  ایـن  در  کـه  ویـژه  بـه  برانگیخـت،  را 
شـمارِ زیـادی از جوان تریـن افسـراِن پولیـس 
دهشـت افکنان  دسـته جمعی شـکارِ  به صـورِت 

شـدند. 
بررسـی ایـن حملـه، طبیعتـًا یکـی از وظایـِف 
نهادهـای امنیتـِی کشـور می توانـد باشـد، اما به 
دلیـل این کـه نشـانه های یـک غفلِت بـزرگ در 
ایـن حادثـه مشـهود اسـت، بایـد از همین حاال 
نسـبت به پیامدهای آن محتـاط بود. در حوادثی 
این گونـه وقتـی پـای مسـوولیت و پاسـخ گویی 
مطـرح می شـود، رهبـران و مقام هـای مسـوول 
خـود  چگونـه  کـه  گرفته انـد  یـاد  به خوبـی 
بـارِ  زیـر  از  احساسـی  گفتـِن جمـالِت  بـا  را 
مسـوولیت نجـات دهنـد. ریاسـت جمهوری و 
ریاسـت اجرایـی ایـن حادثـه را مثِل همیشـه با 
جمـالِت تکـراری و خسـته کن تقبیـح کردنـد. 
گویـا بـا تقبیـح و گفتـِن این که »دشـمنان دیگر 
تـاب مقاومـِت رو در رو بـا نیروهـای امنیتی را 
ندارنـد«، می تـوان مسـوولیِت خود را بـه عنوان 
امنیـت  تأمیـن  برابـِر  در  کشـور  ایـن  رهبـراِن 

جانـی و مالـِی مـردم پایان یافتـه تلقـی کـرد. 
سـوال های زیـادی مثـل همیشـه کـه در مـورد 
چنیـن رویدادهایـی می تواننـد مطـرح شـوند، 
در رابطـه بـا ایـن حادثـه نیـز وجـود دارنـد. 

چگونـه مسـووالِن امنیتی و متولیـاِن امور چنین 
پیش فرضـی را مـورد توجـه قـرار نـداده بودند 
کـه به صـورِت دسـته جمعی و آن هـم در فاصلة 
پولیـس  موترهـای  کاروان  هـم،  بـه  نزدیـک 
انتقـال ندهنـد؟ آیـا بارهـا چنیـن حوادثـی  را 
در کابـل اتفـاق نیفتـاد و آیـا بارهـا مسـووالن 
انتقـال  و  نقـل  تاکتیک هـای  تغییـِر  از  امنیتـی 
سـخن نگفتنـد؟ پـس چـرا این بـار مسـووالن 
گذاشـتند  و  کردنـد  پیشـه  بی تفاوتـی  امنیتـی 
کـه فاجعه یـی مثـل فاجعـة روز پنجشـنبة کابل 

تکـرار شـود؟ 
در  امنیتـی  مسـایل  تحلیل گـران  از  بسـیاری 
فاجعـه  ایـن  وقـوع  از  پـس  کـه  تحلیل هایـی 
انجـام دادنـد، از سـتون پنجم به عنـوان یکی از 
عوامـِل ایـن رویـداد سـخن گفته انـد. برخی ها 
نیـز شـک و گمان هایـی را در مـورد انجـامِ این 
حملـه مطـرح کرده انـد. بـه گفتـة ایـن افـراد، 
هنـوز مشـخص نیسـت کـه عامـالن انتحـاری 
خود را در مسـیر کارواِن موترهای این افسـران 
جـوان قـرار داده بودنـد و یـا عمـاًل در داخـل 

بودند. موترهـا 
 در این کـه غفلتـی بزرگ در انتقال این افسـران 
صـورت گرفتـه، هیچ جـای تردید نیسـت؛ ولی 
مسـأله زمانی پیچیده می شـود کـه در عقِب این 
غفلـت تعمـدی اعمال شـده باشـد. این حدس 
و گمان هـا وجـود دارنـد و تـا زمانـی کـه بـه 
صـورِت جـدی مسـأله واکاوی نشـده باشـد، 
بـدون شـک برخـی از مسـووالِن امنیتـی نیـز 
می تواننـد در مظـان اتهـام قرار داشـته باشـند. 
جالـب این جاسـت کـه پس از گذشـت بیشـتر 
از چهل وهشـت سـاعت از ایـن حادثـه، هنـوز 
هیچ یـک از مسـووالن امنیتـی در هیـچ موقعیت 
و پسـتی بازداشـت نشـده اند. آیـا واقعـًا هیـچ 
یـک از مسـووالِن امنیتـی در این رویـداد دخیل 
نبوده انـد؟ آیـا کسـانی نبوده انـد کـه بـه عنـوان 
سـتوِن پنجـم در انجـام ایـن حادثة ضد بشـری 

عمـل کرده باشـند؟
جـاِن  بـا  سـطحی  برخوردهـای  متأسـفانه   
انسـان ها کـه از سـوی دولـت اعمـال می شـود، 
زمانـی  هـر  در  را  حـوادث  این گونـه  بـروزِ 
محتمـل کرده اسـت. اگر دولـت در برابر چنین 
حمالتـی از خـود سـهل انگاری نشـان نمـی داد 

عوامـل  و  ریشـه ها  دنبـال  بـه  جدیـت  بـا  و 
حـوادث می رفـت، بـدون شـک حـاال حادثـة 

روز پنجشـنبه رخ نـداده بـود.  
باعـث  دولـت،  تکـراری  غفلت ورزی هـای 
شـده اسـت کـه طالبـان جنایت پیشـه، همـواره 
در  باشـند.  داشـته  را  فاجعـه  ایجـاد  فرصـِت 
فضـای مجـازی البتـه ایـن حادثـه از زوایـاِی 
گوناگونـی بررسـی شـده اسـت. برخی هـا بـا 
ابـراز احساسـات و تأمـل در ناکاره گی نهادهای 
کشـفی و اسـتخباراتی، به این حادثـه نگاه کرده 
انـد و برخـی دیگـر تـالش ورزیـده انـد کـه با 
موشـکافی در نـوع نگـرِش عامالن ایـن حادثه، 

بـه آن بپردازنـد. 
یکـی از کاربران شـبکه های اجتماعی کـه اتفاقًا 
از دین پژوهـاِن نام آشـنای کشـور اسـت، پـس 
از ایـن حادثـه در صفحـه اش از افـول اخـالِق 
بـه  سیاسـی سـخن گفتـه و مسـأله را  اسـالمِ 
صـورِت جالبـی پیچیـده کـرده اسـت. بـه باور 
ایـن دوسـِت دین پژوه کـه هم دردِ دیـن دارد و 
هم درد انسـان، نوعی از قرائت فقهی از اسـالم 
کـه برخی هـا بـه آن تمسـک می جوینـد، چنین 
فرصتـی را بـه آن هـا داده که از نظـِر اخالقی به 
تبعـات اعمال شـان توجـه نکننـد و یـا از ایـن 

منظـر، آن هـا را توجیـه کنند.  
بـه هـر حـال، نسـبت بـه حادثـة روز پنجشـنبه 
پرداخـت،  می تـوان  گوناگونـی  زوایـای  از 
ولـی عمدتریـن نـگاه این اسـت کـه طالبـان با 
کشـتار و ویرانـی بـه همـان راهـی می روند که 
فاشیسـم در قـرن بیسـتم رفـت. نـگاه مولـوی 
هیبـت اهلل رهبـِر تـازۀ طالبـان بـه انسـان، همان 
نگاهـی اسـت کـه هیتلر و موسـولینی به انسـان 
داشـتند. میـان این هـا هیچ تفاوتی وجود داشـته 
نمی توانـد. نمی تـوان بـه دلیـل این کـه مولـوی 
هیبـت اهلل خـود را مسـلمان می دانـد، او را تافتة 

جدابافتـه از دژخیمـاِن تاریـخ دانسـت. 
طالبـان پـس از مـرِگ دومیـن رهبِر خـود گفته 
شـک  بـدون  و  می گیرنـد  انتقـام  کـه  بودنـد 
ایـن حادثـه می توانـد در همیـن راسـتا بررسـی 
شـود، کمـا این کـه طالبـان تـا بـه امـروز هیـچ 
دسـتاوردی بـه جـز قتـل و کشـتار نداشـته اند. 
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چگونه پنجشنبۀ 

 

مـورد حملـه قـرار گرفتـِن کاروان پنجصدنفـرِی دانشـجویان 
پولیس در کابل، گِپ سـاده یی نیسـت که از کنـارِ آن به راحتی 
رویـداد واضـح بـود کـه دسـِت  بگذریـم. در همـان آغـازِ 
پلیـدی از درون در خلـِق آن تـالش کـرده تـا پنجصـد جواِن 
آموزش دیـده را بـه قتلـگاه بفرسـتد. امـا اظهاراِت سـخنگوی 
ریاسـت جمهوری، نشـان می دهد کـه ارگ ریاسـت جمهوری 
تمایلـی بـه بررسـی جـدِی ایـن رویـداد نـدارد. زیرا بـه باور 
مـا، قبـل از این کـه طالبـان را قاتـالِن ده هـا سـرباز و افسـر 
جـواِن پولیـس بدانیـم، بایـد آن عده از مسـووالِن پولیسـی که 
عامدانـه پنجصـد تـن دانشـجو را از اکادمـی نظامـی والیـت 
میـدان وردک بـه مسـلِخ کابـل فرسـتاده اند، قاتـالن و عامالِن 

اصلـِی رویـداد روزِ پنجشـنبه بدانیم. 
این کـه همـة آنان کشـته و یا زخمی نشـدند، امری جداسـت؛ 
امـا قرینه هـا نشـان می دهنـد کـه نقشـه یی شـوم برای کشـتِن 
همـة آن هـا طـرح شـده بـوده اسـت. این کـه پنجصـد افسـر 
بـدون در نظرداشـِت تدابیـِر خـاِص امنیتی، یک جا به سـمِت 
نیـِت  کـه  می دهـد  نشـان  خـود  می شـوند،  کابـل  فرسـتاده 
پلیـدی در کار بـوده اسـت. زیـرا هیـچ منطقـی قبـول نـدارد 
کـه ایـن تعـداد از سـربازان و افسـران وطـن، به یـک والیِت 
ناامـن کـه هشـتاد درصـِد در کنتـرِل طالبـان اسـت، فرسـتاده 
شـوند تـا درس بخواننـد و بعد، عقـل حکم نمی کنـد که این 
تعـداد افسـراِن جدیـد وزارت داخلـه، از راهی ناامـن و بدون 

تمهیـداِت الزمِ امنیتـی بـه کابل فرسـتاده شـوند. 
فرسـتادِن صدهـا سـرباز از راهِ زمینـی آن هـم بـا ایـن سـطِح 
نـازِل امنیتـی، یقینـًا خالِف احتیـاِط نظامیان در شـرایط جنگ 
اسـت. مـا بارهـا گفتیم که سـتون پنجـم در داخِل نظام اسـت 
و بایـد تصفیـه شـود. نمونة این ادعاهـا را در سـطِح وزارت، 
نمونه هـا  ایـن  داشـته ایم.  هـم  امنیـه  فرماندهـی  و  والیـت 
شـکل های عریـان و برهنـه از فعالیـِت سـتوِن پنجـم بوده اند؛ 
امـا متأسـفانه هیـچ اقدامـی در برابـِر آن هـا صـورت نگرفتـه 
و برعکـس، تـالش شـده کـه آنـان پاک تریـن و صادق تریـن 
مسـووالِن دولتـی جلـوه کننـد و هـر روز بیشـتر از گذشـته 

بگیرند. ترفیـع 
اگرچـه معلـوم نیسـت کـه در مـورد فرمانـده امنیـة والیـت 
میـدان وردک چـه تصمیمـی گرفتـه خواهد شـد، امـا رویداد 
روزِ پنجشـنبه کـه صدهـا دانشـجوی اکادمـی پولیـِس میـدان 
وردک را نشـانه گرفـت نیـز نمی توانـد بی ارتبـاط بـا افشـا 
شـدِن خیانـت فرمانده امنیة آن والیت باشـد. ولی مسـلمًا ُکِل 
مسـأله همین نیسـت. یعنـی مقصِر ایـن رویداد، تنهـا فرمانده 
امنیـة میـدان وردک نمی توانـد باشـد و هسـتند دسـت های 
دیگـر و بزرگ تـری کـه در اداراِت دولتـی در پسـت های مهم 
تکیـه زده انـد و ایـن رویـداد و رویدادهای مشـابه را طراحی 

و اجـرا می کننـد.  
حـاال وزارت داخلـة کشـور، باید بـه گونة جدی ایـن رویداد 
را بررسـی کنـد و در جریـان بررسـی، هیـچ سـهل انگاری و 
مصلحتـی صـورت ندهـد. زیـرا آن چـه پـس از ایـن رویـداد 
دیـده و شـنیده می شـود، نشـان از ضربـه زدن بـه پولیـس از 
داخـل دارد. روایـِت برخـی از نجات یافتـه گان و برخـی از 
زخمی هـای رویـداد از این قرار اسـت که یک یـا دو انتحاری 
از خـودِ محـل و آدرس اولـی، در بس های حامِل دانشـجویان 
جابه جـا شـده اند و خـود را در کابل انفجـار داده اند. در عین 
حـال، نشـانه هایی از این کـه یـک موتـِر حامِل مـواد انفجاری 
و یـا کـدام انتحـارِی پیـاده خـودش را بـه کاروان پولیس زده 
باشـد، در روایت هـای شـاهدان و زخمی های رویـداد وجود 
نـدارد و فقـط یـک روایـِت رسـمی موجـود اسـت. بنابراین 
وزارت داخلـة کشـور بایـد ایـن رویـداد را تا ریشـه بررسـی 
کنـد. زیـرا شـواهد و قراین نشـان می دهنـد که رویـداد اخیر 
نیـز ماننـد رویدادی کـه چند ماه پیـش در قطعـة محافظت از 
رجـال برجسـتة کشـور رخ داد، بـا همـکاری دسـت هایی در 
درون صـورت گرفتـه اسـت، اما متأسـفانه تا کنـون هیچ خبر 
و نشـانی از نتایـج تحقیقـات دربارۀ رویداد قطعـة حفاظت از 
رجـال برجسـته دیده نمی شـود و گویـی هیـأت حقیقت یاب 

پرونده را بسـته اسـت. 
اکنـون جدیـت و تعهــِد رهبـرِی وزارت داخلـه الزم اسـت 
تـا ایـن قضیـه بـه گونـة قاطـع و شـفاف بررسـی شـود تـا 
هـم خیانـت کاران بـه سـزای عمل  شـان برسـند و هـم تدابیر 
ویژه یـی بـرای جلوگیـری از تکـرارِ ایـن نوع حـوادث اتخاذ 

 . گردد

رویداد پنجشنبه 
باید دقیق بررسی شود

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1813    شنبه        12 سرطان /      تیر       y    1395   27  رمضان ا لمبارک  y 1437   2 جو ال ی   2016

غفلت ورزی هــای تکــراری دولــت، باعث شــده اســت كــه طالبان جنایت پیشــه، 

همــواره فرصــِت ایجــاد فاجعــه را داشــته باشــند. در فضــای مجــازی البتــه 

ــراز  ــا اب ــی بررســی شــده اســت. برخی هــا ب ــاِی گوناگون ــه از زوای ــن حادث ای

ــن  ــه ای احساســات و تأمــل در ناكاره گــی نهادهــای كشــفی و اســتخباراتی، ب

حادثــه نــگاه كــرده انــد و برخــی دیگــر تــاش ورزیــده انــد كــه بــا موشــکافی 

در نــوع نگــرِش عامــان ایــن حادثــه، بــه آن بپردازنــد
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رییس جمهور حین گشایش مرکز عدلی و قضایی:

مداخله در قضا و دادستانی جرم 
پنداشته می شود

مرکـز عدلـی و قضایی مبـارزه با فسـاد اداری 
حضـور  بـا  )10تیر/سـرطان(  پنج شـنبه  روز 
رییس جمهـور، رییـس اجرایـی و شـماری از 
ارگ ریاسـت  وزرا و رؤسـای حکومتـی در 

جمهـوری گشـایش یافـت.
پرونده هـای  بررسـی  به منظـور  مرکـز  ایـن 
بـرای  اختصاصـی  محکمـة  و  اداری  فسـاد 

اسـت. شـده  ایجـاد  آن هـا  بـه  رسـیده گی 
پـس از ایـن، تمامـی پرونده هـای فسـاد مالی 
و اداری مقام هـای ارشـد حکومتـی به شـمول 
وزیـران، والی هـا و معاونـان پیشـین و برحال 
حکومـت در ایـن مرکز بررسـی خواهد شـد.
رییسـجمهور غنـی در مراسـم آغاز بـه کار این 
مرکـز گفـت کـه ایـن مرکـز بـر بنیـاد قانـون 
اساسـی تشـکیل شـده و بـا دقت، سـرعت و 

قاطعیـت عمـل می کنـد.
بـه گفتـة آقـای غنـی، تمـام کارمنـدان مرکـز 
عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا فسـاد اداری از 
تعییـن  عالـی  دادگاه  ُکل و  دادسـتانی  سـوی 

می شـوند.
رییـس اجرایـی نیـز حین گشـایش ایـن مرکز 
بیـان داشـت کـه ایـن نهـاد به کـدام منظـور 
هیچ کسـی  بـرای  و  نگردیـده  ایجـا  سیاسـی 
مجـال نخواهیـم داد تـا از ایـن نهـاد اسـتفادۀ 

سیاسـی کنـد.
آقـای عبـداهلل اطمینـان می دهد که ایجـاد این 
مرکـز در راسـتای تحقـق خواسـت مشـروع 
مـردم ایجا شـده و در مطابقت قانـون بودن و 
غیرسیاسـی عملکـردن آن را ضمانـت می کند.
بیـان  غنـی  اشـرف  محمـد  رییس جمهـور 
در  بـدون  قضایـی  و  عدلـی  مرکـز  داشـت: 
نظرداشـت موقـف حکومتـی افـراد از خـودم 
کـه رییس جمهـور هسـتم تـا پایین تریـن فـرد 

می کنـد. تطبیـق  را  قانـون  حکومتـی، 
آقـای غنـی افـزود: یک مثلـث واضـح وجود 
قانـون  اساسـات  و  قانـون  مطابـق  کـه  دارد 
اساسـی، جـرم، تعقیـب جـرم و فیصلـه باالی 
جـرم را تعیین کرده اسـت، از ایـن جهت پیام 
اساسـی حکومـت وحدت ملـی در امـر مبازه 

بـا فسـاد اداری قانونیت اسـت.
مبـارزۀ  راه  تنهـا  تأکیـد کـرد:  رییس جمهـور 
اسـت  ایـن  اعتبـار  ایجـاد فضـای  پی گیـر و 
کـه نهادهـای را که قانـون تعیین کرده اسـت، 

وظایـف خـود را انجـام بدهنـد.
او تصریـح کـرد: »هـم تجربة ما و هـم تجربة 
جامعـة جهانـی بـه وضاحـت نشـان می دهد، 
وقتـی بـاالی نهادهای مـوازی اتکا می شـود و 
یـا قانـون به صـورت سـلیقه یی تغییـر می کند، 
نتیجه یـی به دسـت نمی آیـد، بنابـر ایـن، تمـام 
فلسـفه و شـیوۀ کار مرکـزی عدلـی و قضایی 
اتـکا بـر قوانیـن اسـت، چـون تـا زمانـی کـه 

قانـون تطبیـق نگـردد بـاور و عدالـت تأمیـن 
نمی گـردد.«

بـه بیـان رییس جمهـور: بـا خطرهـای امنیتـی 
کـرده  پیشـرفت  اقتصـادی  برنامه هـای  و 
مبـارزه  بـا فسـاد  تـا زمانـی کـه  نمی توانیـم 
نکنیـم، از ایـن جهت ما ارادۀ سیاسـی خود را 

بـرای مبـارزه بـا فسـاد اظهـار می داریـم.
آقـای غنـی اذعـان داشـت: قـدم اول بـرای 
دوم  قـدم  و  اسـت  اراده  فسـاد،  بـا  مبـارزه 
تـا  نداریـم  اداره یـی  حـال  بـه  تـا  ظرفیـت. 
ظرفیـت مبـارزه بـا فسـاد را داشـته باشـد، بنٌا 
بایـد بـرای مرکـز عدلـی و قضایـی صالحیت 

بدهیـم و ظرفیـت ایجـاد کنیـم.
سـاخت:  خاطرنشـان  غنـی  اشـرف  محمـد 
سـه  بـاالی  بایـد  قضایـی  و  عدلـی  »مرکـز 
اصـل تأکیـد خـاص داشـته باشـد، اول دقـت 
کـه بـرای تفکیـک انسـان فاسـد و غیرفاسـد 
و تعقیـب آن هـا بایـد دالیـل موجـه وجـود 
سـال های  در  سـرعت،  دوم  باشـد.  داشـته 

گذشـته مـردم افغانسـتان شـاهد سـرعت در 
قضایـی  و  عدلـی  دسـتگاه های  فیصله هـای 
نبودنـد. نکتـة سـوم قاطعیت اسـت کـه معنی 
بـدون در  فیصله هـا  اسـت کـه  ایـن  آن  اول 

بگیـرد.« صـورت  شـخص  نظرداشـت 
او اذعـان کـرد: هیچ فـرد در هیچ مقـام دولتی 
حـق نـدارد در تحقیـق دادسـتانی و در فیصلة 
قضـا مداخلـه کنـد؛ چـون این کار جرم اسـت 
و مـا بـر اسـتقالل نهادهـای عدلـی و قضایـی 

می گذاریـم. ارج 
اشـرف غنـی بیان داشـت: تمـام اعضـای این 
مرکـز چـه از دادسـتان و چـه از محکمـه، از 
طـرف سـتر محکمـه و دادسـتانی ُکل تعییـن 
می گردنـد و در قسـمت اجرایـی آن دولـت 

مداخلـة نـدارد.
در سـویی دیگـر، دکتـر عبداهلل عبـداهلل رییس 
اجرایـی حکومـت وحدت ملـی در این برنامه 
گفـت: گشـایش ادارۀ عدلی و قضایـی مبارزه 
دولـت  ارادۀ  نشـان دهندۀ  اداری  فسـاد  بـا 
افغانسـتان در امر مبارزه با فسـاد اداری اسـت.
رییـس اجرایـی اضافـه کـرد: در پهلـوی ارادۀ 
بسـیار  مسـألة  قانـون  بـر  اسـتناد  سیاسـی، 
اساسـی اسـت و کسـانی کـه در ایـن مرکـز 
کامـل  اسـتقاللیت  بـا  می گردنـد  اسـتخدام 

گردیـد. خواهنـد  اسـتخدام 
بـه گفتـة رییـس اجرایـی: »در صورتـی کـه 
عملکـرد مرکزی عدلـی و قضایـی غیرقانونی 
و منفـی باشـد، دادسـتانی ُکل، وزارت داخلـه 
و سـتره محکمـه کـه اعضـای ایـن مرکـز را 
پاسـخ گو  مـردم  پیشـگاه  در  می گزیننـد،  بـر 

خواهنـد بـود.«
او اظهـار داشـت: ایـن نهـاد بـه کـدام منظـور 

هیچ کسـی  بـرای  و  نگردیـده  ایجـا  سیاسـی 
مجـال نخواهیـم داد تـا از ایـن نهـاد اسـتفادۀ 
سیاسـی کنـد؛ چـون موفقیـت ایـن نهـاد بـه 
مسـتقل بودن، قانونی بـودن و عادالنه بـودن آن 

. ست ا
او بـرای مـردم افغانسـتان اطمینـان می دهد که 
ایجـاد ایـن مرکز در راسـتای تحقق خواسـت 
مشـروع آنـان ایجـا شـده و در مطابقـت بـا 
قانـون بـودن و غیرسیاسـی عملکـردن آن را 

می کنـد. ضمانـت 
همزمـان بـا ایـن، فرید حمیـدی دادسـتان ُکل 
در برنامـة گشـایش مرکـز عدلـی و قضایـی 
اظهـار داشـت: ایجـاد مرکـز عدلـی و قضایی 
اطمینانـی اسـت بـرای مـردم افغانسـتان کـه 
قانـون  تأمیـن می شـود و حاکمیـت  عدالـت 

می آیـد. به وجـود 
آقـای حمیـدی اضافـه کـرد: مبـارزه با فسـاد 
تنهـا بـرای امـروز نیسـت، بلکـه بـرای ایجاد 
در  مـا  فرزنـدان  بـرای  آبرومندانـه  زنده گـی 

اسـت. نیز  آینـده 
چـون  کـرد:  تأکیـد  هم چنـان  ُکل  دادسـتان 
فسـاد در افغانستان ریشـه دار و گسترده است، 
مبـارزه بـا آن کار آسـانی نیسـت و روزهـا و 
ماه هـا را در بـر خواهـد گرفـت، امـا مـا برای 
آماده گـی  طوالنـی  و  دشـوار  مبـارزۀ  یـک 

داریم.
او تصریـح کـرد: مجموعـة از تجـارب خوب 
و بـد گذشـته مـا را بـرای سـاختن ایـن مرکز 
وادار سـاخته اسـت، تـا انسـجام، هم آهنگـی، 
تمرکـز و همـکاری را میـان نهادهـا عدلـی و 

قضایـی کشـور ایجـاد کنیم.
بی طرفانـه،  مـا  »مبـارزۀ  داشـت:  بیـان  او 
منصفانـه، بـا دقـت و قاطعیـت و غیرسیاسـی 
اسـت و اجـراآت ایـن نهـاد کامـاٌل آگاهانـه 
و بـا دیـد واضـح و دقیـق اسـت. قالب هـای 
مشـخصی وجـود دارد هرکسـی کـه در ایـن 
قالـب جـور می آیـد برایـش معافیـت وجـود 

نـدارد.«
او بـه مـردم اطمینـان می دهد کـه در قاطعیت 
ایـن اداره شـک نداشـته باشـند، چـون ایـن 

قاطعیـت تـوأم بـا دقـت خواهـد بود.
حکومـت در حالـی از ایجـاد ایـن مرکـز خبر 
می دهـد کـه بـا وجـود دوسـال تـالش بـرای 
در  پدیـده  ایـن  هنـوز  اداری،  فسـاد  محـو 
افغانسـتان یکـی از بزرگ تریـن مشـکالت بـه 

شـمار مـی رود.
قضیه هـای  می شـود  گفتـه  هـم،  سـویی  از 
ارشـد  مقام هـای  توسـط  کـه  فسـاد  بـزرگ 
حکومتی از گذشـته تـا کنون صـورت گرفته، 
هنـوز وجـود دارد و در این صورت مشـخص 
نیسـت حکومـت تا چـه حدی تـوان برخورد 

بـا پرونده هـای بـزرگ را خواهـد داشـت.
پرونده هـای شـماری  هرچنـد سـال گذشـته 
فسـاد  بـه  پیونـد  در  حکومتـی  مقام هـای  از 
ایجـاد حکومـت  آغـاز  در  دادگاهـی شـد و 
وحـدت ملـی نیـز پرونـدۀ بـزرگ کابل بانـک 
بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن پرونده هـای 
آن  نتایـج  امـا  شـد،  گشـوده  دوبـاره  فسـاد 
مطلـوب بـه نظـر نمی رسـد و تمـام متهمـان 
از  دور  و  افغانسـتان  از  بیـرون  در  بـزرگ 

می برنـد. سـر  بـه  حکومـت  دست رسـی 
افغانسـتان در آخرین گزارش منتشـر شـده از 
سـوی سـازمان شـفافیت بین المللـی از نظـر 
فسـاد در بخـش دولتـی، بـا کسـب 11 امتیـاز 
جایـگاه 166 را به دسـت آورده و مقـام سـوم 

را در جهـان دارا اسـت.
ایـن درحالیسـت که پیـش از ایـن حکومتهای 
پیشـین نیـز چندیـن مرکـز بـرای مبـارزه بـا 
فسـاد اداری در افغانسـتان ایجـاد کردنـد، امـا 
نتوانسـتند کـه اعتمـاد جامعـه جهانـی و مردم 
افغانسـتان را بـه دسـت بیاورنـد و جلو فسـاد 
را بگیرنـد، اکنـون دیـده شـود کـه ایـن مرکز 
جدیـد چـه کاری در برابـر فسـاد اداری انجام 

خواهـد داد؟  

افغان حکومت په امنیتي لیکو کې 

د زملکیو یا نویو ځوانانو د شتون 

په اړه څېړنه کوي.

د ولسمرش غني د ویاند مرستیال 

وايي، حکومت  پال  مینه  دواخان 

ژمن دی چې په امنیتي لیکو کې د 

کم عمره ځوانانو د استخدام مخه 

ونیيس.

حقونو  برشي  د  افغانستان  د 

جګړې  د  هم  کمېسیون  خپلواک 

په میدانونو کې د زملکیو د شتون 

موضوع د اندېښنې وړ ګڼي.

چې  وايي  ماڼۍ  ولسمرشۍ  افغانستان  د 

لیکو  په  ځواکونو  امنیتي  د  غني  ولسمرش 

کې د کم عمره ځوانانو د شتون د معلومولو 

په هدف د څېړنو امر کړی دی.

د ولسمرش غني د ویاند مرستیال دواخان 

ته  راډیو  ازادي  په ورځ  پال د جمعې  مینه 

ییزو  سیمه  د  کې  مواردو  ځینو  په  وویل، 

عمره  کم  یا  زملکي  کې  لیکو  په  پولیسو 

ځوانان لیدل شوي، خو حکومت ژمن دی 

په  اصولو رسه سم  نړیوالو  او  د ميل  چې 

امنیتي ځواکونو کې د کم عمره ځوانانو د 

نیولو یا استخدام مخه ډب کړي.

نوموړي زیاته کړه:

»ولسمرش ټولو امنیتي ارګانونو ته هدایت 

دغه  کې  افغانستان  ټول  په  چې  ورکړی 

راپور  یو مفصل  او ورسته  ستونزه وڅېړي 

افغانستان  د  کړي،  وړاندې  ته  ولسمرش 

ته  ارګان  هیڅ  صورت  هیڅ  په  حکومت 

اجازه نه ورکوي چې کم عمره ځوانان او 

لیکو  په  ځواکونو  امنیتي  د  دې  ماشومان 

کې استخدام يش.«

د  حقونو  د  برش  د  کې  ورستیو  دې  په 

څارونکو نړیوال سازمان یا »هیومن رایست 

واچ« ویيل چې، افغان حکومت د پوځي 

ډوله ډلو په لیکو کې د کم عمره ځوانانو د 

جذب په مخنیوي پاتې راغلی دی.

دغه سازمان ویيل چې د دغه هېواد د سیمه 

ییزو پولیسو په لیکو کې د کم عمر ځوانان 

ګامرل شوي دي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې 

په  برخه کې  په  قاچاق  د  انسان  د  په ورځ 

خپل کلني راپور کې د هغو هېوادونو لست 

په کې ماشومان د  هم خپور کړ کوم چې 

جګړې لپاره استخدامېږي.

د  نوم  افغانستان  د  کې  راپور  دغه  په  خو 

هغه هېوادونو د لست څخه وایستل شوی 

لپاره  جګړې  د  ماشومان  چې  کوم  وو 

استخداموي.

د  برش  د  افغانستان  د  کې  وخت  ورته  په 

حقونو د خپلواک کمېسیون ویاند رفیع الله 

په پرتله په  بېدار وايي، که څه هم د پخوا 

پوځي ډوله لیکو کې د ماشومانو نیول کم 

شوي خو ال هم په دغو لیکو کې د دوی 

شتون د اندېښنې وړ دی.

هغه زیاته کړه:

خپلواک  حقونو  د  برشي  د  افغانستان  »د 

کمېسیون په دې برخه کې لومړی خپل غږ 

پورته کړی، هم په سیمه ییزو پولیسو او د 

وليس پاڅونکوونکو په لیکو کې کم عمره 

ځوانان یا ماشومان موجود دي، نو باید د 

دولت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دغه 

عمر کسان موجود نه وي.«

د ماشومانو او ځلمکیو د حقونو یو شمېر 

کارپوهان وايي چې په پوځي لیکو کې د 

ماشومانو او کم عمره ځوانانو استخدامول 

د برشي حقونو نه مراعاتول او حتا جنګي 

جنایت دی.

د دغو کارپوهانو له ډلې ډاکټر محب زغم 

که  مساله  دغه  چې  وویل  ته  راډیو  ازادي 

کار  خالف  قوانینو  نړیوالو  د  خوا  یو  له 

دی له بله پلوه د یادو کسانو په روحیه هم 

ترې  کې  راتلونکې  په  او  لري  اغېز  ناسم 

په تاوتریخوايل روږدي او د ټولنې د متې 

خالف کسان جوړېدای يش.

225 عضو داعش  در ولسوالی کوت ننگرهار 
کشته  شده اند

ارگ:

 په امنیتي لیکو کې د کم عمره ځونانو 

شتون څېړل کېږي

مسووالن والیت ننگرهار می گویند که در 
تعداد ۲۲۵ وفادار  به  جریان هفته گذشته 
والیت  کوت  ولسوالی  در  داعش  گروه 

ننگرهار کشته شده  اند.
مطبوعاتی  دفتر  که  خبرنامه یی  اساس  بر 
سرطان،   11 جمعه  روز  ننگرهار،  والیت 
منتشر کرده، این شمار افراد گروه داعش 
نیز  کلیدی  و  مهم  افراد  میان شان  در  که 
و  زمینی  عملیات  جریان  در  می باشند، 
کشته  کشور،  امنیتی  نیروهای  هوایی 

شده اند.
این  جریان  در  که  است  افزوده  خبرنامه 

عملیات، ۹۴ وفادار دیگر گروه داعش نیز 
زخمی شده اند.

مطبوعاتی والیت  دفتر  اساس خبرنامه  بر 
ننگرهار، در جریان هفته گذشته به تعداد 
افراد  و  ملی  اردوی  منسوبین  از  نفر   ۲0
ملکی، در ولسوالی کوت این والیت، جان 

داده و ۲0 نفر دیگر زخمی شده اند.
اما در این خبرنامه مشخص نیست که چه 
چه  و  ملکی  افراد  قربانیان  این  از  تعداد 

تعدادشان هم نظامی هستند.
بر اساس اطالعات دفتر مطبوعاتی والیت 
داده  قرار  رسانه ها  اختیار  در  که  ننگرهار 
گذشته  هفته  عملیات  جریان  در  است، 
این  کوت  ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای 
وجود  از  کامل  به طور  قریه   ۴۵ والیت، 

گروه داعش، پاک سازی شده است.
تمامی  زمانی که  تا  گفته اند،  مسووالن 
گروه  وجود  از  کوت  ولسوالی  ساحات 
داعش، پاک سازی نشود، عملیات نیروهای 

امنیتی جریان دارد.
امنیتی  نیروهای  هوایی  و  زمینی  عملیات 
کشور، طی هفته جاری در ولسوالی کوت 
والیت ننگرهار، پس از آن شدت گرفت 
که گروه داعش خانه های مسکونی را در 

این ولسوالی به آتش کشیدند.

روح اهلل بهزاد
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سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1813    شنبه        12 سرطان /      تیر       y    1395   27  رمضان ا لمبارک  y 1437   2 جو ال ی   42016 www.mandegardaily.com

بخش دوم
بخش پنجـــم

نویسـنده: دكتور مصطفي محمود
مترجـم: سیداحمـد اشرفي

آري، هـر کـه توجـه قلبـي و هم وغِم خـود را معطوف به خداوند سـازد، مطمین مي شـود 
و بـه آرامـِش خاطـر نایـل مي گـردد و چـون خداونـد، آفریـده گار هسـتي و تقدیرکننـدۀ 
اقـدار و تعیین کننـدۀ سرنوشـت ها و مبـدِع بي همتاسـت؛ لهـذا هرچـه آفریـده خـوب و 
بدیـع بـوده، هیچ کـس باالتـر و زیباتـر از وي خلـق کـرده نمي توانـد و بهتـر از آن چـه 
هسـت، وجـود نـدارد. از ایـن جهـت، دنیـا عرصـة خونیـِن بدي هـا نیسـت، بلکـه درس 

بلنـدي اسـت از حکمـت و اتقان. 
و چـون خـدا موجـود اسـت، پـس تو تنها نیسـتي، بلکـه هر جا مـي روي، در پنـاه عنایِت 
الهـي قـرار مي گیـري و هـر جا کـه فـرود مي آیي، در حفـظ مشـیِت او مي باشـي و نتیجة 
ایـن طـرز تفکـر، شـعور دایمـي به انـس و امنیـت و همراهي اسـت، نه هجـران و تنهایي 
و غـدر و تباهـي و وحشـت و افسـرده گي. ایـن اسـت حاِل کسـاني کـه به »ال الـه اال اهلل« 

از دل و جـان بـاور دارند. 
آن هـا لـذِت بهشـت را در همیـن دنیا و قبـل از جهان آخرت مي چشـند، آن ها پادشـاهاِن 
بي تخـت و تاجـي هسـتند کـه بـا گام هاي اسـتوار قـدم  برمي-دارنـد و چنـان از اطمینان 
و ثبـاِت  کامـل برخوردارنـد کـه هنگامه هـاي بـزرگ و زلزله هـاي سـهمگین آن هـا را بـه 

لـرزه درنمي آورد. 
ایـن اسـت دواخانـة خدایي براي هر کسـي که از تشـویش و اضطراب و افسـرده گی رنج 
مي بـرد. شـفاي حقیقـي و اکسـیِر زنده گـي و آِب حیـات تنهـا و تنهـا در همین جاسـت. 
هرکسـي از ایـن آب بنوشـد، دیگـر تشـنه نمي شـود. در این جـا رسـید و سـندي وجـود 
دارد کـه از همـة ارزهایـي کـه در روي زمیـن تبادلـه مي شـود، گران بهاتـر اسـت. در این 
جـا راهنمـا و قطب نمایـي وجـود دارد کـه همـة راه هـا را به ما نشـان مي دهـد. در این جا 

بـراي هـر دردي دارویي وجـود دارد. 
 

تركيب روانی و اخالقی مؤمنان
مؤمنان داراي بردباري، فروتني و حیا مي باشند. چنان که خداوند مي فرماید: 

ْحَمـِن الَِّذیَن یَْمُشـوَن َعَلـی الْْرِض َهْونًـا َوإَِذا َخاَطبَُهـُم الَْجاِهُلوَن َقالُوا َسـاَلًما«  »َوِعبَـاُد الرَّ
)سـورۀ فرقان: 63( 

ترجمـه: بنـده گان مؤمـِن خـدا کسـاني هسـتند کـه در زمیـن بـا آرامـش راه مي رونـد و 
هـرگاه کـه جاهـالن آن ها را مـورد خطاب قـرار دادند، )عـوض مجادله( مي گویند سـالم 

بر شـما. 
آن هـا را از سـکوت طوالنـي، تفکر همیشـه گي، فروتني و دوري شـان از جـار و جنجال و 
غوغـا و دشـنام و نفریـن، از تأنـي و اتقان و حسـن اداء در کارهایي که براي شـان سـپرده 
مي شـود و از خلـِق خـوش و آرامـِش مزاج شـان و از راسـتي، وفـاداري و میانه روي شـان 
در همـه چیـز بـاز مي شناسـي، و اگـر بخواهیـم با یـک صفت جامـع، طبیعِت شـخصیِت 
مؤمـن را معرفـي کنیـم، آن صفـت عبـارت اسـت از: سـکون و آرامـش؛ زیـرا سـکون و 
آرامـش داللـت بـر ایـن دارد کـه انسـان توانسـته مملکـِت درونـي خـود را به طـور کامل 
زیـر کنتـرول درآورد و بـر آن حکمرانـي کنـد و این تنها نشـانة انسـجام و تـوازِن نفس و 
هماهنگـي میـان امیـاِل متناقـِض آن و انقیـاد و فرمان بـرداري آن از صاحبـش می باشـد و 

ایـن نعمتی سـت کـه جـز مؤمـن کـِس دیگـري از آن بهره مند نمي باشـد. 
ایـن سـکون و آرامـِش باطنـي در سـیماي ظاهـري فـردِ مؤمـن قابل تشـخیص مي باشـد. 
ایـن آرامـش، آرامـِش توخالـي و خنـک و احمقانـه نیسـت؛ بلکه آرامشي سـت برخاسـته 
از تأمـل و صفـاي نفـس و بلنـدی همـت و روشـن بیني. تـو گویـی کـه بحـر در دروِن او 
جریـان دارد. بحـر ظاهـراً سـاکن و آرام بـه نظـر می رسـد اما در عیـِن حـال در تب وتاِب 
همیشـگي بـوده، لحظـه بـه لحظـه لؤلؤهـا و مرجان هـا و صدف هـا را از اعمـاِق خویـش 
بـه بیـرون مي پراکنـد و به طـور بي نهایـت، غنـي و ثروتمنـد و بخشـنده اسـت. این اسـت 
خصیصـة یـک فـرد مؤمـن کـه همـواره از آرامـِش نورانـي و غنامنـد بهره منـد مي باشـد. 

چـرا چنین اسـت؟ 
به خاطـِر این کـه رابطـة مؤمـن بـا پیرامونش و رابطـة وي با گذشـته و آینـده اش و دیدگاهِ 
وي در رابطـه بـا مـرگ و زنده گـي و دیـدگاهِ وي نسـبت بـه کار و اخـالق، بـا دیـدگاهِ 
یـک فـرد مـادي کامـاًل متفاوت اسـت. به طـور مثال، اخـالق از دیـدگاهِ یک انسـاِن مادي 
عبـارت اسـت از اشـباع غرایـز به نحـوي که بـا حِق دیگـران در اشـباع غرایزشـان تصادم 
نداشـته باشـد. البتـه هـدف اصلـِی این طـرز دید، توزیـع بهتر لذت هاسـت. امـا اخالق از 
دیـدگاه دینـي، برعکـس، کنتـرول امیـال و رغبـاِت نفـس و مخالفـت با شـهوت و هوا و 
هـوس مي باشـد، تـا جایگاه انسـان به عنـوان خلیفة خـدا و وارث زمین تحقق پیدا کنــد. 

ابـن خلـدون معتقـد بود: هـدف و غایـت علِم 
جدیـد بـا هـدف آن دو علـم بالـذات متفاوت 
اسـت؛ علـم عمـران را نبایـد از مسـایل علـم 
گفتارهـای  خطابـه  زیـرا  دانسـت؛  »خطابـه« 
اقناعـی بـرای جلـب یـا انصـراِف تـودۀ مـردم 
از عقیده یـی مفیـد اسـت، در حالـی کـه علـم 
»عمـران« دانشـی عقلـی و برهانـی اسـت کـه 
بـا واقعیـاِت محسـوس و طبیعـی سـر و کار 
دارد. وی علـم عمـران را جـزو علم »سیاسـت 
ُمـُدن« هـم نمی دانسـت؛ زیـرا سیاسـت مـدن، 
علـم تدبیـر منـزل یا شـهر بـه مقتضـای حکم 
اخـالق و حکمـت اسـت تـا عاّمـة مـردم را 
بـه روشـی کـه متضّمـن حفـظ نـوع و بقـای 
آن هاسـت، وادار سـازد. بنابراین، علـم عمران، 
کـه اجتمـاع بشـری را مطالعـه می کنـد، علمی 
مسـتقل اسـت، هرچند ممکن اسـت در برخی 
مواقـع بـا دانش هـای دیگـر، اشـتراک موضوع 
پیـدا کنـد، ولی دیـدگاه آن هـا متفاوت اسـت. 
وی در گام بعـدی، بـرای اثبـات اسـتقالل علم 
عمـران، آن را بـا علوم وضعی مقایسـه می کند 
و معتقـد اسـت: علـوم وضعـی، بـه ویـژه فقه، 
هرچنـد در براهیـن خود با مسـایلی سـر و کار 
دارنـد کـه از حیث موضـوع و نقطة بازگشـت 
ماننـد مسـایل علـم عمـران هسـتند، ولـی در 
اصـل از علـوم غیرعقلی انـد و از وحـی ناشـی 
می شـوند و بررسـی مسـایل علم عمران در آن 
علـوم جنبـة عرضـی دارد. این علوم بـا مطالعة 
جامعـه، قصـد پی بـردن بـه مقاصـد و اهداف 
دهنـد  تشـخیص  بتواننـد  تـا  دارنـد  را  شـرع 
کـه چه گونـه بایـد احـکام شـرع را در مـوارد 
عملـی بـه مرحله اجـرا درآورنـد، امـا هیچ گاه 
از اجتمـاع بـه عنـوان موضـوع مسـتقل بحـث 
اجتمـاع،  مطالعـة  هم چنـان  بلکـه  نکرده انـد، 
فـرع بـر غـرض اصلـی آن هـا باقـی می مانـد. 
غـرض اصلـی آنان تشـریع اوامر شـرع اسـت، 
در حالـی کـه علـم عمـران منـوط بـه وحی و 
الهـام نیسـت و با اثبـات عقلی و اسـتنتاج های 
خـود، قطـع نظر از اوامر شـرع سـر و کار دارد 
و تحقیقـی عقالنـی دربـارۀ طبیعـت انسـانی و 

اسـت.  اجتماعی 
باالخـره، وی علـم »عمـران« را بـا آثـار عظیـم 
مسـعودی،  هم چـون  حکیمانـی  عامه پسـند  و 
غالبـًا  کـه  مقنّـع،  ابـن  و  ارسـطو، طرطوشـی 
بـه شـیوۀ خطابی نگاشـته شـده و پـر از پند و 
اندرزنـد، مقایسـه کرده و وجـوه تمایز آن ها را 
برشـمرده اسـت. اما چون آن ها دربارۀ موضوع 

نکرده  بحث  خاصی 
و بـه دنبـال کشـف علت هـا نیسـتند، آن هـا را 
علـم حقیقـی نمی دانـد، در حالـی کـه بـه نظر 
وی، علـم »عمـران« پدیده هـای اجتماعـی را با 
علـل، اسـباب، منشـأ و طبیعـِت آن ها بـا دالیل 

برهانـی توضیـح می دهـد. 
وی معتقـد اسـت: تمامـی حقایـق و پدیده هـا 
از قوانیـن خاصـی پیـروی می کننـد و عوارض 
ذاتـی مخصـوص بـه خـود دارنـد. از ایـن رو، 
پیشـنهاد می کنـد: دربـارۀ عـوارض ذاتـی هـر 
حقیقتـی تحقیـق و بررسـی شـود و بـرای هـر 

یـک رشـتة علمـی خاصی تأسـیس گـردد. 
مبادی علم عمران 

1. تعریف علم عمران 
ابـن خلـدون بـه عنـوان مبتکـر و مبـدع علـم 
»عمـران« ناگزیـر از اسـتعمال واژه های معمول 
زبـان در مفاهیمـی نـو شـده و گاه بـر اسـاس 
ریشـه های لغـوی موجـود، بـا تسـّلطی کـه بر 
زبـان و ادب عـرب داشـته، واژه هایـی خـاص 
وضـع کـرده اسـت. از ایـن رو، در مقّدمـه بـه 
اصطالحـات و تعبیـرات ویژه یـی برمی خوریم 
بـه منظومـة  بـا توجـه  کـه مفهـوم کامـل آن 
اندیشـه و بیـان ابن خلدون شـناخته می شـود؛ 
از آن جملـه اسـت واژه های عمـران، عصبیت، 
فارسـیه،  عجم العـرب،  خالفیّـه،  وازع،  ابنیـه، 
عمـارت،  دولـت،  اسـتعداد،  اثقافـة،  ملکـه، 
بـدوی، تمـدن، طبیعـت و حضـارت. از ایـن 
بسـیاری  اهمیـت  از  »عمـران«  تعبیـر  میـان، 
برخـوردار اسـت و ابن خلدون توجـه ویژه یی 
بـه آن داشـته و در واقـع، بسـیاری از مباحـث 
مقّدمـه را بـر محـور آن متمرکز سـاخته و حتا 
اسـم علـم نوبنیـاد خـود را از ایـن واژه گرفته 
اسـت. بـرای شـناخت موضـوع و مسـایل این 
علـم و هم چنیـن بـرای شـناخت بهتـر منظـور 
وی از علـم »عمـران«، روشـن شـدن معنـای 
از  »ُعمـران«  واژۀ  اسـت.  واژه ضـروری  ایـن 
ریشـه »َعَمـَر« اسـت کـه دارای معانی وسـیعی 
سـکونت،  محـل  کـردن،  سـکونت  جملـه  از 
مـزروع،  کـردن،  تأسـیس  مسـکون، سـاختن، 
شـدن،  آبـاد  حاصل خیـز،  کـردن،  کشـت 
و  کـردن  معاشـرت  دادن،  پیشـرفت  زیسـتن، 

می باشـد.)۲۲(  شـدن  متّرقـی 
محققـان و مترجمـان مقّدمـه مفهـوم »عمـران« 
را بـه شـکل های گوناگـون تعبیـر نموده انـد، 
ولـی به طـور عمـوم، کلمة »تمـّدن«، »فرهنگ« 
و »جامعـه« را بـه جـای آن اسـتعمال کرده انـد. 

ایـن طـرز تلّقـی از واژۀ »عمـران«، پیچیده گـی 
را می رسـاند کـه شـامل  واژۀ عمـران  معانـی 
مفهـوم جغرافیای انسـانی، اجتماعی، اقتصادی، 

سیاسـی و فرهنگـی می شـود. 
تعریـف  این گونـه  را  »عمـران«  خلـدون  ابـن 
التنـازُل  التسـاکُن و  »العمـراُن و هـو  می کنـد: 
فـی مصـٍر اوجلـة لالنـس بالعشـیِر و اقتضـاءِ 
یکـون  مـا  العمـراُن  هـذا  مِـن  و  الحاجـات 
عمـران  یکـون حَضریـا«؛)۲3(  مـا  و  بدویّـا... 
یعنـی هم سـکونی و هم فـرودی در شـهر یا هر 
محله یـی بـه منظـور انس گیـری بـا عشـیره ها 
یـک  نیازمندی هـا.  تأمیـن  و  جمعیت هـا  و 
دیگـرش  نـوع  و  عمـران، صحرانشـینی  نـوع 

اسـت.  شهرنشـینی 
وی در ایـن تعریـف، عمـران را بـا اجتمـاع و 
تشـکیل جامعه برابـر گرفته که در آن انسـان ها 
بـرای تأمیـن نیازمندی هـای خـود، بـا یکدیگر 
تشـکیل  واحـدی  جامعـة  و  می گیرنـد  انـس 
زیـاد  عبارت هـای  در  هم چنیـن  او  می دهنـد. 
دیگـری، به مسـاوی بـودن آن دو تصریح کرده 

ست.  ا
موضوع علم عمران

دارد  موضوعـی  خـود  بـرای  علمـی  هـر 
موضـوع  آن  ذاتـی  عـوارض  از  آن،  در  کـه 
بحـث می شـود. عـوارض ذاتـی، اوصافـی از 
موضوع انـد کـه به اقتضـای ذات یا بـه اقتضای 
اجـزای ذات، بـر آن عـارض می شـوند. بـرای 
نمونـه، بـدن انسـان موضـوع علم طب اسـت؛ 
زیـرا در آن، از اوصـاف عـارض بر بدن از قبیل 
عـوارض  می شـود.  بحـث  مـرض  و  صّحـت 
ذاتـی همـان مسـایل علـم هسـتند کـه مطلوب 
می کنـد.  بحـث  آن هـا  از  و  می باشـند  علـم 
علـم عمـران نیـز موضوعـی دارد کـه در آن از 
عـوارض ذاتـی و کیفیـات عارض بـر موضوع 
بحـث می کنـد و آن بـه تصریـح ابـن خلـدون 
»عمـران بشـری و اجتماعـی انسـانی« اسـت.

 )۲۴(
3. مسایل علم عمران

ابـن خلـدون مسـایل علـم عمـران را عوارض 
ذاتـی عمـران بشـری و اجتماع انسـانی می داند 
آغـاز  دربـارۀ   ...« می نویسـد:  آن  دربـارۀ  و 
هم زمانـی  و  دولت هـا  و  انسـان ها  پیدایـش 
و  تحـّوالت  اسـباب  و  نخسـتین  ملت هـای 
و  ملت هـای گذشـته  و  نسـل ها  در  تزلـزالت 
آن چـه در ایـن عمران رخ می دهـد، نظیر دولت 
و ملـت، عـّزت و ذلّـت، کثـرت و قّلـت، علـم 
و صناعـت، شـهر و دهکـده، درآمـد و هزینـه، 
حـوادث حـال و آینـده، حـاالت فروپاشـی و 
پراکنده گـی، چادرنشـینی و شهرنشـینی، چیزی 
جمله گـی  این کـه  مگـر  نکـردم،  فروگـذار  را 
را بررسـی کـردم و علـل و براهیـن آن هـا را 

دادم.«)۲۵(  توضیـح 

وعلم   
عمرن

ي تیرتاشي 
خلیل

هلل 
نصرا
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می کنـم  علم ومعرفـت صحبـت  از  کـه  حـاال 
بی مناسـب نمی دانـم ایـن نکته را نیـز یادآوری 
نمایم که من به کتب عربی میِل خاصی داشـتم 
و رسـایل ادبـی را بـه قیمـِت جـان می خریدم. 
و  »انیس العاشـقین«  و  »صمدیـه«  مخصوصـًا 
وصـف  االغنیافـی  »جبـه  و  سـیوطی«  »الفیـة 
بـار  چنـد  را  الدعـوات«  »مجمـع  و  االشـقیا« 
خواندم. »رهنمای عشـرت« و کتاب مسـتطاب 
دمیـری«  »حیوۀالحیـوان  و  سـاهاب«  وغ  »وغ 
مرحـوم  بـرای  شـب ها  نیـز  را  و«پاردیناهـا« 
ابـوی قرائـت می کـردم. ایـن مطالعـات تأثیـر 
و  نـازک  دل  می گذاشـت.  مـن  در  غریبـی 
زودخـواه و آسـان فریب مـن همـواره در پـی 
ایـن کتاب هـا کشـیده می شـد. بـرای ثبـت در 
تاریـخ و تکمیـل ترجمـة احوالـی کـه یکی از 
محققیـن دانشـمند در قـرن هفدهـم هجـری 
راجـع بـه مـن خواهـد نوشـت، بایـد ایـن راز 
نهانـی را هـم فـاش کنـم کـه بعـد از »رمـوز 
حمـزه« هیـچ نوشـته یی را به انـدازۀ باب پنجم 
گلسـتان دوست نداشـتم. روزی والد مرحومم 
بـه طریف موعظت شـرحی بر مـن خواندند و 
ایـن گفتـار از خواجـه نصیرالدین تونی شـاهد 
آوردنـد کـه می فرمایـد: »اگر بر شـکر نشـینی 
مگسـی باشـی، اگـر ول خرجـی کنی بلهوسـی 

باشـی، پولـی به دسـت آور تـا کسـی باشـی«
مخفـی نامنـاد کـه در آن زمـان زبـان نمسـه ای 
)۲( در خانـوادۀ مـا احتـکار شـده بـود. مـن 
همیـن کـه بـه مبـادی ایـن زبـان آشـنا شـدم، 
و  گوینـده گان  مهمـی از  آثـار  ترجمـة  بـه 
نویسـنده گان نمسـه پرداختم و خواسـتم کتاب 
»لثـة دنـدان نهنـگ« و »سـورمه دان قورباغـه« 
را بـه فارسـی سـره ترجمـه کنـم.  قصـد خود 
را بـا چنـد تـن از دوسـتان در میـان نهـادم. 
بدبختانـه منعـم کردنـد و از ایـن روی بـود که 
بـه مطلـوب نایل نگشـتم. ولی از طـرف دیگر 
چـون در طـی تحصیـالت عالیة خود بـه زبان 
سـریانی شـوقی وافـر داشـتم مجلـة »الظلمـة 
المشـرقیه« را آبونـه شـدم و خوانـدن آن در 
افـکار و احساسـات مـن تأثیـری عظیـم کـرد. 
را  شـورش  مـن  دیـد  کـه  بزرگـوارم  پـدر 
درآورده و کار و بـار زنده گـی را فدای شـعر و 
ادبیـات کـرده ام، بـه زور و توصیه مـرا به کالج 

فرستاد.  شـبانه 
بـه محـض ورود غسـل تعمیـد کـردم، و هنوز 
مجهوالتـم چنـان کـه باید و شـاید دفع نشـده 
بـود که روزی عالمة تحریر و فیلسـوف شـهیر 
شـادروان پرفسـور ُشـلکن سـن بـه کالس مـا 
آمـد و مـا را تشـویق بـه نوشـتن شـرح حـال 
آن  اسـتادانة  مسـاعدت های  کـرد.  خودمـان 
عالـم جلیل القـدر تاب وتـوان از مـن ربـود و 
فـوراً در صـدد برآمدم منویـات خاطر مبارکش 
را انجـام دهـم. لـذا ورقـی چند به هـم دوختم 
و  تاریـخ »مسـکین نامـه« را خواسـتم بـر آن 
بنویسـم. قضـا را طو فـان حوادث مـرا به بالد 
فرنگسـتان انداخـت. ایـن کتابچة قیمتـی را که 
هنـوز از لـوح سـوانح پـاک بـود، بـه مادرزنم 
سـپردم. او هـم بـه خیـال ایـن کـه عقـل مـن 
جادوسـت،  اوراق  ایـن  و  می بـرد  پارسـنگ 
آن را بـه اجـاق افکنـد و«مسـکین نامه«ی مـِن 
مسـکین هم چنـان در لـوح خاطـرم محفـوظ 

 . ند ما
جنگل هـای گیالن و مناظر سـر راه فرنگسـتان 
از تـوی پنجـرۀ دلیجـان به قـدری سـبز و خرم 
بـود که طبـع شـاعرانة مرا بـار دیگـر تحریک 
و تهییـج کـرد. تصمیم گرفتم خاطـرات خودم 
را قلمـی  بکنـم. بـه محـض ورود بـه فرانسـه 
در مهم تریـن دارالعم هـای مقدماتـی آن زمـان 
داخـل شـدم و چـون معلـم از انشـای شـاتو 
آن شـدم  بـر  می کـرد،  تعریـف  زیـاد  بریانـد 
از  یکـی  در  را   او  کتـاب  از  صفحـه ای  کـه 
روزنامه هـای دسـت چب به طبع رسـانم و آن 
را کـه دربـارۀ توصیـف جنگل هـای آمریـکا ی 
شـمالی بود، بـه جـای مدیحة مازنـدران قالب 
کنـم. متاسـفانه ایـن جـا هـم تیر من به سـنگ 
خـورد و ذوق ادبـی مـن از اذهـان و عقـول 
پنهـان مانـد زیـرا اثر بدیعـی را که با یـک دنیا 
خـون جگـر  بـه رشـتة تحریـر در آورده بودم 
چـاپ نکـرده بودنـد. ولـی همـه از شـباهت 
شـیوۀ آن به سـبک شـاتو بریاند انگشـت تحیر 

بـه دنـدان گزیدند. 
کم کـم کوس شـهرت مـن در اروپـا طنین انداز 
شـد مرحـوم دکتـر جکیـل مرا بـه پرتغالسـتان 
نمـود کـه سـفرنامة  دعـوت کـرد و مأمـورم 

خـودم را بنـگارم و در دانـش گاه صحبت کنم. 
چون شـنیده بـودم کـه دوچرخه سـواری برای 
پـرورش ذوق شـعر و شـاعری خاصیـت دارد 
کنـم.  سـفری  دوچرخـه  بـا  گرفتـم  تصمیـم 
امـا هنـوز ایـن اختـراع محیرالعقـول صـورت 
سـه چرخه ای  ناچـار  بـود  نپذیرفتـه  عمـل 
کرایـه کـردم و بـه گـردش کوچه هـا و خیابان 
هـای شـهر عـازم شـدم. ایـن سـفر چنـان دل 
پرشـور مـرا کـه در دوری مهیـن صددرصـد 
جریحـه دار شـده بـود تهییـج کـرد کـه از هـر 
حیـث آمـاده شـدم بـا اسـلوبی شـیوا و بیانـی 
رسـا اشـعاری آب دار در وصـف سـفر خـود 
بسـرایم و بـه دانـش گاه تقدیـم کنـم. بدبختانه 
مهلـت  غـدار  روزگار  و  نکـرد  یـاری  اقبـال 
نیـل  از  مـرا  سـانحه یی  مراجعـت،  در  نـداد. 
بـه مقصـدم بازداشـت. سـه چرخه را گزنـدی 
جریمـه ام  و  شـد،  عـارض  گـران  و  عجیـب 
کردنـد. پرداخـت آن مبلـغ گزاف  عشـق وطن 
و لطـف سـفر از یـادم بـرد و سـفرنامة منظـوم 
نانوشـته ماند. ولـی دانش گاه حقوق مـرا مرتبًا 
پرداخـت. بعد از چنـدی اوضاع آشـفتة آفریقا 
حالـم را دگرگـون کرد. از ایـن روی عزم خود 
جـزم کـردم که بـر علیـه فجایع دولـت فخیمة 
حبشـه در جرایـد محافظـه کار اعتـراض کنم و 

مقالـه ای چنـد در ایـن بـاب منتشـر سـازم. 
دکتـر جکیـل که خدا نـور به قبرش ببـارد، مرا 
بـه بـاد نصیحـت گرفـت و بـه لسـان فصیحی 
ناپرهیـزی  ایـن  از  دسـت  »فرزنـد  فرمـود: 
بـردار و بـه جـای ایـن خیـاالت سرسـام انگیز 
کتاب هـای اوقـاف گیـپ را بخـوان تـا مگـر 
در تصـوف و عـر فـان شـهرۀ خـاص و عـام 

» شوی.
ایـن پنـد را از صمیـم قلـب بـه کار بسـتم و 
و  بزرگـوار  آن  اسـتادانة  تشـویقات  پرتـو  در 
در آغـوش طبیعـت بـه کار مشـغول شـدم و 
رفتـه رفتـه جسـارت مـن در فارسـی نویسـی 
بیشـتر شـد.  ضمنـًا بـه قـراری کـه مالحظـه 
آب  از  تمام عیـار  صوفـی  یـک  می فرماییـد، 

درآمـدم.  
شـب قبـل از حرکتـم در پاریـس به پانسـیونی 
رفتـم. اتفاقـًا هم آن شـب جشـن 18 سـاله گی 
تامـارا دختـر صاحب پانسـیون را گرفته بودند. 
البتـه چـون من مهمـان ناخوانـده بـودم در آن 
بـزم راهـم نمی دادند ولـی با پررویـی خداداده 
خـود را در آن محفـل جـا کـردم. تامـارا کـه 
پـدرش  دردانـة  و عزیـز  مـادر  یگانـة  دختـر 
بـود، مثـل سـرو روان در موقـع رقـص دل هـا 
را بـه وزن و مقـام تانگـو و رمبـا بـه آشـوب 
می افکنـد.  وقتـی کـه در بغـل نامـزدش پُـل 
بـود پـرواز می کـرد، و مثـل ماهـی کـه از زیر 
آب درآمـده باشـد صورتـش می درخشـید از 
او گرفـت کـه خـودش مادمـوازل تامـارا ببرد. 
ولـی دل دختـر جـای دیگری گرو بـود. از این 
جهـت موسـیوآرتور بـدون ایـن که شـرم کند. 
همـه می رقصیدنـد جـز مـن و مـرد بزرگـی 
کـه در کنجـی نشسـته و لـب فرو بسـته بود و 
تماشـا می کـرد، و پیـدا بـود کـه سروسـری با 
دختـر دارد.  چـون زبان حضـار را نمی فهمیدم 
آن شـب فـوراً به فراسـت دریافتم کـه این مرد 
عاشـق حقیقـی دختـر اسـت، گیـرم بـه روی 
خـود نمـی آورد.  آتشـی در وجـود من شـعله 
ور شـد و اشـعار دلخراشـی در سـینه ام بـه 
جـوش آمـد.  فردای آن شـب موسـیو هانری، 
کـه همـان عاشـق کنـار گیـر بـود، آن قـدر در 
مـورد ناهـار از یـک نویسـندۀ ایتالیایی تعریف 
کـرد کـه تامارا فریفتة موسـیو آرتـور که جوان 
خوشـگلی از اهـل آرژانتیـن بـود شـد.  عصـر 
همـان روز هانـری، عاشـق دلباختـه، با دسـته 
گلـی که معموالً باید شـب جشـن تولـد آورده 

وارد گردید.   باشـد 
پـل زرنگـی کـرد و دسـته گل را، چنـد فحش 
رکیـک بـه طـرف گل و عاشـق پرتـاب کرد و 
بـا یـک کشـیدۀ جانانه سـزای آن جـوان مکار 
را در کـف دسـتش گذاشـت. هانـری بیچـاره 
کـه آفتابـش لـب بـام بـود از این واقعـه درس 
عبـرت گرفـت؛ و در موقعـی که گوشـی تلفن 
را برداشـت سـیل اشـکش جـاری شـد و مثل 

یـک بچـة مـادر مـرده هق هـق گریـه کرد.  
مـن آنقـدر دلـم سـوخت کـه اگـر ثروتمنـد 
بـودم چنـد ملیـون بـه زور در جیـب موسـیو 
دورتریـن  بـه  را  او  و  می چپانـدم   هانـری 
تـا  می کـردم  تبعیـد  آمریـکای جنوبـی  نقطـة 
بـا دختـران ماه پیکـر ِآن جـا عیـش و عشـرت 

بـورزد و تامـارا از یادش  بـرود. ضمنًا دختر و 
موسـیو آرتـور را، که رقص بلد نبود دسـت به 
دسـت مـی دادم و حق الزحمة کالنی از ایشـان 

می نمودنـم.  دریافـت 
و  بـرد  خبـر  برای شـان  کالغ  متاسـفانه  ولـی 
فهمیدنـد موضـوع از چـه قـرار اسـت و بدون 
وسـاطت مـن آن کاری را کـه باالخـره بایـد 
بکننـد کردنـد. ناگزیر احساسـات دوآتشـة من 
بـر انگیختـه شـد. قلم برداشـتم کـه در مذمت 
کـرم  و  جـود  سـنت  محـو  و  آدم  فرزنـدان 
شـرحی بنـگارم ولـی صبـر آمـد و دسـت نگه 
داشـتم. چنـدی دربـارۀ موضـوع دلفریـب این 
کتـاب فکر کـردم و به مناسـبت دکانـی که در 
آن در ایـام جهالت هـر روز از آن کانفت)3( و 
کشـمش می خریـدم، نـام این کتـاب را ممکن 
بـود از کتـاب نادرۀ من باشـد »الیکا« گذاشـتم.  
ولـی باالخـره قافیـه را تنگ دیدیـم و منصرف 
شـدم و تصمیـم گرفتـم بـه کاری بپـردازم کـه 

نـان و آب از تویـش در آیـد. 
پژمـرده و دل خسـته عـزم وطـن مالـوف کردم 
و بـرای ایـن کـه خاطـرات دوران بدگذرانـی 
خـود را در اروپـا فرامـوش کنـم راه بـا صفای 
صحـرای عـر بسـتان را پیـش گرفتم.  بـا چند 
نفـر از معاریـف عـرب آشـنا شـدم ولـی ایـن 

سـفر حـزن فطـری مـرا سـخت تـر کرد. 
متاثـر شـدم کـه عربـی فصیـح مـرا کـه تقریبًا 
احـدی  اسـت  القیـس  امـرو  زبـان  همـان 
نمی فهمـد.  ایـن انحطـاط  ادبـی روحیـة مـرا 

سـاخت.  تشـتج  دچـار 
دیگـر منتظـر پذیرایـی رسـمی  از طرف کسـی 
فـورا  و  آمـدم  تهـران  بـه  مسـتقیمًا  نشـدم.  
زاده گان  تاجـر  از  صبیحه یـی   دوشـیزۀ  بـا 
پولـدار زناشـویی کـردم و تـا سـف خـوردم 
کشـاکش  در  را  عزیـز  عمـر  چه گونـه  کـه 
تبـاه  طوفان هـای مصنوعـی عشـق و محبـت 
کـرده ام.  چـون موانـع قانونـی بـر طرف شـده 
بـود امتیـاز روزنامـه گرفتـم و هـر جـور بـود 
خـود را در صـف اربـاب قلـم وارد کـردم. 

موقعـی کـه اولیـن شـمارۀ روزنامه زیـر چاپ 
بـود گفتـم : »پسـر! زود بـاش نمونـه بـده«. . . 

آرزوهـای قـوس و قزحی مـرا دقیقه یی راحت 
نمی گذاشـت. . . امیـدوار بودم. . . میل داشـتم. 
. . نویسـنده شـوم. . . عکسم را درجراید چاپ 
کنـم. . . شـرح حالـم را بـه تفصیل بنویسـند. . 
.  در ایـن اثنـا تلفـن صـدا کرد و کلفـت خانه، 
مونـس آغـا، مـرا خواسـت و در گوشـی تلفن 
گفـت: »آقـا! مشـتلق مـرا بـده کـه خـدا بهـت 

یـک پسـر کاکل زری داده«
یـادم نیسـت خـوش حالـی مـن در آن موقـع 
چـه رنـگ داشـت. . .  مثـل بـال و پـر هدهـد 
بـود.  ....  یـا ماننـد یـک طـاووس هنـدی.  . .  
یـا یـک چیـز دیگـر.  . .  فقـط می دانـم که در 
آسـمان ها پـرواز می کردم.  . .  آن روز شـرنگ 
زنده گـی را هنـوز.  . .  در جـام نیلوفـری.  . .  
ننوشـیده بـودم.  فقـط در کتاب هـا می دیدم.  . 
.  مثل کسـی کـه قیافة بی ریخت را در اسـتخر 
شـنا داده باشـد.  . .  وسموم او را از دور حس 

نکرده باشـد. . . 
قـوس وقـزح. . .  بـال وپـِر  هدهد.  . .  شـبنم 
جنگلی.  . .  مروارید غلطان.  . .  اسـتخر شـنا.  
. .  »او«. . .  خـودم.  . .  مونـس آغـا. . .  تمـام 
این هـا مثـل بـرق از جلو چشـمم گذشـت. . . 
آن وقـت هنـوز موهـای فلفل نمکی بـه فاصلة 
پنجـاه فرسـخ از مـن فرار می کـرد. . .  ماهرانه. 

. .  ماننـد یـک قهرمان شمشـر بازی. . . 
در ایـن تفکـرات عمیـق، به قسـمی  فـرو رفته 

بـودم کـه دیگـر نمی دانسـتم چـه کنم. 
باالخـره مصحـح مطبعه با لحن خشـنی گفت: 
»چـه خبره؟ قـوس و قزح نداشـتیم.  پر هدهد 
را چـه کار کنـم.  . . » مـن هراسـان شـدم. . 
.  تـکان سـختی خـوردم. . .  قلـم خودنویـس 
بـه قـدر هفـت میلـی متـر در لولة دماغـم فرو 
رفـت. . .  و خـون مثل مگس پاییـز.  . .  روی 
صورتـم راه افتـاد.  . . آن وقـت نزدیک بود که 

خیـال کنم که نویسـنده شـده ام. 
از شـما چـه پنهـان از آن بـه بعـد بند و بسـت 
بـا مقامـات صالحیـت دار نـام مـرا در جهـان 
هـا شـرح حالـم  روزنامـه  در  کـرد.  مشـهور 
را نوشـتند و بـه جوان هـا یـاد دادنـد کـه راه 
و رسـم شـاعری را از مـن بیاموزنـد.  عضـو 

لغـت  چنـد  شـدم.   فرهنگسـتان  جسـتة  بـر 
اقتصـادی و فیزیکـی پیشـنهاد کـردم و همـة 
انجمن هـای  طـرف  از  پذیرفتنـد.   را  آن هـا 
بـه  ایـراد خطابـه راجـع  بـه  سـخن رانی مـرا 
شـعرای هفتـاد و دو ملـت مـا مـور کردنـد. . 
.  وزیـر و مدیـر و وکیـل و فـالن و بهمـان 
اصلـی رسـیده  بـه مقصـود  شـدم.  و چـون 
بـودم دیگـر نـه فکـر نظـم کردم نـه فکـر نثر. 
فعـاًل در اوج شـهرت وعـزت پـرواز می کنم و 
اگـر از احواالتـم خواسـته باشـید  بـه حمداهلل  
دماغـم چـاق اسـت و ماللی ندارم جـز این که 
گاهـی بـا خـود می اندیشـم اگـر از افتخـارات 
نویسـندگی و شـاعری بهره منـدم بدبختانـه نه 
شـاعر و نـه نویسـنده ام. امـا این نکته را شـما 
نشـنیده بگیریـد زیـرا چـه بسـا دری بـه تخته 
بخـورد و پـس از چنـدی بـه کرسـی ادبیـات  
شـرقی در دارالفنـون تمبـو کتو جلـوس نمایم. 
ره چنـان رو کـه ره وران رفتنـد. دیگـران آب 
در هـاون می کوبنـد و راه تـر کسـتان می پویند.
سـخن به پایان رسـید  و یکـی از هزارواندکی 

از بسـیار نبشته نشد. 
ق.  مسکین جامه

***
1ـ ایـن نخسـتین بـار اسـت کـه هدایـت بـه 
کسـی اجـازه داد در نوشـته اش  تصـرف کنـد 

ـ  محمـد بهارلـو
۲ـ منسـوب بـه نمسـه. اتریـش، اتریشـی. گـر

دآورنده                                                                              
3ـ کانفـت کـه به صـورت کامفـت و قامپت و 
قانفت نیز ضبط شـده اسـت، نوعی شـیرینی را 
گوینـد مانند آب نبـات که معمـوالً چهارگوش 
یـا قـرص یا کـروی شـکل سـازند و در کاغذ 

 . پیچند

صـادق  شـناخت نامة  کتـاب  از  گردآورنـده:  
هدایـت، تألیـف شـهرام بهارلوییـان ـ  فتـح اهلل 

اسـماعیلی 
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رییس جمهور غنی در حکمی کاکای خود را به جای 
کاکای حامد کرزی به عنوان سفیر افغانستان در مسکو 

منصوب کرده است.
عبدالقیوم کوچی از حامیان سرسخت اشرف غنی در 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و از نزدیکترین 

افراد به وی است.
کرزی  حامد  کاکای  کرزی  عزیزاهلل  این  از  پیش 
متوالی سفیر  افغانستان سال های  سابق  رییس جمهور 

افغانستان در مسکو بود. 
آگاهان می گویند که عزیزاهلل کرزی و قیوم کوچی هیچ 
کدام شایستة سفارت افغانستان در یکی از کشورهای 
بزرگ منطقه نیستند. به باور آنان، از یک سو این دو 

فرد پیر و سال خورده هستند و از سوی دیگر، ظرفیت 
و قابلیت های یک دیپلومات را ندارند تا بتوانند از پس 

یک مأموریت دشواری مثل سفارت برایند. 
قبیله یی  و  خانوادگی  تنگ  نگاه های  آنان،  گفتة  به 
سبب شده است که رهبران کشور نتواند از دایرۀ بستة 

خانواده و قبیلة خویش خارج شوند. 
حامد کرزی به خاطر انحصارگرایی و تمامیت خواهی 
قرار  مردم  و  سیاسی  چهره های  انتقاد  مورد  مفرط 
در  را  قدرت  عمدۀ  بخش  که  بود  متهم  او  داشت. 
دستان خودش گرفته و بروکراسی محض را به وجود 

آورده است. 
انتظار می رفت وضعیت  با آمدن دولت وحدت ملی 

شکسته  انحصار  گردد؛  تقسیم  قدرت  یابد؛  بهبود 
افزایش  نظام  ساختار  در  جمعی  مشارکت  و  شود 
یابد؛ اما همة این آرزوها را اشرف غنی نقش بر آب 
کرد و در نقش یک دیکتاتور تمام عیار ظاهر شد. او 
به  را  همه چیز  ارگ،  در  با جان گرفتن  آهسته آهسته 

ریاست جمهوری محصور کرده است. 
بخش مالی و اقتصادی، سکتور امنیتی، کمیتة تدارکات، 
خدمات  نظام  در  اصالحات  بخش  تعیینات،  بخش 
ملکی، سیاست خارجی و مدیریت جنگ، همه و همه 
در  گزارش ها،  برخی  اساس  بر  است.  رفته  ارگ  به 
تعیین یک مأمور پایین رتبه هم ارگ دخالت می کند. 
منتقدانباانتقادازاینعملکردهایفردگرایانۀغنیمیگویند:

غنی  می پندارد که تنها او می تواند از پس مسوولیت ها و 
وظایف دولتی برآید؛ دیگر در این ملک کسی توانایی 
و درایت انجام یک کار و مأموریت را ندارد. به باور 
منتقدان آقا غنی دچار توهم شده است؛ توهم دانستن 
و عقل کل بودن. او خود را در مقام یک دانای کل 
فرض کرده است. اگر این توهم ادامه یابد و انحصار 
مطلق در ساختار و بدنة نظام شکسته نشود، افغانستان 
هیچ  چون  شد.  خواهد  بحران  از  تازه یی  فاز  وارد 
فردی به تنهایی قادر نیست، از پس همة جنجال ها و 
زدوبندهای کشور در حال بحراِنِِ مثل افغانستان برآید؛ 

ولو آن فرد متفکر دوم جهان نیز باشد.
این در حالی است که مردم انتظار داشتند آقای غنی 
در جایگاه یک چهرۀ اکادمیک و دانشگاهی به تقسیم 
وظایف و صالحیت ها می پرداخت و دامن انحصار 
تنگ تیمی و مطلقه را بر می چید. اما حاال می بینند که 

چنین نیست.
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ــتان و  ــا افغانس ــر دارد ب ــتان در نظ ــت پاکس حکوم
کمیســاریای عالــی ملــل متحــد در امــور پناهنــدگان 
ــی  ــه کمپ های ــی ب ــال مهاجــران افغان ــه انتق راجــع ب
در داخــل ایــن کشــور صحبــت کنــد. درســال جــاری 
ــتان  ــی از پاکس ــران افغان ــه مهاج ــت داوطلبان بازگش

کاهــش یافتــه اســت.
پاکســتان دومیــن جمعیــت بــزرگ مهاجران از کشــور 
همســایه خــود را جــای داده اســت کــه یــک و نیــم 
میلیــون آنهــا ثبــت شــده و حــدود یــک میلیــون تــن 
ــن مهاجــران  ــد. بســیاری از ای ــت نشــده ان دیگــر ثب
ــغال افغانســتان توســط قشــون شــوروی  ــی اش در پ
ســابق در دهــه 1۹80 کشــور خــود را تــرک کردنــد.
ــی  ــران افغان ــمار مهاج ــت ش ــه اس ــد گفت ــل متح مل
کــه در ســال جــاری داوطلبانــه از پاکســتان بــه 
وطــن خــود برگشــته انــد بــه 6 هــزار نفــر می رســد 
در  نفــر   ۵8۲11 رقــم  از  پایین تــر  خیلــی  کــه 
ــش  ــش افزای ــن کاه ــل ای ــت. دلی ــته اس ــال گذش س
خشــونت ها و شورشــگری طالبــان در افغانســتان 

ــت. ــده اس ــوان ش عن
روز چهــار شــنبه ایــن هفتــه نــواز شــریف نخســت 
وزیــر پاکســتان بــه یــک و نیــم میلیــون مهاجــر ثبــت 
شــده افغانســتان اجــازه داد کــه شــش مــاه دیگــر در 

ایــن کشــور بماننــد.
وزارت خارجــه پاکســتان گفتــه اســت کــه فــوراً در 
ــای  ــا مقام ه ــک ب ــی و دیپلوماتی ــای سیاس عرصه ه
زمــان  عیــن  در  و  می کنــد  افغانســتان صحبــت 
ــی  ــا کمیســاریای عال ــرزی ب ــق م ــور مناط وزارت ام
ملــل متحــد در امــور پناهنــدگان و وزارت مهاجریــن 

افغانســتان وارد مذاکــره می شــود.
ــت  ــده اس ــتان آم ــه پاکس ــه وزارت خارج در اعالمی
کــه در ایــن مذاکــرات »راه هــای بازگشــت زودتــر و 
احتمــال انتقــال تدریجــی مهاجــران افغان از پاکســتان 

ــن افغانســتان بررســی می شــود.« ــه مناطــق ام ب
مقام هــای افغانســتان تــا حــاال راجــع بــه ایــن 

تصمیــم پاکســتان ابــراز نظــر نکــرده انــد.
پاکســتان گفتــه اســت کــه بــه تاریــخ نوزدهــم 
ــا افغانســتان و  ــه ب ــک نشســت ســه جانب جــوالی ی
ــزار می شــود  ــل متحــد برگ ــازمان مل کمیســاریای س

ــود. ــت ش ــرح صحب ــن ط ــه ای ــع ب ــه راج ک
ــان در  ــران افغ ــت مهاج ــان اقام ــدت زم ــتان م پاکس
ــای  ــه مقام ه ــد ک ــد کردن ــی تمدی ــتان را زمان پاکس
ــان در  ــر افغ ــدود ۵00 مهاج ــد ح ــور گفتن ــن کش ای
ایالــت خیبرپشــتونخوا بازداشــت شــده و بــه عنــوان 

ــد. ــه افغانســتان اخــراج شــده ان ــی ب خطــر امنیت

کوچی جانشین کرزی 

غنــی از کــرزی سبقت ُجست!
پاکستان راه های 

بازگرداندن سریع مهاجرین 

افغانی را بررسی می کند

»کشتار جمعی سربازان پولیس یک دسیسه بود«
ابوبکر صدیق

کابل  در  پولیس  سرباز  ده ها  شدن  زخمی  کشته و 
دسیسه یی از پیش طرح شده بود. 

روز پنجشنبه در یک حملة مرگبار انتحاری در کابل 
ده ها پولیس کشته و زخمی شدند.

 این سربازان پولیس پس از ختم آموزش های نظامی، 
منتقل  کابل  به  میدان وردک  از  به گونة دسته جمعی 

می شدند. 
از  تن  این حادثه 3۲  در  که  داخله می گوید  وزارت 
شهادت  به  غیرنظامی  یک  و  ملی   پولیس  سربازان 
رسیده و 7۹ پولیس و یک غیرنظامی زخم برداشته اند.
اما برخی گزارش ها می رساند که در این حمله نزدیک 

به ۵0 تن از سربازان پولیس جان باخته اند.
این کشتار جمعی سربازان پولیس، خشم همه گانی را 

به دنبال داشته است. 
برخی از اعضای مجلس و فعاالن جامعه مدنی این 
برخی  است  ممکن  که  می دانند  دسیسه یی  را  حادثه 
چهره ها در داخل در سازمان دهی و مدیریت آن نقش 

داشته باشند. 
آنان، مسووالن دولت وحدت ملی را به سهل انگاری 
در انتقال این افراد متهم کرده و می گویند که مسووالن 
این  خون  برابر  در  نظام  رهبری  و  امنیتی  نیروهای 

سربازان پاسخگو هستند. 
جمهور،  رییس  غنی  اشرف  محمد  دیگر،  سویی  از 
حملة روز پنجشنبه را جنایت علیه بشریت خوانده و 
به وزارت داخله دستور داد، چگونگی تصمیم انتقال 
فارغان مرکز آموزشی پولیس میدان وردک را بررسی 

نماید. 
ماندگار  به روزنامة  اعتمادی عضو مجلس  چمن شاه 
به هدف  این حمالت  انجام  با  تروریستان  گفت که 
نزدیک شده اند. این عضو مجلس افزود: هزار و یک 
سوال پیچیده و بی جواب در انتقال افسران پولیس از 
میدان وردک تا کابل وجود دارد. این سربازان بدون 

هیچ نوع پوشش امنیتی انتقال یافته اند.
از  پولیس  افسران  انتقال  در  افزود:  اعتمادی  آقای 
میدان وردک تا کابل  بدون تردید دسیسه یی وجود 
داشته  است. چگونه ۵00 تن از افسران و سربازان را 
انتقال  امنیت  بدون  نظامی  بسان کچالو در موترهای 

می دهند! 

هدف  به  تشکیل شده  کمیسیون   مجلس،  عضو  این 
ندانسته  اعتماد  قابل  پینجشنبه را  بررسی حادثه روز 
حادثة  بررسی  به خاطر  کمیسیون هایی که  می گوید: 
ریاست دهم امنیت ملی، فرار زندانیان از زندان غزنی، 
حادثة جل ریز والیت میدان وردک و ... تشکیل شده 
این  تشکیل  فقط  کجاست؟  کارشان  نتیجة  بود، 
شهدا  بازمانده گان  به  تسلیت  به خاطر  کمیسیون ها 
صورت گرفته است. این کمیسیون ها هیج دردی را 

درمان نمی کند.
او تصریح کرد: مثل حادثة روز پنجشنبه د ه ها حادثة 
چرا  این که  اما  است؛  افتاده  اتفاق  کشور  در  دیگر 
دول  نمی گیرد،  صورت  جلوگیری  حوادث  این  از 
مسأله می تواند وجود داشته باشد: دو گزینه یا این که 
دولت ما بی خبر از همه چیز است و یا این که دشمن 
بر  او  دارد.  وجود  نظام  داخل  در  گسترده  شگل  به 
و  امنیتی  نیروهای  داخل  از  پنجم  ستون  پاک سازی 

نظام تأکید کرد. 
اگر  حادثه  این  در  می گوید:  اعتمادی  چشمن شاه  
باید مسووالن مجازات  غفلتی صورت گرفته است، 

شوند.  
مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز  همچنان، 
افغانستان می گوید: کمیسیون هایی که  به خاطر بررسی 
مردم  فریب  برای  فقط  می شوند،  تعیین  حادثات 

هستند و نتیجه یی ندارند.
آقای رفیعی افزود:  افرادی در داخل نظام به دشمن 
افراد  به  مشخص  مکان  در  که  می دهند  گزارش 

باید شناسایی  افراد  این  کنند،  نظامی حمله  ملکی و 
و به جزای اعمال شان برسند.

به گفتة او، در انتقال افسران پولیس از میدان وردک 
صورت  وظیفه یی  اغفال  و  سهل انگاری  کابل  تا 
گرفته است. دولت افغانستان باید در شناسایی افراد 
جاسوس در داخل نظام تالش کند و در برابر سستون 

پنجمی ها اقدام عملی انجام دهد.
انتقال طالبان  برای  از میدان وردک  افزود:  وقتی  او 
از  بغالن به کابل همکاری صورت می گیرد، تردیدی 
وجود ندارد که در انجام این عمل آنان همکاری کرده 

باشند.
از سویی هم، مال محمد، سربازی که در این حادثه از 
ناحیة سر زخمی شده به رسانه ها گفته که در بس ما 
دو نفر با لباس شخصی حضور داشت، ما نتوانستیم 
معلومات بگیریم که آنها کی هستند؛ وقتی نیروهای 
ارتش در کنار بس حضور داشت آرامی بود، اما وقتی 
تانک های آنان به جاده چرخیدند انفجار در دو بس 

صورت گرفت و شماری کشته و زخمی شدند.
در همین حال نجیب، از دیگر افسران اکادمی گفت 
که افرادی با لباس شخصی در بس ها حضور داشتند 
به  وردک  میدان  مرکز  شهر،  میدان  از  که  زمانی  و 
میدان  تا  انفجار شد.  کردیم  در حرکت  کابل  سمت 
محافظت  را  آنان  کاروان  ملی  ارتش  نیروهای  شهر، 
این  ارتش،  موترهای  برگشت  از  پس  اما  می کردند؛ 

رویداد صورت گرفت.

ACKU
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ورزش

ــا از  ــت تـ ــاده اسـ ــکو آمـ ــت: مسـ ــیه گفـ ــوری روسـ رییس جمهـ
ـــت  ـــات« محافظ ـــره و بی ثب ـــان غیرمنتظ ـــن »جه ـــر ای ـــود در براب خ

ـــد. کن
والدیمیـــر پوتیـــن، رییس جمهـــوری روســـیه در دیـــدار بـــا 
ــی  ــگرفی در تمامـ ــرات شـ ــت: تغییـ ــی گفـ ــای روسـ دیپلمات هـ
ــن  ــه همیـ ــت و بـ ــال رخ دادن اسـ ــی در حـ ــای بین المللـ زمینه هـ
دلیـــل، مـــا بایـــد خـــود را آمـــاده رویارویـــی بـــا آن هـــا کنیـــم. 
ـــیه  ـــت و روس ـــات اس ـــره و بی ثب ـــی غیرمنتظ ـــش رو، جهان ـــان پی جه
بایـــد بـــرای تامیـــن امنیـــت و ثبـــات خـــود و مردمـــش همـــواره 

آمـــاده باشـــد.
او بـــا هشـــدار بـــه ایـــن مســـأله کـــه درگیری هـــا در بســـیاری از 
نقـــاط دنیـــا و حتـــا مناطـــق جدیـــد در جهـــان در حـــال رخ دادن 
ــه  ــک منطقـ ــر از یـ ــتی فراتـ ــات تروریسـ ــزود: اقدامـ ــت ، افـ اسـ
اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل پیش بینـــی این کـــه در کـــدام منطقـــه 

ــیار دشـــوار اســـت. می خواهـــد رخ دهـــد، بسـ
ــل  ــه بین الملـ ــت: جامعـ ــن گفـ ــیه هم چنیـ ــوری روسـ رییس جمهـ
ــای  ــاس اولویت هـ ــتورات را براسـ ــرای دسـ ــی اجـ ــد توانایـ بایـ
ـــق  ـــع و از طری ـــوولیت پذیری جام ـــت و مس ـــن امنی ـــترک و تامی مش
ـــه  ـــان ب ـــه جه ـــا ک ـــد. از آن ج ـــته باش ـــا داش ـــرات و همکاری ه مذاک
ـــکاری،  ـــد، هم ـــوق می یاب ـــی س ـــل پیش بین ـــدی غیرقاب ـــمت رون س
ـــرای  ـــی الزم ب ـــکاری و آماده گ ـــرای هم ـــترک ب ـــل مش ـــتن تمای داش
دســـت یابی بـــه ســـازش اهمیـــت زیـــادی دارد تـــا بتوانیـــم بـــر 

مشـــکالت بین المللـــی غلبـــه کنیـــم.
پوتیـــن ادامـــه داد: روســـیه سیاســـت خارجـــی موثـــر و مســـتقل 
خـــود را دنبـــال می کنـــد و هدفـــش ایچـــاد روابـــط بـــاز و 
همـــکاری براســـاس صداقـــت بـــا تمامـــی کشـــورها در شـــرق و 
ـــال  ـــال اعم ـــه دنب ـــز ب ـــا هرگ ـــت. م ـــوب اس ـــمال و جن ـــرب، ش غ
ـــکاری  ـــال هم ـــه دنب ـــا ب ـــم و تنه ـــی نبوده ای ـــادی و نظام ـــار اقتص فش
ـــود  ـــالش خ ـــه ت ـــیه ب ـــتیم. روس ـــازنده هس ـــط س ـــه و رواب دو جانب
ــران اوکرایـــن و  ــر بحـ ــی نظیـ ــرای حـــل مشـــکالت بین المللـ بـ
ـــع در  ـــورهای واق ـــا کش ـــتراتژیک ب ـــکاری اس ـــط و هم ـــت رواب تقوی

ــد. ــه می دهـ ــیا ادامـ اوراسـ
رییس جمهـــوری روســـیه هم چنیـــن گفـــت: ارتبـــاط میـــان چیـــن 
و کشـــورهای عضـــو اتحادیـــة اقتصـــادی اوراســـیا تحـــت امـــر 
ــر  ــتر و عمیق تـ ــکاری بیشـ ــیر همـ ــتین گام در مسـ ــیه نخسـ روسـ
ــا کشـــورهای اتحادیـــة  اســـت و همیـــن رونـــد را می توانیـــم بـ

ـــیم. ـــته باش ـــا داش اروپ

ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــة پاکســـتان اعـــالم کـــرد کـــه 
ـــت و  ـــده اس ـــف نش ـــنگتن متوق ـــده »اف-16« از واش ـــد 8 جنگن خری
ـــوص وارد  ـــن خص ـــره در ای ـــرای مذاک ـــه زودی ب ـــکا ب ـــات امری مقام

ــد. ــد شـ ــالم آباد خواهنـ اسـ
ـــالم  ـــتان اع ـــة پاکس ـــور خارج ـــخنگوی وزارت ام ـــا، س ـــس زکری نفی
کـــرد کـــه خریـــد 8 جنگنـــده اف-16 از امریـــکا متوقـــف نشـــده 

ـــت. ـــاز اس ـــوز ب ـــره هن ـــیرهای مذاک ـــت و مس اس
ـــدار  ـــتان دی ـــه زودی از پاکس ـــن« ب ـــان مک کی ـــناتور »ج ـــزود: س او اف
خواهـــد کـــرد و بـــا مقامـــات اســـالم آباد در مـــورد ایـــن معاملـــه 

گفت وگـــو می کنـــد.
ایـــن درحالـــی اســـت کـــه رســـانه های پاکســـتانی پیـــش از ایـــن 
ـــد. ـــر داده بودن ـــی خب ـــده امریکای ـــد 8 جنگن ـــد خری ـــدم خری از ع

ــرده  ــالم کـ ــی اعـ ــع دولتـ ــل از منابـ ــتانی به نقـ ــانه های پاکسـ رسـ
بودنـــد کـــه دولـــت اســـالم آباد بایـــد قبـــل از ۲۴ مـــی )۴ 
خـــرداد( ســـال جـــاری نامـــه تأییـــد خریـــد 8 جنگنـــده اف-16 
را بـــه واشـــنگتن ارســـال می کـــرد، امـــا به دلیـــل عـــدم ارســـال 
ایـــن نامـــه، زمـــان تعیین شـــده ایـــن معاملـــه پایـــان یافتـــه کـــه 
پـــس از آن، پاکســـتان نمی توانـــد ایـــن جنگنده هـــا را از امریـــکا 

خریـــداری کنـــد.
پاکســـتان خریـــد 8 جنگنـــده اف-16 را به دلیـــل توقـــف کمـــک 
مالـــی امریـــکا رد کـــرده بـــود، درحالـــی کـــه ایـــن کشـــور نیـــز 
ـــبکه  ـــه ش ـــدی علی ـــات ج ـــه عملی ـــتان را ب ـــه پاکس ـــی ب ـــک مال کم

ـــود. ـــرده ب ـــروط ک ـــی مش حقان
ــن  ــه ایـ ــد کـ ــالم کردنـ ــدی پیـــش اعـ ــالم آباد چنـ ــات اسـ مقامـ

جنگنده هـــا را از اردن خریـــداری خواهنـــد کـــرد.

ننگیالی عثمانی
لطفا خود را معرفی كنيد؟

محمـد کریـم سـلطانی عضـو تیـم ملی پانکریشـن و معـاون فنی فدراسـیون 
ورزشـی پانکریشـن هسـتم. در وزن 66کلیـو قهرمـان وزن خود هسـتم و در 
حال حاضـر بـه عنـوان ترینـر تیـم ملـی نوجوانـان و جوانـان کشـور فعالیت 

دارم. 
چه وقت و با كدام انگيزه رو به ورزش آوردید؟

از نوجوانـی عالقـة فراوانـی به ورزش داشـتم، وقتی بزرگ شـدم، از اهمیت 
و پیامدهـای خوبـی کـه ورزش بـرای سـالمتی بـدن دارد آگاهی پیـدا کردم 
و انگیـزه ام بـرای ورزش کـردن بیشـتر شـد و تصمیـم گرفتـم بـه ورزش رو 
بیـاورم. ورزش در سـالمتی جسـمانی و رشـد اعتمـاد بـه نفس ، نقش بسـیار 
زیـادی دارد، بـه همیـن دلیـل عالقه منـدی من نسـبت به ورزش زیادتر شـد.

تا به حال چه دست آوردهای در زمينۀ ورزش داشته اید؟
هجـده سـال می شـود پی هـم ورزش مـی کنم، در ایـن مدت بـه ورزش های 
زیـادی پرداختـه ام ماننـد کانکفـو، مـوی تـای و کیک بوکـس، امـا مـدت 7 
سـال می شـود کـه ورزش پانکریشـن را تحت نظـر محمد عجب نور سـیار، 
رییـس فدراسـیون و بنیان گـذار ورزش پانکریشـن بـه پیش می برم. در سـال 
1388 عضویـت تیـم ملـی را کسـب کـردم، اولیـن دسـت آورد خارجـی من 
در سـال ۲01۲ از مسـابقات جهانـی در قـارۀ اروپـا در کشـور یونـان اسـت 
کـه در وزن 66 کیلو گـرام مقـام سـوم را بـه دسـت آوردم. در دو اسـتایل 
آماتور و حرکات نمایشـی مسـابقه کرده ام. از کشـورهای ایران و اسـترالیا نیز 
مدال هـای برونـز را حایز شـده ام. در سـال ۲013 در مسـابقات قزاقسـتان در 
بخـش داوری سـند بهتریـن داور را با مدال طال از میان 1۴ کشـور به دسـت 
آوردم. هم چنـان در مسـابقات ۲01۵ شـهر هندوسـتان مسـابقات جهانی بود 
کـه در ایـن مسـابقات در بخـش داوری و مبـارزه نایب قهرمان و مـدال نقره 

را نصیب شـدم. 
چـرا ورزش هـای دیگـر را كنـار گذاشـتيد و رو بـه ورزش پانكریشـن 

آوردید؟
وقتـی از کشـور ایـران به وطن برگشـتم، در رشـتة کانکفو عضویـت تیم ملی 
را داشـتم، چون کانکفو مسـابقات خارجی نداشـت رو به ورزش پانکریشـن 
آوردم، پانکریشـن یک رشـتة ورزشـی یونانی اسـت که ۵000 سـال قدامت 
تاریخـی دارد و یـک ورزش تکمیـل اسـت، تمـام حرکت های ورزشـی مثل 
بوکـس، لگـد و پهلوانـی در آن شـامل می باشـد، بـه همین دلیـل عالقه مندی 

مـن به ایـن ورزش زیادتر شـد و آن را انتخـاب کردم. 
نقش ورزش را در یک اجتماع چگونه می بينيد؟ 

در جامعه  یـی کـه ورزش باشـد، روابـط خـوب انسـانی رشـد پیـدا می کند و 
روحیـة انصـاف، عدالـت و ادای احتـرام بـه قوانیـن در افراد شـکل می گیرد. 
ورزش عامـل اسـت کـه می توانـد جلـو بسـیاری از بیماری هـای روحـی و 
جسـمی را بگیـرد. بـا ورزش می توانیـم جسـم سـالم و روحـی شـاد داشـته 

باشـیم. ورزش نقـش صلـح و همدلـی را در جامعـه ایفـا می کنـد.
ویژه گی های یک قهرمان از نگاه شما چه هاست؟

قهرمان شـدن شـاید سـاده باشـد، امـا قهرمان بـودن دشـوار اسـت، زمانی که 
ورزشـکار قهرمـان می شـود مـدال و افتخـارات بـرای کشـور خـود کسـب 
می کنـد، مدال هـا و افتخـارات مربـوط بـخ یک فرد و یـک فامیل نمی باشـد، 
بلکـه از تمـام ملـت اسـت، بایـد یک قهرمـان احسـاس مسـوولیت در مقابل 
ورزش و مـدال خـود داشـته باشـد، از طریـق ورزش بایـد سـبب احسـاس 
آرامـش و خوشـی بـرای مـردم شـود و از اخالق نیـک و حمیـده برخوردار 

شد. با
جامعۀ ورزشی و ورزشكاران كشور با چه مشكالتی روبه رو هستند؟

چیـزی کـه بسـیار زیـاد برای ورزشـکار و قهرمانان مشـکل آور شـده اسـت، 
نبـود بودیجه اسـت کـه تمام فدراسـیون ها به ایـن چالش ها روبه رو هسـتند، 
اشـخاص کـه قـدرت و توانایـی دارد سـفرهای خارجـی برای شـان مسـاعد 
می شـود و مـورد تشـویق و حمایـت نیـز قـرار می گیرنـد، اما  ورزشـکارانی 
کـه حتـا پـول مصارف باشـگاه خود را نـدارد، از سـفرهای خارجـی محروم 
می شـوند. بایـد دولـت در این قسـمت با ورزشـکاران همکاری جـدی کند.

پيام تان برای جوانان چيست؟
کشـور مـا بـه جوانـان نیـاز دارد، آنـان آینده سـازان این کشـور هسـتند، پس 
احسـاس مسـوولیت در مقابـل کشـور خـود داشـته باشـند و به هر ورزشـی 
کـه عالقه منـد هسـتتند، به خاطـر صحـت و سـالمتی خـود ورزش کننـد. در 
جامعه یـی کـه ورزش باشـد، جامعـة ورزشـی فکرهـای انحرافی نمی داشـته 

باشد.

پوتین:
آمادة دفاع از خود در برابر این 
»جهان غیرقابل پیش بینی« هستیم

پاکستان:
خرید جنگنده های »اف - ۱6«

 از امریکا متوقف نشده

قهرمان ورزش پانکریشن:

جامـعۀ ورزشـی افکــار 
انحرافـی را مـی زدایـد

 وحید عمر

جوانـــان مـــا از میـــدان وردک حرکـــت می کننـــد. در 
ـــر از مـــواد انفجـــاری  ـــر پُ ـــدر خـــان یـــک موت قلعـــة حی
و یـــک گـــروه انتحـــاری برنامه زیزی شـــده و آمـــاده 
ـــت  ـــده اس ـــزی ش ـــق طرح ری ـــه دقی ـــة حمل ـــتند. نقش ـــان اس منتظرش
ـــود.  ـــی نب ـــی و تصادف ـــداد آن ـــن روی ـــد. ای ـــه ُرخ می ده ـــد حادث و بع
ـــود  ـــل وج ـــت هایی از داخ ـــداد دس ـــن روی ـــه در ای ـــدارد ک ـــکان ن ام
ـــب  ـــدان طال ـــک قومان ـــه ی ـــت ک ـــان اس ـــًا یادت ـــد. حتم ـــته باش نداش
در موتـــر پولیـــس میـــدان وردک انتقـــال داده می شـــد. اگـــر فکـــر 
می کنیـــم ایـــن رویدادهـــا بی ربـــط اســـتند، بســـیار غافـــل اســـتیم. 
ـــه  ـــه، بلک ـــت ن ـــة غفل ـــه نتیج ـــن حادث ـــه ای ـــکان دارد ک ـــی ام خیل
نتیجـــة یـــک توطیـــة هم آهنـــگ شـــده باشـــد. تحقیـــق جـــدی در 
کار اســـت. خاینـــان داخـــل صفـــوف نیروهـــای امنیتـــی و نظـــام 

ـــوند. ـــی ش ـــه نظام ـــد محکم بای

یاسر محسنی

در عمق -3
آمـــدن گلبدیـــن حکمتیـــار لغـــو شـــد، امـــا بالـــغ 
بـــر هفتـــاد درصـــد پـــروژه اجرایـــی شـــد. وقتـــی 
»ســـیگار« پُســـت های خیالـــی را در وزارت معـــارف و چندیـــن 
ـــد  ـــاد ش ـــار روی ارگ زی ـــرد، فش ـــالم ک ـــر اع ـــاد و وزارت دیگ نه
کـــه یـــا کمک هـــا قطـــع می شـــود یـــا بایـــد چندیـــن هـــزار 
ــی  ــت ها، معرفـ ــراز پُسـ ــرای احـ ــور... بـ ــر و مأمـ ــر و مدیـ آمـ
ـــان  ـــود و زم ـــاال ب ـــور ب ـــة رییس جمه ـــوان و روحی ـــه از ت ـــد ک کنی

ـــدک . ان
ـــل  ـــراف کاب ـــار در اط ـــا حکمتی ـــرات ب ـــان مذاک ـــًا زم ـــن دقیق ای
و وزارت خارجـــه بـــود کـــه بخشـــی از شـــروط او اســـتخدام 
ـــود و  ـــف ب ـــت های مختل ـــد در بُس ـــزار کارمن ـــزده ه ـــدوداً پان ح
ایـــن شـــرط عاجـــل عملـــی شـــد و لیســـت جوانـــان از یـــک 
ـــوی  ـــتر س ـــد و بیش ـــد ش ـــه و تأیی ـــه تهی ـــوم و اندیش ـــزب و ق ح
ـــزب  ـــدر ح ـــد و ک ـــال رفتن ان ـــی در ح ـــد و عده ی ـــات رفتن والی

اســـالمی، پیشـــاپیش تنظیـــم و ترتیـــب و تثبیـــت شـــد .
ـــه اش  ـــب اســـت و برنام ـــن شـــهرک 100جیری شـــرط دیگـــر گلبدی
این ســـت، بـــه محـــض ورود بـــه کابـــل یـــا قنـــدوز، مســـتقیمًا 
ـــان  ـــا و... از هم ـــری و دیداره ـــده و رهب ـــود ش ـــهرک خ وارد ش
مقـــرش در شـــهرک انجـــام پذیـــرد و قبالـــة شـــهرک هـــم بـــه 

ـــرعًا . ـــمًا و ش ـــودش رس ـــام خ ن
ـــد  ـــبج کردن ـــان را بس ـــا طالب ـــن، ایرانی ه ـــا گلبدی ـــه ب ـــرای مقابل ب
تـــا جایـــی کـــه شـــاهد تـــرور اخترمنصـــور بعـــد از بازگشـــت 
ایـــران بودیـــم، حتـــا دیدارهایـــی بـــا طالبـــان پاکســـتان نیـــز 
ـــی  ـــاًل طرح ـــود و فع ـــر ب ـــًا ناظ ـــتان صرف ـــه ISI پاکس ـــتند ک داش
بـــرای عمـــل نداشـــت، روس هـــا در جریـــان مذاکـــرات ایـــران 
ـــران  ـــد؛ ای ـــده بودن ـــت زده ش ـــب بُه ـــف طال ـــای مختل ـــا گونه ه ب
بـــرای مقابلـــه بـــا گلبدیـــن روی تاجیـــکان، خیلـــی حســـاب 
ــم اســـت  ــکان کـ ــی تاجیـ ــوان نظامـ ــون تـ ــد، چـ ــاز نکردنـ بـ
ــه  ــان بـ ــر، خودشـ ــورت خطـ ــتند در صـ ــویی می دانسـ و از سـ
ـــل  ـــه ارگ کاب ـــران ب ـــت ای ـــرد. دول ـــد ک ـــه خواهن ـــا مراجع ایرانی ه
ـــی وارد  ـــة سیاس ـــن در بدن ـــه گلبدی ـــه چنان چ ـــود ک هشـــدار داده ب
ـــاده  ـــرو پی ـــی، نی ـــاران نظام ـــد مستش ـــوریه در ح ـــد س ـــود، مانن ش

ـــی . ـــوریه ثان ـــی س ـــرد یعن ـــد ک خواهن
امـــا نیامـــدن گلبدیـــن دالیـــل عمده تـــری دارد: توافـــق صلـــح 
ــن  ــد ایـ ــت و بایـ ــی نیسـ ــدت ملـ ــت وحـ ــا دولـ ــن بـ گلبدیـ
ســـاختار تغییـــر بایـــد. جنـــرال دوســـتم کنـــاره رود. دیورنـــد 
ـــکتور  ـــدن. س ـــه لن ـــود، ن ـــل ش ـــنگتن ح ـــد واش ـــرح جدی ـــا ط ب

امنیتـــی تصفیـــه شـــود .

عزیز آریانفر

ـــوند  ـــرار می ش ـــر روز تک ـــه ه ـــیاهی ک ـــای س روزه
و فاجعه یـــی کـــه پشـــت فاجعـــه می آیـــد.

ــا تـــن از افســـران جـــوان، فاجعـــه  شـــهادِت ده هـ
سیاهی ســـت کـــه صدهـــا خانـــواده را در غـــم و حســـرت 
فروبـــرد و داغ دیگـــری بـــر قلـــب داغ دار ســـرزمین مـــا افـــزود.

ـــد و  ـــد دی ـــود را نخواهن ـــدران خ ـــچ گاه روی پ ـــه هی ـــی ک فرزندان
ـــد  ـــش خواهن ـــدان خوی ـــار فرزن ـــرگ در انتظ ـــا م ـــه ت ـــی ک مادران

ـــد! مان
ـــار  ـــارب مرگ ب ـــود تج ـــا وج ـــد؛ ب ـــه بپرس ـــت ک ـــی هس ـــا کس آی
گذشـــته، چـــه کســـی اجـــازه داده اســـت کـــه صدهـــا تـــن از 
افســـران جـــوان در قطـــاری از موترهـــای هدف گیری شـــده 
ــا بیـــرون گردیـــده  به صـــورت یک جایـــی و پیهـــم از قرارگاه هـ

و در مســـیری نامطمیـــن حرکـــت کننـــد.
آیـــا وجدانـــی هســـت کـــه در برابـــر ایـــن فاجعـــه خـــودش را 

ــد؟ ــاس کنـ ــخ گو احسـ پاسـ

فیـسبـوک نـــامــه
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روزنامـه دیلـی تلگـراف در دومیـن سـالروز اعالم 
خالفـت خـود خوانـده ابوبکـر البغـدادی گزارش 
جامعـی از وضعیـت کنونـی این گروه منتشـر کرد.
بـه گـزارش شـبکه العالـم، روزنامه دیلـی تلگراف 
بـا اشـاره بـه فـرا رسـیدن دومیـن سـالروز اعـالم 
»خالفت اسـالمی در عراق و شـام« توسـط ابوبکر 
کنونـی  وضعیـت  تشـریح  بـه  اسـت،  البغـدادی 

داعـش پرداخـت و نوشـت:
مسـاحت  میـالدی   ۲01۴ تابسـتان  در  داعـش 
گسـترده یی از خـاک سـوریه و عـراق را تصـرف 
کـرد و دروازه هـای مـرزی بیـن آنهـا را برچیـد.
در  داعـش  نفـوذ  گذشـته،  دوسـال  طـول  در 
گروههـای تنـدروی دیگـری نظیـر بوکوحـرام در 
نیجریـه، ابوسـیاف در فیلیپیـن و امـارت قفقـاز در 
روسـیه گسـترش یافـت و همـه آنهـا بـه البغدادی 

اعـالم وفـاداری کردنـد.
ایـن دوسـال، دههـا حملـه در  داعـش در طـول 
سـرنگون  جملـه  از  غـرب  و  خاورمیانـه  منطقـه 
کـردن هواپیمـای حامل اتباع روس در شـبه جزیره 
سـینا و حمالت پاریس و سـواحل سوسـه و موزه 

باسـتانی تونـس را اجـرا کـرد.
امـا سـرزمینهای داعـش، در سـایه نبـرد علیـه این 
نظیـر رمـادی،  مناطـق مختلـف عـراق  گـروه در 
هیـت و فلوجـه در عـراق، و سـرت در لیبـی و نیز 
شکسـت هایش در سـوریه، تا حـد زیادی کوچک 
شـده، بیـش از یـک سـوم اراضـی خـود از دسـت 
داده، جنگجویـان خارجـی ایـن گـروه سـرخورده 
شـده و شـمار عناصـر جـدا شـده از این گـروه رو 

بـه افزایش گذاشـته اسـت.
امـا بـا ایـن حـال، مسـئوالن امریکایی و انگلیسـی 
هشـدار مـی دهنـد کـه پیـروزی نهایی هنـوز دور 
از دسـترس اسـت؛ زیـرا داعـش خود را بـا اوضاع 
دوبـاره سـازماندهی  را  راهبـرد خـود  و  سـازگار 
می کنـد؛ بـر اسـاس راهبرد جدیـد داعـش، به نظر 
مـی رسـد تمرکـز روی حمالت تروریسـتی مهمتر 

از کنتـرل بـر اراضی باشـد.
داعش در عراق

ائتـالف بیـن المللـی می گویـد که حمـالت هوایی 
و  عـراق  امنیتـی  نیروهـای  زمینـی  عملیـات  و 
پیشـمرگه باعث شـده اسـت که داعـش ۴۵ درصد 
از اراضـی تحـت کنتـرل خـود را از دسـت بدهد.
داعـش در هیـت، الرطبـه، الرمادی و هفته گذشـته 
در فلوجـه شکسـت خـورد. امـا نبـرد بـزرگ در 
شـهر موصـل خواهـد بود کـه بیش از یـک میلیون 
نفـر در آن زیـر سـلطه داعـش هسـتند. نیروهـای 
پیشـمرگه نیـز کـه به سـمت روسـتا ها و شـهرک 
هـای جنـوب موصل حرکـت می کنند هنـوز چند 

مـاه تـا رسـیدن به ایـن شـهر فاصلـه دارند.
داعش در سوریه

در سـوریه اوضـاع پیچیده تر اسـت. دولت سـوریه 
پـس  داعـش  از  امسـال  را  تدمـر  باسـتانی  شـهر 

. فت گر
در مـاه گذشـته نیز نیروهـای دولتی سـوریه حمله 
ای را بـرای بازپـس گیـری شـهر رقـه مقـر اصلی 

داعـش اجـرا کردند.
عناصـر مسـلح سـوری مخالـف نیز کـه از حمایت 
امریـکا برخوردارنـد، برخی دسـتاوردها را کسـب 
کردنـد و شـهر راهبـردی منبـج را در مرز بـا ترکیه 

بـه کنتـرل درآوردند.
درآمدهای داعش

درآمـد داعـش نیـز در سـال گذشـته بـه خاطـر از 
دسـت دادن اراضـی و مـردم آن کـه مالیـات مـی 

دهنـد، 30 درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
درآمـد ماهیانـه داعـش از ۵6 میلیـون پونـد در ماه 
مـارچ بـه ۴0 میلیـون پونـد در مـاه گذشـته کاهش 
یافتـه اسـت. در ایـن میـان، صنعـت نفـت داعـش 

زیـر ضربـات هوایـی آسـیب دیده اسـت.
بـا  مبـارزه  انگلیسـی  مسـوول  اسـترینجر،  ادوارد 
داعـش گفـت: ۴0 درصـد درآمد داعـش از فروش 
نفـت عـراق و سـوریه، ۴0 درصـد از مالیـات و 
۲0 درصـد از فعالیـت هـای مجرمانـه بـود اما بعد 
از حمـالت هوایـی، ۲0 درصـد درآمـد داعـش از 
فـروش نفـت اسـت و ۵0 درصـد از مالیـات و 30 

درصـد از فعالیـت هـای مجرمانـه.
نفت داعش

در حالـی کـه زمانـی درآمدهـای نفتـی داعـش بـه 
ارزیابی هـا  می رسـید،  پونـد  میلیـون   30 ماهانـه 
درحـال حاضـر نشـان می دهـد کـه فـروش نفـت 
ایـن گـروه به 11 میلیـون پوند در مـاه کاهش یافته 

ست. ا
ماليات های داعش

جمعیـت افـراد سـاکن در سـرزمین هـای تحـت 
کنتـرل داعـش کـه بـا پرداخـت مالیـات بـه ایـن 
گـروه بخـش مهمـی از منابع مالـی آن را تأمین می 
کننـد، از ۹ میلیـون نفر در سـال ۲01۵ به 6 میلیون 

نفـر کاهـش یافته اسـت.
تحقیقـات نشـان می دهـد کـه داعـش در تـالش 
بـرای افزایـش مالیات گیـری از مردم برای کسـب 
درآمـد اسـت و مجبور شـده اسـت حقـوق عناصر 

خـودش را ۵0 درصـد کاهـش دهد.
باج گيری برای آزادی گروگان ها

ایـن گـروه همچنیـن در سـالهای ۲013 و ۲01۴ 
میـالدی بیـش از 10 روزنامه نگار غربـی و نیروی 
امدادرسـان را در سـوریه ربـود و از دریافـت پـول 
بـه  میلیـون دالر  آنهـا ده هـا  آزادسـازی  قبـال  در 

جیـب زد.

جنگجویان داعش
دیده بـان حقـوق بشـر سـوریه بـرآورد کـرده بـود 
کـه شـمار عناصر داعـش زمانـی که این گـروه در 
اوج قـدرت خـود بـود، بـه 80 تـا 100 هـزار نفـر 
در عـراق و سـوریه می رسـید. بـه گفتـه ائتـالف 
بین المللـی، بیـش از ۲۵ هـزار نفـر از ایـن نیروهـا 

در دو سـال گذشـته کشـته شـده اند.
ورود  میـزان  امریـکا،  دفـاع  وزارت  گفتـه  بـه 
جنگجویـان خارجـی بـه عراق و سـوریه بـه میزان 
۹0 درصـد در سـال گذشـته کاهـش یافتـه اسـت. 
بـا وجـود این گسـترش این گـروه تروریسـتی در 

دیگـر مناطـق جهـان کنـد نشـده اسـت.
گروه هـای افـراط گـرای انصـار بیت المقـدس در 
مصـر، جماعـت أنصـار التوحیـد در هنـد، شـبکه 
القاعـده در شـبه جزیـره عربی و یمـن، بوکوحرام، 
امـارت قفقـاز و روسـیه، جنـد الخالفـه در الجزایر 
و مصـر و گروه هایـی از طالبـان پاکسـتان با داعش 

بیعـت کرده انـد.
حمالت داعش

کشـتن پنـج روزنامـه نـگار انگلیسـی و امریکایـی 
و نیروهـای امـداد رسـان، کشـتن یـک سـرباز در 
کانـادا و حملـه بـه پارلمـان، انفجـار یـک خودرو 
در کارخانـه تولیـد گاز در سـان کوینتیـن نزدیـک 
لیـون فرانسـه، حملـه بـه مـوزه بـاردو در تونـس، 
حملـه بـه مجله شـارلی ابـدو در فرانسـه، حمله به 
منطقه سوسـه در تونس، سـرنگون کردن هواپیمای 
مسـافربری روسـیه بر فراز صحرای سـینا، حمالت 
پاریـس، حملـه بـه مرکـز بیمـاران روانی در سـان 
برناردینـو در ایالـت کالیفرنیـا، حملـه در نزدیـک 
مسـجد ایاصوفیـه در اسـتانبول، حمله بـه فرودگاه 
بروکسـل، حمله به باشـگاه شـبانة همجنسـگرایان 
اورالنـدوی امریـکا و حمله بـه فرودگاه اسـتانبول 
از حمـالت داعـش در دو سـال اخیـر بوده اسـت.

دو سـال پـس از اعــالم »خــالفت«

دارایــی داعــش
تیرباران سه تن پیش چشم 
خانواده های شان در فاریاب

بی میلی حکومت نسبت به آمدن هیات 

محکمه جزایی بین الملل به افغانستان

منطقة  در  را  پیرمرد  یک  و  جوان  پسر  دو  پنجشنه شب  طالبان 
چشم  پیش  فاریاب  در  شیرین تگاب  ولسوالی  آستانه باباِی 

خانواده های شان تیرباران کردند.
سیدلقمان گهریک، ولسوال شرین تگاب می گوید که طالبان پس 
پیش  را  تن  این سه  این ولسوالی  آستانه بابای  منطقة  از سقوط 

چشمان خانواده شان تیرباران کرده اند.
باره  این  نامش فاش شود در  امنیتی که نخواست  یک مسؤول 
به سالم وطندار می گوید که این افراد هیچ ارتباطی با حکومت 
نداشتند. به گفتة منبع یکی از این افراد نگه دار یک انبار و برادر 
دیگر دهقان بود و آنان با هیچ ارگان و جریان سیاسی یی ارتباط 

نداشتند.
طالبان تا حال در این باره چیزی نگفته اند.

به  طالبان  که  است  کشور  ناامن  والیت های  از  یکی  فاریاب 
صورت گسترده در آن فعالیت دارند.

شبکه تحلیلگران افغانستان )AAN( در یک گزارش تحلیلی تازه 
گفته است که حکومت افغانستان نسبت به آمدن هیات محکمه 
نحوی  به  و  می دهد  نشان  بی میلی   )ICC( بین الملل  جزایی 

کوشش کرده است تا از آمدن این هیات جلوگیری کند.
قرار است هیاتی از جانب محکمه جزایی بین الملل برای بررسی 
و تحقیق جرایم جنگی، در سال ۲016 به افغانستان بیاید اما به 
گفته شبکه تحلیل گران افغانستان، حکومت نسبت به دیدار این 

هیات از افغانستان روی خوشی نشان نداده است.
را  کمیته ای  افغانستان  که حکومت  است  آمده  گزارش  این  در 
متشکل از وزرا برای تحصیل اطمینان )اجرای( اساسنامه محکمه 

جزایی بین الملل ایجاد کرده است.
این گزارش می افزاید که این کمیته هم چنان کوشش کرده است 
تا اطمینان یابد که دادگاه جزایی بین الملل هیچ قضیه ای را در 

افغانستان تحت تحقیق قرار نمی دهد.
افغانستان در سال ۲003 به عضویت محکمه جزایی بین الملل 
درآمد. تنها جرایمی که در افغانستان و یا توسط افغان ها بعد از 
این تاریخ انجام شده باشند، می تواند مورد بازپرسی قرار بگیرد.
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