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ـــو  ـــای نات ـــه نیروه ـــد ک ـــا می گوی ـــاع بریتانی ـــر دف وزی
ـــد. ـــی بمانن ـــتان باق ـــان در افغانس ـــد همچن بای

مایـــکل فالـــون وزیـــر دفـــاع بریتانیـــا در کنفرانـــس 
ـــتان  ـــه افغانس ـــدن ب ـــر آم ـــت: "اگ ـــخ گف ـــی مونی امنیت
درســـت بـــود، پـــس بیرون شـــدن از آن بـــدون 
ـــت  ـــور نادرس ـــن کش ـــزم در ای ـــل تروری ـــودی کام ناب

خواهـــد بـــود".
گروه هـــای  حمـــات  افـــزود،  فالـــون  آقـــای 
ــه  ــاکان ادامـ ــتان کمـ ــان در افغانسـ ــتی طالبـ تروریسـ
ــه  ــز نســـبت بـ دارد و حمـــات گـــروه داعـــش نیـ
ســـال های گذشـــته در ایـــن کشـــور افزایـــش یافتـــه 

اســـت.
ـــاع  ـــر اوض ـــاه اخی ـــد م ـــرد، در چن ـــان ک ـــر نش او خاط
امنیتـــی در افغانســـتان بـــه مراتـــب وخیم تـــر شـــده 
ـــد. ـــی بمان ـــتان باق ـــد در افغانس ـــو بای ـــذا نات ـــت؛ ل اس

ـــر  ـــتولتنبرگ دبی ـــس اس ـــه ین ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
کل ناتـــو نیـــز دو روز پیـــش از برگـــزاری نشســـت 
امنیتـــی مونیـــخ گفتـــه بـــود کـــه نیروهـــای نظامـــی 
ناتـــو تـــا نابـــودی کامـــل تروریـــزم در افغانســـتان 

باقـــی خواهنـــد مانـــد.
ـــی و دفاعـــی  ـــای امنیت ـــز نیروه ـــر تجهی ـــن وی ب همچنی

ـــود. ـــرده ب ـــد ک افغانســـتان تاکی

وزیر دفاع بریتانیا:

ناتو در افغانستان بماند
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حمله به آرامگاهِ یکی از صوفیان در ایالت سند 
پاکستان که منجر به کشته شدِن نزدیک به 75 تن 
و مجروح شدِن نزدیک به 250 نفِر دیگر شد، 
روی دیگِر سکۀ مناسباِت افغانستان و پاکستان 
را به تصویر کشید. این حمله که مسوولیِت آن 
داعش  یا  اسامی  خافت  به  موسوم  گروه  را 
حماِت  خونین ترین  از  یکی  گرفته،  عهده  به 
کشورهایی  از  یکی  ـ  پاکستان  در  گروه  این 
خوب  روابط  داشتن  و  تروریسم پروری  به  که 
ـ در طی ساِل  متهم است  افراطی  با گروه های 

جاری می تواند باشد. 
گروه داعش حمات مشابه در سوریه، عراق و 
افغانستان نیز انجام داده و معلوم می شود که در 
حال حاضر قسی القلب تر از این گروه تروریستی 
در جهان نمی توان سراغ کرد. گروه بوکو حرام 
با  زیادی  مشابهت های  می تواند  نایجریا  در 
با آن هم میان  داعش داشته باشد، ولی  عملکردِ 
چشم  به  نیز  ماهوی  تفاوت های  دوگروه  این 
می خورد. گروه بوکو حرام خاِف گروه داعش 
که داعیۀ جهانی و آخرالزمانی دارد، در مرزهای 
تاش  و  می کند  فعالیت  مشخص  کشور  یک 
دارد که به هدف های مشخِص سیاسی که برای 
خود تعریف کرده، دست پیدا کند؛ در حالی که 
داعش در حال حاضر بحث تسخیِر کشورها را 
است  مدعی  و  برنمی شمارد  خود  آجندای  در 
که می خواهد "خافت" را آن گونه که می فهمد، 

برای ُکِل جهان به ارمغان آورد. 
اما چیزی که در حملۀ گروه داعش به آرامگاه 
یکی از صوفیان در ایالت سند پاکستان مهم به 
نظر می رسد، واکنش مقام های این کشور به چنین 
حال  به  تا  پاکستانی  مقام های  است.  رویدادی 
حداقل سه بار دولت افغانستان را به گونه های 
متفاوت به دست داشتن در چنین حملۀ خونینی 
متهم کرده اند. نخست، وزارت خارجۀ پاکستان 
اعتراض  افغانستان،  دیپلومات های  احضار  با 
خود را به این حمله نشان داد، سپس به شکل 
نماینده گان  غیردپیلوماتیک،  و  غیرمتعارف 
کشور  این  ارتش  سوی  از  افغانستان  سیاسی 
احضار و به دادن توضیحات در قبال این حمله 
مجبور شدند، و بار سوم هم سرتاج عزیز مشاور 
امنیت ملی پاکستان در تماس تلیفونی با حنیف 
اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان، ضمن محکوم 
این  پشِت  در  که  گفت  حمله یی،  چنین  کردن 
طالباِن  گروه  به  وابسته  الحرار  رویداد جماعت 

پاکستانی قرار دارد.
ارشِد  اعضای  و  رهبران  عزیز،  سرتاج  گفتۀ  به 

دولت  و  اند  مستقر  افغانستان  در  گروه  این 
افغانستان نمی خواهد آن ها را به پاکستان تحویل 
از  ولی  نباشد،  بی بنیاد  اگر  ادعایی  چنین  دهد. 

نیات بسیار خصمانۀ پاکستان پرده برمی دارد.
پس  پاکستانی  مقام های  که  این جاست  جالب   
از حمله به آرامگاهی در ایالت سند این کشور، 
اعضای  می شود  ادعا  که  نفری    76 فهرست 
جماعت االحرار اند را به دولت افغانستان ارایه 
داده و گفته است که این افراد در داخل خاِک 
می کنند.  اقدام  پاکستان  منافع  علیه  افغانستان 
پاکستانی ها با این ترفند، یعنی وارد کردِن اتهام 
گروه های  از  حمایت  در  افغانستان  دولت  به 
تروریستی، می خواهند به چند هدف اصلی در 

سیاست های خود دست پیدا کنند. 
که  دارند  تاش  پاکستانی  مقام های  نخست، 
در  به شدت  که  را  کشور  این  عمومِی  افکار 
مخالفت با چنین حماتی قرار دارد، به نحوی 
هم آرام کنند و هم از مسیر اصلِی آن منحرف 
سازند. دولت پاکستان در حال حاضر می کوشد 
از  کشور،  این  عمومی  افکار  کردن  آرام  با  که 
واکنش های  به  منجر  می تواند  که  تبعاِت حادثه 
شود،  کشور  آن  فعلی  دولت  قبال  در  مردمی 
جلوگیری کند؛ ولی در عین حال می خواهد از 
آن به سود سیاست های کاِن خود نیز بهره ببرد. 
گروه های  و  تروریست ها  مأمِن  پاکستان  این که 
افراطی است، حاال چنان روشن و واضح شده 
که دیگر نیاز به اقامۀ ادله و ثبوت ندارد. افزون 
بر این که کشورهای جهان حاال می دانند که در 
ناامنی های منطقه چه کشوری قرار دارد،  عقِب 
مردم پاکستان نیز به خوبی دریافته اند که گسترش 
تروریسم و بنیادگرایی، با سیاست های آن کشور 
پیوند ناگسستنی یافته است. جریان های پیشرو 
و معتدل در پاکستان که خواهان کشوری امن و 
با ثبات هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی 
کشور  آن  در  تندرو  گروه های  حضور  اند، 
همین  به  و  می بینند  پاکستان  آیندۀ  زیان  به  را 
دلیل، به منتقدان سیاست های رسمِی دولِت آن 
توسعه طلب  جریان های  اند.  شده  تبدیل  کشور 
متکی  و  معتدل  نظامی  خواهان  پاکستان،  در 
در  دموکراتیک  و  بشری  حقوق  ارزش های  بر 
با  عقانی  تعامل  ضمن  بتواند  که  اند  پاکستان 
دیگر کشورهای منطقه، به رفاه و توسعۀ پاکستاِن 
نیز  افراط گرایی  و  تروریسم  از  عاری  و  پیشرو 

اقدام کند.
غلط  نشانی  ارایۀ  با  پاکستانی  مقام های  دوم،   
اتهامی  بارِ  می خواهند  تروریستی،  گروه های  از 

مورد  در  کشور  این  بر  غربی  کشورهای  که  را 
می کنند،  وارد  تروریستی  گروه های  حضور 
کاهش دهند. مقام های پاکستانی فکر می کنند که 
با مظلوم نمایی و این که این کشور از تروریسم 
زیان می بیند، همچنان می توانند به امتیازگیری از 
دولت های غربی ادامه دهند؛ به ویژه این که کاخ 
سفیدنشینان دیگر آن نگاهِ دوستانۀ گذشته را به 

این کشور و برنامه های آن ندارند. 
در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  فرمانده  سخنان 
کنگرس امریکا نشان داد که دیگر پاکستان، آن 
بوده  منطقه  در  امریکا  برای  استراتژیک  متحِد 
نمی تواند. جنرال جان نیکلسون که در کنگرس 
منطقه  و  افغانستان  اوضاع  مورد  در  امریکا 
صحبت می کرد، به وضاحت گفت که پاکستان 
نیروهای  و  افغانستان  دولت  تضعیِف  پی  در 

خارجی در این کشور است. 
سوم، با چنین فرافکنی هایی، مقام های پاکستانی 
افغانستان  داخل  در  عمومی  افکار  می خواهند 
با  همنوا  خود،  زعم  به  و  تردید  دچار  نیز  را 
پاکستان  دولت  سازند.  خود  اغواگری هاِی 
می داند که در پانزده سال اخیر، دیگر نگاه مردم 
این  رسمِی  سیاست های  به  حداقل  افغانستان 
صورِت  به  کشورشان  و  منطقه  قبال  در  کشور 
بنیادی ـ به دلیل حمایِت آن کشور از گروه های 
مرتکب  که همه روزه  و هراس افکن  تروریستی 
بشری  ضد  جنایات  شنیع ترین  و  بدترین 
می شوند ـ تغییر کرده است. دیگر پاکستان برای 
مردم افغانستان، آن کشور حامی و دوسِت زماِن 
جهاد نیست که بتواند به آسانی افکار عمومی را 
دهد.  سیاست های خود سمت وسو  راستای  در 
مردم افغانستان در پانزده سال اخیر دریافته اند 
و  شده  ریخته  کشور  این  در  که  هر خونی  که 
گرفته  منابع سرچشمه  کدام  از  می شود،  ریخته 

است. 
و اما نتیجه این که؛ مقام های پاکستان با فرافکنی 
و دادِن نشانی های غلط، نه می توانند خود را از 
و  سازند  رها  تروریسم  از  حمایت  اتهامِ  مظاِن 
نه هم کشور خود را از منجابی که در آن گیر 
گروهِ  صدها  حاال  همین  بخشند.  نجات  مانده، 
مسلح و غیرمسلح که هدفی جز کشتن و ایجاد 
خشونت در منطقه و جهان ندارند، در این کشور 
فعالیت می کنند و تا زمانی که چنین گروه هایی 
در پاکستان وجود داشته باشند، حوادث خونین 
تکرار  خود  قوِت  به  نیز  سند  نظیر  دردناکی  و 

خواهند شد. 
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ــِت  ــی در مذم ــدازی محفل ــا راه ان ــی کشــور ب ــات امنیت مقام
ــد کــه ایــن گــروه را نابــود خواهنــد  داعــش، تأکیــد کرده ان
ــه  ــه گفت ــده ک ــزار ش ــی برگ ــت در حال ــن نشس ــرد. ای ک
ــه  ــور ریش ــای کش ــی از والیت ه ــش در برخ ــود داع می ش
دوانــده اســت. امــا از ســوی دیگــر، همــواره گفتــه می شــود 
کــه از حضــور داعــش در افغانســتان بزرگ نمایــی صــورت 
ــک  ــورد ش ــم م ــاد ه ــا زی ــن ادع ــًا ای ــت. یقین ــه اس گرفت
ــان  ــا داعــش و اطمین ــرا بحــث مخالفــت ب ــدارد. زی ــرار ن ق
ــه  ــرایطی ک ــم در ش ــروه، آن ه ــن گ ــردِن ای ــه کن ک از ریش
ــای  ــا راه ه ــده ت ــر ش ــکو دای ــش جانبه در مس ــت ش نشس
رســیدن بــه صلــح در افغانســتان را جســت وجو کنــد، 
برابــر  در  دولــت  موضع گیری هــای  کــه  می نمایانــد 
داعــش، موضع گیری هــای سیاســی و ریاکارانــه اســت؛ 
ــه  ــرر ب ــِن مک ــا پرداخت ــد ب ــه می خواهن ــب ک ــن ترتی ــه ای ب
ــای  ــطح گروه ه ــه از س ــاِن عام ــان را در اذه ــش، طالب داع
تروریســتی بیــرون بکشــند و یــا حــد اقــل در برابــر داعــش، 

ــد.  ــوه دهن ــِت دوم جل ــری دس خط
در  گــروه  دو  هــر  جنایــِت  می دانیــم  کــه  حالــی  در 
ــمت  ــط و س ــک خ ــان در ی ــت و آن ــابه اس ــتان مش افغانس
بــرای تخریــِب اوضــاِع افغانســتان تــاش می کننــد و بــرای 
مــردم افغانســتان هیچ کــدام بــر دیگــری مزیــت و ارجحیــت 
نــدارد؛ پیشــنهادِ مــا ایــن اســت کــه نهادهــای امنیتــی کشــور 
به جــای این کــه بگوینــد طالــب بــد اســت و داعــش بدتــر، 
ــِد جــدی نیســت و  ــب تهدی ــه طال ــد ک ــه بگوین ــا این ک و ی
ــه  ــای این ک ــم به ج ــا ه ــت، و ی ــدی اس ــد ج ــش تهدی داع
ــر،  ــری صلح ناپذی ــت و دیگ ــر اس ــی صلح پذی ــد یک بگوین
ــرای ســرکوِب دشــمن  ــی را ب ــد مکانیســم خــاِص نظام بای

زیــر هــر نــام و گــروه طراحــی و پیـــاده کننــد. 
ــه می شــود کــه در تــاش  ــه کســی گفت مســلمًا »دشــمن« ب
برانــدازی نظــام بــه شــیوۀ مســلحانه اســت و در ایــن مســیر، 
ــدارد.  ــی ن ــچ ابای ــردم هی ــه خــاک و خــون کشــاندِن م از ب
ــفیدنمایی های  ــیاه و س ــۀ س ــِم هم ــب به رغ ــش و طال داع
ارگ، هــر دو روی ســیاه و دشــمِن دشنه کشــیدۀ نظــام و 
مــردمِ افغانســتان انــد . در ثانــی، مــردم می داننــد کــه داعــش 
نیــز همــان طالبانــی اســت کــه دیــروز بیرِق ســفید داشــتند و 
امــروز بیـــرق ســیاه بــه دســت گرفته انــد. مــردم ایــن را هــم 
نیــک درک می کننــد کــه هــر دو گــروه، ریشــه های فکــری 
ــزار  ــد، هــر دو خشــونت طلب و اب و فیزیکــِی مشــترک دارن
ــداِف  ــد و اه ــان و منطقه ان ــتخباراتِی جه ــات اس ــازِی حلق ب

آن هــا در تقابــل بــا اصــوِل اســامی و انســانی قــرار دارد. 
نمایانــدِن  سیاه وســفید  و  تراشــیدن  خوب وبــد  مســلمًا 
ــی آورد،  ــار نم ــه ب ــش ب ــتی و آرام ــا آش ــمنان مان، نه تنه دش
بلکــه معمــای جنــگ و صلــح را پیچیــده و الینحــل 
می ســازد. اگــر حکومــت بخواهــد بــا بزرگ نمایــی از 
داعــش و جنایت هــای ایــن گــروه، ســنِد مقبولیــت و 
برائــت بــرای طالبــان ترتیــب دهـــد، فقــط خــود را فریــب 
داده اســت و بــس. زیــرا هــر دو گــروه، تروریســت و 
ویرانگرنــد و عقانیــِت سیاســی حکــم می کنــد قاطعانــه بــا 
هــر دو گــروه مبــارزه شــود، تــا جایــی کــه آن هــا درمانــده 

ــد.  ــانیت را برگزینن ــتی و انس ــود راهِ آش ــد و خ گردن
امــا توجــه بــه موضــوِع داعــش و گذشــتن از کنــارِ طالبــان 
ــت ترین  ــان، نادرس ــته و امروزش ــمارِ گذش ــاِت بی ش و جنای
ــرای دولــت و حکومــت اســت. داعــش  سیاســِت ممکــن ب
و طالــب در شــعار و عمــل، نقــاِط اشــتراِک فراوانــی دارنــد 
و چشم پوشــی از ایــن همســانی ها و تفکیــِک آن دو بــه 
ــدن در  ــی ران ــر، یعن ــد و بدت ــم ب ــا ه ــد و ی ــوب و ب خ
ــود  ــان می ش ــرژی. گم ــه و ان ــِل هزین ــه و حیف ومی کژراه
ــت،  ــات در حکوم ــی حلق ــرای برخ ــی ب ــن کژروش ــه ای ک
ــن  ــداومِ ای ــا ت ــده و آن ه ــروت ش ــول و ث ــِت پ ــِع دریاف منب
وضــع را آرزو دارنــد. امــا انتظــار مــردم از ســراِن حکومــِت 
موجــود ایــن اســت کــه اراده و ادارۀشــان را بــرای ســرکوِب 
تروریســم در همــۀ نام هــا و اشــکال  جــزم کننــد و نگذارنــد 
ــرمایۀ  ــوب، س ــِب خ ــد و طال ــِش ب ــامِ داع ــه ن ــانی ب کس
ــراب  ــه س ــات را ب ــح و ثب ــاراج و آرزوِی صل ــت را ت دول

ــد.  تبدیل کننـ

تروریست
 تـروریست است!
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می گوینـد،  عالـی  تحصیـات  وزارت  در  مسـووالن 
امتحاتات سراسـری کانکور سـال 1396، روز دوشـنبه 
)2 حوت( رسـمًا در دانشـگاه پولتیخنیـک کابل افتتاح 

و آغـاز می شـود.
آنـان با بیـان این که قـرار بود امتحانـات در اول حوت 
برگـزار گـردد، می گویند کـه عملی کـردن بایومتریک 

سـبب شـد تا امتحـان کانکور بـا تاخیر آغاز شـود. 
مسـووالن در ایـن وزارت اطمینـان می دهنـد کـه در 
نخواهـد  وجـود  مشـکلی  امسـال،  کانکـور  امتحـان 

داشـت.
عالـی  تحصیـات  وزارت  سـخنگوی  امیـن،  فیصـل 
مانـدگار می گویـد: تمـام  بـا روزنامـۀ  در گفت وگـو 
در  کانکـور  امتحانـات  برگـزاری  بـرای  آماده گی هـا 
روز نخسـِت مـاه حـوت در نظر گرفته شـده بـود، اما 
»تطبیـق بایومتریـک« سـبب شـد تـا امتحانـات به روز 

دوشـنبه دوم حـوت، بـه تعویـق بیفتـد.
آقـای امیـن می گوید: بایومتریک را بار نخسـت اسـت 
کـه ما در افغانسـتان بـرای برگزاری امتحانـات کانکور 

بـه عنـوان یـک معیار بسـیار مهم عملـی می کنیم.
عالـی:  تحصیـات  وزارت  سـخنگوی  گفتـۀ  بـه 
امتحانـات کانکـور امسـال از حوزۀ کابـل و از مکاتب 
ولسـوالی ها آغـاز می شـود و بـه ترتیب سـایر مکاتب 
معـارف شـهر و حوزه هـای شـامل امتحـان خواهنـد 

 . شد
کـه چـرا  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در  فیصـل  آقـای 
آغـاز  کابـل  حـوزۀ  از  امسـال  کانکـور  امتحانـات 
کردیـد؟ گفت: مسـألۀ حسـاس این اسـت کـه وزارت 
تحصیـات عالـی بـه شـهر کابـل دست رسـی بیشـتر 
دارد و دانشـگاه های بـزرِگ کابـل نیـز امکانات بسـیار 
بـا  دسـت  دور  والیت هـای  در  می خواهـد.  وسـیع 
توجـه بـه تغییـر فصـل برگـزاری امتحاتـات کانکـور، 

امکانـات مـا محـدود اسـت.
آقـای امیـن می گویـد کـه بربنیـاد تقسـیم اوقـات و 
معیارهایـی کـه ایـن وزارت تهیـه و مشـخص کـرده 
اسـت، به ترتیـب در والیت های گرم سـیر و سردسـیر 

امتحـان کانکـور را برگـزار خواهنـد کـرد.

در  هم چنـان  عالـی  تحصیـات  وزارت  سـخنگوی 
مـورد تأخیـر در فصـل در برگزاری امتحانـات کانکور 
برگـزاری  پنـج مسـأله در فصـل  بربنیـاد  گفـت کـه 
انتخابـات تأخیـر بـه میـان آمـد، یـک، ما بـرای تطبیق 
نصـاب معـارف کـه در گذشـته بـه گونه یـی بـود کـه 
شـاگرد فـارغ نشـده اسـت، امتحـان کانکـور برگـزار 
می شـد، یعنـی نوعـی شـتاب زده گی و عجلـه وجـود 
داشـت. دو، تطبیـق امتحـان کانکـور در والیات هایـی 
که دور اسـت و با مشـکات جدی روبه رو هسـتند و 
برگـزاری امتحـان در ظـرف دو ماه کار دشـورای بود.
فیصـل امیـن در ادامه بیان داشـت: سـه، بحـث رقابت 

در امتحانـات کانکـور بسـیار جدی شـده اسـت، بنٌا ما 
بایـد تمـام معیارها را در نظر داشـته باشـیم. جلوگیری 
دیگـری  دالیـل  سوءاسـتفاده  و  تذویـر  و  تقلـب  از 
مـاه حـوت  در  را  کانکـور  امتحـان  مـا  کـه  هسـتند 
برگـزاری می کنیـم تـا در مـاه سـرطان ختـم می کنیـم 
و در پانزدهـم اسـد نخسـتین سمسـتر را در دانشـگاه 

شـروع می کنیـم.
دانش آمـوزان  شـمار  بـه  پیونـد  در  امیـن  آقـای 
شـرکت کننده در امتحانـان امسـال شـرکت و ظرفیـت 
دولـت در قسـمت جـذب آنـان، اظهـار داشـت: بـه 
صـورت مشـخص در زمینـۀ شـمار شـرکت کننده گان 

و متقاضیـان نمی توانـد سـخن گفـت، زیرا یـک تعداد 
دانش آمـوزان تقاضـای اشـتراک می کننـد، امـا بنابر هر 
دلیلـی در امتحـان شـرکت نمی کننـد. اگـر بـه صورت 
تخمینـی بگویـم، حـدود دوصدهـزار تـن در امتحـان 
تحصیـات  وزارت  کـرد.  خواهنـد  شـرکت  امسـال 
عالـی در نظـر دارد تـا بـه میـزان سـال گذشـته، امـا با 
اندکـی افزایـش در دانشـگاه های عالـی و نیمه عالـی 

جـذب داشـته باشـد.
او خاطرنشـان سـاخت کـه وزارت تحصیـات عالـی 
کمیـت دانشـجویان را بـه اندازه یـی بلنـد بـرده اسـت 

کـه سـبب پایین شـدن کیفیـت آمـوزش نگـردد.
شفافیت در برگزاری امتحان

فیصـل امیـن با اشـاره بـه این که بـرای اعادۀ شـفافیت 
در امتحانـات، بـه هردانشـجوی متقاضـی یـک کتابچه 
آمـاده کرده انـد تـا کتابچه هـا بـه بیـرون درز نکنـد و 
سـبب تخلـف، تقلـب و تخلـق وجود نداشـته باشـد، 
تصریـح کـرد: "تطبیـق سیسـتِم بایومتریـک و تغییر در 
شـیوۀ برگـزاری امتحانات دو کار بسـیار عمدۀ دیگری 
اسـت که سـبب شـفافیت در امتحانات خواهد شـد و 
مـا بـه شـهروندان اطمینـان می دهیـم که تـاش نهایی 
مـا این اسـت تـا عدالـت در امتحـان کانکـور تأمین و 

تطبیـق گردد."
او در پیونـد بـه بانـک امتحانـات کانکـور گفـت: در 
بانـک امتحانـات یا بانـک سـوال های کانکور، امسـال 
صددرصـد تغییر بـه میان آمده اسـت. سـوال ها تبدیل 
و معیـاری شـده، اشـتباهات در سـوال ها وجـود ندارد 

و همـه رفع شـده اسـت. 
آقـای فیصـل خاطرنشـان کـرد: می تـوان گفـت کـه 
در امتحانـات کانکـور امسـال هیـچ مشـکلی وجـود 

داشـت. نخواهـد 

ناجیه نوری   
پاکسـتان موفق شـده گـروه خیالی داعـش را در ذهن 
روسـیه و چیـن جا دهـد و منطقـه را از وجـود گروه 

داعش در افغانسـتان بترسـاند.
شـماری از تحلیل گران سیاسـی، نشسـت شـش جانبه 
مسـکو را آغازگـر بـازی جدید در منطقه و افغانسـتان 
بـا ایجـاد  عنـوان کـرده تأکیـد دارنـد کـه پاکسـتان 
گـروه خیالـی بـه نـام داعـش در افغانسـتان، ضمـن 
ایجـاد مصونیـت برای طالبـان در پی بـازی جدید در 

است. افغانسـتان 
ایـن واکنش هـا در پـی نشسـت شـش جانبـه مسـکو 

ابـراز می شـود.
چهارشـنبه هفتـه گذشـته 27 دلـو/ بهمـن، نشسـتی 
شـش جانبـه در مـورد صلـح افغانسـتان در مسـکو 
بـا حضـور نماینده هـای روسـیه، چیـن، ایـران، هنـد، 

پاکسـتان و افغانسـتان برگـزار شـد.
در ایـن نشسـت، نماینـدگان ایـن شـش کشـور در 
سـطح معاونیـن وزرات  خارجـه و یـا هـم نمایندگان 

خـاص آنهـا حضـور خواهنـد داشـت.
ایـن  دلیـل  کابـل،  دانشـگاه  اسـتاد  سـیحون  اسـتاد 
نشسـت را نگرانـی کشـورهای روس، چیـن؛ ایـران 
و هنـد از افزایـش گروه هـای تروریسـتی در منطقـه 
دانسـته تاکیـد می کنـد که پاکسـتان بـا ایجـاد ترس و 
وحشـت واهـی دنیا را ترسـاند که گروه هـای دیگری 

در افغانسـتان در حـال شـکل گرفتـن اسـت.
او گفـت: پاکسـتان موفـق شـد گـروه خیالـی داعـش 
را در ذهـن جهـان، بـه خصـوص روسـیه و چیـن جا 
داده و منطقـه را از وجـود گـروه داعش در افغانسـتان 
بترسـاند و آنـان را مجبـور بـه پیـدا کـردن راه چـاره 

بسازد.
بـه گفتـه این اسـتاد دانشـگاه: روسـیه هم کـه یکی از 
بازیگـران اصلـی جنـگ در منطقه، مخصوصًا سـوریه 
طالبـان  حمایـت  و  داعـش  بزرگ نمایـی  بـا  اسـت؛ 
می خواهـد   از امریـکا کـه موفـق شـده بـود روس ها 

را در سـوریه شکسـت بدهـد، انتقـام بگیـرد.
بـه بـاور وی: پاکسـتان هـم در پـی مصئونیـت دادن 
طالبـان انـد؛ ایـران، چیـن و روس هـا قبـًا بـا طالبان 
ارتبـاط برقـرار کـرده بودنـد، بنابرایـن بـازی جدیدی 
در افغانسـتان در حـال شـکل گرفتـن اسـت کـه گویا 
از کنتـرول کشـورهای غربـی در حـال خـارج شـدن 

ست. ا
اسـتاد سـیحون افزود: اگر این شـش کشـور در صدد 
کنتـرول هراس افگنـی در منطقـه باشـند، بدون شـک 
افغانسـتان، بـل بـرای  ایـن نشسـت نـه تنهـا بـرای 
تمامـی منطـق مفیـد خواهـد بـود؛ امـا اگـر در پـی 
رقابـت باشـند، درایـن صورت پـای رقبـای جدید در 

افغانسـتان بـاز خواهد شـد.
او تاکیـد می کنـد: مـن فکـر می کنـم کـه اگـر پـای 
رقبـای جدیـد در افغانسـتان بـاز شـود، بـدون شـک 
شکسـت ناتـو و امریـکا را در پـی خواهـد داشـت و 

هـدف اصلـی هـم شکسـت ناتـو و امریـکا اسـت.
سـیف الدین سـیحون، نشسـت شـش جانبـه مسـکو 
را بـرای آوردن صلـح و ثبـات در افغانسـتان چنـدان 

موثـر نمی دانـد و بـاور دارد کـه اگـر افغانسـتان مانند 
نشسـت های گذشـته نتوانـد بـه نفـع خـود اسـتفاده 
کنـد، این نشسـت هـم برای افغانسـتان پیـام آور صلح 

بود. نخواهـد 
بااین حال مهدی منادی اسـتاد دانشـگاه، این نشسـت 
را کـه از کشـورهای بـا دیدگاه هـای متفـاوت ترکیب 
یافته اسـت را نشسـت نسـبتًا موثری برای افغانسـتان 
تلقـی می کنـد؛ اما مشـروط براینکه افغانسـتان توانایی 

اسـتفاده از این چنین نشسـت ها را داشـته باشـد. 
بـا  نشسـت  های  چنیـن  می گویـد:  منـادی  اسـتاد 
دیپلماسـی خـوب می توانـد بـرای افغانسـتان پیام آور 
صلـح باشـد؛ اما مشـروط براینکـه توانایی اسـتفاده از 
چنیـن نشسـت های را افغانسـتان پیـدا کـرده باشـد.

اسـتاد منـادی بـاور دارد کـه روس هـا با تدویـر چنین 
نشسـت ها در پـی تثبیـت جایـگاه خـود در منطقـه و 
همچنـان در صدد جایـگاه باالتر و نقـش بارزتری در 

امـور امنیتی منطقه اسـت.
منـادی، انتقـام روس هـا در جنـگ سـوریه از امریـکا 
را بـا حمایـت طالبـان رد می کنـد و امـا بـاور دارد که 

روس هـا جنگ هـای منطقـی را بـه نفـع خـود تقویت 
و حمایـت می کننـد و ممکـن اسـت که در پـی تثبیت 
امریکایی هـا  بـه جـای  افغانسـتان  جایـگاه خـود در 

شند. با
اسـتاد منـادی هدف ایـران و چیـن از این نشسـت را 
نگرانـی آنـان از افزایـش فعالیت هـای گـروه داعـش 
عنـوان کـرده و از جانبـی هـم پاکسـتان کـه حامـی 
گـروه طالبـان خوانـده می شـود را نیز به عنـوان یکی 
از کشـورهای مهم و بادیدگاه متفاوت دراین نشسـت 

حضـور یافتـه بود.
بـه گفتـه او: ایـران، روسـیه و چین کشـورهای اند که 
بـه نحوه نگران گسـترش گـروه داعـش در منطقه اند 
و از سـوی هـم افغانسـتان نگـران اسـت کـه امریـکا 
ایـن اقـدام روسـیه را مداخله در امور افغانسـتان تلقی 

. نکند
ایـن اسـتاد دانشـگاه گفـت: ایـن نشسـت ها فرصـت 
خوبـی خواهـد بود تابه دیدگاه متشـرک منتج شـود؛ ا 
مـا دیدگاه مشـترک هیـچ گاه به معنای حل مشـکات 
منطقـه نخواهد بود و بدون شـک مشـکات همچنان 

داشـت. وجود خواهد 
در مـاه دسـامبر سـال گذشـته نیـز نشسـتی در مـورد 
رونـد صلـح در افغانسـتان با حضور پاکسـتان و چین 
در مسـکو  برگـزار شـد کـه نماینـده ای از دولت های 

افغانسـتان و امریـکا در آن اشـتراک نداشـت.
نماینـدگان روسـیه، چیـن و پاکسـتان در آن نشسـت 
اعـام آمادگـی کردنـد کـه برای رسـیدن بـه صلح در 
افغانسـتان، بعضـی از چهره هـای گـروه طالبـان را از 

فهرسـت افـراد مشـمول تحریـم خـارج کنند.
باعـث  نشسـت،  آن  در  افغانسـتان  نشـدن  دعـوت 

شـد. افغانسـتان  دولـت  شـدید  اعتـراض 
افغانسـتان در مـاه  اشـرف غنـی، رییـس جمهـوری 
نوامبـر سـال گذشـته و چنـد روز قبل از آن نشسـت، 
از سـازمان ملـل خواسـت تـا نام مـا هبـت اهلل، رهبر 
طالبـان را وارد فهرسـت  تحریم های این سـازمان کند 
کـه بیانگـر عقب گـرد در گفت وگوهـای صلـح میـان 

دولـت افغانسـتان و طالبـان بود.
و امـا رابطـه روسـیه و پاکسـتان کـه معمـوال سـرد و 
در گذشـته بیشـتر خصمانـه بـوده، در یک سـال اخیر 
بـه صـورت قابـل ماحظـه رو بـه بهبـود گذاشـته؛ تا 
جایـی  کـه نیروهای دو کشـور در ماه سـپتامبر امسـال 

اقـدام بـه تمرینـات نظامـی مشـترک کردند.

روح اهلل بهزاد

وزارت تحصیالت عالی:

در کانکور امسال مشکلی وجود نخواهد داشت

تحلیلگران:

بازی از کنترل غربی ها خارج می شود
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ــداری  ــواب و بی ــِت خ ــوع وضعی ــتی دو ن ــاظ سرش ــف از لح ــراد مختل در اف
داریــم کــه دو ســِر یــک طیــف هســتند و اغلــب افــراد حــد وســط ایــن طیــف 
ــح زود  ــد و صب ــراد حــدود ســاعت 10 شــب می خوابن ــد. برخــی اف ــرار دارن ق
بلنــد می شــوند و ســرحال هســتند. ایــن افــراد اشــتهای خوبــی بــرای خــوردن 
ــح زود  ــاعت 12( و صب ــد )س ــر می خوابن ــراد دی ــی اف ــد. برخ ــه دارن صبحان
نمی تواننــد از خــواب بیــدار شــوند. بعــد از برخاســتن هــم احســاس کســالت 
ــد. بســیاری از مــردمِ  ــه ندارن ــه خــوردن صبحان ــی ب ــد و اشــتهای چندان می کنن
ــر از دســتۀ  ــا بیش ت ــا و جوان ه ــن دو هســتند. نوجوان ه جامعــه حــد وســط ای
دوم هســتند. امــا بــا افزایــش ســن، افــراد بــه ســمت ســحرخیزی تمایــل پیــدا 
ــن روال  ــر ای ــی دارد و تغیی ــتی و ارث ــای سرش ــوع زمینه ه ــن موض ــد. ای می کنن
بــا تــاش و تمریــن چنــدان موثــر نیســت و بــا رعایــت برخــی نــکات از جملــه 
بهداشــت خــواب، می تــوان مشــکات ناشــی از آن را تعدیــل کــرد و بایــد فــرد 

تــا حــدی ایــن موضــوع را تعدیــل کنــد و بــا آن کنــار بیایــد.
ــب ســرزنش  ــد خــود را مرت ــد می شــوند، نبای ــر از خــواب بلن ــه دی کســانی ک
ــرا همان طــور کــه گفتیــم، ایــن موضــوع سرشــتی  کننــد کــه تنبــل هســتند؛ زی
ــا مقایســۀ  ــودن، خــود را ســرزنش کــرد و ب ــل ب ــا تصــور تنب ــد ب اســت و نبای
ــوی  ــه نح ــد ب ــا می توانن ــد. آن ه ــرده گی ش ــار افس ــحرخیزان، دچ ــا س ــود ب خ
ــه  ــود. البت ــر ش ــان کم ت ــه مشکات ش ــد ک ــزی کنن ــود را برنامه ری ــی خ زنده گ

ــگ باشــد. ــن موضــوع هماهن ــا ای ــد ب ــز بای شغل شــان نی

آیا کم خوابی یا پُرخوابی می تواند عالمت بیماری باشد؟
ــد، ممکــن  ــر از 9 ســاعت می خوابن ــا بیش ت ــر از 6 ســاعت ی ــه کم ت کســانی ک
اســت بیمــار باشــند و بایــد تحــت بررســی قــرار بگیرنــد و الزم اســت بــرای 
رفــع مشکل شــان بــه پزشــک مراجعــه کننــد. امــا بســیاری افــراد بــه کم خوابــی 
ــد! درســت  ــد ســرحال تر ان ــر می خوابن ــی کم ت ــد وقت ــد و می گوین ــادت دارن ع
ــراد  ــن اف ــد. ای ــل می کن ــی را تحم ــاعت کم خواب ــی، دو س ــدن یک ــت. ب اس
ــد  ــد، می بینن ــت کنن ــان دق ــۀ خواب ش ــه برنام ــی ب ــد روز متوال ــرای چن ــر ب اگ
ــه  ــواب اضاف ــه خ ــاز ب ــدی نی ــورت ج ــه ص ــی ب ــد از ۴- 3 روز کم خواب بع
ــتراحِت  ــواب و اس ــک خ ــا ی ــوالً ی ــد. معم ــدا می کنن پی
ــد  ــا بیشــتر می خوابن ــا آخــر هفته ه ــد ی ــه روز می کنن میان
ــۀ  ــود. نکت ــران ش ــه جب ــی هفت ــواب ط ــود خ ــا کمب ت
ــد، آن روز  ــر می خوابن ــه کم ت ــرادی ک ــه اف ــب این ک جال
احســاس شــادابی کاذبــی دارنــد. همیــن شــادابی گاهــی 
ــی  ــد کم خواب ــه می توان ــدازد ک ــتباه می ان ــه اش ــرد را ب ف
را تبدیــل بــه عــادت کنــد، امــا بــدون شــک ایــن کار بــه 

ضــررِ او تمــام خواهــد شــد.

ــد  ــور ان ــف مجب ــل مختل ــه دالی ــه ب ــرادی ک ــه اف ب
شــب ها بیــدار بماننــد و روزهــا هــم خــواب خوبــی 
نمی کننــد، چــه توصیه یــی می تــوان  را تجربــه 

کــرد؟
ــا۸0 درصــد آن هــا  ــراد شــیفت کار هســتند و ت برخــی اف
ممکــن اســت مشــکات خــواب را تجربــه کننــد. 
مشــکاتی کــه در شــیفت کاران عامــت جدی محســوب 
ــت  ــب هایی اس ــواب در ش ــال خ ــروز اخت ــود، ب می ش
ــه  ــواب ب ــرای خ ــراد ب ــن اف ــتند. ای ــب کار نیس ــه ش ک
ــار  ــد و رفت ــدا می کنن ــاز پی ــواب نی ــت خ ــرف تابل مص
ــود،  ــکل می ش ــار مش ــان دچ ــا اطرافی ــان ب و برخوردش
ــن  ــد. ای ــدا می کنن ــق پی ــر خل ــد و تغیی ــر ان تحریک پذیرت
ــد،  ــن مشــکات برخوردن ــه ای ــه ب ــی ک ــراد در صورت اف
ــغل  ــا ش ــا حت ــۀ کاری ی ــد برنام ــع مشــکل بای ــرای رف ب

ــد.  ــر دهن ــود را تغیی خ
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در نظریه هـای کاسـیک دموکراتیزاسـیون، 
پیش شـرط ها  روی  بیشـتر  اساسـی  تکیـۀ 
صـورت می گیـرد. در همـۀ ایـن نظریه هـا، 
پیش نیازهـای خاصـی نشـانی می شـوند که 
بـرای اسـتقرار دموکراسـی در یـک کشـور 
نظریه هـا،  ایـن  اسـاس  بـر  ضروری انـد. 
تمـام  در  دموکراسـی  اسـتقرار  امـکان 
کشـورهای مختلِف جهان یک سـان نیسـت 
و تحقِق دموکراسـی در آن ها مسـتقیمًا تابع 

می باشـد. آن  خـاِص  پیش شـرط های 
1ـ نظریۀ تحول اقتصادی 

پُرنفوذتریـن  و  پُرطرف دارتریـن  احتمـاالً   
ایـن نظریه هـا، بـا متـکا قـرار دادِن اقتصـاد 
می شـود.  مطـرح  اقتصـادی  تحـول  و 
راسـتا  ایـن  در  کـه  شـخصیتی  مهم تریـن 
سـیمورمارتین  اسـت،  کـرده  نظـر  ابـراز 
ایـن  نظـر  اسـاس  بـر  می باشـد.  لیپسـت 
یـا  ثـروت  از  خاصـی  میـزان  متفکـر، 
و   اساسـی  پیشـرفت سـرمایه داری، شـرط 
اصلِی اسـقرار دموکراسـی اسـت. به میزانی 
کـه ملتـی ثروتمندتر باشـد، امـکان گذار به 
دموکراسـی و متعاقبـًا پایـداری دموکراسـی 
نیـز در آن بیشـتر اسـت. به عقیدۀ لیپسـت، 
شهرنشـینی و تقویـت رسـانه های جمعـی، 
بـه تضعیـِف منازعـاِت سیاسـی می انجامـد 
و تحقق شـروط برقراری دموکراسـی را در 

پـی خواهـد داشـت. 
2ـ  نظریۀ فرهنگ سیاسی

کـه  هسـتند  نظریه هایـی  دیگـر،  دسـتۀ   
بیشـترین تأکید و توجه شـان جهت اسـقرار 
دموکراسـی بـر مفهوم فرهنِگ سیاسـی قرار 
دارد. شـخصیت هایی چون گابریـل آلموند 
سـیدنی وربـا مدعی اند که فرهنگ سیاسـی 
نظامـی، از باورهـا و ارزش هایی سـت کـه 
عمـِل سیاسـی  در چارچـوِب  آن صـورت 
می پذیـرد و معنـا می یابـد. بـر اسـاس ایـن 
نظریـه، فرهنـگ سیاسـی اسـت کـه تعییـن 
تـا  دموکراسـی  برقـرارِی  امـکان  می کنـد 
چـه حـدی وجـود دارد و یـا نـدارد. و یـا 
بـه تعبیـر دیگر، شـرط گذار به دموکراسـی 
و برقـراری آن، مسـتقیمًا تابـع میـزاِن بلنـِد 
وجـود  و  جامعـه  اعضـای  بیـن  اعتمـاد 
باورهـای مؤیِد تحمـِل گوناگونی و حضور 
فرهنـگ  در  سـازش  و  مصالحـه  سـنِت 
گرفتـن  خـو  بنابرایـن،  می باشـد.  جامعـه 
باورهـا   بـه  خاصـی   فرهنگـِی  اجمـاع  و 
تکثـر،  چـون  دموکراسـی  ارزش هـای  و 
رواداری، تسـامح، تحمـل و غیـره، شـرط 
الزم برقـراری دموکراسـی در یـک کشـور 
قلمـداد شـده اسـت. در اروپـا موضوعـی 
کـه توانسـت گـذار بـه دموکراسـی را در 
جوامـع بشـرِی آن جغرافیـا تسـهیل بیشـتر 

بخشـد، باورهـا و ارزش هایـی بـود کـه در 
مقابـل  در  پروتسـتانی  تفسـیر  چارچـوب 
مسـیح  دیـن  از  کاتولیکـی  غالـب  تفسـیر 
صـورت می گرفـت. بـه بـاور غالـب، ایـن 
جهـت  کـه  بـود  پروتستانیسـم  فرهنـگ 
تقویـِت  ارزش هایی ماننـد فردگرایی و نیز 
نفـی هرگونـه مراجـع بیرونی مسـتعِد گذار 
دیـدگاه  مقابـل،  در  بـود.  دموکراسـی  بـه 
کاتولیکـی  قـرار دارد که در فقـدان ظرفیِت 
و  اسـت  گرفتـار  پلورالیسـم  و  تسـامح 
شـدیداً در مقابـل دموکراسـی و ارزش های 
می کنـد.  مقاومـت  دنیـای جدیـد  متحـوِل 
مجموعه یـی  سیاسـی  فرهنـگ  بنابریـن، 
و  سیاسـت  دربـارۀ  تفکـر  شـیوه های  از 
حکومت اسـت که میـان بخـِش عظیمی از 
افراد مشـترک باشـد یـا انـگارۀ جهت گیری 
نسـبت بـه موضـوع سیاسـی اسـت. و یـا 
کـه  نمـود  اظهارنظـر  این چنیـن  می تـوان 
فرهنـگ سیاسـی مجموعه یـی از تلقیـات، 
ارزش هـا،  عواطـف،  احساسـات،  عقایـد، 
رفتـار  در یـک جامعـه  جهت گیری هـا و 
اسـت کـه از دوران هـای دور بر اثـر عوامل 
رفتارهـای  و  آمـده  وجـود  بـه  مختلـف 

سیاسـِی آنـان را شـکل داده اسـت.
3ـ نظریۀ بحران ها و توالی ها

  نظریـۀ دیگری که توانسـته اسـت در کنار 
سـایر نظریه هـا از جایـگاه ویـژه برخوردار 
توالی هاسـت.  و  بحران هـا  نظریـۀ  باشـد، 
مدرنیتـه  بحران هـای  نظریـه،  ایـن  طبـق 
در قـدم نخسـت بـه شـکل گیری وحـدت 
ملـی، ثانیـًا بـه اسـتقرار حکومـت مرکـزی 
و ثالثـًا بـه فعـال شـدِن احـزاب مردمـی در 
اروپـا  انجامیـد. بنابـر دیـد فـوق، اسـتقرار 
دموکراسـی مسـتقیمًا تابـع سـابقۀ تاریخـِی 
فرهنگـی  ـ  سیاسـی  گذارهـای  و  خـاص 
بـوده اسـت.  تاریخـِی ویژه یـی  و منحنـی 
در  نظریه هـا  از  برخـی  آن،  بـر  مضـاف 
برمی گـردد  دموکراسـی  بـه  گـذار  بـاب 
و  دیکتارتـوری  اجتماعـِی  زمینه هـای  بـه 
دموکراسـی کـه از طـرف برینگتون مـور در 
بـاِب راه هـای گوناگـون نوسـازی مطـرح 
شـده اسـت. طبـق نظـر وی، افـول قدرت 
زمیـن دار  اشـراِف  اجتماعـِی  اقتصـادی 
نسـبت بـه ایدیولـوژی، محـو شـیوۀ تولید 
کشـاورزی مبتنـی بر سـرکوب نیـروی کار 
در نتیجـۀ تجارتـی شـدِن زراعـت و تحول 
روسـتایی  پرولتاریـای  بـه  دهقـان  طبقـۀ 
پیش شـرط های  از  جزیـی  کشـاورزان،  یـا 
را  سـرمایه  دارانه  دموکراسـِی  اسـتقرارِ 

می دهنـد.  تشـکیل 
4ـ نظریۀ عوامل بین المللی

کـه  هسـتند  نظریـات  از  دسـته یی  امـا   

تأثیـرات عوامـِل خارجـی را مبنـا می گیرند 
در  را  بین المللـی  و  خارجـی  شـرایط  و 
مقـام پیش شـرط های تعیین کننـدۀ اسـتقرارِ 
نظریـات  می شـوند.  یـادآور  دموکراسـی 
سیاسـِی  فیلسـوف  هانتینگتـون،  سـاموئیل 
برجسـتۀ معاصـر در باِب نقـش قدرت های 
را  دموکراسـی  افـوِل  و  ظهـور  در  بـزرگ 
می تـوان گونه یـی دیگر از نظریـاِت متمرکز 
بـر تأثیـرات بین المللـی دانسـت. بـه نظـر 
دموکراسـی  افـول  و  صعـود  هانتینگتـون، 
و  صعـود  از  تابعـی  جهانـی،  مقیـاس  در 
قدرتمنـد  دموکراتیـک  دولت هـای  افـوِل 
در سـطح جهانـی اسـت. بـه عقیـدۀ وی، 
زوال دموکراسـی در شرق آسـیا و امریکای 
التیـن در دهـۀ 90 میـادی، تـا حـدودی 
نتیجـۀ کاهـِش تأثیر امریکا بوده اسـت. و یا 
می تـوان گفـت کـه گذار بـه دموکراسـی به 
نحـوی تابـِع حاکـم نوعی نظامـی بین الملل 
نیـز  بین المللـی  نظـام  سـاختار  می باشـد. 
می توانـد بـر گـذار و یـا عـدم گـذار بـه 

دموکراسـی اثـِر جـدی داشـته باشـد. 
5ـ نظریۀ الیت یا نخبه گان سیاسی 

کـه  دموکراسـی  بـه  گـذار  نظریه  هـای 
مبتنـی بـر پیش شـرط ها انـد، در قدم هـای 
اخیـر از توضیـح گـذار بـه دموکراسـی در 
جوامع انسـانی ناتوانـی نشـان داد. بنابرین، 
کاسـتی های  کـه  نـو  چارچوبـی  بـه  نیـاز 
نظریـاِت پیـش را نداشـته باشـد و امکاناِت 
جدیـد بـرای تحلیـِل  چندوچـوِن اسـتقرار 
بـه  کنـد،  عرضـه  دموکراتیـک  رژیم هـای 
قـوت احسـاس گردیـد. در چنین شـرایطی 
بـود کـه مـوج جدیـدی از نظریه هـا وارد 
گردیدنـد،  دموکراسـی  گفتمـاِن  عرصـۀ 
ایـن نظریه هـا ماننـد دیدگاه هـای گذشـته، 
بیشـترین تأکیـد را بـر سـاختارها و نگاهی 
ایـن  بلکـه  نداشـتند،  موضـوع  بـه  کان 
بـه  بعدهـا  کـه  نظریه هـا  از  جدیـد  مـوج 
بـر  بیشـتر  شـدند،  معـروف  گذارشناسـی 
تأکیـد  الیت هـا  به ویـژه  کنشـگران  نقـش 
تحـت  مقاله یـی   1970 سـال  در  داشـتند. 
عنـوان گـذار به دموکراسـی، به سـوی یک 
ای  دانکـوارت  توسـط  دینامیـک،  الگـوی 
راسـتو، قبـل از اولیـن گـذارِ دموکراتیـک 
شـکل گیری  یافـت.  انتشـار  پرتغـال  در 
منازعـاِت تنـد سیاسـی در میـان نیروهـا و 
نخبـه گان سیاسـی، داخلـی، سـرآغازِ  ایـن 
در  رخنـه  کـه  زمانـی  تـا  اسـت.  مرحلـه 
اردوگاه ایجـاد نشـده و حکومت گـران در 
فقـدان رقیـب بتوانند تـداوم قـدرت دهند، 
ظهـور دموکراسـی تقریبـًا در جامعـه منتفی 

بـه نظـر می رسـد.  

بحِث 
کوتاهی 
پیراموِن 
گذار به 

دموکراسی
محمدشکیب اندیشه
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چیـز  هـر  از  بیـش   )1۸97-1957( آئوربـاخ  اریـش   
شـکوهش  بـا  و  تحکم آمیـز  تقلیدگـري ِ  به خاطـر 
معـروف اسـت: بـه خاطـِر کتـاِب بازنمایـي ِ واقعیـت 
در ادبیـاِت غربـي، کـه در ترکیـه، جایـي کـه عالِـِم 
پنـاه گرفتـه،  نازي هـا  از هـراِس  آلمانـي  یهـودي 
نوشـته شـده و در سـال 19۴6 بـه زبـان آلماني به 
چاپ رسـیده اسـت. این کتاب، کـه مجموعه یي 
اسـت از جسـتارهاي به هم پیوسـته، با مقایسـۀ 
جهان بینـي ِ یونـاِن باسـتان با جهان بینـي ِ عبري، 
آن چنـان کـه در اودیسـه و تـورات تصویـر 
خوانـِش  بـا  و  مي شـود  شـروع  مي شـود، 
دقیـِق قطعه یـي از به سـوي  فانـوِس دریایـي 
در  پایـان مي رسـد.  بـه  ویرجینیـا وولـف 
صفحه یـي،  پنج صدوچنـد  کتـاِب  ایـن 
موشـکافانه یي  تحلیل هـاي  آئوربـاخ 
روشـن گر انۀ  و  کوتـاه  گزیده هـاي   از 
پترونیـوس، گرگـوري تـور، کرتیـن دو 
تـروي، دانتـه، بوکاچیـو، شکسـپیر، سـر 
اسـتندال  سن سـیمون،  رابلـه،  وانتـس، 
و دیگـران عرضـه مي کنـد. آئوربـاخ از 
طریِق ترفندهاي سـبکي ِ نویسـنده گاني 
کـه به دقـت برگزیـده اسـت، به تدریج 
مـوردِ  در  آن هـا  زیر سـاختي ِ  نگـرش 
تکویـِن  چه گونه گـي  و  هنـر  وظیفـۀ 
در  زبـان،  در  روي دادهـا  و  آدم هـا 
لحظه هـاي مشـخص تاریخـي، را بـر 
مـا مي کنـد. بـراي نمونـه، آئوربـاخ 
از طریـِق تحلیـِل یـک صحنۀ شـام در 
سـرخ و سیاه اسـتندال و مقایسۀ آن با 
قطعه هـاي کوتاه مشـابهي در آثاري از 
بالـزاک و فلوبر، بنیادهـاي واقع گرایي ِ 

قـرِن نوزدهـم را بـر مـا مي کنـد. 
 او بـه ایـن نتیجـه مي رسـد کـه بـراي 
نویسـنده گان،  از  دسـته  ایـن  درک 
تاریخـي،  دوراِن  مـوردِ  در  مـا  بایـد 
طبقـاِت اجتماعـي، شـرایِط اقتصـادي 
و واقعیت هـاي  سیاسـي از دانـش کافي 
مـردمِ  از  اسـتفاده  باشـیم.  برخـوردار 
عـادي به مثابـه سـوژۀ هنـر تراژیـک و 
»برخـوردِ جـدي با واقعیـِت روزانه« بومِ 
چشـم گیري مي طلبـد؛ »شـکِل وسـیع و 
کشـدارِ رمان.« تأویل زبردسـتانۀ آئورباخ، 
بارهـا، جهاِن دسـت نخورد ه یي را کشـف 
نخسـت حادثه یـي  نـگاه  در  کـه  مي کنـد 
پیـش پاافتـاده اسـت. تقلیدگـري، به مثابـه 
ادبیـات،  مـورد  در  علمـي   پژوهـش  یـک 
به شـدت مـورد تحسـین قـرار گرفتـه، گاه 
نقـد شـده و هیـچ گاه هماننـد نبـوده اسـت.

آئوربـاخ، علي رغـم وسـعت عظیـم دانشـش ، 
دانش پـژوهِ  چیـز،  هـر  از  پیـش  را،  خـود 
قـرون  ادبیـات  به ویـژه  و  زبان هـاي رومیایـي 
وسـطا مي دانسـت. او در یـک خانـواد ۀ مرفـه 
یهـودي در برلیـن بـزرگ شـده بود، در دانشـگاه 
هایدلبـرگ رشـتۀ حقـوق خوانـده بـود، در جنگ 
تصمیـم  سـرانجام  و  بـود،  جنگیـده  جهانـي  اول 
گرفـت خـود را وقـف چیـزي کنـد کـه آن روزهـا 
نامیـده  رومیایـي  زبان هـاي  تاریخـي ِ  زبان شناسـي ِ 
مي شـد. دانشـمند جـوان، پـس از اخـذ مـدرک دکترا 
مـورد  در  پایان نامه یـي  بـا  گریفزوالـد،  دانشـگاه  از 
کتـاب دار  عنـوان  بـه  اولیـه،  رنسـانس  کوتـاه  داسـتاِن 

از  و  شـد  کار  مشـغول 
این طریق توانسـت شـش سـال و چنـدي را فقـط مطالعه 
کنـد. سـپس گاه نامـۀ نقدي منتشـر کرد و بـه پژوهش هاي 
دانشـگاهي مشـغول شـد. سـپس کتاِب »علِم جدیِد« ویکو 
را به آلماني برگرداند، و باالخره کرسـي ِ اسـتادي دانشـگاه 
ماربـورگ را پذیرفـت. در اواخـر سي سـاله گي ، در سـال 
1929، نخسـتین کتـاب خـود، بـا عنـوان »دانتـه: شـاعر 
جهـاِن سـکوالر«، را بیـرون داد. علي رغـم اسـتقبال جانانۀ 
خواننـده گان، ایـن پژوهـش مهـم تنهـا در سـال 1961 بـه 
انگلیسـي برگردانـده شـد؛ بـا همـان عنـوان »دانته: شـاعِر 
جهـاِن سـکوالر«. بي تردیـد بـه خاطـر بررسـي ِ ارجمنـد 
پیرامـون »تقلیدگـري« مي تـوان گفـت کـه ایـن به تریـن، 
اگـر نـه سـاده ترین، پیش درآمـد در مـورد دانتـه و نبـوِغ 

هنـريِ  او اسـت.
چـرا آئوربـاخ زایـر بلنـد آوازۀ دوزخ، بـرزخ و بهشـت را 
»شـاعِر جهـاِن سـکوالر« مي نامـد؟ او اصـرار مي کنـد کـه 
دانتـه واقع گرایـي بـزرگ، و شـاید درخشـان ترین اسـت. 
او نخسـتین کسـي اسـت کـه بـه آدمـي مي پـردازد: »بـه 
آدمـي نـه به عنـوان قهرمـاِن افسـانه وارِ عزلت گزیـن، و نه 
در قامـِت نماینـدۀ انتزاعـي و لطیفـه وارِ گونه یـي قومـي، 
بل کـه بـه عنـوان انسـاني که مـا او را بـا واقعیـِت تاریخي ِ 
زنـده اش مي شناسـیم، فـردي متعین با یکتایـي و تمامیتش؛ 
کل صورت گـراِن بعـدي انسـان را بـه همیـن شـکل دنبال 
تاریخـي،  سـوژه یي  کـه  ایـن  از  نظـر  قطـِع  کرده انـد، 
اسـطوره یي یـا مذهبـي را بررسـي کـرده باشـند، چـرا کـه 
پـس از دانتـه، اسـطوره و افسـانه نیز بـه تاریخ پیوسـتند.«

 قرن هـا اسـت کـه شـاید ما مثـِل دانتـه بهشـت و جهنم را 
حـس نمي کنیـم. امـا، او هنـوز هـم مـا را وادار مي کند که 
ببینیـم که سرنوشـت فردي بي معنا نیسـت؛ الزامـًا تراژیک 
و بـا اهمیـت اسـت. او در تولـِد خودنگارۀ مدرن در شـعر 

تغزلـي، ادبیاِت داسـتاني و خاطـرات حضور دارد.
البتـه مـا مطابق معمـول دانته را شـاعري مذهبـي مي دانیم؛ 
ژرف اندیشـي قـروِن وسـطایي بـا معرفـِت کامي ِ وسـیع. 
آئوربـاخ ایـن  را انـکار نمي کنـد. امـا تأکیـد مي کنـد کـه 
دانتـه فراتـر از یـک اهـِل رازِ خیال پـرداز، یـا یـک حکیـِم 
واقـع »شـاعِر جهـاِن  بـه  او  اسـت.  مدرسـيِ  شاعر پیشـه 
سـکوالر« و شـاعِر هسـتي ِ زمیني ِ مطرود ما اسـت، جهاني 
عشـق  مي چیننـد،  توطیـه  مي خندنـد،  مـردم  آن  در  کـه 
بـر  و  مي کننـد،  معصیـت  مي شـوند،  منزجـر  مي ورزنـد، 
حیـاِت  در  انسـان ها  اگرچـه  مي شـوند.  فایـق  معصیـت 
اخـروي از زاویـۀ تکنیکي ارواحي بي جسـد هسـتند، ولي 
بـه عنـوان اشـخاصي  ملمـوس و کامـًا انسـاني به شـاعر 
توجـه مي کننـد. ایـن سـایه ها خـود را بـا سـرزنده گي و 
خلـوص متجلـي مي کننـد؛ چنیـن امکانـي مرهـون ایـن 
و  سـوخته اند  پس مانده هـا  مرده انـد.  آن هـا  کـه  اسـت 
از بیـن رفته انـد و آن چـه باقـي مانـده اسـت، شـخصیِت 
اصلـي اسـت. آئوربـاخ از ایـن روح هـاي بي شـمار چنیـن 
آن هـا  حیـاِت  ملمـوِس  داده هـاي  گرچـه  مي کنـد:  یـاد 
از  پیـش  زمـان  از  شخصیت هاي شـان  چه گونه گـي ِ  و 
مـرِگ آن هـا منتـج مي شـود، امـا آن هـا ایـن ویژه گي هـا 
را همین جـا، بـا تمامیـت، تمرکـز و اکنونیـت بـه نمایـش 
مي گذارنـد؛ چیزهایـي کـه به نـدرت در طـوِل حیات شـان 
بـر روي زمیـن بـه دسـت آوردنـد و بي تردیـد بـراي کِس 

دیگـري نیـز آشـکار نکردنـد.
 بـراي نمونـه، برونتـو التینـيِ  شـاعر را در نظـر بگیریـد 
کـه بـه سـرعت بـه دوزخ راه مي یابـد انـگار کـه مسـابقه 
مي دهـد، امـا آن گونـه کـه دانتـه مي گویـد، شـبیه کسـي 

اسـت کـه مي برد، نه شـبیه کسـي کـه مي بـازد. یـا اولیس 
کـه مردانـش را در سـفِر آخریـن ترغیـب مي کنـد تا سـفر 
را تـا ورود بـه سـرزمین ناشـاخته ها ادامه دهند: »شـمایان 
خلـق نشـده اید کـه چونـان وحـوش زنده گي کنیـد، بل که 
خلـق شـده اید تـا فضیلـت و دانـش را دنبـال کنیـد.« یـا 
 ،Sienaزنـي از خانـوادۀ نجیـب سـي ینا ،La Pia ال پیـا
کـه بـه دسـتور هم سـرش بـه قتـل مي رسـد، هم سـري که 
صاحـب قصـري در مارمـاMaremma بـود. ماطفت و 
شـیرینيِ  اندوهنـاک او با کام منتقل مي شـود تـا جایي که 
بندتـو کروچـه مي گفـت: »ایـن کام  آن قدر ظریف اسـت 
کـه بـه نظر مي رسـد الپیـا آن هـا را آه کشـیده، نـه این که 
گفتـه اسـت« و تـي. اس. الیـوت هـم او را در سـرزمیِن 
ویـران به خاطـر آورده اسـت: دعـا کـن، در آن هنـگام کـه 
بـه جهـان برگشـته اي و خسـته گي ِ سـفر طوالنـي ات را از 
تـن بـه در کـرده اي. مـرا بـه یـاد آر، این منـم الپیا. سـي ینا 
سـاخت مـرا، مارمـا بـر بـاد داد مـرا، همان طـور کـه او 
مي دانـد، آن کـه بـا انگشـتِر ازدواج مرا به خود بسـته بود. 
 در یـک کام، آئوربـاخ از مـا مي خواهـد این شـعر بزرگ 
را نـه فقـط بـه عنـوان کمـدي ِ »الهـي«، کـه همان گونـه که 

بوکاجـو گفـت، کمدي ِ انسـاني نیـز بدانیم.
شـاید او نیـز، نـه بـا صراحـت کامـل، صـداي خویـش را 
بـه درکـي از دانتـه مي افزایـد کـه از دوران بیـن دو جنـگ 
از  بسـیاري  پیشـین  روزگار  در  دارد.  حکایـت  جهانـي 
خواننـده گان شـاعر را تنهـا »مـردي مي دانسـتند کـه بـه 
دوزخ سـفر کـرده بـود«. ایـن دانتـۀ رمانتیـک و به شـدت 
گوتیـک سـفر طاقت فرسـا بـه سـلول هاي شـکنجۀ پس از 
مـرگ را به نظم کشـید؛ آن هم بـا تصاویـري از »اوگولینو« 
در حـال بلعیـدن فرزندانـش، و »برتران دو بـورن« در حال 
حمـِل سـر او؛ مثـِل یـک فانـوس و تصویـِر معشـوقه هاي 
زنـاکار پائولـو و فرانچسـکا کـه تـا زمانـي بي پایـان دور 
خـود مي چرخنـد. امـا در فاصلۀ بیسـت سـاِل بیـِن اواخِر 
دهـۀ بیسـت و اواخـر دهـۀ چهـل نویسـنده گان مهمـي، 
یکـي پـس از دیگـري، به شـدت از دانتـه، حتـا بیش تـر از 
شکسـپیر، به عنـواِن چهـرۀ عمـدۀ ادبیـات اروپایـي و رکِن 
اصلي سـنِت دانش و فرهنِگ کاسـیک و مسـیحیت دفاع 

کرده انـد.
 ایـن دوران، دوراِن جسـتارِ مهِم تـي. اس. الیوت در مورد 
دانتـه )در سـال 1329، هم زمـان بـا بررسـي ي آئوربـاخ( 
اسـت کـه بـر این نکتـه تأکیـد مي کند کـه چه انـدازه یک 
ایتالیایـي مي توانـد بـه شـاعراِن مـدرن، اقتصـاد، صراحت 
و دقـِت بصـري بیامـوزد؛ دوران »محاورۀ مفرِط« اوسـیپ 
مندلسـتام )1933( اسـت، کـه در آن بـا جلوه فروشـي ِ غیر 
منتظـره، بررسـي هایي را کـه پیرامـون زبـان و فصاحـت 
در شـعِر دانتـه صـورت گرفتـه اسـت، رد مي کنـد؛ دوران 
 terzaبرگـرداِن خیره کننـدۀ کمـدي ِ الهي بـه ترتزا ریمـاي
rima انگلیسـي توسـِط الرنس بینیون اسـت کـه تا حدي 
تحـِت راهنمایي هـاي ازرا پاونـد صـورت گرفتـه اسـت 
)1933(. هم چنیـن بـه خاطر داشـته باشـید جسـتارهاي ي 
مهـِم سـي. اس. لویـز )دهـۀ 19۴0(، جسـتار پـر رمـز و 
 ،)19۴3( بئاتریـس«  »چهـرۀ  در  ویلیامـز،  چارلـز  رازِ 
پژوهش هـاي دروتـي ال. سـایرز دربـارۀ دانتـه )مجموعـه 

مقـاالت 195۴(، و نیـز برگرداِن پـر طرف دارِ 
او از دوزخ )19۴9( را. الزم اسـت بـه ایـن 
مجموعـۀ متنـوع، سـرودِ سـتایِش آئوربـاخ 
به خاطـر »کمـدي« را، به منزلـۀ بزرگ ترین 
دسـتاورد ادبي ِ فرهنگ اروپایـي، بیافزاییم.
دادن خاقیـِت  نشـان  بـراي  بـاخ،  آئـور 
شـرح  بـا  را  خویـش  کتـاِب  دانتـه، 
عهـِد  در  تقلیدگـري  تاریـِخ  موجـز 
این کـه  از  مي آغـازد، چکیده یـي  قدیـم 
مـردم  قدیمـي  نویسـنده گاِن  چه گونـه 
مي کشـیدند.  تصویـر  بـه  را  جهـان  و 
مکالمه هـاي  کـه  مي شـود  یـادآور  او 
افاطـون، »آکنـده از جنبش و فعلیت«، 
شـرکت کننده گان را در »عمـِق وجـودِ 
مـي دارد.  وا  وجـد  بـه  فردي شـان« 
آنئیـد  کـه  مي کنـد  اشـاره  هم چنیـن 
عاشـقانۀ  ادبیـاِت  »بـراي  ویرژیـل، 
اروپایـي« یـک نمونۀ اساسـي اسـت. 
و  مراتـب حزن انگیزتـر  بـه  »دیـدو« 
عمیق تـر از کالیپسـو رنـج مي کشـد، 
شـعِر  از  نمونه یـي  او  داسـتان 
قـرون  شناخته شـدۀ  سـانتي مانتال 
وسـطا اسـت.« دیـدو در دِل واقعیتي 
دل شـوره آور بـر روي صفحـۀ کتاب 

مي زیـد.
با وجـود این، بـراي آئورباخ مسـیح 
و  هنـري  تاریـِخ  در  عطفـي   نقطـۀ 
کمـاِل  حالي کـه  در  اسـت.  مذهبـي 
عیـِش  امـِن  »اتاراکسـیا«  مطلـوِب 
فلسـفي ِ  خیـال(  آرامـش  )حالـِت 
بردبارانـه  بي تفاوتـي ِ  باسـتان؛  دوراِن 
در مقابـِل فـراز و نشـیب هاي زنده گي 
را توصیـه مي کنـد، مسـیحیت از یـک 
یـِک مـا مي خواهـد تـا عمیقـًا بـا ایـن 
مثـل  دقیقـًا  او  شـویم.  درگیـر  جهـان 
پسـِر خـدا خـود را بـه سرنوشـتي  این 
جهانـي محکـوم کرده بود و مشـتاق بود 
بـه رنجـي مخلوق گونه گردن گـذارد، از 
کلنجـار  مـا،  شـخصي  زنده گـي ِ  ایـن رو 
رفتـن شـخصي ِ مـا بـا شـیطان، حـاال بـه 
»شـالودۀ حکـِم خداونـدي« تبدیـل شـده 

اسـت. آگاهـي ما به گناه توجـه به خودهاي 
یگانۀ مـان، شـرارت ها و فضیلت هاي مـان را 

بیش تـر مي کنـد. در نتیجـه، جهاِن مسـیحیت 
سرشـار از روح هـاي متمایـز اسـت؛ کـه هـر 

یـک یـا راه به سـوي خدا پیـدا مي کند یـا گم راه 
مي شـود. ایـن انقاب دلیلي اسـت بـر گوناگونيِ  

شـخصیت ها و خصوصیت هـاي برجسـته یي کـه 
در »کمدیـا« نشـان داده مي شـود. 
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هارون مجیدی
حمــات  از  به شــدت  افغانســتان  دفــاع  وزارت 
ــه  ــد ک ــد و می گوی ــاد می کن ــتان انتق ــی پاکس راکت
اگــر ایــن حمــات متوقــف نشــود، پاســخ خواهنــد 

داد. 
همچنــان، مســووالن در وزارت دفــاع و داخلــه 
ــد و  ــراه، هلمن ــی در ف ــای امنیت ــد، نیروه می گوین
ــش را  ــروه داع ــل گ ــار و زاب ــی از ننگره بخش های

ــد. ــت داده ان شکس
ــش افغانســتان  ــتاد ارت ــس س ــهیم ریی ــاه ش ــدم ش ق
ــری  ــت خب ــک نشس ــو( در ی ــنبه، 30 دل دیروز)ش
ــوالی  ــه ولس ــش در نُ ــروه داع ــای گ ــت، اعض گف
ــۀ  ــه در نتیج ــد ک ــه بودن ــاف یافت ــار انکش ننگره
تاش هــا و حمــات پــی هــم نیروهــای امنیتــی بــه 

ــد. ــه ان ــش یافت ــوالی کاه ــه ولس س
ــاط  ــش در نق ــروه داع ــد: گ ــهیم می افزای ــای ش آق
دشــوار گــذار ســه ولســوالی ننگرهــار کــه در 
نزدیکــی خــط دیورنــد قــرار دارنــد، فعــال هســتند.
ــان  ــور هم چن ــاع کش ــد وزارت دف ــام ارش ــن مق ای
گفــت کــه حمــات نیروهــای امنیتــی بــرای از میــان 
ــش در  ــتی داع ــروه تروریس ــای گ ــتن اعض برداش
ولســوالی کــوت و ده بــاالی والیــت ننگرهــار ادامــه 

دارد.
ــی  ــادر اصل ــان م ــهیم: "طالب ــای ش ــۀ آق ــه گفت ب
گروه هــای تروریســتی در افغانســتان هســتند و همــه 
گروه هــای تروریســتی در دامــن آنــان پــرورش 

یافتــه اســت. کســانی کــه در گذشــته اشــتباه کــرده 
ــد،  ــت و کرده ان ــت و تقوی ــان را حمای و گــروه طالب
امــا ضربــۀ نهایــی بــه خــود آنــان زده خواهــد شــد.
رییــس ســتاد ارتــش بــا اشــاره بــه این کــه در ســال 
ــد،  ــن برده ان ــن از داعشــیان را از بی گذشــته 1955 ت
ــروه از  ــن گ ــدۀ ای ــته ش ــراد کش ــرد: ف ــح ک تصری
کشــورهای مختلــف ماننــد تاجیکســتان، ازبکســتان، 

ــند. ــن می باش ــی و چیچی ــورهای عرب کش
ــد  ــده می ده ــتان  وع ــش افغانس ــتاد ارت ــس س ریی
کــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان در بهــار 1396 
خورشــیدی، گــروه داعــش را نابــود خواهنــد کــرد.
نفــوذ گروه هــای  بــه حضــور و  بــا اشــاره  او 
ــت  ــان« والی ــاک افغ ــوالی »خ ــتی در ولس تروریس
زابــل گفــت، ایــن ولســوالی از چنــد ســال بدین ســو 
بــه النــۀ تروریســتان تبدیــل شــده، نیروهــای امنیتــی 
ــۀ تروریســتان پیــش از  ــان برداشــتن الن ــرای از می ب
ــد و  ــرده بودن ــدازی ک ــی را راه ان ــز حمات ــن نی ای
ــد. ــت دارن ــز روی دس ــده نی ــرای آین ــای ب برنامه ه
بــه گفتــۀ آقــای شــهیم، شــهروندان افغانســتان 
قربانــی اصلــی تروریســم اند و مســووالن حکومــت 
از هــر راه ممکــن بــرای مبــارزه بــا تروریســم آمــاده 

ــد. و متعهدان
مناطــق  بــر  پاکســتان  از حمــات موشــکی  او 
انتقــاد کــرد و گفــت:  نیــز  افغانســتان  مــرزی 
ــک  ــرف دیپلماتی ــاف ع ــتان خ ــل پاکس ــن عم "ای
ــتیم  ــدوار هس ــا امی ــت. م ــایه گی اس ــۀ همس و رابط

راکت پرانی هــای پاکســتان متوقــف و مشــکل از 
ــر آن،  ــردد، در غی ــل گ ــک ح ــای دیپلماتی مجراه
ــن  ــه ای ــل ب ــرای پاســخ متقاب ــل ب ــا آماده گــی کام م

داریــم." راکت پراکنی هــا 
آقــای شــهیم اذعــان داشــت: "هــر فهرســتی کــه از 
ــان  ــارۀ هراس افگن ــایه درب ــورهای همس ــوی کش س
بــه مــا تحویــل داده شــود، از آن اســتقبال می کنیــم؛ 
دربــارۀ  افغانســتان  کــه  را  فهرســت هایی  امــا 
هراس افگنــان بــه پاکســتان تحویــل داده، هیــچ 
اقدامــی از ســوی آن کشــور صــورت نگرفتــه 

ــت." اس
در ایــن حــال، عبدالرحمــان رحمــان معیــن وزارت 
ــی  ــای امنیت ــت: نیروه ــت گف ــن نشس ــه در ای داخل
ــتی  ــای تروریس ــه گروه ه ــر هم ــتان در براب افغانس
ــان،  ــتن آن ــان برداش ــرای از می ــد و ب ــارزه می کنن مب

ــد. متعهدان
معیــن وزارت داخلــه خاطرنشــان کــرد کــه نهادهــای 
ــان  ــرای از می ــد ب ــۀ واح ــور روی برنام ــی کش امنیت
ــار تحــرکات  برداشــتن گروه هــای تروریســتی و مه

ــند. ــان می کوش آن
نتیجــۀ  "در  داشــت:  اظهــار  رحمــان  آقــای 
ــی  ــای امنیت ــی نیروه ــی و هوای ــای زمین عملیات ه
کشــور بــه مواضــع تروریســتان داعــش در مربوطات 
ولســوالی هســکه مینۀ والیــت ننگرهــار، 3۴ داعشــی  

ــدند." ــی ش ــان زخم ــن دیگرش ــته و 16 ت کش
ــات  ــه، عملی ــور داخل ــن وزارت ام ــۀ معی ــه گفت ب
ــدف از  ــه ه ــی ب ــای امنیت ــی نیروه ــی و زمین هوای
بینبــردن گــروه تروریســتی داعــش در چندیــن 
ــه  ــه گون روســتای ولســوالی هســکه مینۀ ننگرهــار ب

ــان دارد. ــدی جری ج
ــا  ــن عملیاته ــه در ای ــان این ک ــا بی ــان ب ــای رحم آق
بــه نیروهــای امنیتــی کشــور و افــراد ملکــی آســیبی 
ــای  ــاخت: "نیروه ــان س ــت، خاطرنش ــیده اس نرس
امنیتــی کشــور بــا عــزم و ارادۀ قــوی در امــر مبــارزه 
بــا تروریســم و دهشــت افگنی بــه گونــۀ جــدی کار 
ــه  ــتا از هیچ گون ــن راس ــد و در ای ــکار می کنن و پی

تــاش دریــغ نخواهــد کــرد."
ــه  ــال ب ــش از دو س ــروه داع ــه گ ــت ک ــی اس گفتن
این ســو در افغانســتان بــه ویــژه در والیــات شــمال 
ــون در  ــته و تاکن ــترده داش ــای گس ــور فعالیت ه کش
مناطــق مختلــف بــه ویــژه در والیــت ننگرهــار بیش 
از 200 خانــه مســکونی را بــه آتــش کشــانده اســت.
ایــن گــروه در برخــی از حمــات تروریســتی که در 
شــهرهای مختلــف و پایتخــت افغانســتان بــه وقــوع 
پیوســته اســت، نیــز دســت داشــته و مســوولیت آن 

را بــه عهــده گرفتــه اســت.
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د  افغانســتان د ســوداګرۍ اوصنایعــو وزارت وايــي،  د 

تورخــم او ســپین بولــدک د ترانزیټــي الرو بندېــدل نــه 

یــوازې د افغانســتان بلکــې د پاکســتان پــه زیــان هــم دي.

ــادو  ــي، د ی د ســوداګرې او صنایعــو وزارت چارواکــي واي

ــر  ــه ډې ــه پاکســتان ت ــه پرتل ــه د افغانســتان پ ــدل ب الرو بندې

زیــان وکــړي.

ــه ورځ  ــنبې پ ــدي د ش ــافر قوقن ــد مس ــه وزارت ویان د دغ

ازادي راډیــو تــه وویــل، افغانســتان اوس د ســوداګرۍ 

د نړیــوال ســازمان غړیتــوب ترالســه کــړی او د خپلــو 

ســوداګریزو راکــړو ورکــړو لپــاره یــې هــم د پاکســتان پرتــه 

ــديل دي. ــې الرې مون ــورې بدیل ن

ــو ســوداکریزو  ــل، افغانســتان د خپل ــدي ووی ښــاغيل قوقن

اموالــو د انتقــال لپــاره د تورخــم او ســپین بولــدک پــر الرو 

متکــي نــه دی خــو پاکســتان د افغانســتان لــه الرې لــه یــو 

ــو رسه ســوداګریزې راکــړې ورکــړې  ــورو هېوادون شــمېر ن

لــري چــې د دې الرو لــه بندېدلــو رسه بــه زیــان وکــړي.

نوموړي زیاته کړه:

"پــه هغــه انــدازه چــې د دغــې الرې تــړل کېــدل پــر 

افغانســتان اغېــز لــري د هغــې دو چنــده او درې چنــده یــې 

اغېــزه پــر پاکســتان دیځکــه دا هېــواد د افغانســتان لــه الرې 

ــه  ــري، هیل ــټ ل ــو رسه ترانزی ــورو هېوادون ــو شــمېر ن ــه ی ل

ــوداګریز  ــک او س ــه يش، خل ــه الره خالص ــې دغ ــرم چ ل

ــړي." ــک وک ــک رات ــادي ډول ت ــه ع ــې پ ــړ پک موت

د پاکســتان پــه ســند ایالــت کــې لــه د پنجشــنبې ورځــې لــه 

خونــړۍ انتحــاري حملــې وروســته چــې لســکونو کســانو 

تــه یــې مــرګ ژوبلــه واړولــه د پاکســتان حکومــت ظاهــرًا د 

امنیتــي د الیلــو لــه کبلــه د تورخــم او ســپین بولــدک الرې 

تــر نامعلــوم وختــه پــوري وتړلــې.

د پاکســتان لــه لــوري د دغــو الرو د تــړل کېــدو پــه غربګــون 

کــې د افغانســتان د رسحدونــو او قبایلــو چــارو وزارت هــم 

ــه ټینګښــت  ــات پ ــوازې د ثب ــه ی ــدام ن ویــيل چــې دغــه اق

ــدو  ــو د ډېرې ــا امنی ــې د ن ــوالی بلک ــي ک ــته ن ــې مرس ک

ســبب هــم ګرځــي.

د دغــه وزارت رسپرســت وزیــر عبدالغفــور لېــوال د جمعې 

ــتانه  ــه پاکس ــې ل ــربو ک ــه خ ــو رسه پ ــه ورځ ازادي راډی پ

غوښــتي چــې لــه ځنــډ پرتــه دې د تورخــم الر د مســافرو 

پرمــخ بېرتــه خالصــه کــړي.

پاکســتان تــردې وړانــدې هــم لــه افغانســتان رسه د ســیايس 

ــه  ــدک الرې پ ــپین بول ــم او س ــه د تورخ ــه امل ــو ل ناندری

موقــت ډول تــړيل او د دواړو هېوادنــو ســوداګرو تــه یېډېــر 

ــه ور اړويل دي. زیانون

هاخــوا د افغانســتان د ســوداګرۍ او صنایعــو خونــې 

ــوداګرو  ــان س ــتان رسه د افغ ــه پاکس ــي، ل ــي واي چارواک

ــځ د ســیايس  ــو ترمن ســوداګریزې اړیکــې د دواړو هېوادون

اړیکــو قربــاين شــوي دي.

ــه  ــنبې پ ــريل د ش ــن پ ــام الدی ــد صی ــې ویان ــه خون د دغ

ــدک  ــپین بول ــم او س ــل، د تورخ ــه ووی ــو ت ورځ ازادي راډی

دواړه غــاړو تــه د افغــان ســوداګرو ســلګونهډک موټــر والړ 

دي.

نوموړي زیاته کړه:

"زمــوږ ســوداګریزې اړیکــې تــل د ســیايس اړیکــو قربــاين 

شــوي دي اوس یــې مــوږ تــه نــوی غــم جــوړ کــړی دی، 

مــوږ بانــدې کرایــه راځــي، د فــريض کرښــې هغــه غــاړې 

تــه چــې زمــوږ موتــړې والړې دې کــه چېرېیــوه شــپه 

ــه  ــرې کرای ــورې پ ــرو پ ــلو ډال ــر س ــوس ت ــه پنځ ــروي ل تې

ــي." راځ

پــر  الرې  دغــې  د  هــم  څــه  کــه  پرلــی  ښــاغلی 

ــوداګر  ــان س ــې افغ ــي چ ــو واي ــوي خ ــګار ک خالصېدوټین

ــري  ــې الرې ل ــورې بدیل ــاره ن ــال لپ ــو د انتق ــو اموال د خپل

چــې ترېګټــه اخیســتلې يش.

صیــام الدیــن پــريل زیاتــه کــړه اوس مهــال لــه پاکســتان 

رسه د افغانســتان ســوداګریزه راکــړه ورکړهڅــه بانــدې 

ــتان  ــرې پاکس ــه چې ــوې او ک ــه ش ــده را کم ــوس فیص پنځ

ــه  ــو د ده پ ــړي ن ــې دوام ورک ــه همداس ــت ت ــل سیاس خپ

ــه يش. ــم راکم ــه ه ــوره ب ــربه ن خ

رییس ستاد ارتش:

آمادۀ پاسخ  به  پاکستان هستیم
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت: 

د تورخم او سپین بولدک الرو بندېدو 

لوی زیان پاکستان ته رسېږي

ــت  ــته اس ــتان خواس ــتان از پاکس ــت افغانس دول
ــر از  ــد روز اخی ــک پرانی چن ــورد موش ــا در م ت
خــاک ایــن کشــور بــه جانــب افغانســتان توضیــح 

بدهــد.
وزارت خارجــه افغانســتان دیروز ســفیر پاکســتان 
ــاب موشــک از  ــه پرت ــراض ب ــل را در اعت در کاب
پاکســتان بــه افغانســتان و بازداشــت حــدود صــد 

شــهروند افغــان در ایــن کشــور احضــار کــرد.
خارجــه  وزارت  جانــب  از  کــه  بیانیه یــی  در 
افغانســتان منتشــر شــده، کابــل موشــک پرانی های 
ــه مناطــق شــرقی افغانســتان را  ــر پاکســتان ب اخی
محکــوم کــرده و مدعــی شــده کــه پرتــاب ایــن 
ــواده را از منازلشــان بی جــا  موشــک ها ده هــا خان

کــرده اســت.
گزارش هــای دیگــری نیــز حاکــی اســت کــه در 
ــتان 2  ــک ها در افغانس ــن موش ــاب ای ــه پرت نتیج

ــر دیگــر زخمــی شــده اند. ــر کشــته و 2 نف نف
ــن در  ــتان همچنی ــه افغانس ــه وزارت خارج بیانی
مــورد بازداشــت حــدود 100 شــهروند افغانســتان 
ــت  ــرده و از دول ــی ک ــراز نگران ــتان اب در پاکس
پاکســتان خواســته تــا گذرگاه هــای مــرزی میــان 
دو کشــور را کــه از ســوی پاکســتان مســدود 

ــد. ــده، بازگشــایی کن ش
پاکســتان ایــن اقدامــات را در پــی آن اتخــاذ کــرد 
کــه روز پنجشــنبه 2۸ دلو/بهمــن، در یــک حملــه 

انتحــاری بــه زیارتــگاه صوفی هــا در ایالــت ســند 
پاکســتان دســت کــم 70 نفــر کشــته و 250 نفــر 

دیگــر زخمــی شــدند.
ــه  ــرده ک ــم ک ــتان را مته ــتان افغانس ــت پاکس دول
بــه جنگجویانــی کــه علیــه دولــت پاکســتان 
می جنگنــد، در ایــن کشــور پنــاه داده اســت.

دولــت افغانســتان ایــن ادعــا را رد کــرده و گفتــه 
ــم  ــی تروریس ــی اصل ــود قربان ــتان خ ــه افغانس ک
ــه  ــرده ک ــم ک ــتان را مته ــته پاکس ــت و پیوس اس
ــای  ــر گروه ه ــی و دیگ ــبکه حقان ــان، ش ــه طالب ب
ــاه  مســلح مخالــف افغانســتان در خــاک خــود پن

ــت. داده اس

احضار سفیر پاکستان در کابل
ACKU
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ورزش

رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در سخنرانی در یک اجاس جهانی مربوط به 
جنبش های پوپولیستی، قاطعانه موجودیت پدیده یی به نام "تروریسم اسامی" 

را رد کرد و از همه مذاهب جهان دفاع کرد.
پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در این سخنرانی تأکید کرد که 
مذاهب صلح را ترویج می کنند و خطر افراط گرایی در همه باورهای مذهبی 

وجود دارد.
و  یهودی  تروریسم  که  ندارد، همان طور  تروریسم مسیحی وجود  او گفت: 

تروریسم اسامی وجود ندارد. چنین چیزهایی وجود ندارد.
نیست.  یا خشونت طلب  موادمخدر  قاچاق چی  یا  مجرم  هیچ کسی  افزود:  او 
مردمی که فقیر و فقیرتر می شوند، متهم به خشونت هستند، اما بدون ایجاد 
فرصت برابر، اشکال مختلف تجاوزگری و جنگ زمینه یی مناسب برای رشد 

پیدا کرده و ممکن است به مرز انفجار برسند.
پاپ فرانسیس ادامه داد: در میان همه گروه های مردم و مذهب ها بنیادگرایان 
تحمل  بدون  کلی نگری  با  دسته ها  این  دارند.  وجود  خشونت طلب  افراد  و 

قدرت مندتر می شوند، زیرا نفرت و بیگانه ستیزی را تغذیه می کنند.
پاپ گفت: هیچ پیرو مذهبی، تروریست نیست.

مثل  هوایی  و  آب  مسایل  انکار  همچنین  جهان  کاتولیک  مسیحیان  رهبر 
گرم شدن دمای جهان را محکوم کرد و به مخاطبانش ُهشدار داد: بحران آب 

و هوایی واقعیت دارد.
او گفت: یک اتفاق نظر قاطع علمی نشان می دهد که ما در حال حاضر در 
ما  و هوایی جهان هستیم.  نظام آب  آزاردهندۀ گرم شدن  پدیده  تجربۀ  حال 
می دانیم وقتی که علم را انکار کرده و صدای طبیعت را نادیده می گیریم، چه 

اتفاقی می افتد.
بیایید درگیر انکار و تکذیب نشویم. زمان در حال گذر  پاپ اظهار داشت: 
شما  همه  از  می خواهم  شما  همه  از  دیگر  بار  من  کنیم.  اقدام  بیایید  است. 
افراد مربوط به پیش زمینه های متفاوت اعم از رهبران سیاسی، مردم بومی، 

کشیش ها و غیره می خواهم تا از آفرینش دفاع کنید.
پاپ در تاش برای آنکه رنگ وبوی سیاسی به سخنرانی اش ندهد، گفت، به 
طور مشخص دربارۀ کسی حرف نمی زند، بلکه سخن او مربوط به یک فرایند 
سیاسی و اجتماعی است که در بسیاری از نقاط جهان در حال گسترش است 

و یک خطر بزرگ را متوجه بشریت می کند.

همه پرســی  آرای  اکثریــت  اگــر  کــرد،  اعــام  ترکیــه  رییس جمهــور 
ــعه  ــت توس ــزب عدال ــه ح ــن ب ــورت م ــن ص ــد، در ای ــش  رو آری باش پی
بازمی گــردم. او همچنیــن بــا تکذیــب هرگونــه اعمــال فشــار بــر مخالفــان 
ــه  ــه ب ــردۀ رأی ن ــت پ ــن نیتی در پش ــچ حس ــه هی ــت ک ــی گف همه پرس

همه پرســی وجــود نــدارد.
رجــب طیــب اردوغــان، هنــگام بازگشــت از ســفرش از ســه کشــور عربــی 
گفــت: اگــر اکثریــت آرای همه پرســی پیشــرو آری باشــد، در ایــن صــورت 
فرصتــی بــرای مــن ایجــاد می شــود کــه دوبــاره در حزبــم ثبــت نــام کنــم.

ــون اساســی  ــیدن اصاحــات قان ــه تصویب رس ــه داد:  در صــورت ب او ادام
ــرات الزم  ــرای انجــام تغیی ــت ب ــه دو ســال وق در همه پرســی16ابریل ترکی

بــرای راه انــدازی سیســتم ریاســت جمهــوری خواهــد داشــت.
اردوغــان اضافــه کــرد: ایــن رونــد گــذار بایــد "بســیار خــوب" آمــاده شــود. 
در ایــن رونــد هیچ گونــه مانعــی از اداره حکومــت ایجــاد نمی شــود و تنهــا 

جامعــه بــرای پذیــرش یــک سیســتم جدیــد آمــاده خواهــد شــد.
ــی« در همه پرســی  ــرای کســب آرای »بل ــی ب ــای تبلیغات ــارۀ کمپین ه او درب
ــش از آن  ــم. پی ــه آکســارای رفتی ــا ب ــد روز گذشــته م ــت: چن ــش رو گف پی
نیــز بــه مرســین رفتــه بودیــم. در همیــن راســتا ســفرهایی اســتانی خواهیــم 
داشــت. البتــه در ایــن میــان بــه کشــورهای خارجــی نیــز خواهیــم رفــت. در 

همیــن راســتا قــرار اســت بــه 30 شــهر ســفرهایی صــورت گیــرد.
رییس جمهــور ترکیــه اضافــه کــرد: یــک کمپیــن دوگانــه هــم از طــرف مــن 
و هــم از ســوی نخســت وزیر کشــورمان دربارۀهمه پرســی پیــش رو برگــزار 
ــه کشــورهای آلمــان، بلژیــک و هلنــد ســفر  خواهــد شــد. همچنیــن مــا ب
خواهیــم کــرد و حتــا ممکــن اســت بــه یکــی از کشــورهای اســکاندیناوی 

برویــم.
اردوغــان در ادامــه اظهاراتــش هرگونــه مانــع و فشــار در برابــر طرفــداران 

ــرد. ــب ک ــت را تکذی ــش رو از ســوی دول ــه« در همه پرســی پی رأی »ن
او گفــت: چنیــن چیــزی نمی توانــد اتفــاق بیفتــد. در حــال حاضــر بســیاری 
تلویزیونــی در حــال  از روزنامه نــگاران و تحلیل گــران در شــبکه های 
بررســی ابعــاد مختلــف همه پرســی هســتند. مــا هیــچ نیتــی مبنــی بــر اعمــال 
فشــار در برابــر طرفــداران رأی »نــه« در همه پرســی پیــش رو را نداریــم، امــا 
بــه هرحــال، هیــچ حســن نیتــی در پشــت پــرده رأی »نــه« بــه همه پرســی 

وجــود نــدارد. مــا ایــن حــق را داریــم کــه ایــن مســأله را بیــان کنیــم.
اردوغــان در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر این کــه چــرا مخالفــان همه پرســی 
"تروریســت" تلقــی می شــوند، گفــت: بایــد بــه کســانی کــه طرفــدار رأی 
»نــه« در انتخابــات هســتند،  نگاهــی بیندازیــم. بــه طــور مثــال افــرادی چــون 
نیروهــای پ.ک.ک و حــزب دموکراتیــک خلــق مخالــف اصاحــات قانــون 

اساســی هســتند.

انـوش دسـتگیر، کمک مربـی تیـم ملـی فوتبـال کشـور بـا بیـان این کـه تیـم فوتبـال 
افغانسـتان توانایـی صعـود بـه جام ملت هـای آسـیا را دارد، گفت که هـدف کادر فنی 
و تمـام بازیکنـام تیـم فوتبـال، صعـود بـه جام ملت های آسـیا اسـت و مـا صددرصد 

می کنیم. صعـود 
هفتـۀ گذشـته فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان کادر فنـی جدیـد تیم ملی فوتبال کشـور 
را معرفـی کـرد کهانـوش دسـتگیر، بـه عنـوان کمـک مربـی و دسـتیار نخسـت »اتـو 

فیسـتر« معرفی شـد.
دسـتگیر کـه آخریـن دیـدار دوسـتانه افغانسـتان برابر تاجیکسـتان به عنوان سـرمربی 
موقـت تیـم ملـی انتخـاب شـده بـود، بـا در اختیار داشـتن مـدرک درجـه B»یوفا« و 
در سـن 27 سـاله گی در کنـار هدایـت تیـم زیـر 19 سـال »نایمخـن« هالنـد، اکنـون 
بـه عنـوان دسـتیار نخسـت فیسـتر روی نیمکـت تیم ملـی فوتبـال افغانسـتان خواهد 

. نشست
افغانسـتان بـه  بیـان این کـه حضـور روی نیمکـت تیـم ملـی فوتبـال  بـا  دسـتگیر 
عنـوان کمـک مربـی بـرای او یـک افتخـار بزرگ اسـت، گفت: در گذشـته بـه عنوان 
یـک بازیکـن بـه فوتبـال افغانسـتان نـگاه می کـردم، ولـی حـاال مسـوولیت و هـدف 
بزرگ تـری دارم. کار بـا مربـی بـزرگ و بـا تجربه یی مثل فیسـتر به من انگیـزه باالیی 

خواهـد داد و مطمینـم کـه در کنـار او کارهـای بسـیاری خواهـم آموخـت.
هدف ما صعود به جام ملت های آسیای 2019 امارات است

آقـای دسـتگیر ادامـه داد: هـدف کادر فنی و تمـام بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانسـتان 
صعـود بـه جام ملت های آسـیای 2019 امارات اسـت.

دسـتگیر بـا اشـاره بـه این که کادر فنـی جوان تیـم ملی فوتبال افغانسـتان و دسـتیاران 
فیسـتر بـر ایـن عقیـده اسـت کـه کادر فنـی جدیـد تیـم ملـی در فوتبـال افغانسـتان 
بی سـابقه بـوده اسـت، اذعـان داشـت: فکـر می کنـم بـرای مربـی هـم خوب شـد که 

مـن و »منصـور فقیریـار« در کنارش هسـتیم.
او گفـت: مـا می خواهیـم کـه آنچـه ضـرورت بازیکنـان اسـت را بـا مربـی درمیـان 
بگذاریـم بـه همیـن دلیـل کوشـش می کنیـم کـه سـرمربی را کمـک کنیـم. مهـم این 

اسـت کـه مربـی را بتوانیـم در رسـیدن بـه اهدافـش کمـک کنیـم.
کمـک مربـی جـوان تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان نیز بـا حمایت از فیسـتر بـه عنوان 
سـرمربی تیـم ملـی، بیـان داشـت: بـا توجـه بـه شـرایط تیم ملـی افغانسـتان، فیسـتر 

می توانـد در ایـن مـدت زمانـی تأثیـر خوبـی روی تیـم بگـذارد.
دسـتگیر در خصـوص انتخـاب فیسـتر به عنوان سـرمربی تیـم ملی فوتبال افغانسـتان 
نیـز اظهـار داشـت: فیسـتر تجربـه بسـیار باالیـی دارد. درسـت اسـت کـه سـن او 
باالسـت، امـا فکـر می کنـم مربـی سـن پاییـن برای یـک تیم باشـگاهی خوب اسـت 
کـه فعالیـت فیزیکـی زیـادی داشـته باشـد، کار در تیـم ملی فـرق می کنـد، بازیکنانی 
کـه در تیـم ملـی یـک کشـور حضور دارنـد، حرفه یـی هسـتند و تجربه باالیـی دارند 

و نیـازی نیسـت کـه مربـی جوانی آنـان را هدایـت کند.
کمـک مربـی تیم ملـی فوتبال کشـورتصریح کـرد: فیسـتر بهترین گزینـه ممکن برای 
هدایـت افغانسـتان بـود. سـن فیسـتر مهـم نیسـت. مهـم تجربـه و فلسـفۀ فوتبالی او 

اسـت کـه اطمینـان دارم در تیم ملی افغانسـتان کارسـاز اسـت.
ایـن بازیکـن سـابق تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان در خصـوص برنامه هـای تیـم ملی 
قبـل از دیـدار بـا ویتنـام نیـز صحبت کـرد و تصریح کرد: علی عسـکر لعلی، مسـوول 
تنظیـم اردوهـا و برنامه هـای تیـم ملـی بـرای دیدار بـا ویتنام نیـز برنامه هایـی را آغاز 
کـرده اسـت؛ تیـم ملـی از تاریخ 15 مـارچ با حضـور 3۸ بازیکـن اردوی تدارکاتی را 
در کشـور قطـر برگـزار خواهد کرد و سـپس در تاریخ 22 مارچ در مسـابقه دوسـتانه 

بـه مصاف تیـم فوتبال سـنگاپور خواهـد رفت.
دسـتگیر بـا بیـان این کـه او و فیسـتر فصـل بعـدی لیـگ برتر افغانسـتان را زیـر برای 
انتخـاب بازیکنـان داخلـی زیـر نظـر خواهند گرفـت، گفت: توجـه به فوتبـال داخلی 
افغانسـتان از مهم تریـن برنامه هـای مـا اسـت. مـا بـرای تماشـای فصـل بعـدی لیـگ 
برتـر بـه کابـل خواهیـم آمـد و بـازی بازیکنان داخلـی را زیـر نظر خواهیـم گرفت.

کمـک مربـی تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان در خصـوص تفـاوت کیفیـت بازیکنـان 
داخلـی و خارجـی تیـم ملـی نیـز گفـت: اگـر نگاهـی بـه تیـم ملـی فوتبـال هالنـد 
بیندازیـم، شـاید در ایـن تیم تنها یـک بازیکن داخلی باشـد. بازیکنان اصلـی تیم ملی 
هلنـد بازیکنانـی هسـتند کـه در لیگ هـای بهتـر از هلنـد بـازی می کنند. برایم سـوال 

اسـت کـه مـردم چـرا در ایـن خصـوص انتقـاد می کنند.
او ادامـه داد: موضـوع ایـن نیسـت که چه کسـی و از کجـا در تیم ملی بـازی می کند. 
مهـم ایـن اسـت کـه مـا بتوانیـم بازیکنـان بـا کیفیتـی را در تیـم ملـی داشـته باشـیم. 
امیـدوارم زمینـه حضـور بازیکنـان داخلی فوتبـال افغانسـتان در لیگ هـای خارجی و 

بهتـر از لیگ افغانسـتان فراهم شـود.
دسـتگیر اضافـه کـرد: ابتدا مـن و آقای لعلی اسـامی 50 بازیکن را در اختیار سـرمربی 
قـرار دادیـم. معیـار ما برای انتخـاب بازیکنـان نیز نیازمندهـای تیم و ترکیب گذشـته 
بـوده اسـت. در نهایت اسـامی 3۸ بازیکـن را سـرمربی جدید تیم ملـی انتخاب کرده 

است.
انتظـار مـی رود بـا توجـه بـه این کـه چنـد بازیکـن جدیـد بـه تیـم ملی دعوت شـده 
اسـت، تغییـرات تاکتیکـی زیـادی در تیم ملـی فوتبال افغانسـتان ایجاد شـود. این که 
فیسـتر چقـدر تاکتیـک تیـم ملی را تغییـر می دهـد، موضوعی اسـت که باید تـا زمان 

مسـابقات افغانسـتان در مقدماتـی جـام ملت هـای آسـیا صبر کرد.
دسـتگیر در خصـوص تاکتیک هـای فیسـتر گفت: هـر مربـی دارای تاکتیـک و عقاید 
فوتبالـی خـودش اسـت. مـن فکـر می کنـم شـاید شـاهد تغییـرات تاکتیکـی در تیـم 
ملـی باشـیم. همه چیـز در تمرینـات معلـوم می شـود. باید بببینـم که کـدام بازیکن در 

تمرینـات می توانـد در تاکتیک هـای سـرمربی جـای بگیـرد.

پاپ:
چیزی به  نام

 "تروریسم اسالمی" وجود ندارد

اردوغان:
هیچ حسن نیتی در ورای رأی "نه" 

به همه پرسی وجود ندارد

کمک مربی تیم ملی فوتبال کشور:

صددرصد به جام ملت های آسیا 
صعود می کنیم

مسعود حسن زاده

کدهای سیاسی زبان
و مسألۀ چندگانه گی لهجه در افغانستان

بدیهی سـت کـه هرکـس حـق دارد زبانـش را بـا هـر 
لهجه یـی کـه بهتـر تفهیـم کـرده می توانـد و با آن حـس بهتـری دارد، 
بـه کار ببـرد و نبایـد اجبـار و فشـاری بـرای کاربـرد لهجه یـی خاص 
وجـود داشـته باشـد و نباید کسـی بـه خاطـر کاربرد لهجه یـی خاص، 
تحقیـر شـود؛ منتهـا ایـن هـم بدیهی سـت کـه زبـان و لهجـه، فراتر از 
حـرف و گفـت روزمـره، شـیوه و عـادات فکـری مـا را هـم رفته رفته 

تعییـن می کنـد.
کابل محیطی مملو از لهجه هاسـت، فارسـی و پشـتو از طریق امتزاجی 
کـه از مهاجـرت آورده شـده اسـت، بـه گونه هـا و بـا ترکیب هـای 
متفـاوت و گاه حیـرت آوری تکلـم می شـود. اگر به اسـتفاد از توصیف 
رمانتیـک ِ »رنگیـن کمـان« و تنوع در مـورد هجوم لهجه هـای مختلف 
دچـار افـراط و خوش بینـی نشـویم، بایـد دیـده بتوانیـم کـه شـیوع 
لهجه یـی خـاص کـه الزامـًا بومی نیسـت، بـار سیاسـی در خـود دارد، 
اسـتفاده کننـده گان رابـه گروهـی فرضـی متعلـق می کنـد و آن لهجه با 
خـود شـاخصه های فرهنگـی و عقیدتـی و حتـا سیاسـت حاکـم بر آن 
زبـان ولهجـه را از طریـق کاربـرد خـودکار کد هـای خـاص، از جایی 
دیگـر وارد می کنـد. اگـر بـه غنی شـدن لهجـۀ بومـی و ایجـاد لهجه یی 
بـه صـورت  نیانجامـد و  زبـان  بـه روح آن  نزدیک تـر  معیاری تـر و 
جزیره یـی و قارچ گونـه رشـد کنـد، می توانـد حتـا لهجـه راتبدیـل بـه 

سـوژۀ تنـش قومـی، زبانـی، سـمتی و سیاسـی کند.
از همیـن رهگـذر اسـت کـه مثـًا یـک باشـندۀ پل سـرخ کابـل کـه از 
مهاجـرت ایـران آمـده اسـت، بعـد از ده سـال کابل نشـینی، هنـوز بـا 
لهجـۀ تهـران حـرف می زنـد و تمامـی کدهـای سیاسـی آن لهجـه را 
نیـز کـه محصـول نظـام سیاسـی حاکم بـر زبـان در ایران اسـت را هم 
موبه مـو و ناخـودآگاه لحـاظ می کند.یـا یـک باشـندۀ ده نو کابـل که در 
زمـان مهاجـرت در پشـاور مکتـب خوانده اسـت، حـاال در محل خود 
در کابـل، پشـتوی پشـاوری را بـا تمامی کدهـای سیاسـی آن لهجه که 
حاصـل نظـام آموزشـی پاکسـتان اسـت، اسـتفاده می کند و بـا آن فکر 

می کند. هـم 
اتفاقـی کـه در کابـل افتـاده اسـت، ایـن اسـت کـه آمـدن لهجه هـای 
غیربومـی، نه تنهـا کمکـی بـه بهترشـدن زبـان و ایجـاد لهجـۀ قابـل 
فهم تـر بـرای تمامـی متکلمیـن یـک زبـان نکـرده اسـت کـه تبدیل به 
عنصـری سیاسـی بـرای تفکیـک مردم شـده اسـت. تفکیکی کـه غلط 
اندازاسـت و بنیـاد درسـتی ندارد.همان طـور کـه نباید فشـار و اجباری 
از جایـی بـرای حـذف لهجـه و زبانی خاص وجود داشـته باشـد، باید 
ایـن جزیره شـدن و سـلطۀ کدهای سیاسـی وارداتـی از طریـق زبان یا 

لهجه یـی خـاص را نیـز دیـد و عـادی تلقـی نکرد.
جوالنـگاه  فارسـی،  در  هـم  و  پشـتو  در  هـم  افغانسـتانی،  فسـبوک 
خودکار سـازی سـلطۀ سیاسـی زبـان و لهجه هـای وارداتـی اسـت کـه 
فقـط لهجـه نیسـتند و بـا خـود ُکدهـای سیاسـی و عقیدتـی خاصـی 
را نیـز حمـل می کننـد کـه حاصـل نـوع نظـام سیاسـی حاکـم بـر آن 
جوامـع اسـت. حداقـل در فسـبوک فارسـی زبان مـا، دیگـر بـا لهجـۀ 
تهـران حـرف زدن و نوشـتن، نوعـی ُمـد و اکـِت نوعـی تجـدد شـده 
اسـت. و کم کـم حتـا جوانان فارسـی زبانی کـه هرگزایـران نبوده اندنیز 

در فسبوک شـان بـا لهجـۀ تهرانـی می نویسـند.
وضعیـت آنچنـان در کابـل بحرانی شـده اسـت کـه هنـگام ماقات و 
مواجهـۀ افـرادی از گروه هـای لهجه یی)فارسـی کابلـی سـره و بومـی، 
فارسـی آمیختـه بـا لهجـۀ پشـتو، فارسـی شـمالی افغانسـتان، فارسـی 
هراتـی و فارسـی تهـران( قشـنگ می توان خط کشـی سیاسـی را همان 
ابتـدا مشـاهده کرد کـه معمـوالً تبعاتی ناگـوار هم دارد. کسـان زیادی 
بـه دلیـل لهجـۀ کابلی سـره یا کابلـی بالهجۀ جنوب و شـرق، شانسـی 
بـرای اسـتخدام در ادارات، شـرکت ها و بخش هـای خصوصـی کـه 
فارسـی تهـران را بیشـتر به رسـمیت می شناسـند، ندارنـد و بر عکس، 
متکلمیـن با لهجۀ فارسـی تهـران، همـواره در ادارات دولتی و توسـط 
متکلمـان فارسـی جنـوب و شـرق، تحقیـر می شـوند و غیـر شـمرده 

می شـوند.
 پیشـنهاد مـن، تـاش در جهـت احیـا و پالوده کـردن فارسـی کابلـی 
و زدودن مشـکات و اشـتباهات آن بـا کمک گرفتـن از نـکات مثبـت 
سـایر لهجه هـا اسـت. فارسـی کابـل، تقریبـًا در تمـام افغانسـتان قابل 
فهـم اسـت، امـا هراتـی و بدخشـی و هزاره گـی و لهجـۀ مشـرقی و 
جنـوب، بـه هیچ وجـه در مناطـق غیـر از خودشـان قابل فهم نیسـتند. 
لهجـۀ تهرانـی و پشـتوی پشـاوری نیز نـکات فراوانی بـرای یادگرفتن 
و افـزودن بـه لهجـۀ کابلـی دارد، منتهـا امکان فهم شـان اندک اسـت و 

هـم بـار سیاسـی بـر دوش دارند.
افغانسـتان ضمـن صیانـت از لهجه هـا و زبان هـای بومـی، بـه لهجه یی 
همه گانی تـر و معیاری تـر در هـردو زبـان فارسـی و پشـتو نیـاز دارد. 
بـه قـرارداد زبانـی کـه تکلـم بـه آن، افـراد را بـه صـورت مکانیکی و 
صرفـن بـه دلیـل تفـاوت لهجه، بـه گروه هـای متخاصم تقسـیم نکرده 

و بین شـان توهـم خط کشـی سیاسـی بـه وجود نیـاورد.
از فارسی کابلی سره نشرمیم

از پشتوی سلیس ِ جال آباد یا کندهار نشرمیم!
بـرای احیـا و پالـودن آن، از لهجه هـای دیگـر کمـک بگیریم.تهرانـی 
حـرف زدن در کابـل و خـود و دوسـتاِن خـود را جزیـره فرض کـردن، 
مـارا منزوی تـر می سـازد، همچنـان کـه پشـاوری حـرف زدن در کابـل 

نیـز رغبـت ارتباط بـا دیگـران را می ُکشـد.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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حمید فرهادی- ماندگار
ــدن  ــر واژگون شـ ــر اثـ ــه، بـ ــر روز جمعـ عصـ
یـــک موتـــر نـــوع ۴0۴ در ســـاحۀ »دالرام 
ـــته و 25  ـــین کش ـــت سرنش ـــد« هف ـــت هلمن والی

تـــن زخـــم برداشـــتند. 
ایـــن  کـــه  می گوینـــد  عینـــی  شـــاهدان 
موتـــر مربـــوط بـــه شـــرکت مســـافربری 
دلیـــل  بـــه  و  بـــوده  »احمدشـــاه الی« 
بی احتیاطـــی راننـــده واژگـــون شـــده اســـت.  
بـــاالی  ســـرعت  از  حالی کـــه  در  آنـــان 
هســـتند،  شـــاکی  مســـافربری  موترهـــای 
می افزاینـــد: شـــرکت های ترانســـپورتی بـــه 
ــد  ــد می رسـ ــه مقصـ ــت بـ ــه نخسـ موتری کـ
جایـــزۀ بزرگـــی تعییـــن می کننـــد و بـــه 
ـــی  ـــرعت باالی ـــا س ـــده گان ب ـــل رانن ـــن دلی همی

می کننـــد. راننده گـــی 
ـــۀ  ـــی از حادث ـــاهدان عین ـــی از ش ـــا یک علی رض
ـــت  ـــن حکای ـــه چنی ـــر روز جمع ـــی عص ترافیک
ــرکت ها از  ــدۀ شـ ــوق نماینـ ــا بـ ــد: »بـ می کنـ
کابـــل حرکـــت کردیـــم. راننـــده گان به حـــدی 
تـــاش می کردنـــد تیـــز راننده گـــی کننـــد 
کـــه انـــگار مســـابقۀ موتررانـــی بـــه راه افتـــاد 
ــده گان  ــافران، راننـ ــرار مسـ ــود اصـ ــا وجـ و بـ
احتمـــال خطـــر  بـــه  اعتنایـــی  هم چنـــان 

نداشـــتند«.
وی می گویـــد ســـرعت موترهـــا به حـــدی 
بـــاال بـــود کـــه از ســـاحۀ »کمپنـــی« والیـــت 
ـــه  ـــرف ده دقیق ـــهر را در ظ ـــدان ش ـــا می ـــل ت کاب

رســـیده اند.
علی رضـــا در ادامـــه می افزایـــد: »موتـــری 
کـــه مـــا ســـوار آن بودیـــم نخســـت از همـــه 
بـــود کـــه ســـرانجام عصـــر روز موتـــری کـــه 
ـــر  ـــۀ دالرام بخاط ـــم در منطق ـــافر آن بودی ـــا مس م
ــگام   ــن هنـ ــرد و در ایـ ــاز توقـــف کـ ادای نمـ
ــبقت  ــا سـ ــافربری از مـ ــای مسـ باقـــی موترهـ
ـــس از ادای  ـــد: »پ ـــه می ده ـــی ادام ـــد«. عل گرفتن
ـــه را  ـــه فاصل ـــم و ده دقیق ـــت کردی ـــاز حرک نم
ـــدۀ  ـــون ش ـــر واژگ ـــا موت ـــه ب ـــم ک ـــوده بودی پیم
روبـــرو شـــدیم و ایـــن همـــان موتـــری بـــود 
ـــرد  ـــبقت بگی ـــه س ـــرد از هم ـــاش می ک ـــه ت ک
ـــاند«. ـــد برس ـــه مقص ـــود را ب ـــرعت خ ـــه س و ب

ـــم  ـــرات چش ـــل – ه ـــاهراه کاب ـــافر ش ـــن مس ای
ـــز«  ـــوار و »غم انگی ـــداد ناگ ـــود را از روی ـــد خ دی
ــه  ــا بـ ــه موترمـ ــد: »هنگامیکـ ــت می کنـ حکایـ
ـــه  ـــینان ب ـــرد و سرنش ـــف ک ـــید توق ـــل رس مح
ــن  ــد«. ایـ ــداد پرداختنـ ــان رویـ ــک قربانیـ کمـ
شـــاهد عینـــی رویـــداد رقـــم جـــان باختـــگان 
را هفـــت  تـــن و زخمـــی شـــدگان را 25 تـــن 
ــافران  ــد: مسـ ــا می افزایـ ــد. علی رضـ می خوانـ
بـــه هرسمت وســـو پـــرت شـــده بودنـــد و 
افـــراد جان باختـــه و زخمی هـــای شـــدید بـــه 
ـــد.  ـــده بودن ـــر گیرمان ـــر موت ـــوار زی ـــکل ناگ ش
ـــتند  ـــدی داش ـــت ب ـــینان حال ـــت: »سرنش وی گف
ــرادرش را  ــی بـ ــم جوانـ ــه خانـ و از آن جملـ
ــالش  ــودک ُخردسـ ــای کـ ــت داده و پـ از دسـ
شکســـته بـــود و خـــودش نیـــز جراحـــت 

ســـطحی برداشـــته بـــود«.
ایـــن شـــاهد عینـــی در ادامـــه می گویـــد: 
مـــدت زیـــادی نگذشـــته بـــود کـــه نیروهـــای 
ـــینان  ـــک سرنش ـــه کم ـــل ب ـــی در مح ـــش مل ارت
رســـیدند و توســـط امبوالنس هـــا، کشـــته و 
ــال  ــتان انتقـ ــه بیمارسـ ــدگان را بـ ــی شـ زخمـ

می دادنـــد.
یـــک  از  نقـــل  بـــه  جعفـــری  مصطفـــا   
سرنشـــین موتـــر واژگون شـــده وقـــوع حادثـــه 
»موتـــر  می  کنـــد:  حکایـــت  چنیـــن  را 
هنگامی کهمی خواســـتازموتر نـــوع »تیلر«کـــه 
ـــر  ـــان موت ـــرد، ناگه ـــبقت بگی ـــوده س ـــو ب در جل
دیگـــر از مقابـــل می ایـــد و راننـــده در تـــاش 
این کـــه بـــا موتـــر مقابـــل برخـــورد نکنـــد، از 
جـــاده منحـــرف شـــده و ســـرانجام واژگون شـــده 
و چندیـــن پهلـــو خـــورد.« وی در ادامـــه 
ــده  ــر واژگون شـ ــدۀ موتـ ــه راننـ ــد کـ می افزایـ
ــاحه  ــه از سـ ــتیارش بافاصلـ ــا دسـ ــراه بـ همـ

فـــرار کـــرده بودنـــد.
کـــه  می کنـــد  تاییـــد  نیـــز  مصطفـــا 
شـــرکت های مســـافربری بـــرای موتـــر اول 
جایـــزه در نظـــر می گیرنـــد: »شـــرکت های 
مســـافربری بـــرای هرراننـــده ای کـــه چهـــار – 
ـــر  ـــد موت ـــد برس ـــه مقص ـــت ب ـــار نخس ـــج ب پن

نـــوع »کـــروال« جایـــزه می دهنـــد.«
ایـــن مســـافر شـــاهراه کابـــل – هـــرات 

ــل  ــر قبـ ــده موتـ ــه راننـ ــد: در حالی کـ می گویـ
از حادثـــه اعتنایـــی بـــه اعتـــراض سرنشـــینان 
ــس از  ــا پـ ــرد امـ ــاری نمی کـ ــی برتیزرفتـ مبنـ
ـــش از حـــد خـــود کاســـت  ـــه از ســـرعت بی حادث
ـــا کمـــی تأخیـــر بـــه مقصـــد  و بـــه همیـــن دلیـــل ب
رســـیده اند: »اگـــر  راننـــده بـــا ســـرعت اولـــی 
ـــد  ـــه بع ـــا س ـــاعت های دو ی ـــا رأس س ـــد م میام
ــس از  ــده پـ ــا راننـ ــیدیم، امـ ــر می رسـ از ظهـ
ـــن  ـــه همی ـــت و ب ـــود کاس ـــرعت خ ـــه از س حادث
ـــرات  ـــه ه ـــا ب ـــج م ـــاعت پن ـــته از س ـــل گذش دلی

رســـیدیم.«
بنابـــر گفته هـــای شـــاهدان عینـــی، در مســـیر 
راه بـــا دو رویـــداد ترافیکـــی دیگـــر نیـــز 
ــورد دو  ــی برخـ ــه یکـ ــده اند کـ ــه رو شـ روبـ
ـــر  ـــون شـــدن موت ـــر واژگ ـــار و دیگ ـــر تیزرفت موت

باربـــری بـــوده اســـت.
جادۀ مرگ

ــه  ــل را بـ ــه کابـ ــل – کندهارکـ ــاهراه کابـ شـ
غزنـــی، زابـــل، قندهـــار، هلمندوســـرانجام 
دومســـیر  واز  می کنـــد  وصـــل  هـــرات 
ــرب(  ــوب تاغـ ــه ای جنـ ــاهراه حلقـ )مرکزوشـ
ی  د یا نی ز با قر خیر یا ل ها ســـا ر د ، د ر می گذ
ــاده  ــه "جـ ــا بـ ــول خیلی هـ ــه قـ ــه وبـ گرفتـ

ــت ــده اسـ ــمی شـ ــرگ" مسـ مـ
ایـــن شـــاهراه کـــه از شـــاهراه های پررفـــت و 
ـــای  ـــا رویداده ـــواره ب ـــت، هم ـــور اس ـــد کش آم
ـــود.   ـــاز می ش ـــی خبرس ـــی و امنیت ـــزرگ ترافیک ب
ـــداد  ـــن روی ـــن چندمی ـــادی ای ـــال روان می در س
ــت.   ــیر اسـ ــن مسـ ــی در ایـ ــوار ترافیکـ ناگهـ
مســـافرربایی  سیاســـت  کـــه  گفتنی ســـت 
ـــیر  ـــن مس ـــز در همی ـــت نی ـــلح دول ـــان مس مخالف
ـــوی  ـــم از س ـــاری ه ـــت و چندب ـــده اس ـــاز ش آغ
گروه هـــای مخلـــف مســـلح مســـدود گردیـــده 

ـــت.  اس
ـــی  ـــه توانای ـــرادی ک ـــافران، اف ـــۀ مس ـــر گفت بناب
ریســـک  هرگـــز  دارنـــد  بهتـــری  مالـــی 
موتـــر  بـــا  را  مســـیر  ایـــن  و  نمی کننـــد 
ـــد  ـــوان خری ـــه ت ـــرادی ک ـــا اف ـــد،  ام نمی پیماین
تکـــت  هوایـــی ندارنـــد، خـــود را بـــه خـــدا 
ســـپرده و – بـــه قـــول مســـافران – از جـــادۀ 

مـــرگ ســـفر می کننـــد.

ســفر
 در جادۀ

 مــرگ

یک نماینده آلمان خواستار 
توقف اخراج پناهجویان 

افغانستان شد
ــتار  ــر، خواس ــوق بش ــور حق ــان در ام ــت آلم ــده حکوم نماین
ــول  ــه ق ــد. ب ــان ش ــان افغ ــراج پناهجوی ــاختن اخ ــف س متوق
ــتان  ــۀ افغانس ــچ منطق ــی در هی ــت امنیت ــده، وضعی ــن نماین ای
ــه  ــان ب ــان افغ ــار پناهجوی ــن دو ب ــش از ای خــوب نیســت. پی

ــد.  ــده ان ــی اخــراج ش صــورت گروه
بیربــل کوفلــر، نماینــدۀ حکومــت آلمــان در امــور حقــوق بشــر 

و کمک هــای بشردوســتانه
ــه، بیربــل کوفلــر، نماینــدۀ حکومــت  ــه گــزارش دویچــه ول ب
ــتانه  ــای بشردوس ــک ه ــر و کم ــوق بش ــور حق ــان در ام آلم
در وزارت خارجــۀ ایــن کشــور بــه شــماره روز شــنبه 
ــت  ــت: »وضعی ــه پریســه" گف ــی "پاســاور نوی ــۀ آلمان روزنام
در افغانســتان تغییــر نکــرده، بلکــه ایــن بحــث سیاســت 
داخلــی اســت کــه در ایــن رابطــه تغییریافتــه اســت.« کوفلــر 
افــزوده اســت کــه بــار ایــن تغییــر در سیاســت داخلــی نبایــد 
ــه  ــتر از هم ــه بیش ــود، بلک ــه ش ــان انداخت ــر دوش پناهجوی ب
ــاز  ــی نی ــام اجتماع ــد در سیاســت ادغ ــای جدی ــه رویکرده ب

ــی رود.  م
ــاید  ــی در افغانســتان ش ــت امنیت ــه اســت: »وضعی ــر گفت کوفل
ــا در  ــد، ام ــاوت باش ــر متف ــۀ دیگ ــا منطق ــه ت ــک منطق از ی
هیــچ جــای ایــن کشــور وضعیــت خــوب نیســت.« او تقاضــا 
کــرده اســت کــه هرگونــه برنامــۀ بازگردانــدن افغــان هــا بــه 
ــا  ــول وی ب ــه ق ــود. ب ــاخته ش ــف س ــد متوق ــان بای ــن ش وط
توجــه بــه زمــان طوالنــی منازعــات، بســیاری از افغان هــا "در 
جامعــۀ مــا جــای خــود را یافتــه انــد". کوفلــر عــاوه کــرده 
اســت "ایــن افغــان هــا و آلمانــی هــای کــه آنهــا را حمایــت 
ــد از  ــاره آنهــا بای ــد کــه چــرا یکب ــد بفهمن ــد، نمی توانن می کنن

ایــن محیــط زندگــی شــان جــدا ســاخته شــوند."
پــس از عقــد توافقنامــه ای بــا حکومــت افغانســتان در اکتوبــر 
ــن  ــای ای ــت ه ــدرال از ایال ــان ف ــۀ آلم ــته، وزارت داخل گذش
کشــور خواســت تــا پناهجویــان رد شــدۀ افغــان را بــه وطــن 
ــان افغــان  ــد. اولیــن اخــراج گروهــی پناهجوی شــان بازگردانن
ــت  ــدام حکوم ــن اق ــا ای ــت. ام ــاه دســمبر صــورت گرف در م
آلمــان مــورد اختــاف قــرار دارد، زیــرا در ســاحات وســیعی 
در افغانســتان تــا هنــوز نیــرو هــای حکومــت در برابــر طالبــان 
ــتی  ــات تروریس ــرات حم ــوی خط ــد. از س ــدرو می جنگن تن

در ایــن کشــور نیــز زیــاد اســت.
ایالــت شــلیزویگ هولشــتاین روز سه شــنبه گذشــته بــه 
صــورت فــوری اخــراج افغــان هــا را متوقــف ســاخت. 
ــه  شــتیفان شــتوت وزیــر داخلــۀ ایــن ایالــت ایــن اقــدام را ب

"دالیــل الزم بشردوســتانه" اســتدالل کــرد.
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