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آندره موروا

کار پنج نمایندۀ غیرحاضر دیگر تعلیق شد
آگاهان و استادان دانشگاه:

غنی زمینۀ سرنگونی حکومت وحدت ملی را 
فراهم می کند

حادثۀ پیچیده و ُپر از ابهاِم بلخ
صـ 3 صـ 6 صـ 2

بايد در هر كاري به امكان و عملي بودنِ آن كار ايمان داشت.

بربنیاد گـزارش رسـانه های آلمان، هـزاران پناه جوی 
افغانسـتانی در جریان تحقیـق و مصاحبه اش، خود را 
بـه عنوان عضو سـابق گـروۀ طالبان معرفـی کرده اند.

مجلـۀ اشـپیگل چاپ آلمـان نیز در شـمارۀ تـازه اش 

نوشـته، از آن جایـی کـه بحـران مهاجـرت درسـال 
کـه  دارد  احتمـال  شـد،  شـروع  میـادی،   ۲۰۱۵
هـزاران جنگ جـوی طالبـان از افغانسـتان بـه آلمان 

باشـند. آمده  
ایـن مجله هم چنـان گـزارش داده که ایـن معلومات 
و  مهاجـرت  امـور  در  فـدارال  آلمـان  ادارۀ  از  را 

به دست آورده اسـت. پناه هنده گـی 
درعیـن حـال، گزارش شـده که دادسـتان ُکل آلمان 
در حـال تحقیـق بـه بیـش از ۷۰ تـن در ایـن رابطه 

است.
عضویت  که  کرده اند  ادعا  کسانی که  که  گفتنی ست 
می رسند؛  تن  هزاران  به  داشته اند  را  طالبان  سابق 

این مهاجران  نیست که  به حال دقیق معلوم  تا  اما 
افغانستانی چرا خود را به عنوان اعضای گروۀ طالبان 

معرفی کرده  اند.
قـرار اسـت در روزهـای آینـده  تحقیـق در دو شـهر 
بـزرگ آلمـان که زیادتریـن مهاجران افغانسـتانی در 
آن زنده گـی می کننـد، و متهـم به عضویـت در گروۀ 

طالبـان انـد، آغـاز گردد.
کـه  می گیـرد  صـورت  حالـی  در  گفته هـا  ایـن 
بررسـی ها در مـورد کسـانی کـه در آلمـان زنده گـی 
می کننـد و احتمـال دارد کـه عضـو گـروۀ داعـش 

شـده اند. آغـاز  باشـند، 
پیـش از ایـن نیـز شـماری از پناه جویـان در آلمـان 
از سـوی پولیـس آن کشـور بـه ظـن عضویـت در 
گروه هـای تروریسـتی و یا هم دارای پیشـینۀ جرمی 

دسـتگیر شـده اند.

صـ 6

هزاران پناه جو خود را جنگ جویان پیشین طالبان معرفی کرده اند

در حاشیۀ حادثۀ خونین قول اردوی شاهین بلخ

بار دیگر می گویم، مشـکات و راه حل مشـکات افغانسـتان 
از درون دهلیزهـای پُـر خـم و پیچ قـدرت از مرکز پایتخت 
در کابـل می گـذرد، چـون صاحیت هـا، تصمیم گیری هـا 
و سیاسـت گذاری ها، همـه در همین جـا در انحصـار عـدۀ 
محـدود متمرکـز اسـت و رقـم می خـورد. تـا زمانـی که در 
این جـا تغییـر نیامـده و معمـای خونیـن قدرت نشکسـته، 

هیـچ تغییـری در هیـچ جای کشـور نخواهـد آمد.
این قدرت، از فسـاد، از لجام گسـیخته گی، از بی پاسـخ گویی 
و از رازآلوده گـی قطعـاً بایـد بیـرون کشـیده شـود، بـه یک 
تعـادل برسـد، مهـار گـردد و تصمیم گیـری به یـک مفهوم 
جمعـی مبـدل شـود، معمـای قـدرت راه حل بیابـد و حلقۀ 

فسـاد بشکند.
بـر روح افسـران جـوان و شـهید ارتش ملی دعـا می کنیم و 
از بـاری تعالی می طلبیم تا به زودی شـاهد تغییر در کشـور 
باشـیم کـه هر روز جان فرزنـدان این سـرزمین را می گیرد، 

ملتـی را به ماتم می نشـاند و کشـور را تبـاه می کند.
با اظهار همدردی با خانوادۀ شهدای خونین بلخ.

احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

سیا:
استخبارات پاکستان »ایمن الظواهری« را 

مخفی کرده است

بـروس ریـدل یکی از افسـران بلندپایه سـازمان اسـتخبارات 
مرکزی امریکا سـیا  گفته اسـت که شواهد نشان می دهد که 
پـس از سـقوط کابـل در سـال ۲۰۰۱ و از زمانی که نیروهای 
امریکایی به پاک سـازی گروه القاعده در افغانسـتان مشـغول 
شـدند، سـازمان اسـتخبارات پاکسـتان تـاش در مخفـی 
نگه داشـتن ایمـن الظواهـری رهبـر القاعـده داشـته اسـت.

او کـه مشـاورچهار رییس جمهـور پیشـین امریـکا در امـور 
خاورمیانـه و جنـوب شـرق آسـیا نیـز بـوده اسـت گفـت که 
احتمـال می رود سـازمان اسـتخبارات پاکسـتان الظواهری را 

در شـهر کراچـی ایـن کشـور مخفـی کرده باشـند.
آقـای ریـدل همچنـان گفتـه اسـت کـه بـه دلیـل شـمار 
زیـاد نیروهـای امنیتی پاکسـتان در شـهر کراچی پاکسـتان 
و همچنـان بـه دلیـل اینکـه پایـگاه هوایـی و دریایـی ارتش 
پاکسـتان نیز در این شـهر مسـتقر شـده اند، بنابراین، امکان 
اینکـه نیروهـای امنیتـی امریـکا بتواننـد رهبـر القاعـده را 

دسـتگیر کننـد، بسـیار کم اسـت. 

حادثۀ خونین بلخ جان 140 سرباز ارتش را گرفت
سه روز عــزای عمومی اعالم شد
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هنـوز زخم هـای خونیـِن شـفاخانۀ 400 بسـتر 
التیـام نیافتـه  اسـت كـه طالبـان جنايتـی ديگر و 
اين بار در شـماِل كشـور و در يكـی از امن ترين 
واليـات يعنـی بلـخ صـورت داده انـد. در پـی 
اردوی  قـول  بـه  طالبـان  سـازمان يافتۀ  حملـۀ 
209 شـاهین در مزارشـريف كه اوايل شـامِ روز 
جمعـه انجام شـد، بر اسـاِس آمارهای به شـدت 
متناقـض و بعضـاً تايید ناشـده، دسـت كم بیش 
از 50 تـن كشـته و حدود 60 تـِن ديگر مجروح 

اند.  شـده 
گفتـه می شـود كه ايـن آمار ممكن اسـت واقعی 
نباشـد و تعـداد قربانیاِن اين جنايـِت هولناک به 
مراتـب بیشـتر از چیزهايـی باشـد كـه برخـی 
رسـانه ها و يـا منابع رسـمی از آن خبر می دهند. 
چنـدان  نیـز  حملـه  نوعیـِت  مـورد  در  هنـوز 
گـزارِش دقیقـی منتشـر نشـده اسـت. برخـی 
منابـع در اوايـل آغازِ اين حملـۀ تهاجمی، تعداد 
مهاجمـان را سـه نفـر عنـوان كردنـد، امـا بعـداً 
گفتنـد كـه اين تعـداد بـه ده نفر می رسـیده و با 
اسـتفاده از دو رنجـِر ارتـش خـود را به محوطۀ 
به شـدت محافظت شـدۀ قـول اردو رسـانده و 
بعـداً بـه روی افـرادی كـه در حـال ادای نمـاز 
بوده انـد، آتـش گشـوده اند. ايـن حادثـه سـبب 
شـد كه بسـیاری از سیاسـیون، فعاالِن اجتماعی 
و روزنامه نـگاراِن كشـور بـه آن واكنـش نشـان 
دهنـد و بـه گونه هايـی در پـی يافتـِن عوامـل و 

ريشـه های اين چنیـن وقايـع باشـند. 
سـاختارهای  در  می تواننـد  طالبـان  چگونـه 
امنیتـِی كشـور نفـوذ يابنـد و خـود را تـا دِل 
اقامتگاه های شـان برسـانند؟ كی هـا در اين گونـه 
حمـات، بـه طالبـان و يـا هـر گـروه ديگـر كه 
دسـت بـه اين گونـه حمـات می زننـد، كمـک 
و  اسـتخباراتی  نهادهـای  چـرا  می رسـانند؟ 
اطاعاتـِی كشـور همـواره پـس از انجـام چنین 
حماتـی مدعـی می شـوند كـه از آن هـا آگاهی 

داشـته اند؟ 
دقیقـًا  شـاهین   209 اردوی  قـول  بـه  حملـه 
انجـام می شـود كـه همیـن چنـد روز  زمانـی 
پیـش مقام هـای امنیتـِی كشـور از خطـر سـلب 
صاحیـت شـدن از سـوی مجلس نماينـده گان 
صاحیـِت  وقتـی  بردنـد.  سـامت  بـه  جـان 
مقام هـای امنیتی كشـور از سـوی مجلس دوباره 
تأيید شـد، واكنش هـای زيـادی را برانگیخت و 
سـبب شـد كه بسـیاری ها در رسـانه ها و فضای 
مجازی، از عملكـرد اعضای مجلس نماينده گان 
به شـدت انتقـاد كننـد. بـه گفتـۀ ايـن منتقـدان، 
اعضـای مجلس بـا دادِن رای تأيید بـه مقام های 
امنیتـی، بـار ديگر زمینۀ حمله و تهاجـم را برای 

مخالفـاِن مسـلح فراهـم كـرده اند. 
بـه باور ايـن منتقـدان، مقام هـای امنیتِی كشـور 

كفايـت الزم در تأمیـن امنیـت را ندارنـد و بـه 
همیـن دلیـل، هـر روز با اتفـاق وحشـتناكی كه 
بـه جان باختِن شـمار زيـادی از هموطنان منجر 
می شـود، مواجـه می شـويم. بـه گفتۀ ايـن عده، 
اگـر مجلـس بـا قاطعیـت در برابـر مسـووالن 
امنیتی پس از واقعۀ شـفاخانۀ 400 بستر برخورد 
می كـرد، جلو بسـیاری از حماِت مشـابه گرفته 
می شـود. آيـا حـاال پـس از حملـۀ مرگبـار بـه 
قـول اردوی 209 شـاهین می تـوان ادعـا كـرد 
كـه يكـی از عوامـِل ايـن حملـه می توانـد بـه 
شـكل غیرمسـتقیم بـه تصمیم اعضـای مجلس 

نماينـده گان مربوط شـود؟
 شـايد رابطـۀ مسـتقیم میـان تصمیـم اعضـای 
مجلـس در ابقـای مسـووالن امنیتـی و حمله به 
قـول اردوی 209 شـاهین در بلخ وجود نداشـته 
باشـد، ولـی بـدون شـک به گونـۀ غیرمسـتقیم 
اعضـای مجلس در اين جنايت خود را شـريک 
سـاخته انـد. شـايد بـا رد صاحیـِت مسـووالن 
امنیتی می شـد بـا جديِت بیشـتِر ايـن نهادها در 
جلوگیـری از اين گونـه حـوادث روبه رو شـد. 
بعضـاً حـوادث در جهـان چنـان رخ می نماينـد 
كـه يـک حادثـۀ كوچـک در بخشـی از جهـان 
سـبِب ايجـاد حادثه يی بـزرگ در بخش ديگری 
از جهـان می شـود. در علـم فیزيـک فرضیه يـی 
وجـود دارد كـه می گويد اگـر پروانه يی در چین 
بـال بزنـد، ممكن اسـت باعث توفـان در امريكا 
شـود. ايـن بـه معنـای رابطـۀ علـت ـ معلولـی 
میـان رويدادهـای جهان اسـت. گاهـی اين گونه 
رابطه هـا چنان پنهـان و پیچیده شـكل می گیرند 
كـه بـرای مـا سـخت اسـت كـه واقعیت شـان 
امـا در جهـان چنیـن  بپذيريـم.  را به سـاده گی 
اتفاق هايـی همـه روزه می افتنـد و نمی تـوان بـه 
رويدادهـا  شـكل گیری  در  جانبـی  عوامـل  ردِ 
"پیامدهـای  حوادثـی،  چنیـن  بـه  پرداخـت. 
ناخواسـته" می گوينـد؛ پیامدهايـی كـه از درون 
مناسـبات پديده هـا بـه وجـود می آينـد و بـر ما 
اثـر می گذارنـد. آيا پیامد ناخواسـتۀ تايید شـدِن 
مجلـس  در  امنیتـی  مقام هـای  صاحیت هـای 

نماينـده گان، حادثـۀ بلـخ می توانـد باشـد؟ 
ادلـۀ  نمی تـوان  مـوردی  چنیـن  بـرای 
محكمه پسـند جسـت وجو كـرد، ولـی در عیـن 
آن هـا  غیرمسـتقیِم  رابطـۀ  از  نمی تـوان  حـال 

چشم پوشـی كرد. وقتـی طالبان موفق می شـوند 
كـه بـه امن تريـن محل هـا نفـوذ كننـد، بـه ايـن 
معناسـت كه هیچ جايی در كشـور امن نیسـت. 
آيـا مقام های كشـور با بسـتن خیابان هـا، دفترها 
و خانه های شـان بـا ديوارهـای ضخیـِم سـمنتی 
می تواننـد حداقل خـود را از حـوادث برهانند؟ 
باهـتِ محـض هسـت كـه دولتـی خـود را با 
سـیِم خـاردار و ديـوار سـمنتی از شـِر دشـمنان 
خـود حفظ كنـد و مردمش را سـپر بـاِی خود 
سـازد. بـرای مسـايل امنیتـِی كشـور واقعـاً بايد 
روی  جديـد  برنامه يـی  و  طـرح  و  انديشـید 
دسـت گرفـت. برنامه هايـی كـه تـا بـه امـروز 
بـرای تأمیـن امنیـت و مقابلـه با دشـمنان اتخاذ 
شـده، ناكارآمـدِی خـود را در عمـل ثابت كرده 
انـد و نمی تـوان ديگر بـه چنیـن برنامه هايی دل 

كرد.  خـوش 
متأسـفانه واكنـش سـراِن كشـور نیـز بـه چنین 
نمی نمايـد.  خردمندانـه  چنـدان  حوادثـی 
ريیـس جمهـوری هرچنـد كـه خـود را يكـی 
از ورزيده تريـن افـراد بـرای مديريـِت كشـور 
بـه كنايـه بـه ديگـران  می دانـد و حتـا بعضـاً 
می گويـد كه "شـما جهـاد در راه خـدا كرده ايد 
و خداونـد بـدون شـک مزدتـان را می دهد ولی 
مـرا بگذاريد كه بـرای مردمِ اين كشـور خدمت 
كنـم". حـاال وقتـی كسـی اين همـه ادعا داشـته 
باشـد، چگونـه می توان از او پرسـید كه شـما با 
آمـدِن خـود در قـدرت، چـه ُگلـی بـر سـِر اين 

مـردم زده ايـد؟ 
از جانـب ديگـر، واكنـش حامـد كـرزی ريیس 
جمهـوری پیشـین نیـز بـه حادثـۀ مزارشـريف 
اعامیه يـی  در  كـرزی  حامـد  اسـت.  تأثـرآور 
رسـمی، وقـوع اين گونـه حـوادث را "نتیجـۀ 
دسـت بـه دسـت هـم دادِن دسـايس و غـداری 
دانسـته كـه از يـک طرف بـه نام تروريسـم و از 
جانـب ديگـر بـه نـام مبـارزه علیه تروريسـم از 
افغان هـا قربانـی مي گیـرد". آيـا می تـوان چنین 
موضعـی را بـه تعبیـر ريیس جمهوری پیشـین، 

خواند؟ »ملـی« 
 آقـای كـرزی هنـوز نمی دانـد كـه بـه جـای 
انگشـِت اتهـام دراز كـردن بـه سـوی ديگـران، 
خوب اسـت به گذشـته و كارنامۀ سیاسـِی خود 
نیـز يـک بـار از روی صداقت نگاهی بیــندازد.

حادثۀ پیچیده و پُر از ابهاِم بلخ
درد جانکاِه مردم و 

قلب سنگِی حکومت  
عنـواِن بـاال شـاید خیلـی کلیشـه و انقابی بـه نظر برسـد؛ اما 
چاره یـی نیسـت از این چنین عناویـن وقتی دردمنـدِی مردم و 
بی احساسـِی حکومت، کلیشـۀ هر روزِ زنده گِی ما شـده باشـد. 
یکـی از ایـن کلیشـه هاِی دردنـاک که بیـاِن آن به هیـچ زبانی 
ُجـز زبـاِن انقابـی ممکـن نیسـت، حملـۀ مرمـوز و فاجعه بـاِر 
تروریسـتاِن طالـب به قـول اردوی ۲۰9 شـاهین در والیت بلخ 
اسـت؛ حملـۀ غافل گیرانه یـی کـه بـا موترهـای رنجـِر ارتـش 
صـورت پذیرفتـه و بر اسـاس گزارش هـا، حـدود ۱4۰ قربانی از 
سـربازاِن رشـیِد مـا گرفته اسـت. بسـیاری ها به ایـن باورند که 
ایـن حملـه چون بـا همکاری سـتون پنجـم و در هنـگام ادای 
نمـاز صـورت گرفته، تلفاتی بیشـتر از این هم به میـان آورده اما 
حکومـت همواره می کوشـد با تنزیل و تخفیفِ ِ آمارها از خشـم 

و انزجـارِ عمومـی نسـبت به خـود بکاهد.
 چنـدی پیـش، حادثۀ شـفاخانۀ چهارصد بسـتر نیـز به همین 
صـورت و شـاید با ابعـادی فاجعه بارتـر به وقوع پیوسـت و نوِک 
و  متوجـه حکومـت  را  مردمـی  اعتراض هـای وسـیِع  پیـکاِن 
کارکردهـاِی امنیتی و سیاسـی اش در قباِل طالبان و تروریسـم 
سـاخت. ایـن وضع اگرچه بـه اسـتیضاح وزرای امنیتی انجامید 
امـا ارگ ریاسـت جمهوری بـا صد حیله و روش، آن هـا را از تیِغ 
مجلس به سـامت عبـور داد. اکنـون هنـوز داِغ جان باخته گاِن 
آن حادثـه تـازه و جوشـان اسـت کـه حادثـۀ فاجعه بـارِ بلخ در 
سـایۀ ناکاره گـِی نهادهـای امنیتـی و سیاسـِت تروریسـت پروِر 
ارگ به وقـوع پیوسـته و ایـن حقیقـِت تلـخ را توشـیح کرده که 
مرگ و شـکنجۀ مـردم و سـنگدلی حکومت، سـریاِل دنباله داِر 
ایـن سـرزمین اسـت؛ سـریالی کـه اگرچـه هـر روز و هر شـب 
تکـرار می شـود، امـا جـوِی خـوِن جـاری از آن هـر روز بـر 

تازه گـی و سـرخِی آن می افزایـد. 
در یـک سـوِی ایـن داسـتان، مـردِم فقیـر و رنج دیده یـی قـرار 
دارنـد کـه بی خبـر از بازی ها و سـیاه بازی هاِی دنیای سیاسـت 
و  جبهـات  راهـی  وطـن  بـه  بـرای خدمـت  را  فرزندان شـان 
اقامتگاه هـای نظامـی کرده انـد و در سـوی دیگـر، حکومتـی 
قـرار دارد کـه بـه صـد حیلـه و بـازی اسـتخباراتی آلوده شـده 
و در چنیـن فضایـی، از سـتون پنجـِم دشـمن میزبانی می کند 
و در بهتریـن حالـت، شـمارِ قربانیـان را ثبـت و بـر اسـاس آن، 
پیـاِم همـدردی و تسـلیت صـادر می کنـد؛ پیـام تسـلیت و 
همدردی  یـی کـه نه دل آسـا اسـت و نه راه گشـا، بلکـه حکایت 

از بـی دردی و بی خیالـِی حکومـت دارد.
در چنیـن حالتی سـت کـه اعـداد ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰، ۲۰۰ و 3۰۰ 
اعـدادی کوچـک و ناچیز به حسـاب می آیند که واژۀ »کشـته« 
یـا »شـهید« و یا »زخمی« به آسـانی کنارشـان می نشـیند و از 
دهـاِن سـخنگویاِن دولـت بیـرون می دمد؛ اما فقط خـدا و عقِل 
سـلیم و وجـداِن پـاک آگاه اسـت کـه ایـن اعـداد چـه فاجعـۀ 

عظیمـی را بـا خود حمـل می کنند. 
»۱4۰« عـدِد کوچکی سـت بـرای آن هایـی کـه از خوِن شـهدا 
و خـوراک و پوشـاِک سـربازان بـرای خـود کاخ سـاخته اند و 
فرزندان شـان هـر شـب در لحـاِف پَـر بـه خـواِب نـاز می رونـد. 
امـا ایـن عـدِد سـه رقمِی به ظاهـر کوچـک در وجـداِن آفت زدۀ 
حکومـت، بـرای بازمانـده گاِن شـهدا و ایـن جامعۀ پُـر از درد و 
ناکامـی، بـارِ گرانی سـت کـه روز بـه روز و نسـل بـه نسـل در 
چرخـۀ نابسـامانی های دیگـِر ایـن سـرزمین تولیـد و بازتولیـد 

می شـود و داِغ آن تـا قیـاِم قیامـت تـازه خواهـد مانـد. 
منطـِق ایـن حکـِم انقابـی را می تـوان بـا مـروری بـر زنده گی 
بازمانـده گاِن شـهدا و یـا معلـوالن و زخمیـاِن حـوادِث جنگـی 
درک و دریافـت کـرد. باید دید که در این سـال ها چه کسـی و 
چگونه از همسـراِن شـهدا و یتیمان شان سرپرسـتی کرده؟ چه 
تعـداد از معلـوالِن حـوادِث جنگی بـرای یافتِن هزینـۀ زنده گِی 
زن و فرزنـد خویـش، به خـواری و ذلت نیفتاده انـد؟ چه میزان 
از فرزنـداِن شـهدا شـانس ادامـۀ تحصیـل و رسـیدن بـه دانش 
و شـخصیِت عالـی را عـوِض سـیلی خـوردن از فقـر و بی کاری 

یافته اند؟
ایـن پرسـش ها را وقتـی با خـود در ذهن مرور کنی، متأسـفانه 
چنان پاسـِخ سـخت و طاقت فرسـا می یابند کـه از دِل آن هیچ 
عنوانـی متین تـر از »دردِ جانکاهِ مردم و قلب سـنگِی حکومت« 

بـرای این سـرمقاله به ذهن نمی نشـیند.  

   احمــد عمران

 شـاید رابطۀ مسـتقیم میـان تصمیم اعضـای مجلس در ابقای مسـووالن 
امنیتـی و حملـه بـه قـول اردوی 209 شـاهین در بلخ وجود نداشـته باشـد، 
ولـی بدون شـک به گونۀ غیرمسـتقیم اعضـای مجلس در ایـن جنایت خود 
را شـریک سـاخته اند. شـاید بـا رد صالحیـِت مسـووالن امنیتی می شـد با 
جدیـِت بیشـترِ ایـن نهادهـا در جلوگیـری از این گونه حوادث روبه رو شـد
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هیأت اداری مجلس نماینده گان در جلسـۀ 
دیروزی شـان، وظیفـۀ پنـج عضو ایـن اتاق 
را بـه دلیـل غیبـت طوالنـی در مجلس، به 

حالت تعلیـق در آورد.
اعضـای مجلس نماینـده گان هم چنـان در 
واکنـش بـه حملـۀ هوایـی اخیـر نیروهای 
خارجی بر ولسـوالی اچیـن والیت ننگرهار 
گفتنـد، "افغانسـتان آزمایشـگاه و پولیگون 

چنیـن انفجارها نیسـت".
بـه گفتۀ نماینده گان مـردم در مجلس، اگر 
امریـکا واقعـاً می خواهـد با داعـش و طالب 
مبـارزه کند، از نیروهای امنیتی افغانسـتان 

کند. حمایت 
تعلیق غایبان

پـس از بـه تعلیـق درآمـدن فعالیـت چهار 
در  گذشـته،  هفتـۀ  در  مجلـس  نماینـدۀ 
جلسـۀ علنی دیـروز مجلـس نماینـده گان 
نیـز فعالیـت پنـج نماینـدۀ دیگر بـه حالت 

درآمد. تعلیـق 
گـذر،  امـان اهلل  میـر  عاطـف،  عـزت اهلل 
و  رهگـذر  اسـحاق  آزادی،  علم خـان 

نماینده یـی  پنـج  گردیـوال،  پیربخـش 
هسـتند کـه فعالیت کاری آنـان در مجلس 

درآمـد. تعلیـق  حالـت  بـه 
نماینـده گان مجلـس علـت ایـن تعلیـق را 
غیبـت بیـش از ۲۰ روز آنـان در جلسـات 
و بی توجهـی نسـبت بـه مسـوولیت خـود 

کردند. عنـوان 
منشـی  وطن دوسـت،  زازی  عبدالقـادر 
مجلـس نماینـده گان در نشسـت عمومـی 
نماینـده گان  ایـن مجلـس گفـت:  دیـروز 
غیبـت  روز   ۲۰ از  بیـش  شـده  تعلیـق 
اصـول   ۷3 مـادۀ  بربنیـاد  کـه  داشـته اند 
وظایـف داخلـی مجلـس، از این پـس آنان 
از تمام امتیازات محروم و حق اشـتراک در 

جلسـات مجلـس را ندارنـد.
در عیـن حـال، ظاهـر قدیر، نماینـدۀ مردم 
ننگرهـار با ۱9 روز غیرحاضری شـامل این 

تصمیم مجلس نشـد.
بـه گفتـۀ آقـای زازی، در صورتـی که آقای 
بعـدی مجلـس حضـور  قدیـر در جلسـۀ 

نیابـد، عضویتـش تعلیـق خواهد شـد.
از سـویی هـم، همایـون همایـون، معـاون 
گفـت،  زمینـه  ایـن  در  مجلـس  نخسـت 
تفسـیرهای مختلف در مـورد غیر حاضری 
بیـش از ۲۰ روز اعضای مجلس وجود دارد.
آقـای همایـون گفت: برداشـت برخی اعضا 

از مـادۀ ۷3 ایـن اسـت، نماینده گانـی کـه 
بیـش از ۲۰ روز غیـر حاضـری مسلسـل 
می شـوند،  معـاش  قطـع  باشـند،  داشـته 
امـا برداشـت برخـی اعضـا ایـن اسـت کـه 
این گونـه غیرحاضـران هـم قطـع معـاش 
می شـوند و هم از شـرکت در نشسـت های 

مجلـس محـروم می شـوند.
معـاون نخسـت مجلـس تأکیـد کـرد کـه 
هیـأت اداری بـا سـایر اعضـای مجلـس در 
حـال بررسـی و تفسـیر ایـن ماده اسـت تا 
تصمیـم درسـتی مطابـق به اصـول وظایف 
غیرحاضـران  مـورد  در  مجلـس  داخلـی 

شـود. گرفته 
او گفـت: "تعلیـق وظایف چهـار نماینده یی 
کـه هفتـۀ گذشـته اعام شـد نیـز در حال 
بررسـی اسـت و پـس از تفسـیر مـادۀ ۷3 
اصـول وظایـف داخلی، آنان هـم تنها قطع 

معاش خواهند شـد".
تاکنـون نماینـده گان تعلیق شـدۀ پارلمان 
در ایـن ارتبـاط واکنشـی نشـان نداده انـد. 
براسـاس تصمیم مجلس، ایـن نماینده گان 
از تمام حقـوق و مزایـای خـود محـروم و 

بی بهـره شـدند.
تعلیـِق پیاپـی فعالیـت نماینـده گان غایِب 
مجلـس در حالـی صـورت می گیـرد کـه 
بـه  بی توجهـی  و  نماینـده گان  غیبـت 

مسـوولیت و دامنۀ وظایـف آنان در مجلس 
یکی از مشـکات اساسی پارلمان محسوب 

می شـود.
رییـس  ابراهیمـی،  عبدالـروف  هرچنـد 
جلسـات  اغلـب  در  نماینـده گان  مجلـس 
علنـی از این موضوع گایه کـرده و حتا در 
مواردی بـرای نماینـده گان جریمه و تنبیه 
درنظـر گرفتـه اسـت، امـا ایـن راهکارهـا 
تأثیرگـذار نبـوده و رونـد قانون گـذاری در 
افغانسـتان را بـه چالشـی جـدی روبـه رو 

کرده اسـت.
و  مجلـس  نماینـده گان  مکـرر  غیبـت 
بی توجهـی آنـان بـه ضرورت حضور سـبب 
شـده اسـت، در اغلب مـوارد تعـداد به حد 
نصـاب نرسـد و مصوبـات به رأی گذاشـته 
از  بسـیاری  سـبب  نهایـت،  در  و  نشـوند 
تأخیرهـا در تصمیم گیری و روند ُکندکاری 

می شـود. مجلـس 
علـت غیبـت طوالنـی برخـی نماینـده گان 
مجلـس سـفر بـه کشـورهای خارجـی و 
در مـواردی عـدم بازگشـت آنـان پـس از 

یک سـال عنـوان شـده اسـت.
بهـزاد،  احمـد  عضویـت  ایـن،  از  پیـش 
نماینـدۀ مـردم هـرات، بشـیراحمد ته ینج، 
انـوری،  فرشـته  فاریـاب،  مـردم  نماینـدۀ 
نماینـدۀ مـردم ننگرهـار و پرویـن درانـی، 
نماینـدۀ کوچی ها به علت بیـش از ۲۰ روز 

غیرحاضـری تعلیـق شـده بـود.
براسـاس مصوبـه مجلـس، هـر وکیلـی که 
بیـش از ۲۰ روز غیرحاضری پی هم داشـته 
باشـد، مطابـق قانـون، معاشـات و امتیازات 
آنـان قطـع و وظیفۀشـان به حالـت تعلیق 

در می آیـد.
ایـن تصمیـم پـس از آن اتخـاذ شـده کـه 
هیـأت اداری مجلـس نماینـده گان پـس از 
انتقادهـا در مورد غیرحاضـری نماینده گان 
تصویـب کرده بـود، نماینده گانـی که پیش 
از ۲۰ روز غیرحاضـری کنند، عضویت شـان 
در ایـن نهـاد بـه تعلیـق در آورده شـده و 

امتیازهای شـان قطـع می گـردد.
سلاح ها  آزمایشلگاه  افغانسلتان 

نیسلت
نماینـده گان مجلـس در قسـمت دیگـری 
از نشست شـان از حملـۀ هوایـی نیروهـای 
والیـت  اچیـن  ولسـوالی  بـر  امریکایـی 
ننگرهـار انتقـاد کـرده و در واکنـش به آن 
بیـان داشـتند، “ممکـن اسـت امریـکا بـم 
اسـتفاده  افغانسـتان  نیـز در  را  هسـته یی 

. ” کند
همایـون همایـون، معاون نخسـت مجلس 

نماینـده گان بـه امریکا ُهشـدار داده، گفت: 
عنـوان  بـه  افغانسـتان  از  نبایـد  “امریـکا 
»البراتور« و »پولیگون« اسـتفاده کند، زیرا 
ممکن اسـت فردا این کشـور بم هسـته یی 

را نیـز در افغانسـتان اسـتفاده کند”.
آقـای همایـون کـه ریاسـت جلسـۀ دیروز 
مجلس را به عهده داشـت، گفـت: در مورد 
مطـرح  مختلفـی  مسـایل  اچیـن  انفجـار 
بـه  تریبـون می خواهـم  ایـن  از  می شـود. 
گـوش زد  امریکاییـان  به ویـژه  خارجیـان، 
کنـم کـه افغانسـتان البراتـور و پولیگـون 

چنیـن انفجارهـا نیسـت.
مجلـس،  نخسـت  معـاون  گفتـۀ  بـه 
از  اسـتفاده  جـای  بـه  امریکایی هـا 
بزرگ تریـن بـم، بـه تقویـت ارتـش ملـی 
افغانسـتان بپردازنـد، زیـرا نیروهـای ارتش 
شـناخت کامل از دشـمن، مـردم و منطقه 

دارنـد.
آقـای همایـون تأکیـد کـرد: “مـن می دانم 
کـه امـکان ایـن هم اسـت کـه امریکایی ها 
بمـب هسـته یی را در افغانسـتان اسـتفاده 
کنـد و در واکنـش به آن، برخـی وکا کف 
بزننـد و بعضی هم بگویند کـه )امریکا( کار 

می کند”. خـوب 
آخنـدزاده،  عبدالحـی  باایـن،  هم زمـان 
نماینـدۀ مـردم هلمنـد در مجلـس گفـت: 
مقام هـای بلندپایـه امریـکا می گوینـد کـه 
اسـتفادۀ »مـادر بمب ها« در افغانسـتان، به 
تمـام منطقـه یـک پیام بـود، آیا اسـتعمال 
را  افغانسـتان  جنـگ  بمب هـا   چنیـن  
بـه  را  افغانسـتان  آیـا  نمی کنـد؟  تشـدید 

میـدان جنـگ تبدیـل نمی کنـد؟
واکنـش  بـه  اشـاره  بـا  آخنـدزاده  آقـای 
روسـیه و ایـران مبنـی بـر پرتـاپ بمب در 
ننگرهـار، افـزود: اگر چنیـن اقدامات امریکا 
ادامـه پیدا کند، افغانسـتان به سـوریۀ دوم 
تبدیـل خواهد شـد؛ زیـرا منطقه برداشـت 

چنیـن تحـرکات امریکا را نـدارد.
ایـن عضو مجلـس گفـت: امریکا اگـر واقعاً 
می خواهـد با داعـش و طالب مبـارزه کند، 
افغانسـتان حمایـت  امنیتـی  نیروهـای  از 

. کند
ایـن گفته هـا درحالـی ابـراز می گـردد کـه 
بـه تاریخ ۲4 حمل سـال جـاری، نیروهای 
امریکایـی بزرگ تریـن بمب غیر هسـته یی 
موسـوم به »مـادر  بمب ها« را در ولسـوالی 
اچیـن والیـت ننگرهـار باالی گـروه داعش 
پرتـاب کـرد کـه بـا موجـی از واکنش ها و 

نگرانی هـا به همـراه بوده اسـت.

کار پنج نمایندۀ غیرحاضر دیگر تعلیق شد

روح اهلل بهزاد

ادارۀ ملـی محیـط زیسـت از تخریـب بی رویه 
فضـای سـبز در شـهرهای بـزرگ کشـور بـه 
شـدت ابـراز نگرانـی کـرده می گویـد که بیش 
از ۷۰ درصـد از فضـای سـبز در ایـن شـهرها 

تخریـب شـده اند.
محیط  ملی  ادارۀ  معاون  ملک یار  غام محمد 
زیست دیروز شنبه، ۲ثور درمراسم گرامی داشت 
از »روز جهانی زمین« در کابل گفت که ساخت 
افغانستان  شهرهای  در  غیرمجاز  سازهای  و 
فضای سبز را با خطر نابودی مواجه ساخته است.

این  محاسبات  براساس  که  داشت  بیان  او 
از  درصد  از۷۰  بیشتر  اکنون  هم  اداره، 
است. شده  تخریب  افغانستان  سبز  فضای 
آقای ملک یار خاطر نشان ساخت که اگر روند 
فضای  تخریب  و  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت 
ادامه  گونه  همین  کشور  شهرهای  در  سبز 
افغانستان  آینده  سال  چهار  تا  باشد  داشته 
شد. خواهد  مواجه  سبز  فضای  کمبود   با 

مدنی  جامعه  نهادهای  نمایندۀ  یگانه  زهرا 
افزون  روز  روند  از  نگرانی  ابراز  با  نیز 
در  زیست  محیط  تخریب  و  آلوده گی 
زنده گی  روند  این  که  داشت  بیان  افغانستان، 
است. ساخته  مواجه  خطر  با  را  شهروندان 

او گفت که در حال حاضرآمار تلفات ناشی از 
افغانستان  در  زیست  محیط  آلودگی  امراض 
بیشتر از تلفات حمات انتحاری و انفجاری است.

حکومــت،  مســووالن  از  یگانــه  بانــو 
شــهروندان  و  مدنــی  جامعــه  نهادهــای 
محیــط  مســاله  کــه  خواســت  کشــور 
آلوده گــی  از  و  گرفتــه  را جــدی  زیســت 
ــد. ــری کنن ــور جلوگی ــزون آن در کش  روز اف

تخریــب فضــای ســبز و آلوده گــی هــوا 
همــواره یکــی از نگرانی هــای شــهروندان 
کشــور بــوده امــا تاکنــون حکومــت کمتــر بــه 

ــت. ــرده اس ــه ک ــاله توج ــن مس ای

ادارۀ حفاظت از محیط زیست:

بیش از ۷0 درصد فضای سبز در شهرهای بزرگ 

کشور تخریب شده است
مسـووالن گمرک ننگرهـار از افزایش 
درآمدهـای ایـن گمـرک در سـه ماه 
نخسـت امسـال مالی خبـر می دهند.

ایـن  آمدهـای  در  می گوینـد،  آنـان 
امسـال  نخسـت  مـاه  در 3  گمـرک 
مالـی در مقایسـه به زمان مشـابۀ آن 
در سـال پـار، 4.۱4 میلیـون افغانـی 

افـزاش را نشـان می دهنـد.
بـه گفتۀ مسـووالن گمـرک ننگرهار، 
در 3 مـاه نخسـت امسـال مالـی در 
آمـد ایـن گمـرک بـه ۲.۵ میلیـارد 
افغانـی می رسـد، در حالـی کـه تمام 
درآمـد سـال پـار ایـن گمـرک ۱۲.3 

میلیـارد افغانـی بود.
رییـس گمـرک  الهام الدیـن مظهـر، 
نظـام  الکترونیکی شـدن  ننگرهـار 
ایـن گمـرک را از علت هـای اصلـی 
افزایـش درآمـد آن عنـوان می کنـد. 
بـه گفتـۀ او، آوردن برخـی اصاحات 
دیگـر در ایـن گمرک نیز بـر افزایش 
درآمدهـای آن اثرگـذار بـوده اسـت.

وجـود  ننگرهـار  گمـرک  رییـس 

فسـاد در ایـن اداره را می پذیـرد، امـا 
می گویـد کـه تـا اندازه یـی در برابـر 
فسـاد مبـارزه صـورت گرفتـه اسـت.
بـه  اقتصـادی  آگاه  دودیـال،  بشـیر 
سـام وطندار می گویـد، الکترونیکـی 
سـاختن نظام گمرکی آسـان ترین راه 
برای ریشـه کن کردن فسـاد اسـت و 
ایـن کار می توانـد جلـو تقلـب را نیـز 

بگیرد.
مسووالن ریاسـت گمرک ننگرهار در 
حالـی از افزایـش درآمـد و مبـارزه با 
فسـاد در این اداره خبـر می دهند که 
پیـش از ایـن گزارش هایـی در پیوند 
در  بی قانونـی  و  فسـاد  افزایـش  بـه 
گمرک این والیت نشـر شـده اسـت.

 

افزایش درآمد گمرک ننگرهار
ACKU
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کانـت برای وارد کـردن تفکرات اخاقی اش 
در حـوزۀ عمـل قواعـدی را بیـان می کند و 
بـا سـاختن دسـتگاه اخاقی صـورِی خود 
معتقـد اسـت احـکام اخاقی یـی تصویـب 
ایـن  دروِن  را  آن هـا  اگـر  کـه  می شـوند 
دسـتگاه نظام منـد قـرار دهیم، بـه تناقض 

نرسیم. 
الـف( قاعـدۀ اول: »هرگز نباید به شـیوه یی 
عمـل کنم کـه نتوانم اراده کنـم که ضابطۀ 
رفتـاری من به صـورت قانون عـام درآید.« 
کـه بـا عبارتی سـاده تر می تـوان گفت، من 
بایـد به نحـوی رفتار کنـم که بتوانـم اراده 
کنـم ضابطۀ رفتـاری من، یـک قاعدۀ کلی 

شود. 
»چنـان عمـل کـن کـه  قاعـدۀ دوم:  ب( 
انسـان را، خـواه شـخص خـودت و خـواه 
دیگـران را، همـواره غایـت بدانی نـه هرگز 

صرفـاً وسـیله.« 
ج( قاعـدۀ سـوم: »همۀ رابطه های ناشـی از 
قانون گـذاری خـود مـا باید با یـک ملکوت 
امکانـی غایـات چنـان هماهنگ باشـد که 
گویـی آن ملکـوت ملک طبیعت اسـت.« 

ایـن سـه قاعـده اسـاس صـدق و کـذب 
احـکام اخاقـی کانت را تشـکیل می دهند 
و هـر حکمـی برای رسـیدن به یـک قانون 
اخاقـی عـام و جامـع، بایـد از ایـن سـه 
قاعـده بـه سـامت عبـور کنـد. ولـی نکتۀ 
بنـده روی آن  بسـیار مهـِم دیگـری کـه 
تأکیـد دارم، بحـث اراده، اختیار و آزادی در 

دسـتگاه اخاقـی کانـت اسـت. 
کانـت »خودمختـاری اراده« را اصـل اعای 
اخاقـی می نامـد و معتقد اسـت این اصل، 
یگانـه اصـل کلیـۀ قوانیـن اخاقـی اسـت 
را منشـای همـۀ  اراده  و عـدم حاکمیـت 
مفاسـد اخاقـی تلقـی می کنـد. در منظـر 
او، ابتـدا خودمختـاری اراده باید مـا را قانع 
کنـد که از احـکام اخاقی تبعیـت کنیم و 
در نهایـت، اخاق اسـت کـه بازمی گردد به 
اراده. در نظـر کانـت، امـر مطلـق یـا امکان 
اخاقـی که به همان گـذارۀ تألیفی ماتقدم 
بـاز می گـردد، تنهـا در زیر سـایۀ اراده معنا 
پیـدا می کند و آزادی، شـرط ورودی امکان 
امـر مطلق اسـت و این اثبات آزادی انسـان 

از طریـق عمل اسـت. 
 اخاق کانتی و اتانازی غیرداوطلبانه 

بـرای بررسـی اتانـازی در دسـتگاه اخاقی 
کانـت، ابتـدا از بیـن تقسـیم بندی اتانـازی 
بـه سـراغ اتانـازی غیرداوطلبانـه می رویـم. 
الـف  شـخص  غیرداوطلبانـه،  اتانـازی  در 
کـه در شـرایط خـاص )بـه هوش نبـودن، 
و  رنـج  و  درد  عـاج،  غیرقابـل  مریضـی 
عـذاب...( قـرار دارد، بـا صاح دیـد شـخص 
ب از بیـن مـی رود. اگر بخواهیـم این عمل 
را با اسـتفاده از قاعـدۀ اول کانت به صورت 
یـک قاعدۀ کلـی و عمومـی دربیاوریم، باید 
ببینیـم شـامل چـه نکاتـی در ایـن نظـام 

اخاقـی خواهد شـد. 
چـون طبـق تعاریف کانـت، فرد الـف فاقد 
اختیـار در ایـن عمـل اسـت و در این حال 
خواسـت و ارادۀ شـخص ب مطرح می شود، 
پـس عمل شـخص ب مدنظـر ماسـت. آیا 
وقتی شـخص ب عمل اتانـازی را روی فرد 
الـف بـا آن شـرایط خـاص انجـام می دهد، 
می توانـد اراده کنـد که رفتـارش به صورت 

قانون عـام درآید؟ 
چنیـن  بـا  بیمـاری  فـرد  هـرگاه  یعنـی 
شـرایط خاصی وجود داشـت، فـرد دیگری 
می توانـد بـدون در نظـر گرفتـن خواسـت 

فـرد بیمـار، او را از بیـن ببـرد؟ 
حـال چه نکاتی شـامل ایـن رفتـار خواهد 
شـد. فرد ب چـون تنها به خواسـت و ارادۀ 
خـود احاطـه دارد نـه عمـوم مـردم، پـس 
عـام شـدِن چنیـن  و  کلـی  از  نمی توانـد 
عملـی سـخن گویـد. و از همـه مهم تر این 
اسـت کـه بـا کلـی و عمومی شـدن چنین 
عملـی، شـرط اصـل اراده کـه جـزو اصـل 

اعـای اخاقـی کانـت در اخـاق اسـت، 
نقـض می شـود. 

در حاالتـی دیگـر با در نظـر گرفتِن چنین 
قانونـی در جامعـه، بـه نوعـی قاعـدۀ دوم 

کانـت که تأکیدی بر حفظ کرامت انسـانی 
اسـت نیـز زیر پـا نهاده می شـود. از سـوی 
دیگـر، وجـود ایـن قانـون در جامعه چنین 
تـاش  کـه  می سـازد  متصـور  را  دیـدی 
مـداوای  و  بیمـاران  نجـات  بـرای  بیشـتر 
پزشـکان  بیـن  بیماری هـای سـخت تر در 
از بیـن بـرود و از ایـن رو تـرس و ناامیـدی 
در وجـود بیماران و انسـان ها بیشـتر شـود 
کـه هـم ضعـف پزشـکی را و هـم بدبینـِی 
مـردم به نظام پزشـکی را به دنبـال خواهد 
داشـت. و ایـن بـا اصـل کرامـت انسـانی و 
احتـرام بـه آن در قاعـدۀ دوِم کانـت جـور 

درنمی آیـد. 
اخاق کانتی و اتانازی اضطراری 

از طرفـی، اتانـازی اضطـراری هـم شـامل 
همیـن نـکات می شـود البتـه با ایـن نکتۀ 
آیـا  عـام،  قانـون  شـکل  در  کـه  اضافـی 
تشـخیص شـرایط اضطـراری بـرای تمـام 

افـراد و در تمـام حـاالت امکان پذیـر اسـت 
خیر؟  یـا 

اخاق کانتی و اتانازی داوطلبانه 
امـا اتانازی داوطلبانه، شـرایط دیگری را در 
این دسـتگاه شـامل می شـود. یعنـی وقتی 
شـخص الـف بـه وسـیلۀ شـخص ب و بـا 
پیشـنهاد و درخواسـت شـخص الف از بین 
بـرود. در ایـن گـزاره چون خواسـت و ارادۀ 
شـخِص مریـض مطرح اسـت، پـس قاعدۀ 
اوِل کانت شـامل عمل شـخِص او می شـود 
یعنـی هـر گاه شـخصی بـا ایـن شـرایط 
خـاص مثل بیماری غیرقابل عـاج و درد و 
رنج و عذاب بسـیار و... خواسـتار تسریع در 
مـرگ خـود بود، می تـوان به درخواسـِت او 

عمل کـرد. این قانون با مطـرح کردن ارادۀ 
خـود بیمـار و با قیـد زدن به وسـیلۀ آن به 
ایـن عمـل، آن را بسـیار محـدود می کنـد. 
یعنـی انجـام عمـل اتانـازی تمـام و کمال 

در گـروِ ارادۀ فردی اسـت کـه عمل اتانازی 
می خواهـد روی آن انجـام شـود. در ایـن 
قانـون حاکمیـت ارادۀ آزاد را در قبـال جان 
خـود فرد شـاهد هسـتیم. پس ایـن قانون 
قابـل کنتـرل توسـط ارادۀ فرد بیمار اسـت 
و از ایـن حیـث دچـار اشـکال و تناقض در 

قاعـدۀ اول نخواهد شـد. 
اما از سـوی دیگر، چنیـن دیدی وجود دارد 
کـه چـون اتانـازی داوطلبانـه زیرمجموعـۀ 
عمـل »خودکشـی« قرار می گیـرد، با توجه 
بـه قاعـدۀ کرامـت انسـانی به عنـوان نکتۀ 
برجسـتۀ ایـن دسـتگاه اخاقـی، هـر نـوع 
محسـوب  غیراخاقـی  عمـل  خودکشـی 
می شـود، چـون از نادیـده گرفتـن کرامـت 

انسـانی سرچشـمه می گیرد. اما با بررسـی 
بیشـتر روی جملـۀ آخـر و این که آیـا واقعاً 
عمـل اتانـازی داوطلبانـه که برای تسـکین 
درد و رنـج بیمـار و به خواسـت و ارادۀ خود 
نادیـده  از  انجـام می شـود، حاکـی  بیمـار 

گرفتـِن کرامت انسـانی اسـت؟ 
اسـت  ایـن  این بـاره  در  اول  نکتـۀ  الـف( 
کـه عمـل اتانـازی داوطلبانـه اگـر از نـوع 
غیرفعـال آن باشـد، چـون تنهـا ارادۀ خود 
بیمـار در ادامـۀ زنده گی او دخیل می شـود 
و نـه دیگـری، با تکیـه بر اصـل خودآیینی 
اراده که تنسـیق های چندگانـۀ کانت از آن 
سرچشـمه می گیـرد، امـری کامـًا معقول 
و اخاقی محسـوب می شـود. چـون قاعدۀ 
کرامـت انسـانی وابسـته و برخاسـته از این 
اصـل اساسـی اسـت و بـا مقـدم شـمردِن 
عمـل  انسـانی،  کرامـت  بـر  اراده  تعیـن 
اتانـازی داوطلبانـه دیگر عملـی غیراخاقی 

بـه حسـاب نمی آیـد. 
ب( نکتـۀ دوم ایـن اسـت که عمـل اتانازی 
داوطلبانـه چـه از نـوع فعـال و چـه از نـوع 
غیرفعـال آن، بـا توجـه به اوضاع و شـرایط 
وخیمـی کـه بیمـار در آن قـرار دارد، برای 
و  رحـم  در سمت وسـوی  و  درد  تسـکین 
شـفقت نسـبت بـه بیمـار اسـت کـه انجام 
می شـود و در تمـام ایـن حـاالت، شـخص 
خـود بیمـار مطـرح اسـت، پـس کرامـت 
انسـانی یکـی از مشـخصه های ایـن عمـل 
محسـوب می شـود نـه نادیـده گرفتـِن آن. 

 نتیجه: 
آن  بـه  بررسـی  ایـن  در  کـه  نتیجه یـی 
می رسـیم، موجـه دانسـتِن عمـل اتانـازی 
داوطلبانـۀ غیرفعال اسـت با اسـتناد بر نظر 
کانـت مبنـی بـر امـکان اخاقی زیر سـایۀ 
ارادۀ آزاد. امـا آن چـه نظـام اخاقـی کانـت 
در ایـن حـوزه از پاسـخ گویی بـه آن بـاز 
می مانـد، در دوراهی هـای تضـاد اخاقـی 
عنـوان  بـه  می کنـد.  آشـکار  را  خـودش 
نمونـه: شـرایطی را متصـور می شـویم کـه 
بیمـاری بـه علـت کمـا چنـد مـاه اسـت 
تنفسـی  دسـتگاه  بـا  را  خـود  زنده گـی 
مصنوعـی ادامـه می دهـد. بیمـار دیگـری 
بـه علـت حادثـۀ راننده گـی به بیمارسـتان 
تنفـس  دسـتگاه  وجـود  می شـود.  آورده 
مصنوعـی طبق نظر پزشـکان جـان فرد را 
نجـات می دهـد. در بخش »آی.سـی.یو«ی 
بیمارسـتان، تخـت خالـی دیگـری وجـود 
نـدارد و نیـاز بـه دسـتگاه مکانیکـی الزامی 
اسـت. آیا می تـوان بیمار اول را از دسـتگاه 
جـدا کـرد و بـا اتصـال دسـتگاه بـه بیمـار 

دوم، جـان او را نجـات داد؟ 
در چنین شـرایطی اسـت که نظام اخاقی 
کانـت، هیـچ راه حـل و انتخابـی پیش روی 

نمی گـذارد. ما 
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  زهرا سلیمانی اقدم    بخش دوم و پایانی

مرِگ مشفقانه و فلسفۀ اخالِق کانت 

کانللت »خودمختللاری اراده« را اصللل اعللای اخاقللی می نامللد و معتقللد اسللت ایللن اصللل، یگانلله 
اصللل کلیللۀ قوانیللن اخاقللی اسللت و عللدم حاکمیللت اراده را منشللای همللۀ مفاسللد اخاقللی 
تلقللی می کنللد. در منظللر او، ابتللدا خودمختللاری اراده بایللد مللا را قانللع کنللد کلله از احللکام 
اخاقللی تبعیللت کنیللم و در نهایللت، اخللاق اسللت کلله بازمی گللردد بلله اراده. در نظللر کانللت، امللر 
مطلللق یللا امللکان اخاقللی کلله بلله همللان گللذارۀ تألیفللی ماتقللدم بللاز می گللردد، تنهللا در زیللر 
سللایۀ اراده معنللا پیللدا می کنللد و آزادی، شللرط ورودی امللکان امللر مطلللق اسللت و ایللن اثبللات 

آزادی انسللان از طریللق عمل اسللت. 
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در ادبیـات دینی مرتبط با وحـی، واژه هایی 
چـون "الهـام"، "مکاشـفه" و "وحـی" نزدیک 
بـه هـم شـناخته می شـوند و گاهـی بـا هم 
تاقـی نموده انـد. دلیـل اصلِی ایـن نزدیکی 
کـه نزدیـک بـه هـم تفسـیر گردیده انـد، 
یـا شـکل گیرِی  و  نـزول  تحلیـل کیفیـِت 
وحـی برای پیامبـران و به ویـژه پیامبر اکرم 

اسـام می باشـد.
این نزدیکی تفسـیر، اگر به صـورِت آگاهانه 
صـورت گرفتـه باشـد، قضیـۀ محـور بـودِن 
شـخص پیامبـر را بـه میـان می کشـد کـه 
بالتبـع امـر نـزوِل آن از بیـرون زیـر شـعاع 
قـرار می گیرد و در دوره هـای مختلِف تاریخ 
اسـام و به خصـوص در ایـن اواخـر، به این 
قضیـه )محـور بودن شـخص پیامبـر در امر 
وحـی( دامـن زده شـده اسـت تـا آن جا که 
رفته رفته مسـألۀ نزوِل آن از بیروِن شـخص 
پیامبـر مـورد تردید قرار گرفتـه و پیامبر به 
عنوان پدیدآورندۀ آن شـناخته شـده است.

از طـرف دوم، الهـام و مکاشـفه ـ کـه بـه 
صـورت عـام شـامل تمـام این گونـه القاهـا 
می باشـدـ  بـه خلط و یـا یک گونـه پندارِی 
وحـی کمـک کـرده اسـت. و از طـرف آخر 
بـه  تجربـی  بـردِن  پـی  اشـتهای  این کـه 
مسـألۀ "رابطـۀ وحیانی" نیز مضـاف بر علت 
شـده اسـت تا برخـی نواندیشـان در تاِش 
ساده سـازی نـزول و اخذ وحـی برآیند و در 
نتیجه به تعمیِم آن در روان سایر افراد )اعم 
از عرفـا و روان گردانـان دیگر( قـول نمایند.

الهام و مکاشفه چیست؟ 
سـوال اصلـی این اسـت کـه: پیامبر اسـام 
و دیگـر انبیـا، پدیـدۀ وحـی را چگونه درک 

می کرده انـد؟
قـرآن از وحـی، پدیـدۀ الهامـاِت غیبـی را 
مـد نظـر گرفته اسـت و معمـوالً به وسـیلۀ 
کلمـات هم طـرازِ خـود ماننـد مکاشـفه و 
الهـام معنـی شـده اسـت. بایـد دانسـت که 
واژۀ الهـام، هیچ گونـه معنای روانـِی دقیقی 
مربـوط  بـرای  واژه  ایـن  هرچنـد  نـدارد، 
سـاختِن وحـی به یـک انگیزۀ روانـی به کار 

مـی رود.
هرچه که مربوط به واژۀ مکاشـفه می شـود، 
ایـن کلمـه پاسـخ گوی شـرایط ظاهری یـی 
اسـت کـه پیامبـر در حالـت پذیـرِش وحی 
را  مکاشـفه  اسـت.  آن  نگردیـده  دچـار 
معمـوالً چنیـن تعریف نموده اند: »شـناخت 
مسـتقیِم یـک موضـوِع قابـل تفکـر یـا بـه 
تفکـر درآمـده«. حـال سـوال این اسـت که 

می تـوان وحـی را چنیـن پنداشـت؟ 
متناسـب با بـاور پیامبـر اسـام و اطاعاِت 
قرآنـی نمی توان این تعریـف را برای "وحی" 
ارایـه داد، بلکـه باید گفت کـه وحی عبارت 
اسـت از »شـناخت و آگاهـی فی البداهـه و 

مطلـِق یـک موضـوِع به تفکـر درنیامـده یا 
حتا غیرقابـل تفکر.«

 پیامبری و "نبوت"
از زمـان ابراهیم به بعـد، افرادی روی صحنۀ 
جامعـه حاضـر گردیده انـد کـه برانگیختـه 
به وسـیلۀ یـک نیـروی غیرقابـِل مقاومـت 
بوده انـد و از یـک طرف این سلسـله متناوباً 
ادامه داشـته اسـت )تـا دورۀ پیامبر اسـام( 
نیـروی غیرقابـل  ایـن  از جانـب دیگـر،  و 
مقاومـت، محـرک اصلـِی حرکِت ایـن افراد 
بـوده کـه گاهی برخـاف تماِم تـاش آن ها 
در امـر مقاومـت علیـه آن، ایـن مقاومـت 
نتیجـه نداده اسـت و افراد متذکـره مغلوب 
بیرونـی،  نیـروی  همیشـه  شـده اند.  واقـع 
نشـان از یـک حقیقِت مطلق می داده اسـت 
کـه افراد مورد حمله، می بایسـت شـناختی 
یـک  از طریـِق  از آن حقیقـت  انحصـاری 
رابطـۀ مرمـوز بـه نام "وحـی" می داشـته اند.

پیامبـری علی الظاهـر بـه صورِت رسـانیدن 
پیام خـدا )حقیقـت مطلق( به انسـان هایی 
کـه نمی تواننـد مسـتقیماً از خـدا بشـنوند، 
بـروز می یافتـه اسـت. بایـد توجـه کـرد که 
ایـن امـر ظاهـری نمی تواند گـره از کیفیِت 
"وحی" بگشـاید و تفکیک پیامبران دروغین 

از راسـتین  را انجـام دهد.
روی همیـن ملحوظ، خصوصیـت انحصارِی 
"وحـی" اسـت کـه ثابت کنندۀ رسـالت یک 
جنـس  بـرای  و  می باشـد  واقعـی  پیامبـر 
رسـالت، یک فصـل ممیزه تلقـی می گردد. 
ادیـان توحیـدی بـه نوبـۀ خـود بـه لحـاظ 
رسـالت ها  همین گونـه  داشـتن  و  دعـوا 
پدیـدار شـده اند و مردم را مجـذوِب خویش 

کرده انـد.
بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد، بـه ایـن 
نتیجـه می رسـیم کـه نبـوت، بـه وسـیلۀ 
تنهـا شـاهد خویـش یعنـی نبی، بـه عنوان 
یـک پدیـدۀ عینـی و مسـتقل از شـخص 
بشـری نبی کـه بیانگر نبوت اسـت، معرفی 
می شـود. اگرچـه نمی تـوان گفت کـه نبوت 

بـه ایـن صـورت یـک پدیـدۀ کامـا عینـی 
روانـی  و  علـوم طبیعـی  تجربیـات  ماننـد 
می باشـد، همان طـور کـه قطعاً یـک پدیدۀ 

کامـًا ذهنـی نمی باشـد.
آیـا  این کـه:  می آیـد  پیـش  کـه  سـوالی 
می تـوان گفـت نبـوت یـک پدیـدۀ کامـًا 

اسـت؟ غیرمتعـارف 
 بایـد در پاسـخ گفت: خیـر!... اثبـات نبوت 
"نبـی"  شـهادت شـخص  گـرو  در  اگرچـه 
می باشـد، از ایـن جهـت یک امـر مرتبط با 
"روان" خواهـد بـود و از جانـب دیگـر، یـک 
مسـأله تاریخـی اسـت کـه بـه صـورِت یک 
پدیـدۀ مـداوم به ویـژه در مقطـع تاریخـی 
میـان ابراهیـم و محمـد )ص( تکـرار شـده 
اسـت. شـما می دانیـد کـه تـداوم یـک امر 
کـه دارای هویـت و مشـخصاِت ویژه باشـد 
و مکـرراً واقـع و یـا ادعـا گـردد، خـود بـه 
خـود از نظـر علمـی یک مرجع مفیـد برای 

پذیـرش اسـاِس وجـودِی آن می باشـد. 
بـه  توجـه  بـا  دیگـر، می توانیـم  از طـرف 
خصوصیـات همگـوِن ایـن تکرار و مقایسـۀ 
درونـی و تاریخـی میان حلقـاِت این زنجیر، 
بـه بررسـی اصـل و اسـاس ذاتـِی مسـأله 
نبـوت پـی ببریـم. ناگفتـه نبایـد گذاشـت 
کـه به لحـاظ پدیدارشناسـی مـورد خاصی 
نمی توانـد یـک چیـز را ثابـت نمایـد ولـی 
همگـون  حلقـاِت  صـورت  بـه  آن  تکـرار 
می توانـد موجودیـت کلـِی یـک پدیـده را 

توجیـه نمایـد.
از جانـِب آخـر این کـه نمی توان پیشـاپیش 
نبـوت را یـک حادثـۀ روانِی خاص دانسـت 
که سرنوشـِت شخصیِت انسـانِی یک فرد را 
متأثـر می سـازد)چه ایـن امـر، یک مسـأله 
خـاِص روانـی و بی عیب تلقی گـردد و یا در 
نتیجـه یـک عامل بیماری زا شـناخته شـود 
تـا مدعـی را یک مریـض روانی بشناسـیم(. 
آن چه مشـخص اسـت این کـه برخـی افراد 
زیـر فشـار اعصـاب به شـدت تحریک شـده 
و در شـرایط هیجانـِی خاصـی کـه قـدرت 

تخیـِل او را متأثـر نمـوده باشـد، بـه اموری 
اشـاره می کنـد کـه بـه نوعـی تبلـور حالِت 
ذهنـی خـاِص او اسـت. ولـی از آن جـا  کـه 
در سلسـلۀ مدعیـاِن نبوت و "وحـی" افرادی 
و  داشـته اند  وجـود  قطعـاً  قبیـل  ایـن  از 
نقـد مـدرن پدیـدۀ "پیامبـری" را به سـوی 
توجیـه یکسـان پنداری روان همـۀ مدعیان 
نبـوت کشـانیده اسـت، باید قضـاوت دربارۀ 
پیامبـران و عصبی مزاجـی )چـه بـه صورِت 
را  آنـان  چاپلوسـانه(  یـا  و  پرخاش گرانـه 
وابسـته بـه وارد شـدن در کنـه زنده گـی 
دیگـر  روش  و  بدانیـم؛  اجتماعی شـان 
اگرچـه کـه بـه صـورت هرمنوتیـک باشـد، 
نمی توانـد واقعیت تاریخِی شـخصیِت آن ها 
را بنمایاند.)بـرای این کـه روش هرمنوتیکی 
صـرف مفید پدیدۀ تفسـیر یک متن اسـت، 
نـه شـناخت مبتنـی بـر مطالعـۀ تاریخی( 

بـه لحـاظ مطالعـۀ تاریخـی، روان پریشـی 
مدعیـان نبـوت در تقابـل بـا شـدت دعوای 

بـه  اسـت،  نمـوده  حرکـت  رسالت شـان 
فـرد  روان پریش تریـن  کـه  معنـی  ایـن 
مدعـی نبـوت، ضعیف تریـن فـرد در تبلیغ 
و اصـرار بـر رسـالِت خویـش بـوده اسـت و 
امـر  در  افـراد  جدی تریـن  طـرف،  آن   از 
عالی تریـن  در  پیامبرانـه،  رسـالت  دعـوای 
فکـری  و  اخاقـی  تکامـل جسـمی،  حـد 
قـرار داشـته اند)این امـر را جـز یـک "شـک 
دیگـری  منطـِق  هیـچ  سیسـتماتیک"، 

دارد(. مـردود  نمی توانـد 
ایـن  بـه  را  مـا  گذشـته،  سـطور  خاصـۀ 
نتیجه می رسـاند کـه باید در قدم نخسـت، 
بـه تفکیـک پیامبـراِن راسـتین از دروغیـن 
پرداخـت. زیـرا این سلسـله از هـر دو طیف 
را میـاِن خـود جـا داده اسـت و نقـد مدرِن 
"وحـی" نیز از شـواهد دروغیِن آن ها بیشـتر 

بهـره برده اسـت.
یک تعمیم ناخوشایند مفهومی 

آن چـه امـروز بـه عنـوان بررسـی مفهـوم 
"وحـی" و "معنـای" نبـوت مشـهور اسـت، 
ادامـۀ نقـد "تورات" اسـت کـه مـا را در برابِر 
ایـن قضیـه مـردد باقـی می گـذارد و وقایع 
بسـیار ناهماهنگی ماننِد رب النوع پرسـتی، 
چندخدایـی و وحدانیـت را به هـم پیوسـت 
نتایـج  طبیعـی  صـورِت  بـه  کـه  می دانـد 
می آورد)ایـن  پـی  در  را  گمراه کننده یـی 
"دکارتـی"  دیـد  داشـتِن  نتیجـۀ  می شـود 

پیرامـون یـک قضیـه(.
تعمیـم مـداوم و منظـِم ایـن تشـکیک کـه 
تعبیـر  و  تفسـیر  گرفتـار  را  مـا  به نوعـی 
می گردانـد،  روانـی  قضایـای  بـه  اجبـاری 
اسـاس گفتماِن معاصر را تشـکیل می دهد. 
نتیجـۀ ایـن تعمیـم، منتـج بـه جایگزینـی 
قضایـای  مجموعـه  یـک  بیـن  در  نبـوت 
روانـی زیر عنـوان "پدیده های ظهـور باطن"  
اصـل  علیـه  گناهی سـت  کـه  می گـردد 

موضـوع.   طبیعـت 
منبـع اصلـی چنیـن بررسـی یی، مکتوبـات 

و  هفتـم  قـرون  بنی اسـراییلِی  یـا  عبـری 
بـه  کـه  می باشـد  میـاد  از  قبـل  ششـم 
هیچ وجـه به یـک دورۀ اوج و تعالِی روحانی 
مربـوط نیسـت، بلکه به یک مرحلۀ سـقوط 
اخاقـی و مذهبـِی منتـج از شـورش های 

اجتماعـی و سیاسـی ارتبـاط نمی گیـرد.
در ادامـۀ این روند، ما شـاهد سـقوط "یهوه" 
در حـد یـک خدای منحصراً قومی هسـتیم 
و از جانب دیگر، بسـیاری از اعمال و شـعایر 
کلدانی و آشـوری وارد رسـوم عبادی شدند، 
ماننـد تقدیـس خورشـید در بیت المقدس.

)بـه گفتـه لـوذر، مردانـی دیده شـده اند که 
شـاخۀ نخـل در دسـت، خورشـید طالـع را 

می کردند.(  عبـادت 
در چنیـن فضایـی )بـر اثـر تلفیـق فلسـفۀ 
قومی و دین و محدودیت اندیشۀ توحیدی( 
سـطح روحانیـت مذهبـی پایین آمـده بود، 
ولـی در مقابـل فعالیـت فرهنگـِی معابـد 
حفظ شـده بـود و حتا در حال توسـعه بود. 
غیب گوهـا و مداحـان در بیت المقدس زیاد 
شـده بودنـد و یـا )به دلیـل نیروی مـاورای 
مـادی کـه بـه آن هـا اسـتناد داده می شـد( 
دلیـل  بـه  بودنـد.  مـردم  وحشـت  سـبب 
این کـه چنیـن افـرادی نمی بایسـت فاقـد 
نـام بماننـد، تمـام ایـن صاحبـان اشـراق را 
بـه علت نداشـتن یک لغت جدید مناسـب، 
)زمانـی  می کردنـد.  یـاد  "نبـی"  واژۀ  بـا 
در افریقـای شـمالی، واژۀ  "مرابـط" کـه در 
اصـل بـه معنـی عضویـت در یـک جمعیت 
بـرادری مذهبـی و نظامـی بـوده اسـت، به 
یـک معنای کلی مسـتعمل کردنـد.( به هر 
صـورت، ایـن تعمیـم تا آن جـا ادامـه یافت 
کـه کشـیِش مسـؤوِل سـروش های غیبـی 
معبـد را نیـز "نبـی" می گفتنـد و حتـا در 
کتـاب منسـوب بـه "یونـس" می بینیـم که 
واژۀ "نبـی" بـه کاهـن نگهبـاِن معبـد "بعل" 
)کـه یـک بـت اسـت( نیـز اطـاق گردیده 
اسـت. بـرای زدودن جـو فرصت طلبـی آن 
عصـر، البـد پیامبرانـی می آینـد و تـاش 
می کننـد کـه چنیـن وضعیتـی را بـا انجام 
رسالت شـان اصـاح نماینـد و نوعـی تقلید 
بیمارگونـۀ روانـی بـر تمـام گـروه "نبی هـا" 
مسـتولی می گـردد و هریـک به سـهِم خود 
جلوه گـری پیامبـری را راه انـدازی می کنند 
و بدیـن ترتیـب، نبـوت دروغیـن پـا به پای 
نبـوت راسـتین بـه زنده گـی خـود ادامـه 

می دهـد. 
روبه رو  شاهد  تاریخ  جریان  آن که  وجود  با 
بودِن دو شخصیت متفاوت و غالباً متخاصم 
)که در عین حال معرِف دو طرز تفکر متغایر 
نیز هستند( می باشد، کلیت بخشِی افراطی 
تحقیقاِت معاصر در مورد پدیدۀ "نبوت" در 
قدم نخست بر همۀ این مدعیان "نبوت" یا 
"گروه نبی ها" تعمیم می یابد و در قدم دوم 
پیامبر  خاِص  شخصیت  که  می کند  تاش 
محدود  و  مشخص  صفِت  یک  قالب  در  را 
ـ یعنی "دچار خلسه و جذبه" بودن ـ حل 
نقد مدرن  این دو عملیه،  از ورای  و  نماید 
"نبوت" و "وحی" می خواهد واقعیت "نبوت" 
این  بر  را  فرض  درحالی که  نماید،  درک  را 
می گذارد که: "آن چه که یک شخص دچار 
از  خود  و  شیفته گی ها  در  جذبه،  و  خلسه 
می شنود،  یا  و  می بیند  دادن هایش  کف 
این  و  دارد  او  شخصیِت  برابر  ارزشی 
برابر  در  واکنش هایی  شنیده ها  و  دیده ها 
در  که  بودنش اند  درونی  و  مذهبی  تجارب 
چیزی  مثل  او  وجداِن  برابر  در  حالت  این 
پدیدار  می نماید،  خارجی  نظرش  به  که 
محور  حول  چرخش  نتیجۀ  در  و  می شود 
این فرضیه، رسالت را به عنوان یک پدیدۀ 
معنایافته زیر چتر این فرضیه حل می کند.

در نهایـت، چنیـن یـک عملیـه اسـت کـه 
نبوت علناً در شـخِص پیامبر جای می گیرد 
و شـهادِت خـود پیامبـر که به شـدت اعام 
می کنـد کـه موضـوع را از خـارج محـدودۀ 
شـخِص خـود می بینـد و می شـنود، مـورد 

قـرار نمی گیرد. توجـه 

نگرشی بر 
چگونه گی رابطۀ وحی   

و شخص پیامبر     
بخش نخسـت کملال الدین حامد  

ACKU
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آقـای غنـی بـا خودسـری ، تـک روی ، 
توافق نامـۀ  از  داشـت های غلت  بـر 
زمینـۀ  ملـی،  وحـدت  حکومـت 
می کنـد.  فراهـم   را  نظـام  سـرنگونی 
و  سیاسـی  شناسـان  کار  از  برخـی 
ایـن  بیـان   بـا  دانشـگاه  اسـتادان 
مطلـب می گوینـد کـه  آقـای غنـی 
بـا دامـن زدن بـه افزایـش بحـران، در 
اوضـاع کنونـی زمینۀ سـرنگونی نظام 
حکومـت وحـدت را فراهـم می کنـد.
آنان اشـرف غنی را یک فـرد دیکتاتور 
و جـاه طلـب کـه برخورد سـلیقه یی و 
میراثـی را در حکومـت داری انتخـاب 
کـرده قلـم داد و پیشـنهاد می کننـد 
کـه آقـای غنـی بایـد از ایـن اقدامات 
دسـت کشـیده و درک کنـد کـه در 
یـک نظام دموکراتیک مسـوول اسـت 
و ایـن نظـام اسـتبدادی، توتالیتـری و 

نیسـت. کودتایی 
آنـان می گوینـد کـه اختافات ناشـی 
از خودکامه گـی در حکومـت وحـدت 
را  نظـام  ایـن  نابـودی،  زمینـۀ  ملـی 

می کنـد. فراهـم 
آنـان تصریـح می کنند که خودسـری ، 
تـک روی هـا و بـر داشـت های  غلـط 
از توافق نامـۀ حکومـت وحـدت ملـی، 
کشـور را بـه سـمت بی ثباتـی سـوق 

می دهـد.  
سیاسـی  مسـایل  آگاه  بیـژن  بشـیر 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت و گـو  در 
می گویـد: سـاختار و ایتاف هـای کـه 
بـه اسـاس منافـع شـخصی روی کار 
 آینـد، در کوتـاه مدت می شـکند و در 
اوایـل تشـکیل حکومت وحـدت ملی، 
شکسـت  بـه  مبنـی  پیش بینی هـای 

ایـن حکومـت وجـود داشـت. 
آقـای بیـژن بـاور دارد کـه  اختافات 
عمیـق سـوء ظن هـا  و شـک تردیدها 
میان اعضای متشـکلی ایـن حکومت، 
عمـر  از  کـه  نیمـی  و  سـال  دو  در 
گذشـته  ملـی  وحـدت  حکومـت 

اسـت.  شـده  عمیق تـر 
آقـای بیـژن تأکیـد کرد: آقـای غنی با 
پـا فشـاری بـه افزایـش بحـران زمینۀ 
سـرنگونی حکومـت وحـدت ملـی را 

فراهـم می کنـد. 
او گفـت کـه در آغـاز مـردم به سـران 
ایـن حکومـت گفتـه بودنـد که شـما 

مشـروعیت قانونـی نداریـد و تنهـا بـا 
خدمـت صادقانه بـه مـردم می توانید، 
مشـروعیت خـود را بـه دسـت آوریـد. 
در حـال حاضـر، آنـان با اقدامـات غیر 
دموکراتیـک، غیـر ملـی و غیر شـفاف 

مـورد تنفـر مـردم قـرار گرفته انـد. 
آقـای بیـژن تصریـح کـرد که بـه رغم 
وحـدت  حکومـت  رهبـران  این کـه 
بـه  نتوانسـتند  را  مشـروعیت  ملـی، 
دسـت بیاورند، ایتاف هـای نامیمونی 
کـه پایه های ایـن حکومـت را نیمه بر 
افراشـته بـود را نیـز از دسـت دادنـد. 
آقـای بیـژن اشـرف غنـی را بـه فـرد 
دیکتاتـور و جاه طلب کـه برخوردهای 
را در حکومـت  میراثـی  و  سـلیقه یی 
داری انتخـاب کـرده قلـم داد کـرده و 
گفـت: آقـای غنی باید از ایـن اقدامات 
دسـت کشـیده و درک کنـد کـه در 
یـک نظام دموکراتیک مسـوول اسـت 
و ایـن نظامی اسـتبدادی، توتالیتری و 

نیسـت. کودتایی 
او گفـت کـه روشـی را که آقـای غنی 
در حکومـت داری خـود انتخاب کرده 
پیـش  نابـودی  مـرز  تـا  را  حکومـت 
خواهـد بـرد و در آن صـورت مـردم 
تصمیـم می گیرنـد و ایـن جریـان را 

متوقـف خواهنـد کـرد.
آقـای بیـژن خاطر نشـان کـرد: برخی 
اقدامات سـران حکومـت وحدت ملی، 
باعـث می شـود تـا تصمیمـی مبنـی 
بـر متوقـف کـردن ایـن حکومـت غیر 

قانونـی از طـرف مـردم گرفته شـود.
آقـای بیژن با اشـاره به حضـور نیافتن 
بـر خـی از وزیـران غنـی بـه شـورای 
وزیـران که بـه رهبری عبـداهلل برگزار 
می شـود، گفت: سیاسـت یک قرار داد 
تربیتـی دارد و بـر خوردهـای کـه این 
قـرار داد را مـورد سـوء ظن قـرار داده 
بـی اعتبـار سـازد، معیار هـای تربیتی 
افـراد سیاسـی را مـورد پرسـش قـرار 

می دهـد. 
برخـی  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
گزارش هـا نشـان می دهـد کـه برخی 
از وزیـران کـه از طـرف اشـرف غنـی 
معرفـی شـده اند بـه شـورای وزیـران 

نمی یابنـد. حضـور 
اسـتاد  بینـش  وحیـد  هم چنـان، 
ایجـاد  کـه  دارد  ورد  بـا  دانشـگاه 

حکومـت وحدت ملی برآیند خواسـت 
مردم نبـوده و توافـق حکومت وحدت 
حکومـت  ایـن  سـران  بـاالی  ملـی، 
تحمیل شـده اسـت کـه هـر از گاهی 
زمینۀ از هم پاشـیدن ایـن نظام وجود 

دارد. 
آقـای بینـش بـاور دارد تـا زمانـی که 
شـکل  بـه  ملـی  وحـدت  حکومـت 
عقانـی  و ملی ایجاد نشـود، اختافات 
و ناهنجارهـا زمینـه را بـه نابـود ایـن 

نظـام فراهـم می کنـد. 
بـه گفتـۀ او، در دو طـرف حکومـت 
کـه  هسـتند  افـرادی  ملـی  وحـدت 
توافق نامـۀ  خواهـان عملیاتـی شـدن 
تشـکیل حکومت وحدت ملی نیستند 
و  چالش هـا  گسـترش  باعـث  ایـن  و 
طـرف  دو  میـان  عمیـق  فاصله هـای 

اسـت. 
از  ناشـی  اختافـات  بینـش  آقـای 
خودکامه گـی در حکومت وحدت ملی 
را زمینـه سـاز بـرای نابـود ایـن نظـام 
دانسـته، می گویـد کـه خودسـری ها، 
تـک روی هـا و بـر داشـت های غلت از 
توافق نامـۀ حکومـت وحـدت ملـی از 
طـرف هـردو تیـم کشـور را به سـمت 

می دهـد.   سـوق  بی ثباتـی 
او گفـت: در حالی که مردم افغانسـتان 
و  نداشـتند  ثبـات  دهـه  چنـد  در 
امـا  داده انـد،  زیـادی  قربانی هـای 
وحـدت  حکومـت  سـران  حـرکات 
ملـی یک بـار دیگـر باعث تشـنج ها و 

می شـود. کشـور  در  بی ثباتـی 
ایـن اسـتاد دانشـگاه بیـان می کند که 
اگـر مـردم سـکوت اختیـار می کننـد، 
و  بی ثباتـی  خسـته گی از  دلیـل  بـه 
جنـگ اسـت و دولـت مـردان بداننـد 
کـه صبـر مـردم انـدازه دارد، بـا بسـر 
رسـیدن صبر مـردم، مـردم تصمیمی 
را  حکومـت  ایـن  برابـر  در   جمعـی 

خواهنـد گرفـت.  
ایـن در حالـی اسـت کـه اختافات در 
میـان رهبـران حکومـت وحـدت ملی 
بـه شـکل بی پیشـنه افزایـش یافتـه 
اسـت. شـماری این اختافات را ناشی 
از انحصار گرایـی قـدرت میداننـد کـه 
از طـرف حلقـات خاصـی در داخـل 
ارگ بـرای قبضـه کردن قـدرت تاش 

می کننـد.

آگاهان و استادان دانشگاه:

غنی زمینۀ سرنگونی حکومت وحدت 
ملی را فراهم می کند

ابوبکر صدیق
مانلدگار - وزارت دفـاع ملی کشـور اعام کرده 
است که در حمله تروریستی و خونین مهاجمان 
مسـلح بـه قـول اردوی ۲۰9 شـاهین، بیـش از 
 ۱۰۰ سـرباز ارتـش کشـته و زخمـی شـده انـد.

پیـش از ایـن مقام هـای امنیتی گفتـه بودند که 
در حملـه تروریسـتی روز جمعـه به قـول اردوی 
۲۰9 شـاهین، ۱۲ نفـر کشـته و ۱۵ تـن دیگـر 

زخمـی شـده اند.
وزارت دفـاع ملی با نشـرخبرنامه یی گفته اسـت 
کـه شـمار تلفات ایـن حمله تروریسـتی افزایش 
یافتـه اسـت و احتمـال باال رفتـن آمـار قربانیان 

دارد. وجود 
در خبرنامـه آمـده اسـت: »طالبـان و دشـمنان 
صلـح و ثبـات افغانسـتان در تـداوم بـه جنایات 
و وحشت های شـان در برابـر ملـت افغانسـتان، 
دیروز}جمعـه اول ثـور{ خاف تمـام ارزش های 
انسـانی و اسـامی در حالـی باالی مسـجد قول 
اردوی ۲۰9 شـاهین حملـه گروهی تروریسـتی 
را انجـام دادنـد که اکثریت سـربازان مـا بر ادای 
نمـاز جمعه ایسـتاده بودند که زیادتـر از صد تن 
 سـر بـازان ما از اثر آن شـهید و مجروح شـدند”.

تمـام  حملـه  در  اسـت:  آمـده  خبرنامـه  در 
مهاجمـان بـا اسـرع وقـت از طـرف نیروهـای 
دفاعـی و امنیتـي از بیـن رفتنـد ، ولـی طالبـان 
از طریـق ایـن حمله بـار دیگر چهرۀ اصلی شـان 
را نمایـان سـاختند و به مردم افغانسـتان نشـان 
دادنـد کـه به جـز از پیـام تـرس و کشـتن چیـز 

ندارنـد. برای شـان  دیگـری 
وزارت دفـاع تاکیـد کـرده اسـت که دربـارۀ این 
حمله تروریسـتی، تحقیقات همـه جانبه جریان 
دارد و پـس از تکمیـل تحقیقـات، نتایـج آن بـا 

مـردم شـریک خواهد شـد.
بعـد از ایـن حادثـه مسـووالن حکومـت وحدت 

ملـی سـه روز عـزای عمومـی اعـام کردند.
 بربنیاد این تصمیم، پرچم کشور از امروز یک شنبه، 
سوم ثور به مدت سه روز در داخل و خارج  از 
می آید. در  برافراشته  نیمه  به حالت  این کشور 

مجلـس  اعضـای  از  شـماری  باایـن،  همزمـان 
قـول  بـر  حملـه  بـه  واکنـش  در  نماینـده گان 
اردوی  ۲۰9شـاهین می گوینـد که داخل شـدن 
تروریسـتان بـه مراکز مهم نظامی کشـور نشـان 

دهنـدۀ نفـوذ دشـمن در درون نظـام اسـت.
شـاه گل رضایی، نمایندۀ مـردم غزنی در مجلس 
می گویـد: در جریـان چنـد حملـه تروریسـتی 
پیام هـای بـدی مخابـره می شـود؛ تروریسـتان 
راه  اردو  قـول  و  شـفاخانه  داخـل  در  چگونـه 
می یابنـد و دسـت بـه چنیـن جنایـت می زننـد.

بانـو رضایـی می گوید کـه راه یافتن تروریسـتان 
نفـوذ  اعمـال  پیـام  نظامـی  مهـم  مراکـز  بـه 
دشـمنان در داخل نظـام را می رسـاند و اگر این 
قضیـه جدی گرفته نشـود، مردم شـاهد حوادث 

بدتـر خواهنـد بود.

سـید حسن شـریفی بلخابی، عضو دیگر مجلس 
می گویـد کـه این پیام بـدی برای مـردم ما دارد 
کـه در مراکـز مهـم نظامی مـا مثل قـول اردوی 
شـاهین بلـخ تروریسـتان داخـل مـی شـوند و 

جنایـت عجیبـی را مرتکب می شـوند.
ناهیـد فریـد، عضـو دیگـر مجلـس نماینـده گان 
را  شـاهین   ۲۰9 اردوی  قـول  بـر  حملـه 
شـورای  کـه  می گویـد  و  خوانـد  تکان دهنـده 
علمـای افغانسـتان بـه سـکوت خویـش پایـان 
دهـد و بایـد بگویـد کسـی کـه اهلل اکبـر را بـه 
مـزدوی می گویـد و انتحـار می کند با کسـی که 
در مسـجد اهلل اکبـر می گوید، عبـادت می کند و 
بـه خاطـر ارزش هـای مملکت شـهید می شـود، 

آیـا دیـن و اسـام اینـان برابـر اسـت؟
خانم فرید از شـورای علما خواسـت که سـکوت 
را بشـکند در غیـر آن دیگـر داعیـه دار دیـن 
نخواهـد بـود و مـردم هم چنیـن شـورا را قبول 

کرد. نخواهنـد 
او همچنـان از وزارت حـج و اوقـاف انتقـاد کـرد 
کـه چرا جلـو تبلیغ به نفـع تروریسـتان از منابر 

مسـاجد نمی توانـد بگیرد.
بـه گفتـه او، اکثـر مسـاجد اکنـون به جایـگاه و 
تریبـون حمایـت از تروریسـتان و طالبان تبدیل 

شـده است.
روز جمعـه، اول ثـور مهاجمـان مسـلح بـه قول 
اردوی ۲۰9 شـاهین حملـه کردند و با سـربازان 

ارتـش درگیر شـدند.
پـس از چنـد سـاعت درگیری مهاجمان مسـلح 
از پـای درآمدنـد. مقام های امنیتـی گفته اند که 
۵ مهاجـم مسـلح به این قـول اردو حملـه کرده 
بودنـد، امـا گـزارش هـای تایید ناشـده یی وجود 
دارد کـه شـمار مهاجمـان بیـن ۷ الـی ۱۰ نفـر 
بـوده اسـت که یکـی از مهاجمان زنده دسـتگیر 

شـده است.
گـروه طالبـان مسـوولیت این حملـه را به عهده 

گرفته اسـت.
برخـی از منابـع شـمار شـهیدان ایـن حملـه را 
بیـش از ۱3۰ نفـر اعـام کـرده و گفتـه بیش از 

۱۵۰ نفـر نیـز زخمـی شـده اند.
نیـز  را  بی شـماری  واکنش هـای  حملـه  ایـن 
بـه همـراه شـده اسـت. ارگ، ریاسـت اجرایـی، 
پاکسـتان،  بلـخ  والـی  پیشـین،  رییس جمهـور 
و  قاطـع  حمایـت  مأموریـت  در  مسـووالن 
شـمار زیـادی از چهره هـای سیاسـی بـا پخـش 
خبرنامه هـای جداگانـه، ایـن حملـه را تقبیـح 

کـرده انـد.
در پـی ایـن رویـداد مرگ بار، محمد اشـرف غنی 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی دیروز بـه والیت 
بلـخ رفـت و از قـول اردوی ۲۰9 شـاهین دیدن 
کـرد و در یـک نشسـت امنیتـی که شـماری از 
مقام هـای ارشـد امنیتـی در شـمال کشـور نیـز 

حضـور داشـتند، اشـتراک کرد.

حادثۀ خونین بلخ جان 140 
سرباز ارتش را گرفت

سه روز عزای عمومی اعالم شد
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موضوع تهدید ناشی از کوریای شمالی توسط 
مقامات سـه کشـور امریـکا، کوریـای جنوبی 
و جاپـن مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت.
پایگاه اینترنتـی وزارت خارجۀ امریکا گزارش 
داد: جـوزف یـون، نماینـدۀ ویـژه امریـکا در 
بیسـت وپنجم  شـمالی  کوریـای  سیاسـت 
اپریـل بـرای شـرکت در نشسـت سـه جانبه 
بـه همراه کنجی کاناسـوگی، مدیر کل وزارت 
امور خارجۀ جاپن در امور آسـیا و اقیانوسـیه 
و کیـم هونگ کیون، نماینـدۀ ویژۀ جمهوری 
کوریـا در امـور امنیـت و صلـح شـبه جزیرۀ 

کوریـا بـه توکیو مـی رود.
ایـن نشسـت بـه منظور بحـث دربـارۀ اوضاع 
درحـال تغییـر در کوریای شـمالی بـه عنوان 
بخشـی از مشـورت های منظـم سـه کشـور 
تبـادل  هـدف  بـا  شـمالی  کوریـای  دربـارۀ 
دیدگاه هـا و هماهنـگ کردن اقدامـات برگزار 

می شـود.
آخریـن نشسـت سـه کشـور بیسـت وهفتم 
یـون  شـد.  برگـزار  واشـنگتن  در  فبـروری 
بـا  دوجانبه یـی  دیدارهـای  هم چنیـن 

داشـت. خواهـد  کیـم  و  کاناسـوگی 

رییس جمهـوری امریـکا گفـت، حملـۀ اخیر 
بـه ماریـن  تروریسـتی در فرانسـه احتمـاالً 
آتـی  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  لوپـن 

کمـک خواهـد کـرد.
درحالی کـه دونالـد ترامـپ، رییس جمهـوری 
امریـکا می گویـد کـه او بـه صـورت ضمنـی 
ماریـن لوپـن، رهبـر جبهـۀ ملـی فرانسـه را 
تاییـد نکـرده، اما باور دارد کـه حملۀ اخیر به 
لوپـن کمک خواهد کـرد، چرا کـه این نامزد 
رویکردهـای سـفت و سـختی دربـارۀ کنترل  
مرزهـا و آنچـه در فرانسـه رخ می دهـد، دارد.

این اظهارات ترامپ ساعاتی پس از آن مطرح 
شد که او در پیامی توئیتری نوشت: "حملۀ 
افتاد.  اتفاق  پاریس  در  دیگری  تروریستی 
حمات  این گونه  تحمل  فرانسه  مردم  دیگر 
را ندارند. این حمله تأثیر زیادی بر انتخابات 
این کشور خواهد داشت!" ریاست جمهوری 
ترامـپ در توئیـت خـود بـه نـام کاندیـدای 
خاصـی اشـاره نکرد، امـا بعـداً در مصاحبه با 
آسوشـیتدپرس از لوپـن نام بـرد. طبق عرف، 
هیچ کـدام از روسـای جمهوری  امریـکا نباید 

دربـارۀ نامزدها در انتخابات کشـورهای دیگر 
اظهارنظـر کنند، اما ترامـپ گفت که همانند 

یـک ناظـر عقایـدش را بیـان می کند.
او افـزود: همـه دربـارۀ فـرد پیـروز گمانه زنی 

می کننـد. مـن هم بـا شـما فرقی نـدارم!
تحلیل گـران هـم پیش بینـی کردند کـه این 
حملـه، موضـع فرانسـوا فیون محافظـه کار را 

نیـز تقویـت می کند.
لوپـن و فیـون هـر دو علیه »اسـامی گرایی« 
متعهـد  دو  هـر  و  کردنـد  »جنـگ«  اعـام 
شـدند بـا تقویت نیروهای پولیس و سـرکوب 
مهاجـرت از شهروندان شـان حفاظت کنند.  

در همیـن حـال، رهبـر جبهـۀ ملـی فرانسـه 
)FN( مدعـی اسـت، جنگـی بـه راه افتـاده 
کـه هدفـش »کشـاندن فرانسـه بـه سـمت 

اسـت. اسـتبدادی«  ایدئولـوژی 
او گفـت: ایـن جنـگ بـدون ترحـم و بی امان 
بـه راه افتـاده اسـت... واکنـش بـه آن باید در 
سراسـر کشـور باشـد. مـن خواسـتار بیداری 
روح اجـداد مـردم کشـورمان هسـتم تـا بـا 

وحشـی گری تشـنۀ خـون مقابلـه کننـد.

ترامپ:

حملۀ اخیر فرانسه احتمااًل به لوپن کمک می کند

افزایش  که  داد  ُهشدار  متحد  ملل  سازمان 
تنش های  جهانی و افزایش جنگ های سایبری 
می شود. هسته یی  فاجعه  به  منجر  احتماالً 

خلـع  تحقیقـات  موسسـۀ  جامـع  گـزارش 
سـاح سـازمان ملل متحد تصویری بدبینانه 
از تهدیـد علیـه جهـان منتشـر کـرد. ایـن 
گـزارش ُهشـدار می دهـد کـه عدم اسـتفاده 
بمبـاران  زمـان  از  هسـته یی  تسـلیحات  از 
هیروشـیما و ناگازاکـی، نمی توانـد به خودی 
خـود نشـان دهد کـه احتمـال وقـوع مجدد 

چنیـن حماتـی انـدک اسـت.
در ادامـۀ ایـن گـزارش آمـده اسـت: حیـن 
جنـگ سـرد، چنیـن انفجارهایـی رخ نـداد، 
اما شـرایط به وقـوع چنین حماتـی نزدیک 
بود، ُهشـدارهای اشـتباه وجود داشـت و این 
در حالـی بـود کـه اطاعـات اندکـی از طرف 
کشـورهای مسـلح بـه تجهیـزات هسـته یی 
رشـد  بـا  تهدیـد  ایـن  می شـود.  منتشـر 
اتوماسـیون فرماندهی و سیسـتم های کنترل 

تسـلیحات افزایش یافت.  

گزارش موسسۀ تحقیقات خلع ساح سازمان 
دارد  وجود  هنوز  خطر  که  دارد  تأکید  ملل 
آن،  طبق  بود.  خواهد  فاجعه بار  آن  نتایج  و 
منجر  خودکار  سیستم های  به  اتکا  افزایش 
به اعتماد نا به جا به امنیت آنان شده است.
صعـودی  سـیر  دارد:  تأکیـد  گـزارش  ایـن 
هسـته یی  تسـلیحات  روی  سـرمایه گذاری 
و  هسـته یی  تسـلیحات  سیسـتم های  و 
مدرنیـزه کـردن آن هـا، احتمـال بـروز یـک 
انفجـار عمـدی و یـا غیر عمـدی را بـه جای 
بـه کشـورها  اسـت.  داده  افزایـش  کاهـش، 
تأکیـد می شـود تـا دربـارۀ ذخایـر هسـته یی 
موجـود خودشـان تبـادل اطاعاتـی داشـته 
باشـند تا از تشخیص نادرسـت و خطر حمله 
تافی جویانـه جلوگیـری بـه صـورت گیـرد.

طبـق گـزارش مذکـور، آن ها بایـد هم چنین 
سـامانه های  توسـعۀ  بـرای  طرح هـای 
تسـلیحات هسـته یی جدیـد را رهـا کـرده و 
بـه سـمت کاهش تنش هـا در سـطح امنیت 

بین المللـی حرکـت کننـد.

ُهشدار سازمان ملل دربارۀ احتمال حملۀ هسته یی قریب الوقوع

نشست سه جانبۀ توکیو برای بررسی تهدید کوریای شمالی

ال کالسیکو
دیداری با بیش از 40 میلیون دالر درآمدزایی برای اسپانسرها

رقابـت بین سفیدپوشـان مادریـدی و آبی و اناری هـا درآمدی میلیونی 
برای اسپانسرها دارد.

تیم های فوتبال رئال مادرید و بارسـلونا در حالی امشـب )یکشـنبه( در 
دومیـن ال کاسـیکوی فصل در ورزشـگاه سـانتیاگو برنابئـو به مصاف 
هـم می رونـد کـه جدال ایـن دو تیم اسـپانیایی کـه طرفـداران زیادی 
در سراسـر جهـان دارند، پول هنگفتـی را به جیب اسپانسـرها می زند. 
ایـن دو تیـم کـه در رقابت هـای ایـن فصل اللیـگا رقابـت تنگاتنگی با 
یک دیگـر دارنـد، در ۱۲ دورۀ اخیـر ایـن رقابت ها ۱۱ بـار قهرمانی را از 
آن خـود کرده انـد و روی هـم نیز ۵۶ قهرمانی را در کارنامه شـان دارند.

وقتـی ایـن دو تیـم با یک دیگر تقابل می کنند، سـخت اسـت که جنبۀ 
مالـی آن را نادیـده گرفـت. رئال مادرید با 3.۶۵ میلیارد دالر و بارسـلونا 
بـا 3.۵۵ میلیـارد دالـر بـه ترتیـب در ردۀ دوم و سـوم بـا ارزش تریـن 
برندهـای ورزشـی جهـان قـرار دارنـد. در ایـن دو تیـم، کریسـتیانو 
رونالـدو، فوق سـتارۀ پرتغالـی رئال مادریـد و لیونـل مسـی، فوق سـتارۀ 
آرژانتینـی بارسـلونا به ترتیب بـا ۸۸ میلیون دالـر و ۸۱.4 میلیون دالر 
در بیـن پُردرآمدتریـن ورزشـکاران جهـان در سـال گذشـته بوده انـد.

ایـن بـازی برای اسپانسـرها، اما دیداری خاصی به شـمار مـی رود، چرا 
کـه پول هنگفتـی را برای آنان به ارمغان دارد. در اولین ال کاسـیکوی 
فصـل جـاری کـه در مـاه سـپتامبر بـه تسـاوی یک بـر یـک انجامید، 
4۲.۵ میلیون دالر ارزش رسـانه یی برای اسپانسـرها داشـته اسـت. این 
رقـم از طریـق اسپانسـرهای پیراهن، لوگوهـای روی کفـش  بازیکنان، 
تبلیغـات در ورزشـگاه و غیـره بـه دسـت آمـده اسـت. البتـه در بـازی 
رفـت بارسـلونا سـهم بیشـتری از این درآمد داشـت و به دلیـل این که 
در نوکمـپ میـزان بـود، ۸۷ درصد این رقـم نصیب آنان شـد. حاال در 
بـازی امشـب، ایـن رئال مادریـد خواهـد بود که سـهم بیشـتری از این 

درآمدزایی خواهد داشـت.
 ۲۶.۸( درصـد  اول ۶۰  نیم فصـل  ال کاسـیکوی  تلویزیونـی  پخـش 
میلیـون دالـر( از ایـن درآمـد را بـه خـود اختصـاص داد. برنامه هـای 
ورزشـی و پوشـش خبری 9.4 میلیون دالر، شـبکه های اجتماعی ۵.۱ 
میلیـون دالر و پوشـش زنـده نیز 3.۲ میلیـون دالر از درآمـد این بازی 
را از آن خـود کردنـد. شـبکه های اجتماعـی ایـن روزهـا جـزو مهـم و 
مولـد ارزش برای اسپانسـرها شـده اسـت. در ال کاسـیکوی نیم فصل 
اول رسـانه های دیجیتـال مسـئول تولید 4۱ درصـد از ارزش های مالی 

باشـگاه رئال مادریـد بوده انـد.
بـا ارزش تریـن پسـتی کـه در شـبکه های اجتماعـی بـوده، پخـش 
زنـدۀ فینـال رویـدادی ورزشـی بوده کـه 4.3 میلیـون کاربـر از طریق 
»فیسـبوک« آن را تماشـا کرده انـد کـه درآمـدی ۱۸۶ هـزار دالـری را 
برای اسپانسـرها به ارمغان داشـته اسـت. حاال حسـاب کنید، تیم های 
رئال مادریـد و بارسـلونا که به ترتیب ۱۰۱.۶ میلیـون و ۱۰۱.4 میلیون 
نفـر تعقیب کننـده در شـبکۀ اجتماعی »فیسـبوک« دارنـد، می توانند 
از ایـن طریـق چـه درآمدزایی کننـد و این تنها یکی از چندین شـبکه 

اجتماعـی مشـهور به شـمار می رود.

کسب مدال نقرۀ تکواندوکار افغانستانی در مسابقات آسیایی
نثـار احمـد عبدالرحیـم زی، تکوانـدو کار کشـور بـا پیـروزی در مقابل 
حریفـان پاکسـتانی و هنـدی خویش، توانسـت مـدال نقـره، قهرمانی 

نوجوانـان آسـیا را به دسـت آورد.
نثـار احمـد عبدالرحیـم زی در اولیـن رقابتـش توانسـت تیمور سـعید 
پاکسـتانی را ضربـۀ فنی کند و به نیمه نهایـی وزن مثبت ۷۸ کیلوگرام 
نهمین دورۀ مسـابقات نوجوانان قهرمانی تکواندوی آسـیا راه پیدا کند.

او در دومیـن رقابتـش موفـق بـه شکسـت دادن حریـف هندی شـد و 
بـه فاینـل ایـن وزن رسـید و در فاینل بـه تکوانـدو کار کوریای جنوبی 

باخـت و بـه مـدال نقره بسـنده کرد.
قابـل یـاد آوری اسـت که در وزن مثبـت ۷۸ کیلوگـرام تکواندو کارانی 
از کشـورهای ایـران، کوریـا، چیـن، قزاقسـتان، هندوسـتان، لبنـان، 
پاکسـتان و افغانسـتان شـرکت کرده بودنـد که در پایان ایـن رقابت ها 
تیـم  ملـی تکوانـدوی ایـران بـا 9 مـدال طـا، سـه نقـره و یـک برنـز 

قهرمـان قاره آسـیا شـد.
کوریـای جنوبـی نیـز بـا ۸ مدال طا، 4 نقـره و 3 برنز بر سـکوی نایب 
قهرمانی ایستاد و تایلند با ۲ طا، ۲ نقره و ۲ برنز عنوان سوم را بدست 
آورد و هم چنـان تیم هـای قزاقسـتان و فیلیپین چهارم و پنجم شـدند.

گفتنی است این دوره از رقابت ها که با حضور ۲4۶ تکواندوکار از ۲۲ کشور 
آسـیایی به میزبانی قزاقسـتان برگزار شـده بود، دیروز به پایان رسـید.

 ملک ستیز
نامۀ سرگردان:

سام همسر عزیزم!
ایـن نامـه را از بلـخ می نویسـم. از سـرزمین موالنا، از 
خانـۀ کسـی کـه شـعر معـروف اش پیـام ارزش هـای 
بشـریت را بـه بـار آورد. »بیا تا قدر هم دیگـر بدانیم«. 
ایـن نامـۀ واپسـین مـن اسـت. مـن امـروز شـهید 
می شـوم. بـرادران خشـم گیِن مـا تصمیـم گرفته انـد 
تـا مـا را بکشـند. نگـران مباش، مـن تنها نیسـتم. ما 
بیش تر از ۵۵ سـرباز هسـتیم که سـاخی می شـویم. 
آخـر مـا باید دین بـرادری بـزرگان خـود را بپردازیم. 
راسـتی بـه مادرم چیـزی نگویـی. فقط بگـو فرزندت 
مسـافر شـده، مسـافر راه سـرگردان و تا برگشتن اش 
زنـده نخواهی بـود. فرامـوش نکنی که آخرین بوسـه 
را از میان گیسـوان خاکستری پیشانی اش برداری. به 
کودکانـم بگـو پدر را کسـانی  کشـتند که نه دشـمن 
بودنـد و نه دوسـت، بـرادر بودند. از ایـن رو مرگ پدر، 
مـرگ یـک »دیوانـه« اسـت. یـک مـرگ احمقانـه! 
ربوده انـد،  را  زنده گـی  معنـای  کـه  دیوانه هایـی 
یک بـاره همه چیـز را به هـم زدنـد. به هرکسـی کـه 
نفـس می کشـید، شـلیک کردنـد. آنـان سـینۀ پـدر 
را شـکافتند. ای کاش در سـنگر شـهید می شـدم. ای 
کاش ُدرفـش میهـن را در دسـت می داشـتم و خونم 
باغچـۀ بـاغ مـا را آب یـاری می کـرد و درختان سـیب 
باغچـۀ مـا شـگوفه می کردنـد و رنگیـن می شـدند و 
هـر بـاری کـه بچه هـای مـا بـر درختـان سـیب بـاال 
می شـدند، رگ هـای خونیـن درخـت را می دیدنـد و 

مـرا در آغـوش می کشـیدند.
عزیـزم، مـن هیچ گاهـی قـدر محبت تـرا ندانسـته ام. 
همسـری که لباس های چرگینم را از سـنگر شسـتی 
و خانـه گک گلـی ام را روفتـی. نمی دانـم چقـدر دلـم 
برایـت تنـگ شـده. امـروز چشـمانت همـۀ آسـمان 
بلـخ را پُـر کـرده. می خواهـم قبـل از رفتـن، تـا دلـم 
کنـم.  نـگاه  بـه چشـمانت  و  ببوسـمت  می خواهـد 
مـرا ببخـش، بـرای تنهـا ماندنـت. مـرا ببخـش کـه 

هیچ گاهـی نگفتمـت »دوسـتت دارم«. 
ای کاش امـروز بـا خاطـر آرام می رفتـم. نمی دانم چه 
بایـی بر سـر شـما خواهـد آمـد. ای کاش پـدر زنده 
می بـود. پـس از مرگـم بـه خانـۀ فرمانـده بـرو. خانم 
کـن.  را شست وشـو  لباس های شـان  دارد.  مهربانـی 
جنـراالن تنخـای خوبـی دارنـد. چـاره ات می شـود. 
خودت را معرفی کن، بگو همسـر شـهید بلخ هستی، 
همسـر شـهید موال علـی، شـاید کمک کند. راسـتی 
هرگاهـی آرامگاهـم را پیـدا کـردی، بـا لباس هـای 
سـبزت بیـا، رنگ سـبز بـا چشـمان سـیاهت، دنیای 

عاشـقانۀ من اسـت.
دوست دارت
شهید بلخ

 دستگیر روشنیالی
فرديت د خپل ځان په انتخاب کي دی 

د ټولنـي د پرمختـگ او خپلواکـي پـه لـور يـو بنيـادي اصل 
“ فرديـت” دی. انسـان د ژونـد پـه ټولـو برخـو کـي د فرد په 
توگـه ځـان ښـيي يـا هر انسـان يـوازي پـه فرديت کـي ځان 
څرگنـدوي. انسـان د فردي ځانگړتيـاو، وړتيـاو او کفايت په 
مرسـته خپـل شـخصيت جـوړوي او هويت ترالسـه کوي. 
نـن پـه نړۍ کي فرد د سياسـي، ټولنيـز او قانوني تفکر محور 
دی او دا دفـرد ازادي او حقونـه دي چـي حاکميـت پـه پښـو 
دروي او واک تـه قانونيـت ورکـوي. اصلـي حاکميـت هغـه 
را څرگنـد شـو چـي فـرد وپيږنـدل شـو او د فرديـت درناوی 

وشو. 
فرديـت د ځـان پـه انتخاب کـي دی او د ځان انتخـاب د بل 
انتخـاب هم اسـانوي او انتخـاب خپلواک فکـر ته ضرورت 
لـري. کـه زه د خپـل انتخـاب خپلواکـي و نه لرم، بـل به څه 
ډول انتخـاب کـړم. د يـوه فرد په توگـه زه حق لرم چـي زه يم 
او دا د مـا انتخـاب دی. تـه هـم د دا ډول انتخـاب کولو حق 
لـري... د فرد د همـدي حقونو خونديتـوب دی چي په ټولنه 
کـي دواړه ازادي او برابـري بسـيا کـوي . مـوږ د هر ځانگړی 
وګـړی د ازادی او د هـر ځانگـړی وگـړی د خپلواکي په زمانه 
کـي ژونـد کـوو او ازادی د خشـونت، کيني او ځيـل کولو په 

ځـای د نورو پـه تحمل کولـو کي دی.

ACKU
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د ننګرهـار چارواکـي وايـي، د داعـش ډلـې پرضد 
پوځـي عمليـات  هـم  کـې  ولسـواليو  نـورو  پـه  بـه 

وشي.
د ننګرهـار واليتـي اداره وايـي، پـه اچين ولسـوالۍ 
کـې د امريکايـي ځواکونـو لـه خـوا د لـوى بـم لـه 
غورځولـو وروسـته د داعـش ډلـې پرضـد په نورو 

سـيمو کـې هـم پوځـي اقدامات شـوي دي.
دا څرګندونـې پـه داسـې حـال کـې کېـږي چـې د 
ننګرهـار د والـي محمـد ګالب منـګل پـه مشـرۍ 
د دغـه واليـت مخـورو، دينـي عالمانـو او قومـي 
مشـرانو پـرون پـه ارګ کـې لـه ولسمشـر محمـد 
اشـرف غنـي سـره د ننګرهار پر وضعيـت او هلته 

د داعـش او نـورو دولـت ضـد ډلـو خـالف د نـورو 
پوځـي اقداماتـو پـر اړتيـا خبـرې وکـړې.

د ولسمشـر مرسـتيال ويانـد دوا خـان مينـه پال تېره 
شـپه پـه دې اړه ازادي راډيـو تـه وويل:

دواخـان مينـه پـال: »ټولـو قومـي مشـرانو پـه يـوه 
خولـه وويـل چې دوى د داعش او ترورېزم سـره د 
مبـارزې پـه برخه کې هر ډول قربانۍ ته تيار دي، 
د افغانسـتان ولسمشـر ترورېزم يوازې د افغانسـتان 
لپـاره نـه بلکـې د سـيمې او نړۍ لپـاره خطر وباله، 
پـه دې برخـه کـې يـې د دولـت جـدي اقـدام چـې 
لپـاره دى، څرګنـد کـړ”. د ترورېـزم د سـرکوب 

د ارگ پـه اعالميـه کـې ويـل شـوي چې پـه پرونۍ 

کتنـه کـې قومـي مشـر ملـک عثمـان د ننګرهـار په 
شـپږو ولسـواليو کـې د داعـش ډلـې ظلمونـه يـاد 
کـړل او ويـې ويـل که ولـس د دې ډلـې مخنيوى نه 

واى کـړى، دا ډلـه بـه تـر دې ال غښـتلې وه.
د ننګرهـار دغـه مشـران پـه داسـې حـال کـې لـه 
ولسمشـر سـره ګـوري چـې امريکايـي ځواکونـو ٩ 
ورځـې مخکـې پـه اچيـن ولسـوالۍ کـې د داعـش 
ډلـې پـر پنـاه ځايونـو تـر ټولـو لـوى خو غيـر اټمي 

بـم وغورځـاوه.
د ننګرهـار چارواکـي وايـي، پـه هغـه پېښـه کـې د 

داعـش ډلـې څـه کـم ١٠٠غـړي وژل شـوي دي.
د ننګرهـار د والـي ويانـد عطـاهللا خوګياڼـى وايـي، 
پـه اچيـن ولسـوالۍ کې تـر هغه بمي بريد وروسـته 
په نورو ولسـواليو کې هم د داعش ډلې د جنيګاليو 

پرضـد پوځي عمليات شـوي دي.
نومـوړي زياتـه کړه: "پـه نازيانو ولسـوالۍ کې هم 
د داعـش پـر مرکـز ]څو ورځې مخکـې[ يو هوايي 
بريد وشـو چې هلته د دې ډلې ٧ وسـله وال ووژل 
شـول چـې ډېـرى يـې بهرنيـان وو، د حمـزه په نوم 
دغـه عمليـات د ننګرهـار پـه هغـو ولسـواليو کـې 
کېـږي يـا پيـل شـوي، چـې هلتـه د داعـش حضـور 
وي، پـه ټولـه کـې مـوږ د داعـش د لـه منځـه وړلـو 
لپـاره پوځـي عمليـات پيـل کـړي دي، هرځـاى کـې 
چـې داعـش حضـور ولـري، هلتـه بـه ځمکنـي او 
هوايـي عمليـات کېـږي، دم ګـړى مـو پـه چيـن کـې 
ځمکنـي عمليـات روان دي، خـو هوايـي عمليـات 
مـو پـه نازيانـو، هسـکه مېنه او هغو سـيمو کې چې 

داعـش حضـور ولـري، ترسـره کېږي”.
د امريـکا دفـاع وزيـر جيمـز متېس ويلـي د امريکا 
دفـاع وزارت بـه دا راز افشـا نـه کـړي چـې پـه 
اچيـن ولسـوالۍ کـې تـر ټولـو لـوى غيـر اټمـي بـم 

څومـره تلفـات اړولـي دي.
د افغانسـتان پوځـي مقامات وايـي، په دې حمله کې 
د داعش په شـا او خوا سـلو وژل شـويو غړيو کې 

د هغـوى مهـم قوماندانان هم شـامل دي. 

خوګیاڼی: 

تر اچین وروسته نورو ولسوالیو کې هم 

داعش ضد عملیات پیل شوي

کمیسیون انتخابات:

 انتخابات مجلس نماینده گان امسال برگزار می شود

سال  جریان  در  می گویند  کمیسیون  این  مسووالن 
در  نماینده گان  مجلس  انتخابات  خورشیدی،  جاری 
برقی  طرح  روی  کار  دلیل  به  اما  می شود،  برگزار  کشور 
رأی دهی،  پروسۀ  و  رأی دهنده گان  نام  ثبت  ساختن 
انتخابات مشخص نیست. این   تاهنوز زمان معین برگزاری 

تیم های  که  می گوید  انتخابات  کمیسیون  دبیرخانۀ  رییس 
تخنیکی روی این سامانه کار می کنند و با عملی شدن این 
برنامه، زمان برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان مشخص 
شده و از تقلب در پروسه انتخابات نیز جلوگیری خواهد شد.
بـا این حـال، رییـس دبیرحانۀ کمیسـیون انتخابـات تأکید 
می کنـد کـه بـرای جلوگیـری از تقلب هـای احتمالـی در 
انتخابـات آینـده، از تقرری دوبـاره افرادی کـه در تقلب های 
گسـترده انتخابات هـای گذشـته دسـت داشـتند، در ایـن 

کمیسـیون جلوگیـری می شـود.
امام محمـد وریمـاچ رییـس دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابات 
می گویـد: خیلـی از این افـراد به ارگان های عدلـی و قضایی 

شـده اند. معرفی 
از اصاحـات گسـترده در کمیسـیون های  وریمـاچ  آقـای 
انتخاباتی سـخن می گوید و تأکید مـی ورزد که از تقلب های 
گسـترده که انتخابات گذشتۀ ریاسـت جمهوری را به بحران 

کشـاند در آینـده جلوگیری خواهد شـد.
باورهـا بـر ایـن اسـت، تـا زمانـی کـه دسـت سیاسـیون از 
پروسـه  در  تقلـب  از  نشـود،  کوتـاه  انتخابـات  کمیسـیون 

نخواهـد شـد. انتخابـات جلوگیـری 

مسـووالن دادسـتانی ُکل افغانستان می گویند 
گام هـای جـدی بـرای تطبیق حکـم محکمه 
بـر رییـس پیشـین شـورای والیتـی هـرات 
برداشـته شـده و الـی تطبیق کامـل آن ادامه 

یافت. خواهـد 
اداره  ایـن  سـخنگوی  رسـولی  جمشـید 
می گویـد کـه وزارت داخلـه افغانسـتان اخیراً 
بـا فرسـتادن مکتوبی بـه آنان اطمینـان داده 
اسـت کـه کامـران علی زایی در توقیف به سـر 

می بـرد.
او گفته اسـت که اداره دادسـتانی ُکل با حفظ 
اسـتقالیت اش مطابـق به قانون بـا این قضیه 

برخـورد خواهد کرد.
سـخنگوی دادسـتانی ُکل می گویـد: “اخیـراً 
مکتـوب وزارت داخلـه به ادارۀ دادسـتانی ُکل 
و همچنـان دادسـتانی اختصاصی مرکز عدلی 
و قضایـی مواصلت ورزیـده و از تحت نظارت و 
توقیـف بـودن متهم قضیـه کامـران علی زایی 
بـرای ما اطمینـان داده ما در قبـال این قضیه 
مانند سـایر قضایـا برخورد قانونـی را خواهیم 

داشت.”
علی زایـی  کامـران  کـه  حالی سـت  در  ایـن 
رییـس شـورای والیتـی هـرات یـک هفتـه 
پیـش، یک مـاه پس از آن که حکم بازداشـت 
تسـلیم  در هـرات  را  اش صـادر شـد خـود 

پولیـس کـرد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سـنگین 

اداری در کابـل کامـران علی زایـی را  فسـاد 
بـه جـرم سـوء اسـتفاده از صاحیـت هـای 
وظیفه یـی در غیابش به دو سـال و شـش ماه 

حبـس محکـوم کرد.
تأخیـر در بازداشـت کامران علی زایـی پس از 
صـدور حکـم محکمه انتقـادات و واکنش های 
پیگیـری  در  قاطعیـت  عـدم  بـر  مبنـی  را 
پرونده هـای مقامـات و عدم تطبیق یک سـان 
قانـون بـاالی همه اتباع افغانسـتان بـه همراه 

داشت.
شـورای  رییـس  شـدن  تسـلیم  از  پیـش 
بـه  هوادارانـش  از  شـماری  هـرات،  والیتـی 
گونـۀ مسـلحانه دسـت بـه تظاهـرات زدنـد و 
شـاهراه های منتهی به شـهر هرات را بسـتند.

رییـس شـورای والیتـی هـرات دلیل تسـلیم 
شـدنش را احتـرام به رییـس حکومت وحدت 
ملـی عنوان کـرده و فیصله محکمـه را خاف 

قانـون و غیر عادالنه دانسـته اسـت.
از سـوی هـم، محمد عبـده عضو کمیسـیون 
عدلـی و قضایی مجلـس نماینده گان می گوید 
کـه اجـراآت ابتدایـی در ایـن مـورد صـورت 
گرفتـه، امـا به گفتـۀ او باید جدیت بیشـتری 

به خـرج داده  شـود.
او گفـت مـردم انتظـار دارنـد حکـم نهایـی 
طبـق پرونـده ترتیب شـده بـه گونـه عادالنه 

برکامـران علی زایـی تطبیـق شـود.
او گفت: “رییس شـورای والیتی هرات را وادار 

کردنـد که بـه محکمه حاضر شـود و دفاعش 
را انجـام دهـد، مردم افغانسـتان انتظـار دارند 
صـدور حکـم عادالنـه و منصفانـه بـر مبنـای 
دوسـیه ترتیب شـده از سـوی قضا افغانستان 
صـورت بگیرد، تـا زمانی که ارگان هـای عدلی 
قانـون  چارچـوب  در  این کشـور  قضایـی  و 
برخـورد شـان را اعیـار نسـازند، بـی اعتمادی 
مردم نسـبت بـه این ارگان ها رو به روز بیشـتر 

خواهد شـد.”
 در ایـن حـال، خالـد سـادات آگاه مسـایل 
حقوقـی و سیاسـی می گویـد، اگـر حکومـت 
نتوانـد حکـم نهایـی را بـر مقامـات محکـوم، 
تطبیـق کند در بخش مبارزه با فسـاد در بُعد 
داخلـی و خارجـی نـاکام ثابـت خواهد  شـد.

آقـای سـادات به این باور اسـت کـه حکومت 
بایـد در تطبیـق قانون ارادۀ جدی نشـان داده 
و مصلحت هـا را در ایـن مـورد در نظر نگیرد.

دادستانی ُکل:

حکم محکمه باالی علی زایی تطبیق خواهد شد
از کشـته شـدن ۵۸  ملـی  دفـاع  وزارت 
دهشـت افگن در نبـرد با نیروهـای دفاعی 
و امنیتی کشـور در ۲4 سـاعت گذشته در 

عملیات هـای مختلـف خبـر می دهـد.
جمـع  در  کـه  می گویـد  وزارت  ایـن 
از  تـن   4۲ کشته شـده،  دهشـت افگنان 
انـد. نیـز شـامل  داعـش  اعضـای گـروۀ 

ایـن وزارت بـا نشـر خبرنامه یـی کشـته 
را  داعـش  اعضـای  از  تـن   4۲ شـدن 
بیـن  در  کـه  می گویـد  و  می پذیـرد 
کشته شـده گان اتبـاع خارجـی ایـن گروه 

بوده انـد. شـامل  نیـز 
بـه اسـاس خبرنامـه، در جریـان عملیـات 
نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور کـه 
به خاطـر سـرکوب دهشـت افگنان صورت 
گرفتـه بـود، 9 تـن دیگـر از تروریسـتان 
زخمـی و دو نفر آن ها دسـت گیر شـده اند.

وزارت دفـاع ملـی هم چنـان خاطر نشـان 

سـاخته  کـه در جریـان ایـن عملیـات که 
بـه حمایـت قوت هـای توپ چـی و هوایی 
صـورت گرفتـه، ۵ عـراده موتـر، 4 عـراده 
موتـر سـایکل، ۷ بـوری مـواد انفجـاری و 
یـک میـل راکـت نیز بـه دسـت نیروهای 

دفاعـی و امنیتـی کشـور افتاده انـد.
تـن  دو  مطبوعاتـی،  اعامیـه  بنیـاد  بـر 
زندانـی هم چنان از قید طالبـان در والیت 

آزاد شـده اند. قنـدوز 
بـه اسـاس آمـار خبرنامـه، هراس افگنـان، 
والیت هـای  در  را  تلفـات  زیادتریـن 
ننگرهـار، قنـدوز و میـدان وردگ دیده اند.

در  داعشـی   4۲ شـدن  کشـته   گـزارش 
حالـی از سـوی وزارت دفـاع ملـی به نشـر 
والیـت  والـی  سـخن گوی  کـه  می رسـد 
ننگرهـار پیش از چاشـت دیـروز گفته بود 
کـه ۲۸ تن از اعضای گـروۀ داعش در این 

کشته شـده  اند. والیـت 

4۲ داعشی در جمع ۵۸ دهشت افگن 

کشته شد ACKU




