
دکتر سپنتا:

لویه جرگه راه گشا است

هرگاهآسایش،درازمدتوبیدلیلباشد،بهتنبلیمیگراید.

بتهوون

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامةصبحافغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com
سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2151  د  و  شنبه     6قو س /   آ   ذ  ر     y    1396   9 ر بیع اال و ل     y 1439  27 نوامبر     2017

بـه  نماینـده گان  مجلـس  اعزامـی  هیـأت 
بدخشـان از فسـاد در اعاشـۀ پولیـس ایـن 

می دهـد. خبـر  والیـت 
نظیفـه ذکی، نماینـده مردم کابـل در مجلس 

نماینـده گان کـه در رأس هیـأت کمیسـیون 
والیـت  بـه  نماینـده گان  مجلـس  دفاعـی 
وضعیـت  کـه  می گویـد  آمـده،  بدخشـان 
اعاشـۀ پولیـس ایـن والیـت بسـیار خـراب 

ست ا
پولیـس  دسـتگاه  در  فسـاد  او،  گفتـه  بـه 
ولسـوالی ها  از  شـماری  در  شـده  سـبب 
پولیـس  نیروهـای  امنیتـی،  پاسـگاه های  و 
بـه دلیـل نبـود مـواد غذایـی از حقـوق و 
بانـو  کننـد.  هزینـه  امکانـات شخصی شـان 
مـواد  مـوارد  برخـی  در  می گویـد،  ذکـی 
اعاشـۀ فاسـد بـه نیروهـای امنیتی فرسـتاده 

. می شـود
امـا عبـداهلل ناجـی نظـری، عضـو شـورای 
والیتـی بدخشـان می گوید که دلیل اساسـی 
تمرکـز  پولیـس،  مشـکالت  گسـترده گی 
حوالـۀ مـواد اعاشـه  در اداره تـدارکات ملی 

. ست ا

بـه گفتـۀ رییـس شـورای والیتی بدخشـان، 
پولیـس  اعاشـه یی  مـواد  قراردادی هـای 
دست به دسـت  بدخشـان  تـا  پایتخـت  از 
می شـوند و تـا رسـیدن بـه اداره فرماندهـی 
باقـی  چیـزی  آن  از  بدخشـان،  پولیـس 

نـد. نمی ما
پولیـس  فرمانـده  آقسـای،  عبدالخالـق 
بدخشـان نیـز می گویـد که در بخـش اکمال 
بـه ویـژه اعاشـۀ نیروهای پولیس مشـکالت 
بسـیار زیـاد اسـت و بیشـتر مواد اعاشـه یی 
پولیـس از طریـق قرضـه تأمین می شـود. به 
گفتـه او، برنامه هـای اکماالتی دو تا سـه ماه 
زمـان  می گیـرد و قراردادهـا در وقـت معین 

آن حوالـه نمی شـود.
هیـأت بررسـی کمیسـیون دفاعـی مجلـس 
نماینـده گان کـه از یـک هفتـه بـه این سـو 
در بدخشـان بـه سـر می بـرد، مدعـی اسـت 
کـه اسـناد و مدارک زیـادی مبنی بـر وجود 
پولیـس  اعاشـۀ  اجـرای  رونـد  در  فسـاد 
گـردآوری شـده و قرار اسـت تا هفتـۀ آینده 
در ایـن مـورد با مسـؤوالن حکومت مرکزی 

گفت وگـو کنـد.

کــرزی: 

امریکا و پاکستان بزرگترین 

مانع صلح در افغانستان هستند

از  شـدیدا  افغانسـتان  سـابق  رییس جمهـوری 
امریـکا و جنـگ بـا تـرور آن کـه تنهـا موجـب 
برانگیخته شـدن خشـم مردم شـده، انتقـاد کرد. 
بـه گفتـه او، واشـنگتن همچنان نیـاز دارد که با 

مسـکو، پکـن و تهـران همـکاری کند.
اقدامـات ایـاالت متحـده امریـکا و متحدانـش 
در  شـدیدی  انتقـادات  بـا  افغانسـتان  در 
سراسـر جهـان مواجـه اسـت. حامـد کـرزی، 
رئیس جمهـوری سـابق افغانسـتان کـه بـا نـام 
»عروسـک امریـکا« هم شـناخته می شـود، تاکید 
کـرد ۱۶ سـال جنـگ بـا تـرور هـم منجـر بـه 

نشـد. در کشـورش  بهبـود شـرایط 
کـرزی بـه روزنامـه بیلـد آلمـان گفـت، داعش 
اسـت  افغانسـتان  در  »در حـال رشـد«  اکنـون 
و  امریـکا  سیاسـت  مسـتقیم  »نتیجـه  ایـن  و 
حضـور امریـکا« در افغانسـتان اسـت. او افزود: 
ایـن جنـگ بـا تـرور هنـوز هـم مایـه خشـم 
افغان هاسـت. امریکایی هـا در کنار پاکسـتانی ها 
بیـن  صلـح  رونـد  بـرای  موانـع  بزرگتریـن 

هسـتند. افغان هـا 
ایـن مقـام سـابق افغانسـتان افـزود: بـه منظـور 
ائتـالف  یـک  بایـد  تروریسـم،  بـا  مقابلـه 
اسـت  الزم  می گرفـت.  شـکل  بین المللـی 
مثـل روسـیه،  بزرگـی  قدرت هـای  بـا  امریـکا 
چیـن و ایـران همـکاری کنـد تـا موفـق شـود 
چـرا کـه حضـور امریـکا موفـق نبـود و تنها به 

زد. دامـن  افراطگرایـی 
رییس جمهـوری سـابق افغانسـتان کـه از ۲۰۰۱ 
همچنیـن  بـود،  قـدرت  راس  در   ۲۰۱۴ تـا 
سـال  چنـد  در  کـه  کـرد  متهـم  را  واشـنگتن 
گذشـته طرح هایـی را بـرای دولت-سـازی در 
افغانسـتان دنبـال کـرد کـه تنهـا موجـب ایجاد 
نیروهـای  آن  طبـق  و  شـده  مـوازی  سیسـتم 
نقـض  کشـور  ایـن  در  را  قوانیـن  امریکایـی 
کردنـد. کـرزی گفـت: آنهـا همچنین بـه رقابت 
بـا نیروهـای امنیتـی افغانسـتان پرداختنـد و بـه 

شـدت بـه فسـاد دامـن زدنـد.
و  واشـنگتن  کـه  حالـی  در  و  کـرد:  تاکیـد  او 
تـا  نکردنـد  تـالش  هرگـز  امریـکا  نخبـگان 
دربـاره اتهـام مداخلـه روسـیه در انتخاباتشـان 
در  امریـکا  بیندازنـد،  راه  بـه  جنجـال  و  جـار 
سیسـتم انتخاباتـی مـا دخالـت کـرد و دولتی را 
بـه وجـود آورد که از قانون اساسـی افغانسـتان 

نمی کنـد. تبعیـت 

فساد گسترده در اعاشۀ پولیس بدخشان
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کـه  یُمـِن همـان کشـورهایی  بـه  حـاال دسـت کم 
امریـکا مخالـِف حضـور آن هـا در سـوریه بـود و 
سـبب  کشـورها  ایـن  موجودیـِت  کـه  می گفـت 
تداوم جنگ این شـده اسـت، داعش در کشـورهای 
سـوریه و عـراق بـه شکسـت انجامیـده و تقریبـًا 
هیـچ منطقـۀ اسـتراتژیک و مطمینـی را در اختیـار 
نـدارد. امـا بیـرون شـدن داعـش از سـوریه و عراق 
دل خوش کننــده  خبـری  می توانـد  کـه  همان قـدر 
همـان  بـه  باشـد،  کشـور  دو  ایـن  مردمـاِن  بـرای 
میـزان می توانـد بـرای مـردم افغانسـتان نگران کننده 
تلقـی شـود. هرچنـد پایـگاه و خاسـتگاه خالفـت 
به ویـژه  و  عربـی  کشـورهای  )داعـش(،  اسـالمی 
عـراق و سـوریه در منطقـه اسـتند، امـا بـه دلیـل 
نـوع مأموریتـی کـه این گـروه تروریسـتی از آن دم 
می زنـد، می توانـد خطـری بالقـوه و بالفعـل بـرای 

افغانسـتان و دیگـر کشـورهای همسـایه باشـد.
 ایـران شـاید بیشـتر از همـه ایـن خطر را احسـاس 
کـرده و از همیـن حـاال بـه فکـر برخـی تمهیـدات 
بـرای جلوگیـری از نفـوذ آن اسـت. روسـیه نیز که 
بـه همـکاری ایـران موفـق به بیـرون رانـدِن داعش 
از سـوریه شـد، ولـی حـاال بایـد منتظـر تبعـاِت آن 
در نزدیکـی مرزهـای خـود باشـد. افغانسـتان البتـه 
در میـان کشـورهای منطقـه، شـکننده ترین وضعیت 
را بـه دلیـل شـرایط غیرقابـل کنتـرول آن تجربـه 

می کنـد. 
داعـش در طـول سـه سـال گذشـته، خـالف بـاور 
برخـی سیاسـت مداراِن کشـور که می گفتنـد داعش 
کنـد،  پیـدا  نفـوذ  نمی توانـد  افغانسـتان  داخـل  در 
نشـان داد کـه بـه انـدازۀ کافـی از توانایـی رخنـه 
در قلمـرِو ایـن کشـور برخـوردار اسـت. برخـی از 
سیاسـت مـداران و از جملـه رییـس حکومِت فعلی 
و رییـس جمهـوری قبلـی، ایـن دیـدگاه را ترغیب 
می کردنـد که فضـای افغانسـتان بـرای داعش محل 
همین هـا  امـا  نیسـت،  گسـترش  و  نفـوذ  مناسـب 
حـاال از حضـور گروه هـای متعـددِ تنـدرو در خاک 
افغانسـتان و از جملـه داعش ابـراز نگرانی می کنند. 
آیـا پایـان یافتـن کار داعـش در سـوریه و عـراق 
افغانسـتان  خـاک  در  آن  بیشـتر  نفـوذ  معنـای  بـه 
خواهـد بـود؟ آیـا افغانسـتان در آینـدۀ نزدیـک بـه 
دسـت شورشـیان داعش، بـه سـوریه یی دیگر مبدل 

خواهـد شـد؟ 
بسـیاری ها  ذهـِن  روزهـا  ایـن  سـوال هایی  چنیـن 
را در افغانسـتان بـه خـود مشـغول داشـته اسـت. 
کـه  می هراسـند  ایـن  از  افغانسـتان  در  بسـیاری ها 
مـوج پراکنـده شـدِن داعـش در خاسـتگاه های آن، 
پـای ایـن گـروهِ متـواری را بـه افغانسـتاِن متشـنج 
و درگیـر نابسـامانی های امنیتی بکشـاند. افغانسـتان 
البتـه از آغـاز پیدایـش گـروه داعـش، مـورد توجه 
ایـن گروه بـوده و از همـان آوان پیدایـش، می توان 
حضـور آن را در برخـی مناطـق کشـور حـس کرد. 
افغانسـتان هـم بـه دلیل فضـای آشـوب زده و هم به 
دلیـل نزدیکـی بـا برخـی کشـورهایی کـه می توانند 
بـرای داعـش بـه عنـوان هدف هـای بعـدی مطـرح 
باشـند، مـورد توجـه بوده اسـت. البته در ایـن میان، 
پاکسـتان نیـز از نفـوذ و حضـور داعـش در کشـور 
خـود بـه هـدِف ورود بـه افغانسـتان اسـتقبال کرده 
اسـت. همیـن اکنـون گروه هایـی از داعـش کـه در 
برخـی مناطـق مـرزی افغانسـتان فعالیـت می کننـد، 
از طریـق پاکسـتان وارد ایـن مناطـق شـده انـد و به 
محـض روبـه رو شـدن بـا نیروهـای امنیتی کشـور، 
پنـاه  مـرز  طـرف  آن  از  بخش هایـی  بـه  دوبـاره 

می برنـد. 
داعـش بـرای افغانسـتان پـس از ایـن، فقـط یـک 
خطـر بالقـوه نمی تواند باشـد. حاال که سـنگینِی بار 
داعـش از شـانه های عراق و سـوریه به میـزان قابل 
توجهـی کاسـته شـده، ایـن بـار می تواند به سـمِت 
افغانسـتان تغییـر جهـت دهـد. تحـرکات داعش در 
والیت هـای شـرقی کشـور کـه در برخـی مـوارد با 
واکنـش جـدِی نیروهـای امنیتـی و حتـا امریکایـی 
مواجـه شـده، می توانـد بـه عنـوان زنـگ خطـری 
بـرای گسـترش حـوزۀ فعالیِت ایـن گروه بـه دیگر 

نقاط کشـور باشـد. 
همیـن حـاال رد پـای داعش در بسـیاری از حمالت 
کشـور  والیت هـای  برخـی  و  کابـل  در  انتحـاری 
بـه  را  تالش هایـی  داعـش  گـروه  اسـت.  پُررنـگ 
هـدف ایجـاد تقابل هـای مذهبی در کشـور صورت 
داده و در مـواردی هـم موفـق شـده کـه ذهنیت هـا 
را بـه سـمت ایـن نـوع از درگیری هـا کـه می توانند 
به شـدت بـرای افغانسـتان زیان بـار تمام شـوند، به 
دسـت آورد. حمله بر مسـاجد شـیعیان، از بارزترین 

کـه  اسـت  بـوده  کشـور  در  داعـش  فعالیت هـای 
تلفـات و قربانی هـای زیـادی را بـه بـارآورد. اگـر 
نفـرات مسـلِح این گـروه با انسـجام بیشـتری وارد  
افغانسـتان شـوند، بـدون شـک جنـگ فعلـی را بـه 
سـمتی خواهنـد بـرد کـه مهـار آن به آسـانی میسـر 

شـد.  نخواهد 
و  بایـد جـدی گرفـت  از حـاال  را  داعـش  خطـر 
بـرای آن، تدابیـر الزم را انجام داد. دولت متأسـفانه 
بـرای  سـطحی  اقدام هایـی  مصـروف  همچنـان 
در  وارد شـدن  بـه هـدف  طالبـان  کـردِن  متقاعـد 
گفت وگوهـای صلـح اسـت و چندان خطـر داعش 
را جـدی تلقـی نکـرده اسـت. عـدم توجـه بـه این 
بـرای  را  ویرانگـری  پیامدهـای  می توانـد  مسـأله 
افغانسـتان رقـم زنـد. ایـن کشـور همیـن حـاال نیز 
از ناامنی هـای گسـترده رنـج می بـرد و اگـر داعـش 
بـا قـدرت بیشـتر خود را نشـان دهـد، بعیـد به نظر 
می رسـد که دولـت بتواند مانـع فعالیت هـای بعدِی 

ایـن گروه شـود. 
از سـوی دیگـر موضـوع نگران کننـده این اسـت که 
احتمـال همکاری هایـی از دروِن حکومـت بـا گروه 
داعـش هرازگاهـی مطـرح می شـود. امـا ایـن نـوع 
سـخنان چقـدر جـدی و واقعـی انـد؟... برخـی از 
اعضـای مجلـس نماینده گان به شـمول معـاون اوِل 
ایـن مجلـس مدعی انـد که داعـش به وسـیلۀ افراد 
قدرتمنـدی در دسـتگاه حکومت حمایت می شـود. 
ایـن افـراد حتـا نام هایـی را بـه زبـان می آورنـد که 

می توانـد واقعـًا نگران کننـده باشـد.
نخسـتین  همـان  از  داعـش،  از  حمایـت  بحـث   
سـال های حضـورِ ایـن گـروه در افغانسـتان مطرح 
بـوده و ایـن روزهـا بیشـتر از گذشـته بـه بحـث 
داِغ روز تبدیـل شـده اسـت. معـاون مجلـس حتـا 
می گویـد کـه اسـنادی در اختیار دارد کـه این رابطه 
را برمـال می سـازد. امـا متأسـفانه دولـت در برابـر 
چنیـن اتهام هایـی خاموشـی اختیار کرده اسـت. آیا 
سـکوت نشـانۀ تأییـد اسـت و یـا مسـایِل دیگـری 
مطـرح اند کـه در حال حاضـر مانـع واکنش دولت 

بـه ایـن موضـوع می شـود.
 بـه هـر حـال، داعـش بـرای افغانسـتان مسـأله یی 
جـدی می تواند باشـد و بایـد از همین حـاال در پی 
کاهش قدرت و نفوذ آن در کشـور بود. در غیر آن، 
فـردا معلـوم نیسـت کـه بـر افغانسـتان چـه خواهد 
آمـد؛ آیـا ایـن کشـور بـه سـوریه یی دیگـر تبدیـل 

می شـود؟!
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احمــد عمران

افغانستان؛
پایگاه بعـدی داعـش!

 

اسـارِت  داسـتاِن  از  سـال  چندیـن  گذشـِت  از  پـس 
توقیـف،  و  توزیـع  بـرزخ  در  الکترونیکـی  شـناس نامه های 
طبیعی سـت کـه برخـی از مـردم و حتـا نخبـه گان سیاسـِی 
کشـور در این   مورد، از آن حالِت اشـتیاق و حساسـیت، دچار 
یـأس و رخـوت و بی تفاوتی شـده باشـند و با خـود بگویند: 
هرچـه می خواهـد  شـود، بشـود و هـر طـرح و نقشـه یی کـه 
حکومـت و برخـی حلقـاِت متعصـب و متقلـب بـرای ایـن 
پروسـۀ ظاهـراً ملـی دارنـد، پیـاده کننــد؛ مـا عطایـش را بـه 

لقایـش بخشـیدیم! 
امـا بایـد بـه همـۀ آن هایـی کـه احتمـاالً دچـار ایـن حـس و 
حالـت شـده اند، گفـت کـه توزیـع شـفاِف شـناس نامه های 
برقـی، زیربنــای هـر نـوع توسـعه و انکشـاِف اجتماعـی و 
اقتصـادی در کشـور اسـت، امـا از آن مهم تر، بحـث هویت و 
پذیـرِش متسـاهالنۀ آن در افغانسـتاِن خشـونت زده اسـت که 
می تـوان آن را سـکوی جهـش به سـمِت ثبات و نوسـازی در 

تمـام عرصه هـا دانسـت. 
شـناس نامه های  قانونـِی  و  عادالنـه  شـفاف،  توزیـِع  بحـث 
برقـی چنـان برای اعتالی افغانسـتان و زیسـِت مسـالمت آمیِز 
همـۀ سـاکنانش حیاتی اسـت که مـی ارزد برای آن سـختی ها 
و تکالیفـی فراوان تـر از آن چـه گذشـته اسـت نیـز بـه جـان 
خریـد. شـاید یکـی از کوچک تریـن نشـانه های اهمیـِت این 
موضـوع، دشـمنی بسـیاری از حلقـات در داخـل و بیـرون از 
حکومـت بـا توزیـع آن بـر اسـاِس قانـون توشیح شـدۀ ثبـت 
احـوال نفـوس باشـد. وقتـی کسـانی کـه بـر موضـِع ناحق  و 
عالیـِق تمامیت خواهانۀشـان پـای می فشـارند، مسـلم اسـت 
کـه انگیـزۀ مقاومـت و مبـارزه بـرای آنانـی کـه موضع شـان 
بایـد  صدچنـد  اسـت،  عدالت طلبانـه  عالیق شـان  و  برحـق 

گردد. 
یقینـًا اصـرار بر سـِر مهندسـِی هویـِت شـهروندان و تغییر آن 
بـه یـک هویـِت خـاص، نه تنهـا با منطـِق دنیـاِی امـروز برابر 
نیسـت، بلکـه جوامـِع دچـار بحـراِن اعتمـاد مانند افغانسـتان 
این کـه همـه  کامـل سـوق می دهـد.  بـه سـمِت سـقوط  را 
حـق دارنـد هویت هـای قومـی و زبانـی خویـش را در دایـرۀ 
احتـرام متقابـل حفـظ کنند، جـزِو الفبـای زنده گـی در دنیای 
مـدرن و حتـا جهانی شـده اسـت. حکومـت بایـد ایـن الفبـا 
را بیامـوزد و بـه غم نامـۀ شـناس نامه های برقـی پایـان دهـد. 
قانـون شـناس نامه های برقـی در چـوکات قانون ثبـت احوال 
نفـوس، از طـرف مجلـس نماینـده گان تصویب شـده و آقای 
غنـی رییـس  دولـت نیـز آن را توشـیح کـرده و هیـچ طـرِح 

دیگـری در برابـِر آن پذیرفتنـی نیسـت. 
یقینـًا توزیع نشـدِن شـناس نامه های برقـی، بـه طریـق اولـی 
او  می دهـد.  را  غنـی  آقـای  جانـِب  از  قانون شـکنی  معنـای 
زیـر بـارِ حلقـاِت متعصـب و قبیله گـرا، بـه این قانون شـکنی 
تـن داده و ایـن پروسـۀ بسـیار مهـم را وارد دور باطـل کـرده 
اسـت. ایـن دورِ باطـل و کارگـزاراِن مرئـی و نامرئـی آن، بـه 
ایـن امیـدواری هسـتند که افـکار عمومـی سـرانجام در برابِر 
تغییـراِت قانون شـکنانه در شـناس نامه های برقـی و مهندسـی 

هویت هـا تسـلیم شـوند.
 امـا رییـس حکومـت بایـد درک کنـد که ذکـِر هویـِت قومِی 
افـراد بـرای رسـیدن بـه یـک هویِت ملـِی مطلوب و تشـکیل 
یـک جامعـۀ متسـاهل و باثبـات، ضـروری و ناگزیـر اسـت. 
دنیـا از اسـتبداد و قبیله گرایـی و حـذِف هویت هـا بـه سـوی 
مـدارا، پلورالیسـم و کثرت بـاوری گـذار کـرده و ملت سـازی 
و جهانی شـدن را نیـز از همیـن رهگـذر جسـت وجو می کند. 
تـالش بـرای تحمیـِل یـک هویـت بـر سـایر هویت هـا در 
دنیـاِی پُـر از آگاهـِی امـروز، کاری شـبیه انتحـار اسـت کـه 
هـر زمـام داری کـه مرتکـب آن شـود، علیـه خود و کشـور و 

مردمـش عمـل کرده اسـت.
افغانسـتان خانـۀ مشـترِک همـۀ هویت هـا و اقـوامِ سـاکن در 
آن اسـت. در ایـن خانـه، همـه حـِق تنفـس و ابـرازِ وجـود 
دارنـد و حـذِف یـک هویت در واقع سـلِب حیاِت سیاسـی و 
اجتماعـی از دارنـده  گاِن آن هویت اسـت و در چنین صورتی، 

ایـن خانـۀ مشـترک یـا ویـران می گـردد یـا تجزیه.
حکومـِت موجـود به جـای تالش برای خسـته سـاختن مردم، 
بایـد بـرای افزایـش بصیـرت و آگاهـِی خود نسـبت به جهان 
و مسـایل اساسـِی آنـ  از جملـه هویـت و فرهنـگـ  تـالش 
کنـد؛ زیـرا منطـق حرکـِت تاریـخ، رو بـه جلـو اسـت و بـر 
همیـن اسـاس، توزیـِع شـناس نامه های برقـی بـا معیارهـای 

ارتجاعـی ممکـن نخواهـد بود!  

شناس نامه های 
برقی قابِل معامله نیست

خطر داعش را از حاال باید جدی 
گرفت و برای آن، تدابیر الزم 
را انجام داد. دولت متأسفانه 
همچنان مصروف اقدام هایی 
سطحی برای متقاعد کردِن 
طالبان به هدف وارد شدن در 
گفت وگوهای صلح است و چندان 
خطر داعش را جدی تلقی نکرده 
است. عدم توجه به این مسأله 
می تواند پیامدهای ویرانگری 
را برای افغانستان رقم زند. 
این کشور همین حاال نیز از 
ناامنی های گسترده رنج می برد و 
اگر داعش با قدرت بیشتر خود را 
نشان دهد، بعید به نظر می رسد 
که دولت بتواند مانع فعالیت های 
بعدِی این گروه شود. 
از سوی دیگر موضوع 
نگران کننده این است که احتمال 
همکاری هایی از دروِن حکومت 
با گروه داعش هرازگاهی مطرح 
می شود. اما این نوع سخنان 
چقدر جدی و واقعی اند؟...

ACKU



یوسف رشید رییس فیفا می گوید که تاکنون در خصوص از 
سرگیری کار کمیته گزینش  قبلی که او عضویت آن را داشته 

است، با وی تماس گرفته نشده است.
رشید به روزنامه ماندگار گفت: من هم مانند دیگران خبر از 
سرگیری کار کمیته گزینش را از شبکه های اجتماعی دریافت 
کردم و تاهنوز از هیچ مرجعی با من در خصوص آغاز کار این 

کمیته و چگونگی کارکرد آن تماس گرفته نشده است.
او در مورد این که برای بار دوم در این کمیته کار خواهد کرد، 
گفت: من در دور اول کمیته گزینش، به نماینده گی از نهادهای 
مدنی کار می کردم؛ بنابراین قبل از آغاز کار باید با نهادهای 

مدنی مشوره کنم.
با  باید  گزینش  درکمیته  کار  از  قبل  کرد:  تاکید  فیفا  رییس 
نهادهای جامعه مدنی مشوره کنم و باید ببینم که نظر آنان در 
این خصوص چیست؛ زیرا من از نهادهای جامعه مدنی در این 

کمیته نماینده گی خواهم کرد.
این درحالی است که به دنبال برکناری نجیب اهلل احمدزی از 
ریاست کمیسیون انتخابات افغانستان، ارگ ریاست جمهوری 
اعضای  گزینش  کمیته  کار  ازسرگیری  درباره  را  حکمی 

کمیسیون های انتخاباتی صادر کرده است.
دفتر رسانه های کاخ ریاست جمهوری گفته که بادرنظر داشت 

اهمیت انتخابات، منحیث یک پروسۀ ملی، به افراد شایسته و با 
تجربه به خاطر برگزاری به تر آن نیاز است.

به گفته مسؤوالن مطبوعاتی ارگ: از بین فهرست باقی ماندۀ 
کاندیدان، رییس کمیسیون مستقل انتخابات تعیین نگردید و به 
همین دلیل رهبری حکومت تصمیم اتخاذ نمود تا حکمی را 

جهت آغاز کار کمیتۀ گزینش صادر نماید.
ارگ ریاست جمهوری می گوید: رییس جمهورکشور، حکم 
خود را در مورد آغاز کار کمیتۀ قبلی گزینش جهت تعیین 
عضویت بست کمبود کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته 

صادر نموده  است.
در بیانیه ارگ ریاست جمهوری آمده است: »رییس جمهوری 
افغانستان به منظور تعیین عضو کمبود کمیسیون متذکره وفق 
صراحت ماده ۱۳ قانون انتخابات، دستور داده تا اعضای قبلی 
کمیته گزینش از تاریخ صدور این حکم، به کار خویش آغاز 

کند«.
گفته می شود که محمد اشرف غنی احمدزی ده روز پیش »به 
اساس فیصله و مطالبه کمیسیون انتخابات« حکم برکناری رییس 

این کمیسیون را صادر کرد.
و اما نجیب اهلل احمدزی رییس کمیسیون انتخابات در واکنش 
او  که  گفت  خبری  نشست  یک  در  غنی  تصمیم  این  به 

دست  آوردهای زیادی در طول یک سال گذشته به عنوان رییس 
این کمیسیون داشته و مدعی شد که تمام صالحیت های قانونی 
کمیسیون انتخابات گرفته شد و حلقاتی مربوط به ارگ این 

صالحیت ها را »در قبضه خود درآوردند«.
اما ارگ ریاست جمهوری درباره اظهارات آقای احمدزی ابراز 
نظری نکرد و دلیل برکناری او را »خواست اعضای کمیسیون 

انتخابات« عنوان کرد.
اصالحات در قوانین و کمیسیون های انتخاباتی یکی از مفاد 
اصلی موافقتنامه ای بود که بر بنیاد آن حکومت وحدت ملی 

ایجاد شد. بعد از تاخیر زیاد، اعضای جدید کمیسیون از سوی 
رییس حکومت وحدت ملی انتخاب شدند.

بعد از گذشت یک سال از آغاز به کار کمیسیون ها، انتقادها از 
کم کاری و بی کفایتی کمیسیون ها باال گرفت و شماری خواهان 

انحالل و یا اصالح بنیادی این کمیسیون ها شدند. 
مستقل  کمیسیون  رییس  برکنار  از  پس  قانون،  مطابق  اما  و 
انتخابات، رییس جمهور باید در خالل یک هفته، رییس جدید 
کمیسیون را معرفی نماید؛ اما حاال که هنوز ۱۰ روز، از این 

قضیه می گذرد، چنین یک کاری صورت نگرفته است.

دکتـر رنگیـن دادفـر سـپنتا، وزیر خارجه و مشـاور شـورای 
امنیـت حکومت پیشـین، دیروز یک شـنبه )۵ قـوس( در یک 
نشسـت مشـترک با احزاب محور ملی و توسـعه افغانسـتان، 
در پیونـد بـه اوضـاع کنونی کشـور  گفـت که از» الـف تا ی« 
کابینـۀ حکومت فعلـی، خالف ارزش هـای قانونی و حقوقی 

هستند.
آقای سـپنتا وضعیت فعلی کشـور را غیر قابل تحمل خوانده 
گفـت: از »الـف تـا ی« حکومـت کنونی خـالف ارزش های 
حقوقـی بـوده و ایـن حکومت بیشـترین نقض قانـون را در 

تاریخ افغانسـتان مرتکب شـده است.
بـه چالش هـای کنونـی  حکومـت  اشـاره  بـا  دکتـر سـپنتا 
می گویـد کـه رییـس جمهور غنـی از راه قانونـی و انتخابات 
شـفاف به کرسـی تکیه نـزده؛ بلکـه از یک راه تقلـب به این 

کرسـی رسـیده است.
آقـای سـپنتا می گویـد کـه هیـچ راه مشـروعیت بخش به جز 
از برگـزاری یـک انتخابـات شـفاف بـرای برگزیـدن رییـس 
حکومـت نیسـت، امـا بـه این شـرط کـه انتخابات شـفاف و 

عـاری از هرنـوع تقلـب و دخالت هـای بیرونـی باشـد. 
مشـاور شـورای امنیـت و وزیـر خارجـۀ حکومـت پیشـین، 
گفـت: در حـال حاضر برخی از ارکان قانون اساسـی کشـور 

بـه حالـت تعلیق قـرار دارد. 
رأس  در  را  جمهـوری  رییـس  اساسـی  قانـون  گفـت:  او 
حکومـت قـرار می دهـد کـه از رای شـفاف مـردم برگزیـده 
شـده باشـد، امـا رییس جمهـوری فعلی از طریـق یک چنین 

روند شـفاف برگزیده نشـده اسـت، بـه این موضـوع همۀ ما 
و کمیسـیون انتخابـات پیشـین اعتـراف می کنند. 

بـه بـاور او، بـه تعویـق انداختـن انتخابـات پارلمانـی نیـز از 
گزینه هـای دیگـر قانـون شـکنی در کشـور اسـت و آگاهـان 
مسـایل حقوقـی از ایـن کار حکومـت بهـت زده  شـده اند. 

به گفتۀ او، فقر و قانون شـکنی نشـان از یک سـامانۀ ناکارا در 
حکومـت  فعلی اسـت. حکومـت فعلی برای آتـش بس میان 
گروه هـای تروریسـتی طالبـان و تأمیـن امنیـت شـهروندان و 
گفت وگو با کشـور پاکسـتان را که »صاحـب و حامی طالبان« 

اسـت راهبرد ندارد.
آقـای سـپنتا با اشـاره بـه افزایـش بی اعتمـادی میان مـردم - 
حکومـت گفت: حتا بـه گفت وگوهای حکومت بـا طالبان و 

پاکسـتان مردم اعتمـاد ندارند. 
او بـه رونـد گفت وگو هـای صلـح و نقش  کشـورهای منطقه 
در این روند اشـاره کرده گفت: در حکومت پیشـین روسـیه، 
هنـد چیـن و برخـی از کشـورهای دیگـر کـه تأثیر گـذار در 

منطقـه هسـتند در روند صلح افغانسـتان متحـد بودند. 
وزیـر خارجـه حکومـت پیشـین تاکیـد می کنـد: حکومـت 
وحـدت ملـی کـه هیچ وجهه قانونی نداشـته و در سـه سـال 
گذشـته تمـام خواسـته های مـردم را نادیده گرفته اسـت، این 
حکومـت نتوانسـته با کارکـرد قانونـی بحران کشـور را مهار 

سـازد حتـا کـه ایـن بحـران را عمیق تر سـاخته اسـت.
او افـزود:« هـم اکنـون بیـش از ۵۰ در صـد خاک کشـور زیر 
کنتـرول مخالفـان مسـلح اسـت و عمـال حاکمیت قانـون در 
ایـن مناطـق وجود نـدارد، اوضـاع امنیتی در سـایر مناطق نیز 
بـه شـدت وخیم اسـت، اوضاع معیشـتی مردم نیـز در حالتی 
بـدی قـرار دارد کـه ایـن مسـأله همـه از ناکارآمدی دسـتگاه 
حکومـت و بی توجهـی آن بـه خواسـته های مـردم ناشـی 

شـده اند.
آقـای سـپنتا تاکیـد کـرد کـه اوضـاع کنونـی کشـور عمـال 
بـه حالـت اضطـرار نزدیـک شـده کـه هیـچ رونـد قانونی و 
دموکرتیـِک کـه در وضعیـت عـادی می توانـد راه گشـا واقع 
شـود، پاسـخگوی نبـوده و نیـاز اسـت راه حل هـای دیگری 
بـرای بیرون رفت از بحران موجود روی دسـت گرفته شـود.
وزیـر امـور خارجـه پیشـین، برگـزاری یـک گردهمایی ملی 
زیـر چتـر »لویـه  جرگه عنعنـوی« را بهتریـن راه بـرای بیرون 
رفـت از وضعیـت کنـون خوانـده تصریـح نمـود کـه ایـن 
راهـکار کـه بارهـا در اوضـاع مشـابه تجربـه شـده می توانـد 

افغانسـتان را از بحـران موجـود بیـرون بکشـد.
او  بـا اشـاره مسـأله انتخابـات بیـان داشـت کـه انتخابات که 
برتریـن راه بـرای انتقال قـدرت و تمثیل اراده مردم به شـمار 
مـی رود بـه دلیـل عـدم برخـورداری از یـک سـاختار مـورد 
قبـول در وضعیـت فعلـی نمی توانـد راه حل بیـرون رفت از 

بحران ها در کشـور باشـد.
هم چنـان، سـتار مـراد وزیـر اقتصـاد پیشـین در این نشسـت 
گفـت: حالت کنونی برای مردم افغانسـتان قابل قبول نسـیت 
و بایـد یـک راه حل منطقـی که بتوانـد چالش هـای کنونی را 

مهار سـازد در پیـش گرفت.
آقـای مـراد افزود کـه حکومت های ناتـوان و ضعیف هیچ گاه 

نتوانسـته اند حالل مشـکالت مردم باشند.
ایـن گفته هـا در حـال بیـان می شـود که پیـش از ایـن انجمن 
والیان افغانسـتان نیز دوام وضعیت موجود در کشـور را نگران 
کننـده خوانده و بـرای تغییر وضعیت خواهـان برگزاری لویه 

 جرگه عنعنوی شـده بودند.
امـا ریاسـت جمهـوری و برخـی از آگاهـان بـه صراحـت 
مخالفـت خـود را با برگـزاری لویه جرگه عنعنوی در کشـور 

اعـالم کرد ه انـد.
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قانـون اساسـی رییـس جمهـوری را در رأس حکومـت قرار می دهد که از رای شـفاف مردم برگزیده شـده 
باشـد، امـا رییـس جمهـوری فعلـی از طریق یک چنین روند شـفاف برگزیده نشـده اسـت، به ایـن موضوع 

همۀ ما و کمیسـیون انتخابات پیشـین اعتـراف می کنند. 
بـه بـاور او، بـه تعویـق انداختـن انتخابات پارلمانی نیز از گزینه های دیگر قانون شـکنی در کشـور اسـت و 

آگاهـان مسـایل حقوقـی از این کار حکومت بهت زده  شـده اند. 
بـه گفتـۀ او، فقـر و قانون شـکنی نشـان از یک سـامانۀ ناکارا در حکومت  فعلی اسـت. حکومـت فعلی برای 
آتش بس میان گروه های تروریسـتی طالبان و تأمین امنیت شـهروندان و گفت وگو با کشـور پاکسـتان را 

کـه »صاحب و حامی طالبان« اسـت راهبـرد ندارد

ارگ ریاست جمهوری می گوید: رییس جمهورکشور، حکم خود را در مورد آغاز کار کمیتۀ قبلی گزینش 
جهت تعیین عضویت بست کمبود کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته صادر نموده  است.

در بیانیه ارگ ریاست جمهوری آمده است: »رییس جمهوری افغانستان به منظور تعیین عضو کمبود 
کمیسیون متذکره وفق صراحت ماده ۱۳ قانون انتخابات، دستور داده تا اعضای قبلی کمیته گزینش از 
تاریخ صدور این حکم، به کار خویش آغاز کند«.
گفته می شود که محمد اشرف غنی احمدزی ده روز پیش »به اساس فیصله و مطالبه کمیسیون انتخابات« 
حکم برکناری رییس این کمیسیون را صادر کرد

گزارش

دکتر سپنتا:

است ه گشا  ا ر گه  جر یه  لو

بی خبری  اعضای کمیته گزینش 
از آغاز  به کار مجدد   آن

ناجیه نوری  

ابوبکر صدیق

مجلس سنا از افزایش تلفات غیرنظامیان در حمالت هوایی در 
کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار دقت بیشتر در بمبارد های 

هوایی شد.
روز  نشست  در  سنا  مجلس  رییس  مسلم یار  فضل هادی   
یکشنبه )۵ قوس( این مجلس گفت نیروهای خارجی مستقر 
در افغانستان و نیروهای دولتی باید در انجام حمالت هوایی 

از دقت بیشتر کار گیرند.
مختلف  نقاط  در  هوایی  حمالت  که  افزود  یار  مسلم  آقای 
کشور، افزایش تلفات غیر نظامیان را در پی داشته و باید از 

ادامه تلفات افراد ملکی جلوگیری شود.
در همین حال، برخی سناتورها در مجلس سنا می گویند که در 
حمالت هوایی بر مواضع تروریستان در کشور از دقت الزم 

کار گرفته نمی شود.
محمد هاشم الکوزی سناتور هلمند در مجلس سنا گفت که 
در حمالت هوایی نیروهای خارجی در این والیت بیشتر افراد 

ملکی تلف شده اند.
آقای الکوزی افزود که نیروهای خارجی به طور »خودسر« در 
والیت های هلمند و میدان وردک، عملیات هوایی انجام داده 

اند که تلفات غیر نظامیان را در پی داشته است.
انجام  برای  که  خواست  نیز  کشور  امنیتی  نیروهای  از  او 
غیرنظامیان  تلفات  از  تا  دهند  گزارش  دقیق  هوایی  حمالت 

جلوگیری گردد.
نیز  سنا  مجلس  در  کاپیسا  والیت  سناتور  منصف  محی الدین 
گفت که در یک حمله هوایی در دره افغانیه این والیت نیز به 

شمول زنان و کودکان افراد ملکی تلف شده اند.
هدف  خاطر  به  المللی  بین  نیروهای  که  افزود  منصف  آقای 
قراردادن یک فرمانده طالبان این حمله را انجام داده اند ولی 
نیز در آن حمله  زنان و کودکان  فرمانده طالبان  این  برعالوه 

کشته شده اند.
برای  را  انجام حمالت هوایی  در  تلفات هوایی  مجلس سنا، 
در  که  دارد  تاکید  و  قابل تحمل خوانده  غیر  افغانستان  مردم 

انجام این حمالت باید از دقت کامل کار گرفته شود.
اخیراً حمالت هوایی بر مواضع تروریستان و طالبان افزایش 

یافته است.
اکثرا حمالت هوایی توسط نیروهای امریکایی در حمایت از 
برخی  در  ولی  گیرد  می  صورت  افغانستان،  امنیتی  نیروهای 

مواقع تلفات غیر نظامیان را به همراه دارد.
نهادهای امنیتی کشور می گویند که انجام حمالت هوایی نتیجه 
بر تروریستان وارد کرده  خوبی داشته و ضربات محکمی را 

است.
 

مجلس سنا:

از تلفات افراد ملکی 
در حمالت هوایی جلوگیری شود

ACKU
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تأثیرات منفی
        استفاده 

              از انترنت 
                   بر کودکان

بی تجربه،  آنان  اغلب  هستند.  انترنت  کاربران  قشر  آسیب پذیرترین  نوجوانان  و  کودکان 
کنجکاو، احساساتی و از همه مهمتر »تنها« هستند و درست به همین دلیل هدف خوبی 

برای مجرمان و تبه کاران انترنتی محسوب می شوند.
وارد  بروند،  دانشگاه  به  کنند،  رشد  شوند،  بزرگ  ما  فرزندان  که  کرد  تصور  نمی توان 
حوزه های مختلف شوند؛ اما با کامپیوتر سروکار نداشته باشند و شبکۀ جهانی )انترنت( را 
نشناسند. دنیای امروز دنیای تکنولوژی های جدید است که چنان با سرعت وارد زنده گی 
بشر شده و راه نفوذ خود را ادامه می دهند، نمی توان از کنار آنان با بی تفاوتی گذشت؛ بلکه 
باید با آنان به روش صحیح برخورد کرد تا بیشترین سود و استفاده حاصل آید. همچنان 
که اثرات مثبت تکنولوژی های نوین در کیفیت زنده گی ما قابل انکار نیست؛ در صورت 
عدم مدیریت صحیح نیز ممکن است تأثیرات مضر آن بر زنده گی کودکان و نوجوانان ما 

غیرقابل جبران باشد.
یکی از مهمترین عوامل برای تعیین اثر مثبت یا منفی رایانه مدت زمانی است که کودک یا 
نوجوان از آن استفاده می کند و مسألۀ دیگر نوع فعالیت هایی است که با آنان درگیر است. 
وقتی بچه برای مدت طوالنی از روز پای کامپیوتر می نشیند در سایر فعالیت های تحصیلی، 

ارتباطی و اجتماعی دچار عقب مانده گی می شود.
اجتماعی-  رکود عملکرد  افزایش وزن،  کامپیوتر موجب  از  نشده  کنترل  و  زیاد  استفادۀ 
ارتباطی، گوشه گیری، انزوا و غم گینی می شود همچنان بازی های خشن کامپیوتری کودکان 
و نوجوانان را مستعد مشکالت رفتاری و پرخاش گری می کند ولی اگر از برنامه های صحیح 
آموزشی استفاده شود، خالقیت افزایش می یابد و فرصتی برای اکتشاف و جستجوگری 

در اختیار او قرار می گیرد.
ایجاد بلوغ زودرس در نوجوانان و اثرات منفی بر رشد طبیعی جسم و روان، گوشه گیری 
رفتارهای عصبی و غیرمتعادل،  بروز  نوجوانان و جوانان،  افسرده گی در  بروز  انزوا و  و 
تپش قلب و بی اشتهایی و یا کم اشتهایی و رنجور شدن جسم و بی میلی به امر تحصیل 
و فعالیت های ورزشی از آسیب های جسمی و روحی و روانی کار با کامپیوتر و انترنت 

برشمرده می شود.
همچنان عدم تمایل و یا کم رغبتی به انجام واجبات و حضور در مجامع علمی و مذهبی، 
مشغول شدن و استفاده زیاد از تلفن همراه برای بازی و یا دیدن کلیپ و موسیقی )اعتیاد 
به تلفن همراه(، بی خوابی و کاهش مطالعات درسی و غیردرسی و بروز افت تحصیلی، 
سیگار،  به  گرایش  و  ناهنجار  و  نامأنوس  سبک های  به  ظاهری  آرایش  و  لباس  انتخاب 
موادمخدر و کاهش انگیزه برای کار و تالش از دیگر آسیب های کار با انترنت و رایانه 

است.
توصیه:

*زمان استفاده از انترنت را محدود کنید.
*به نوجوان بیاموزید هر چیزی که در انترنت می بیند یا می خواند حتمًا و لزومًا درست 

و واقعی نیست.
*روی سایت هایی که مراجعه می کند، حتمًا نظارت داشته باشید.

*با اطالعات و تکنولوژی های جدید آشنا شوید. دور ماندن والدین از پیشرفت های جدید 
باعث ایجاد شکاف نسلی بین آنان با فرزندان شان می شود.

*زمان هایی را اختصاص دهید تا همراه فرزندتان از سایت های مختلف دیدن کنید، راجع 
به محتوای آنان صحبت کنید و بازی و فعالیت هایی داشته باشید. در این صورت امکان 

نظارت شما بر فرزندتان فراهم می شود.
*به فرزند خود بیاموزید که ارتباط برقرار کردن در اتاق گفت وگو درست مانند صحبت 
کردن با یک غریبه است و باید همان احتیاط هایی که در این زمینه به کار می رود باز هم 

رعایت شود.
*به او بگویید که هیچ گاه نباید اطالعات شخصی و خانواده گی را در انترنت در اختیار 

دیگران قرار دهد.
*هرگز با کسی که در اتاق گفت وگو آشنا شده مالقات واقعی ترتیب ندهد.

مقننـه،  امـروز پژوهنـده گان درکنـار قوه هـای 
اجراییـه و قضاییـه، در اداره و حفاظت جامعه، 
رسـانه ها را رکـن چهـارم دانسـته انـد. قدرت 
تبلیغـی رسـانه ها از ایـن هویـدا می گـردد کـه 
امـروز چهـار خبرگزاری بـا ارسـال ۳۵ میلیون 
کلمـه در سراسـر جهـان، نبض دنیا را به دسـت 

اند. گرفتـه 
اسوشـیتدپرس از مرکـز نیویـارک روزانـه ۱۷ 
میلیـون کلمـه خبر بـه جهـان می دهـد یونایتد 
پـرس ۱۴ میلیـون کلمـه بـه هـزار مشـترک در 
در۶۹  رویتـر  می رسـاند،  جهـان  کشـور   ۹۰
کشـور دفتـر دارد و بـه ۱۳۸ کشـور جهان خبر 
می فرسـتد؛ همین گونـه اسـت فرانـس پـرس؛

تبلیغات جهانی مسیحی:
رادیـو واتیـکان روزانه ۲۰ سـاعت بـه ۳۰ زبان 
نشـرات می کند. نشـریات آن در سراسـر جهان 

۵ هـزار نوع بـا دو میلیارد تیراژ اسـت.
در سـال ۱۹۹۱ یـک کشـتی حامـل کتـاب در 
سـیرالیون پهلـو گرفـت. ایـن نمایشـگاه کتاب 
بـرای سـه هفتـه از ۹ صبـح تـا ۱۰ شـب بـاز 
زبان هـای  بـه همـه  و  قشـر  بـرای هـر  بـود. 
دنیـا بـا ۴ هـزار عنـوان و ۲۵۰ تـن کتـاب در 
آن بـار شـده بـود. ۲۰۰ نفـر از ۳۵ کشـور دنیا 
در آن کار می کردنـد. اطالعـات بـا تکنالـوژی 
جدیـدی کـه در دسـت دارد، نقـش بزرگی در 
جهـان گذاشـته اسـت. در اثـر آن جهـان بـه 
دهکـدۀ کوچکـی تبدیـل شـده کـه درآن نـوع 
تـازۀ مناسـبات سیاسـی، اقتصـادی اجتماعـی 
و فرهنگـی جـاری اسـت کـه بایـد باشـناخت 

کرد. عمـل 
ازلحـاظ ارزشـی، نقدهـای بـر نظـم اطالعاتی 
نویـن حاکـم اسـت تحمیـل فرهنگـی، نقـض 
روابـط  اطالعایـت  سـلطۀ  ملـی،  حاکمیـت 

اطالعـات. جهـان  در  یک سـویه 
تهاجم فرهنگی

 تهاجـم فرهنگـی علیـۀ جوانـان سـرزمین های 
جهـان سـوم ادامـه دارد. اگـر در گذشـته تنهـا 
رادیویـی،  بـزرگ  سـیر  امـروز،  بـود،  کتـاب 
تلویزیونـی، انترنـت وغیـره، حربـۀ اساسـی را 
بـر جهانـی کـه بی خبـر از جهـان نشسـته ایم 
وارد، مـی آورد حمـالت از طریـق امـواج و از 

فضاسـت و ناگزیـر برسـرهجوم مـی آورد.
رسـانه های گروهـی جهـان امـروز مـا را مورد 
بمبـارد تبلیغاتـی قـرار می دهـد، نگرشـی بـر 
میـزان رسـانه های کشـورهای غربـی قـدرت 
ایـن هجـوم را هویـدا می سـازد: آمار ۲۷ سـال 

پیـش ۱۹۷۶ اینگونـه نشـان می دهـد.

 افغانستان بعد از زوال تیموریان
بـا زوال تیموریـان در اوایـل سـده شـانزدهم، 
خراسـان و یـا افغانسـتان امـروز به سـه منطقه 
تقسـیم شـد. در شـمال ازبیک هـای شـیبانی، 
غـرب صفوی هـا و در شـرق بابری هـای هنـد 
مسـلط شـدند که روی هـم رفته ایـن وضعیت 
۲۵۰ سـا ل دوام کـرد. در ایـن دوره اروپا دورۀ 
تجـدد و رنسـانس، زوال فیودالیسـم و مراحـل 

آزادی و انکشـاف را سـپری می کـرد.
مرکـز ادبـی هرات سـقوط کـرد و دانشـمندان 
و فرهنگیـان ناگزیـر روانـۀ دربارهـای هنـد و 

گردیدند. ایـران 
در ایـن زمـان تحـت شـرایط خـاص ادبیـات 
پشـتو تشـکل یافـت. در نثـر بایزید روشـان و 
مـال درویـزه و در نظـم مکتب خوشـحال خان 
ایجـاد شـد، حمیـد بابـا، رحمان بابـا، قادرخان 
به وجـود  بعـداً  شـیدا  کاظم خـان  و  ختـک 
آمدنـد. در همیـن دوره بایزیـد روشـان بـرای 

زبـان پشـتو رسـم الخطی ایجـاد کـرد.
در ایـن دوره جـز چنـد مدرسـه در بلخ و چند 
بـاغ در کابـل چیـزی سـاخته نشـد. مسـجد 
کـدری، چارچتـه، ترمیـم باالحصـار، بـاغ بابر، 
اسـتالف، نملـه در جالل آبـاد، چهـل زینـه و 
دیگـر  اشـغال گر  افسـران  نظامـی  قلعه هـای 

چیـزی سـاخته نشـد.
هوتکیان

سـال حکم روایـی   ۲۹ حـدود  سلسـله  ایـن   
کردنـد کـه نسـبت پراکنده گی هـای در عرصـه 

رسـانه ها از آنهـا کاری سـاخته نبـود.
دولت هوتکیان قندهار ۱۷۳۸ – ۱۷۰۹

میرویس خان  -۱۷۱۵ ۱۷۰۹
شاه محمود ۱۷۲۵ – ۱۷۱۶
شاه اشرف ۱۷۲۹ – ۱۷۲۵

ابدالیان
ابدالـی  احمدشـاه  ظهـور  بـا  سلسـله  ایـن 
 –  ۱۷۷۳ ابدالـی  شـاه  )احمـد  اغازگردیـد. 

)۱ ۷۴۷
احمدشـاه و تیمورشاه ۴۵ سـال سلطنت کردند 
کـه دورۀ آرامـی بـود و بعـد از آن جنگ هـای 
خانواده گـی آغاز شـد. تمام موسسـات و آنچه 
افغانسـتان داشـت کامـاًل از میـان رفتنـد و این 
زمانـی بـود کـه جهان بـا ایجـاد، بـرق و بخار 
ادبیـات و  و چـاپ، رشـد صنایـع متفرقـه و 
فرهنـگ را تجربـه می کـرد. ولـی افغانسـتان تا 
آغـاز قـرن ۲۰ عقـب افتاده ترین کشـور جهان 

. بود
انگلیـس،  و  افغانسـتان  اول  جنـگ  از  پـس 

امیـر  پسـرش  بعـد  و  دوسـت محمد  امیـر 
سـیدجمال  رسـید.  قـدرت  بـه  شـیرعلی خان 
الدیـن کـه در ۱۸۳۸ تولد شـده بـود در ۱۸۵۷ 
از ۱۱سـال  بعـد  آمـد. و  بـه دربـار شـیرعلی 

رفـت.
شـیرعلی خان دو مکتـب نظامـی و ملکی ایجاد 
کـرد. مطبعـۀ لیتوگرافـی را بـه افغانسـتان آورد 
را  پسـتی  تکت هـای  و  رسـاله ها  آن  در  کـه 
چـاپ کـرد. نشـریۀ شـمس النهار در ۵ ۱۸۷ در 
۱۶ صفحـه در مـاه دو یـا سـه بار نشـر گردید.  
بـه اهتمام میـرزا عبدالعلـی، اولین لویـه جرگه 

را در ۱۸۶۵ دایـر کـرد.
امیرعبدالرحمن -۱۹۰۱ ۱۸۸۰

در دورۀ امیـر هیـچ حرکـت فرهنگـی صورت 
نگرفـت و حتـا آگاهانـه جلوگیـری شـد؛ هیچ 
تنهـا  نگردیـد.  ایجـاد  جریده یـی  و  مکتـب 
لیتوگرافـی را وارد کـرد و کتاب هـای  مطابـع 
را مبنـی بـر اطاعت امیـر، تحویـل دادن مالیات 
و چنـد قانـون اداری چـاپ کـرد. مطبوعات و 
رسـاالت خرافـی کـه مـردم را بـه فال گیری و 
اوهام پرسـتی می کشـاند، سـیل آسـا بـه کشـور 

می آمـد.
امیر حبیب اهلل -۱۹۱۹ ۱۹۰۱

حبیـب اهلل بـه پیشـرفت عالقـه داشـت، در ۱۱ 
شـهر، ۱۱ مدرسـه بـا ۱۴۰ متعلـم و۱۴  معلـم 

کرد. ایجـاد 
را  جدیـد  فرهنـگ  و  معـارف  تهـداب  او 
اولیـن لیسـه به نـام مکتـب حبیبیـه  گذاشـت. 
در ۱۹۰۳ تاسـیس شـد کـه سـه درجـۀ ابتداییه 
 ۳ اعالمیـه  و  )۳صنـف(  رشـدیه  صنـف(   ۴(
صنـف بـود. شـمار شـاگردان  ۲۶۹ نفـر بـود. 
در ۶ ابتداییـه آن کـه در نقـاط دیگـر شـهر بود 
۷۰۰ نفـر و بعدهـا تـا ۱۵۳۴ نفر شـامل بودند. 
شـاگردان مکتـب حربیـه ۱۵۰ نفـر، بعدها ۴۰۰ 

نفرگردیـد.  ۹۰۰ وباالخـره 
 سـراج االخبار: درسـال ۱۹۰۵ امیـر حبیـب اهلل 
مولـوی  بـه  االخبـاررا  سـراج  دفتـر  ایجـاد 
عبدالروف خـان مـدرس مدرسـۀ شـاهی کابـل 
وظیفـه داد و در ۱۱جنـوری ۱۹۰۶یک شـماره 
نشـر گردیـد. دورۀ دوم در۱۹۱۱ بـه مدیریـت 
محمودطـرزی آغاز شـد و تـا ۱۹۱۹ دوام کرد. 
مشـترکین آن بـه ۱۴۰۰ نفـر می رسـید. سـراج 

االطفـال نیـز درعهـد حبیـب اهلل نشـر گردیـد.
اسـتقالل  از  نمـود.  بـاز  را  جدیـدی  مکتـب 
سـخن گفت و با اسـتعمار مخالفت نشـان داد. 
نسـلی از روشـنفکران به دورآن پرورش یافتند 

کـه شـاهزاده امـان اهلل هـم بود.

ظهور   و سیر  رسانه ها  و  نوگرایی
 در  افغانستان

بخش نخست

دكتور شمس الحق آریانفر
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کشـور پاکسـتان، کـه بخـش وسـیع و مهمـی 
از شـبه قـاره هنـد به شـمار می رفتـه، در طـول 
تاریخـی بالـغ بـر هـزار سـال، میدان گسـتردۀ 
زبـان و ادبیات فارسـی بوده و هزاران شـاعر و 
نویسـنده بـه این زبـان را در دامن خـود پناه و 

پرورش داده اسـت.
دسـت کـم شـش دلیل وجـود دارد کـه اهتمام 
بـه آموختن زبان فارسـی را در پاکسـتان امروز 
موجـه و بـرای درصدی از مـردم ضروری می 

سـازد. ایـن دالیـل را ذیاًل شـرح می دهیم.
۱ـ زبـان عمـوم مـردم پاکسـتان اردو اسـت. 
اگرچـه به علـت حضـور طوالنی و اسـتعماری 
کشـور  ایـن  در  انگلیسـی  زبـان  انگلسـتان، 
رسـمیت دارد، امـا زبـان ملی کشـور پاکسـتان 
زبـان اردوسـت. هویت ملـی پاکسـتان از زبان 
اردو جـدا نیسـت و ایـن زبـان در ذات خود با 
زبان فارسـی پیوندی ناگسسـتنی دارد و تقریبًا 
فارسـی  لغـات  اردو  لغـات  درصـد  شـصت 
اسـت؛ حتـا درصـد لغـات فارسـی را در لهجه 
دانسـته اند.  درصـد   ۶۸ اردو  زبـان  لکهنـوی 
پیونـد ایـن دو زبـان به حـدی اسـت کـه در 
سـرود ملـی پاکسـتان، بـه اسـتثنای یـک کلمه 
کـه حرف اضافـه »کا«سـت و در حکم کسـره 

اضافـه فارسـی اسـت، هیـچ کلمۀ غیرفارسـی 
دیـده نمی شـود. رابطـۀ اردو با فارسـی، از این 
حیـث، شـبیه رابطـه زبـان فارسـی بـا عربـی 
اسـت. فارسـی را می تـوان مـادر اردو دانسـت 
چنانکه در پاکسـتان، بعضـی از اهل ذوق، اردو 
را دختـر زیبـای فارسـی نامیده انـد. همان طور 
کـه دانسـتن زبـان عربی برای تسـلط بـر زبان 
و ادب فارسـی ضـروری اسـت، دانسـتن زبان 
فارسـی نیز برای تسـلط بر زبان و ادبیات اردو 
ضـرورت دارد. لغـات فارسـی در موضوعاتـی 
ماننـد »مفاهیـم و عناوین شـرعی« و »تصّوف« 
و »اثاثـه زنده گـی و خوردنی هـا و جامه ها« در 

زبـان اردو بـه فراوانـی راه یافتـه اسـت. ۱
البتـه با نفوذ و رواج زبان انگلیسـی، روزبه روز 
بـر تعـداد لغـات و اصطالحـات انگلیسـی در 
اردو افـزوده می شـود، امـا کیسـت کـه ندانـد 
وجـود بیـش از حـد الفاظ ناهمگـون خارجی، 
در هـر زبـان، آن را از سرشـت طبیعـی خـود 
بدآهنـگ می کنـد.  و  دور می سـازد و زشـت 
پاکسـتان  امـروز  ایـن عیـب در زبـان اردوی 
محسـوس اسـت، چنانکـه در ایـران نیـز زبان 
آسـیب  معـرض  در  ایـن حیـث،  از  فارسـی، 
در  اردو  زبـان  حفـظ  بـرای  اسـت.  خطـر  و 

در  انگلیسـی  زبـان  روزافـزون  نفـوذ  برابـر 
زبـان  خـود  از  اول  درجـه  در  می تـوان  آن، 
اردو اسـتفاده کـرد و در مرحلـه بعـد از زبـان 
می تواننـد  اردوزبانـان  گرفـت.  مـدد  فارسـی 
بـه جـای اسـتفاده از کلمـات انگلیسـی، که از 
لحـاظ موسـیقی زبـان و کتابت دشـواری هایی 
آن  فارسـی  معادل هـای  از  دارد،  به همـراه 
می تواننـد  فی المثـل  کننـد.  اسـتفاده  کلمـات 
به جـای کلمه »کورپوریشـن«، از معـادل آن در 
زبان هـای فارسـی و عربـی، یعنـی »شـرکت«، 

اسـتفاده کننـد.
زبـان  در  فارسـی  زبـان  واژه گان  از  اسـتفاده 
اردو کاری اسـت کـه بـا طبیعـت ایـن زبـان 
چنیـن  گذشـته  در  چنانکـه  دارد،  سـازگاری 
و  وسـعت  و  قـّوت  سـبب  و  افتـاده  اتفاقـی 
زیبایـی اردو شـده اسـت. ورود لغـات جدیـد 
زبـان  بـه  ضـرورت،   صـورت  در  فارسـی، 
اردو، بافـت و آهنـگ موسـیقی ایـن زبـان را  

در  نمی کنـد.  می تـوان تخریـب  مثـال  مقـام 
گفـت گـروه خونـی زبان هـای فارسـی و اردو 
را  یکـی  خـون  می تـوان  و  می خـورد  به هـم 
بـه دیگـری تزریـق کـرد. البتـه در زبـان اردو 
نیـز کلمـات فارسـی فراوانـی وجـود دارد کـه 

بی خبـر  آنـان  از  ایـران  امـروز  فارسـی زبانان 
انـد و می تـوان با پژوهشـی دقیق ایـن کلمات 
را مشـخص کـرد و بـه فارسـی زبانان معرفـی 
کـرد تـا از آنـان اسـتفاده کننـد. در سـال های 
اخیـر، اسـتفاده از بعضـی لغـات فارسـی رایج 
در زبـان اردو در میـان فارسـی زبانان معمـول 
شـده اسـت. کلمـۀ »رونمایـی« بـرای معرفـی 
کتاب هـای جدید التألیـف یـا هـر اثـر مکتـوب 
فرهنگـی دیگـر از جملـه ایـن کلمـات اسـت. 
از  زیباتـر و خوش معناتـر  نیـز  »َسـبُک دوش« 
»بازنشسـته« فارسـی اسـت و فارسـی زبانان آن 

می پسـندند. را 
و  کتاب هـا  انبـوه  وجـود  دوم  دلیـل  ۲ـ 
نسـخه های خطی فارسـی در پاکسـتان اسـت. 
ایـن نسـخه ها، کـه در صدهـا سـال بـه قلـم 
نیـاکان مـردم امـروز شـبه قـاره تألیـف شـده، 
تاریـخ و فرهنـگ و ادبیـات و معـارف دینـی 
و اعتقـادات و احساسـات و عواطـف مـردم 
پاکسـتان را در بـر دارد. آمـار دقیقـی از شـمار 
نسـخه های خطـی فارسـی در کل شـبه قـاره 
وجـود نـدارد، امـا قرائنی در دسـت اسـت که 
اگـر گفتـه شـود تعـداد ایـن نسـخه ها بـه یک 
میلیـون نسـخه بالـغ می شـود، گـزاف نیسـت. 
کمیـت بـاالی نسـخه های خطـی فارسـی در 
شـبه قاره و وسـعت میدان و تنـوع موضوعات 
ایـن نسـخه ها را می تـوان از فهرسـت هایی که 
در دهه هـای اخیـر به همـت نسخه شناسـان و 
کتاب شناسـان فراهـم آمـده تخمیـن زد. تعداد 
و  دانشـگاه ها  در  فارسـی  خطـی  نسـخه های 
کتابخانه هـا و موزه هـای ملـی هند و پاکسـتان 
و نیـز در کتابخانـه دو مرکـز تحقیقـات زبـان 
فارسـی در اسـالم آباد و دهلـی گـواه صحـت 

ایـن مدعاسـت.
ایـن نسـخه های خطـی چنـان نیسـت کـه از 
جاهـای دیگـر بـه شـبه قـاره رفته باشـد، بلکه 
عمومـًا در خـود آن سـرزمین نگاشـته شـده 
شـبه  در  فارسـی  خطـی  نسـخه های  اسـت. 
دو  فرهنگـی  میـراث  از  مهمـی  بخـش  قـاره 
کشـور هنـد و پاکسـتان محسـوب می شـوند. 
محتـوای ایـن نسـخه ها میوه و عصاره اندیشـه 
ایـن دو کشـور را  نیـاکان مـردم  و احسـاس 
نشـان  ادب  و  علـم  گوناگـون  رشـته های  در 
می دهـد و انـواع هنرهـای به کاررفتـه در کالبد 
و ظاهـر این نسـخه ها نیـز معـرف ذوق و هنر 
و مهـارت مردمـان گذشـته شـبه قـاره اسـت.

و  هندی هـا  کـه  اسـت  ایـن  حقیقـت 
پاکسـتانی ها، بـرای شـناخت بخشـی از تاریخ 

گذشـته خـود، هیـچ چاره یـی جـز تسـلط بـر 
زبـان فارسـی ندارنـد. در بـاب تاریخ نـگاری 
و  مقـاالت  قـاره،  در شـبه  فارسـی  زبـان  بـه 
تحقیقاتـی در دسـت اسـت کـه نشـان می دهد 
اگـر نخواهیـم از زبـان فارسـی اسـتفاده کنیـم 
در برهه هایـی از ایـن تاریـخ و در بـاب بعضی 
منبـع  و  کتـاب  هیـچ  دوران هـا،  و  سلسـله ها 

دیگـری بـه زبـان دیگـر وجـود نـدارد.
در شـبه قـاره هـر کـس بخواهـد گذشـته را 
بایـد بـه ضـرورت آموختـن زبـان  بشناسـد، 
اعتـراف  گذشته شناسـی  ایـن  بـرای  فارسـی 
شـناخت  قـوم  هـر  گذشـته  شـناخت  کنـد. 
سـرمایه ها و ارزش هـا و رویدادهـای زنده گـی 
از  آگاهـی  و  گذشته شناسـی  اسـت.  قـوم  آن 
تاریخ الزمه خودشناسـی و خودآگاهی اسـت. 
هـر قـوم و ملتـی کـه گذشـته و تاریـخ خـود 
را  خـود  حقیقـت،  در  نشناسـد،  و  ندانـد  را 
را  خـود  آینـده  راه  نمی توانـد  و  نمی شناسـد 
آگاهانـه انتخاب کند و قـدم در آن راه بگذارد. 
گفته انـد و درسـت گفته انـد که »گذشـته چراغ 
راه آینده اسـت« و شـناخت گذشـته پاکسـتان 
در گـرو دانسـتن زبان فارسـی اسـت. تاریخ و 
پیشـینۀ تمدنـی و فرهنگـی هـر ملـت به منزلـۀ 
ریشـۀ آن ملـت اسـت. همان طور کـه درخت، 
هرچه ریشـه اش در خاک عمیق تـر و محکم تر 
باشـد، بیشـتر می تواند دربرابر توفـان مقاومت 
کنـد، ملت هایـی هـم که، نسـبت به گذشـته و 
تاریـخ خـود، آگاهـی بیشـتری داشـته باشـند 
بهتـر می تواننـد هویـت ملـی خـود را دربرابـر 

انـواع توفان هـای زمانـه حفـظ کننـد.
بـه  توجـه  بـودن  ضـروری  سـوم  دلیـل  ۳ـ 
زبـان فارسـی در پاکسـتان وجـود جماعتـی از 
مـردم این کشـور اسـت که به فارسـی سـخن 
می گوینـد. در حـال حاضـر، »اهالی سـرحدی 
هیمالیایـی  و  عشـایری  مناطـق  و  پاکسـتان 
می گوینـد.  سـخن  فارسـی  بـه  کشـمیر  و 
خاندان هـای اصیل مسـلمان در پنجاب و سـند 
و لکهنـو در خانـه بـه فارسـی حـرف می زنند 
و ایـن زبـان را شـعار اصالـت خانواده گـی و 
در  مسـلمان  پزشـکان  می داننـد.  اشـرافیت 
سراسـر هنـد شـمالی و پاکسـتان نسـخه بـه 
فارسـی می نویسـند. کتیبـه مسـاجد و عمارات 
و قبالـه نـکاح و سـنگ مـزار مسـلمانان امروز 

هـم بـه فارسـی نوشـته می شـود.« ۲
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غالم علی حداد عادل ////// بخش نخست:

دوازدهمیــن و تازه تریــن مجموعــۀ شــعرهای 
دکتــر خالــده فــروغ بــا نــامِ »مریــم، مقــدس 
نشــانی  از  نمــی ارزد«،  یک جــو  انتشــارات امیــری چــاپ شــد.بودنــت 

ایــن مجموعــه در هــزار نســخه و ۱۶۸ 
ــی آن  ــه کار برگ آرای ــده ک ــاپ ش ــرگ چ ب
ــی و  ــام داده و نقاش ــدی انج ــا محم را ذکری
ــو  ــت یک ج ــدس بودن ــم، مق ــی »مری طراح
ــن  ــدری و رامی ــبندی حی ــی ارزد« را نقش نم

ــد. ــانده ان ــرانجام رس ــه س ــبندی ب نقش
شــعرهای آمــده در ایــن مجموعــه بیشــتر بــا 
ــده  ــروده ش ــی س ــزل و نیمای ــای غ قالب ه
ــت،  ــن از نخس ــین، م ــردای واپس ــت. ف اس
اورنــگ  اســت،  خــوش  شــدن  صحــرا 
ــار  ــازار، قم ــا، خنده ب ــی بی انته ــه، خال بیگان
بــازان، خــواِن زبالــه، مــن شــهر خــود 
را، از جــاده می گذشــتم، مصــر از خــدا 
پُــر اســت، مویه هــای خراســان، نهایــت 
ــی  ــته، ب ــهری، خس ــان ش ــم هم ــا، من غم ه
رقیب تــر، از هیــچ جایــی، از اول رویــا، 
خــط می زننــدت، از ایــن مســیر، مریــم، 
مقــدس بودنــت یک جــو نمــی ارزد، از ایــن 
ــد،  ــگ، می میرن ــا جن ــر آشــوب، ب فضــای پُ
ــد،  ــزار و چن ــت، ه ــدارم، درخ ــی ن حقیقت
مــن، مــرِگ زنده گــی، ســرزمین جــادو، 
پــرت از تاریــخ، چــه روزگاری، آتش فشــان، 
ــط  ــش، فق ــدن، دیدم ــردا ش ــن و ف ــن م بی
همینــم، پســا آفتــاب، غریبه تــر از مــن، 
بــازی، هیچــم بخوانیــد، ایــن زنده گــی، 
تــو راســت گفتــی، زمســتان زده، بی تــو، 
مســتند، روزگاری ســت، لبریــز از خــود، 

ــره،  ــرگ، جزی ــِد م ــروز، کمربن ــه، ام دلتنگان
ســپید و آبــی و ســیاه، پیــش از تولــدم، 
دیوانــه،  خبــر،  ایــن  رســم  می کشــد 
ــی،  ــی، معمول ــای زخم ــن، بازاره ــرک ک ت
ــا، تمــام عمــر، نقاشــی، دوِد  ــای دری جغرافی
ــی و  ــای کودک ــم، در کوچه ه ــهر، دریافت ش
ــی از  ــای بخش ــی، عنوان ه ــای چین کفش ه

ــت. ــه اس ــن مجموع ــعِر ای ۹۳ ش
ــیدی  ــال ۱۳۵۱ خورش ــروغ در س ــده ف خال
و  منتقــدان  از  شــماری  و  آمــده  به دنیــا 
ــته ترین و  ــی او را از برجس ــگران ادب پژوهش
می شــمارند. مهمتریــن بانــوان شــاعر در ادبیــات فارســی 

افغانســتان  معاصــر  ادبیــات  منتقــدان 
شــاعرانه،  تفکــر  نــاب،  شــاعرانه گی 
از  را  تــازه  و  کاهنانــه  کشــف های 
فــروغ  خالــده  شــعرهای  انــد.ویژه گی هــای  برشــمرده 

ــۀ  ــش را در عرص ــروغ آموزش های ــده ف خال
ادبیــات تــا ســطح دکتــرا بــه پایــان رســانده 
اســتادان  از  یکــی  حاضــر،  حــال  در  و 
کابــل می باشــد.دانشــکدۀ زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه 

دکتــر خالــده فــروغ ایــن مجموعــه را پــس 
از قیــام میتــرا، پنجره یــی بــر فصــل صاعقــه، 
سرنوشــت دســت های نســل فانــوس، عبــور 
ــواب و  ــای خ ــل، در خیابان ه ــرن قابی از ق
ــای  ــر، کوچه ه ــج عص ــه پن ــره، همیش خاط
خالــی دنیــا، فــردای مــن اتفــاق می افتنــد در 
دیــروز و چنــد رویــای دیگــر گفتــم کــه یابم 
جلــد جلــد خویــش کــه شــعرهایش بــه زبان 

ــرده اســت. ــیریلیک اند، نشــر ک س
»گام بی توقــف« کــه پژوهشــی پیرامــون 
ــاِن  شــعر معاصــر فارســی دری اســت و رم
ــرد«، از  ــداز می ک ــی پس ان ــه زنده گ ــی ک زن

ــد. ــروغ می باش ــو ف ــر بان ــای دیگ کاره
ــو  ــت یک ج ــدس بودن ــم، مق ــۀ »مری شناس
در  کــه  شــعری  آوردن  را  نمــی ارزد« 
می بــرم.برگ هــای ۵۳ و ۵۴ آن نشــر شــده، بــه  هزار و چند، من...پایــان 

تو شادمانی من شاهکار غم بودمتو روز بودی من شب، شب عدم بودم
بهار در هر در هر قدم قدم بودمدرخت بودم باران ترین شدی بر من
تو پُر ستاره و آبی ترین زمانه و من

ــم  ــدر ک ــه ق ــا، چ ــودم، ه ــودم خ ــط خ فق
ــودم ب

خودم نبودم نه کی خودم توانم بود
تو بودم اول، اول، سپس خودم بودم

اگر چه از بت و بت خانه سخت بیزارم
و کهکشان ها را تا که در نوردیدممنم منم که برای جهان صنم بودم

به بی زبانی ارچند خو گرفته ام وجنم جنم بودم، ها، جنم جنم بودم
نه جام داشتم و نی پیالۀ هستیعرب عرب بودم یا عجم عجم بودم؟

ــم  ــام ج ــام، ج ــود ج ــودم؟ خ ــه ب چه گون
ــودم ب

ــت؛  ــر نداش ــن خب ــن از م ــد م ــزار و چن ه
ــی ول

هزار و چند دل و چشم، دم به دم بودم

ACKUهارون مجیدی



گـروه هماهنگـی عدالـت انتقالـی از تصمیـم دیـوان 
پرونده هـای  بررسـی  بـر  مبنـی  بین المللـی جزایـی 
جرایـم جنگـی و جرایم علیه بشـریت در افغانسـتان 
اسـتقبال کـرده و می گویـد کـه ایـن بررسـی ها بـه 

فرهنـگ معافیـت در افغانسـتان پایـان خواهـد داد.
روز  انتقالـی،  عدالـت  هماهنگـی  گـروه  اعضـای   
یکشـنبه )۵ قـوس( در یک نشسـت خبـری در کابل 
اعـالم کردنـد که شـعبه مقدماتـی دیوان بیـن المللی 
بـرای  دیـوان  ایـن  دادسـتان  بـه خواسـت  جزایـی 
بررسـی پرونده هـای جرایـم جنگـی و جرایـم علیـه 

بشـریت در افغانسـتان موافقـت کـرده اسـت.
احسـان اهلل قانـع عضـو گـروه هماهنگـی عدالـت 
انتقالـی گفت کـه دیـوان بین المللی جزایـی موافقت 
کـرده تـا قربانیـان جرایـم جنگـی و جرایـم علیـه 
بشـریت در افغانسـتان تا سـه ماه آینده شکایات شان 

را بـه این دیـوان بفرسـتند.
آقـای قانع تصریـح نمـود:« قربانیان جنایـات جنگی 
می تواننـد  افغانسـتان  در  بشـریت  علیـه  جرایـم  و 
عرایـض شـان را تا تاریخ ۱۱ دلو ۱۳۹۶ خورشـیدی 

بـه محکمـه بیـن المللـی جزایـی ارسـال نمایند«.
بـه گفتـه وی؛ دیوان بیـن المللی جزایی به آن دسـته 
از جرایـم جنگـی و جرایـم علیه بشـریت رسـیدگی 
می کنـد کـه از تاریـخ اول مـی ۲۰۰۳ برابـر می شـود 
بـا ۱۱ ثور ۱۳۸۲به بعد در افغانسـتان رخ داده باشـد.

وی تاکیـد نمود که دفتر دادسـتانی دیـوان بین المللی 
جزایـی بـه تاریخ ۱۲عقرب سـال جـاری اعالن کرد 
بـرای  تمایـل  و  توانایـی  افغانسـتان  کـه حکومـت 

رسـیدگی بـه ایـن جنایـات را ندارد.
آقـای قانـع افـزود که بـا مداخله دیـوان بیـن المللی 
جـزای در افغانسـتان این نخسـتین بار اسـت که یک 
دادگاه بیـن المللـی بـه جرایم جنگـی و جنایت علیه 

بشـریت در این کشـور رسـیدگی می کند.
ایـن فعـال مدنـی تصریح نمود کـه گـروه هماهنگی 
عدالـت انتقالـی از ایـن تصمیـم  دیـوان بیـن المللی 
جزایـی اسـتقبال می کند و آغاز کار دیـوان بین المللی 
جزایـی، زمینه پایان بخشـیدن به فرهنـگ معافیت را 

همـوار می سـازد و زمینـه تحقیـق عدالـت و صلـح 
پایـدار را در افغانسـتان بـه وجـود می آورد.

ایـن عضـو گـروه هماهنگـی عدالـت انتقالـی گفت 
کـه ایـن اقدام دیـوان امیدواری های را بـرای قربانیان 
جرایـم جنگـی و جنایـت علیـه بشـریت مدافعـان 
حقـوق بشـر و مـردم افغانسـتان ایجـاد کرده اسـت.
آقـای قانـع گفـت:« مـا از دادگاه بین المللـی جزایی 
می خواهیـم تـا بـه قربانیـان، بـرای ارسـال عرایـض 
شـان بـه محکمه بیـن المللـی جزایی فرصـت کافی 
بـه  رسـانی  اطـالع  خصـوص  در  اینکـه  تـا  دهـد 
قربانیـان اقدامـات جـدی روی دسـت گرفتـه شـود 

تـا تمام قربانیان عرایض شـان را به دادگاه برسـاند«.
وی از حکومـت وحـدت ملـی نیـز خواسـت تـا به 
تعهـد خـود در قبـال اساسـنامه روم عمـل نمـوده 
و زمینـه حضـور دیـوان بیـن المللـی جزایـی را در 
کشـور فراهـم نمایـد و از کارمنـدان دادگاه، قربانیان 

و شـاهدان جـدا حمایـت کنـد.
ایـن عضـو گروه هماهنگـی عدالت انتقالـی همچنین 
از مـردم، جامعـه مدنـی، رسـانه ها و علمـای کشـور 
خواسـت تـا در راسـتای اطالع رسـانی بـه قربانیان، 
در رابطـه بـه چگونگـی ارسـال شـکایات شـان بـه 

دیـوان بین المللـی جزایـی سـهم بگیرند.

مسـووالن در دانشـگاه کابـل می گوینـد، برخـی از افراد و 
نهادهـا در تـالش اند تا موضوع خودکشـی زهـرا خاوری 

را رنـگ و بـوی سیاسـی، قومی و سـمتی بدهند.
دیـروز  کـه  کابـل  دانشـگاه  رییـس  فاروقـی،  حمیـداهلل 
دوشـنبه ۵ قـوس در یک نشسـت خبری صحبـت می کرد، 
هم چنـان گفـت کـه در این پرونـده حاضر بـه همکاری اند 
و نتایـج و یافته هـا را در ایـن زمینـه هرچـه باشـد قبـول 

دارند.
حمیـداهلل فاروقـی گفـت: زهـرا خـاوری با خودکشـی اش 
بسـیاری از مسـایل و مشـکالت و عواملـی آن را ناگفتـه 
گذاشـت و پاسـخ به این مساسل مسـتلزمِ اقدام های جدی 

نهادهـای عدلـی و قضایی اسـت.
آقـای فاروقـی می افزایـد کـه در زمینـۀ خودکشـی زهـرا 
نیـز خـود را مسـوول می دانـد  خـاوری دانشـگاه کابـل 
بـه  دسـت یابی  بـرای  دانشـگاه  ایـن  در  مسـووالن  و 

کـرد. خواهنـد  همـکاری  مسـأله  ایـن  واقعیت هـای 
این کـه رییـس  بـا  بیـان داشـت،  رییـس دانشـگاه کابـل 
خوابگاهِ دانشـگاه کابل و اسـتاد راهنمای زهـرا خاوری در 
بنـد هسـتند، برخـی از افـراد و نهادها در تـالش اند تا این 
موضـوع را رنـگ و بـوی سیاسـی و قومـی بدهنـد و ایـن 

بی انصافـی و داورِی قبـل از وقـت اسـت.
او بـا اشـاره بـه این که بازداشـت رییـس خوابگاه و اسـتاد 

اسـت،  کابـل  دانشـگاه  جایـگاهِ  و  شـأن  از  دور  راهنمـا 
را  کابـل  دانشـگاه  دانشـجویاِن  تظاهـرات  مـا  می گویـد: 
می سـتایم و در کنـار آنـان، می خواهیـم تـا ایـن پرونـده 
بـه جدیـت بررسـی گـردد. نتایـج و یافته های ایـن پرونده 

هرچـه باشـد، آن را می پذیریـم.
حمیداهلل فاروقی از دانشـجویان، اسـتاداِن دانشـگاه و مردم 
خواسـت تا در زمینۀ خودکشـی زهرا خـاوری پیش داوری 
نکننـد و بـه گفتـۀ او، بگذارنـد تـا حقیقـِت این مسـأله به 

گونۀ کامل آشـکارا شـود.
رییـس دانشـگاه کابـل اظهـار داشـت: »هیـچ نـوع مداخلۀ 
کـه  آنانـی  و  اسـتفاده جویان سیاسـی  سیاسـی، عملکـرد 
می خواهنـد بـرای تطبیـق برنامه های شـان از ایـن پرونـده 
اسـتفاده کننـد، اجـازه نخواهیـم داد تـا از ایـن مصیبـت 

اسـفادۀ سـو و ابـزاری کننـد«.
آقـای فاروقـی هم چنـان گفـت کـه بسـیاری از چالش هـا 
و مشـکالِت فعلی دانشـگاه کابـل، حاصـل نامالیمتی های 
گذشـته اسـت و ظرفیت هـای فعلـی ایـن نهـاد آن گونه که 
مـردم توقـع دارنـد، مقـدور و میسـر نیسـت، امـا آنـان از 

ظرفیت هـای موجـود بیشـترین اسـتفاده را می برنـد.
او بـا آنکـه از کسـی نام نمی برد، اما تأکیـد دارد که »عناصر 
معلوم الحـال« در پیونـد بـه دانشـگاه کابـل قضاوت هـای 
مغرضانـه دارنـد، دسـتاوردها و افتخـاراِت مـا را نادیـده 

می گیرنـد و دایـم بـه کاسـتی های انگشـت می گذارنـد.
بـا ایـن حـال، رییـس دانشـگاه کابـل بیـان مـی دارد که از 
نقدهـای سـازنده و معیاری اسـتقبال می کننـد و به منتقدان 
خـود بـه عنوان شـریکاِن برنامه های اصالحی خـود افتخار 
می کننـد. او می گویـد کـه بـه هیچ عنـوان بـه قضاوت های 

غیـر منصفانـه و غرض آلـود توجـه نخواهند کرد.
او از دسـتاورهای دانشـگاه کابـل بـه تفصیـل یـاد کـرد و 
گفـت کـه نهادهـای مسـوول در زمینـۀ پروندۀ خودکشـی 
زهـرا تحقیـق می کننـد و مسـؤوالن دانشـگاه نیـز از زمـان 
وقـوع قضیـه بـه این طرف، دسـت روی دسـت نگذاشـته 
و پیوسـته اقدامـات مسـووالن جنایـی و پولیـس را تعقیب 

اند. کـرده 
زهـرا خـاوری، دانشـجوی دام یزشـکی دانشـگاه کابل روز 
یکشـنبه ۲۸ عقـرب در اتاقـش در خوابـگاه دانشـگاه کابل 
بـا خـوردن سـمی موسـوم بـه »مرگ مـوش«، بـه زنده گی 

خود پایـان داد.
گفتـه شـده کـه او بـرای نوشـتن پایان نامـۀ خـود بـه دلیل 
سـختگیری اسـتاد راهنمایش، تحت فشار شـدیدی روانی 

قـرار داشـته و شـش بار تحقیقـش رد شـده بوده اسـت.
براسـاس گزارش هـا، خانـم خـاوری کانتینـری در داخـل 
بیمـاری  روی  و  بـوده  گذاشـته  دام پزشـکی  دانشـکدۀ 
مرغ هـا تحقیـق می کـرده و شـخصاً بـه تنهایـی بـه امـور 
ایـن مرغ داری رسـیده گی می کرده اسـت. خودکشـی زهرا 
خـاوری اعتراض گسـترده یی در دانشـگاه کابـل و بامیان و 

همچنیـن رسـانه ها و فضـای مجـازی برانگیخـت.
دانشـجو  صدهـا  خـاوری،  زهـرا  خودکشـی  دنبـال  بـه 
در دانشـگاه کابـل دسـت بـه اعتـراض زدنـد و خواسـتار 
انجـام اصالحات در این دانشـگاه و رسـیده گی بـه پروندۀ 

خودکشـی خانـم خـاوری شـدند
مقام هـای دولتـی گفتـه انـد که پرونـدۀ خودکشـی او را به 
صـورت جدی بررسـی می کننـد، اما معترضـان نگرانند که 
ایـن پرونـده مانند بسـیاری از پرونده هایی کـه دولت برای 
بررسـی آن هـا کمیسـیون تشـکیل می دهـد و بعـد گزارش 

آن ها منتشـر نمی شـود، به فراموشـی سـپرده شود.
ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش،  سـرور  کـه  اسـت  گفتنـی 
حکومـت وحـدت ملـی از وزارت تحصیـالت عالـی و 
دانشـگاه کابل خواسـته اسـت کـه پروندۀ خودکشـی زهرا 
خـاوری را بررسـی و نتایـج آن را به اطالع مردم برسـانند.
آقـای دانـش گفته اسـت کـه این پرونـده باید بـه صورت 
»بی طرفانـه« بررسـی قضایـی شـود. او بـا تأکید بـر این که 
»داسـتان خودکشـی زهرا خـاوری نباید امری عـادی تلقی 
شـود«، گفـت کـه وزارت تحصیـالت عالـی و دانشـگاه 
جـداً از جنبه هـای قضایـی ایـن پرونـده، »علـل و عوامـل 
مربـوط بـه مسـایل داخلی محیـط تحصیلی را نیـز به طور 

همه جانبـه و دقیـق بررسـی کند.«
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مرشانــو جرګــې د موبایــل لــه کرډیــټ کارټونــو د لــس 

فیصــده مالیــې اخیســتلو د فرمــان پــه تائیــد رسه وايــي، 

ــر  ــې د ک ــي بودج ــه د م ــدل ب ــان ردې ــه فرم د دغ

المــل يش.

ــنبې  ــې د یکش ــه جرګ ــو د دغ ــې غړی ــو جرګ د مرشان

د ورځــې»۱۳۹۶کال لېنــدۍ۰۵« پــه عمومــي غونــډه 

کــې وویــل، حکومــت بایــد د دغــه مالیــې د راټولولــو 

ــفاف  ــورې ش ــتو پ ــپږو میاش ــو ش ــر راتلونک ــاره، ت لپ

ــه کــړي. برېښــنايي سیســټم رامنځت

د دغه جرګې رئیس فضل الهادي مسلیامر وویل:

»پــه دې رشط چــې د مخابراتــو او مالیــې وزارت د 

ــوژۍ  ــه ټکنال ــاره د هغ ــو لپ ــو د راټول ــه محصوالت دغ

ژمنــه چــې لــه مجلــس رسه یــې کــړې وه تــر راتلونکــو 

ــه دې  ــه پ ــه او خلکــو ت ــورې رامنځت شــپږو میاشــتو پ

برخــه کــې ډاډ ورکــړي.«

د جرګــې غړیــو وویــل کــه دوی یــاد فرمــان رد کــړي 

نــو حکومــت بــه د بودجــې پــه تطبیــق کــې له ســتونزو 

رسه مــخ او دولتــي عوایــد بــه هــم کــم يش.

ــرايت  ــه مخاب ــان ل ــه ش ــړو دغ ــې غ ــو جرګ د مرشان

ــه  ــوژۍ ل ــو او معلومــايت ټکنال ــو او د مخابرات رشکتون

وزارت نــه هــم وغوښــتل چــې د ورځنیــو مکاملاتــو د 

ــه برخــه کــې هڅــې وکــړي. ــدو پ ــو د کمې قیمتون

دا خــرې داســې مهــال مطــرح کېــږي چــې یــو نیمــه 

میاشــت وړانــدې ولــي جرګــې لــه کرډیــټ کارټونــو 

نــه د مالیــې د ګرځولــو د فرمــان پــه ردولــو رسه ویــي 

و، لــه دې وروســته هېــڅ څــوک مکلــف نــه دي چــې 

لــه کرډیــټ کارټونــو لــس فیصــده مالیــه ورکــړي.

ــټ  ــه کرډی ــې ل ــي و چ ــو وی ــې غړی ــي جرګ د ول

ــم او  ــو منظ ــاره د ی ــو لپ ــو د ګرځول ــو د مالیات کارټون

ــې دا  ــه ي ــه امل ــت ل ــه موجودی ــټم د ن ــفاف سیس ش

ــړ. ــان رد ک فرم

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې دوه اوونــۍ وړانــدې 

د افغانســتان د ماليــې وزیــر اکلیــل حکیمــي د کرډیــټ 

کارټونــو نــه لــس پــه ســلو کــې د مالیــې د ګرځولــو د 

سیســټم لــه شــفافیت نــه ډاډ ورکــړی وو.

پــه ورتــه وخــت کــې د مخابراتــو او معلومــايت 

ــو  ــال د مرشان ــب ننګی ــد نجی ــوژۍ وزارت ویان ټکنال

ــې دا  ــي چ ــوي واي ــی ک ــه هرکل ــه دې اقدام ــې ل جرګ

سیســټم بــه پــه راتلونکــو څلــورو میاشــتو کــې جــوړ 

. يش

نوموړي زیاته کړه:

»وزارت ژمــن دی چــې دا سیســټم بــه جــوړوي او دوه 

میاشــتې وروســته بــه د دې سیســټم امتحــاين دوره پــه 

افغــان ټیلــکام کــې پیــل يش او دا سیســټم بــه پــه بشــپړ 

ــه  ــې کوم ــه چ ــو ن ــډټ کارټون ــه وي، د کرې ډول فعال

لــس فیصــده مالیــه ګرځــول کېــږي د دې سیســټم لــه 

مخــې بــه اخیســتل کېــږي.«

ښــاغلی ننګیــال وايــي، د دې سیســټم پــه فعالېــدو بــه 

ــو  ــډټ کارټون ــه کرې ــې ل ــه دې ډاډه يش چ ــک پ خل

يــې ګرځــول شــوې مالیــه د دولــت خزانــې تــه جمــع 

ــه ده. ــه ګټ شــوې او دا د خلکــو او حکومــت دواړو پ

روح اهلل بهزاد

ACKU



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2151  د  و  شنبه     6قو س /   آ   ذ  ر     y    1396   9 ر بیع اال و ل     y 1439  27 نوامبر     72017 www.mandegardaily.com

ورزش
نوراهلل ولی زاده

در  بی ثباتــی  و  بحــران  موجودیــت  از  ســخن  وقتــی 
ــه  ــد ک ــر می کنن ــیاری ها فک ــد، بس ــان آی ــه می ــتان ب افغانس
ــاب و  ــد و فاری ــگ هلمن ــران، جن ــی بح ــای عین مصداق ه
ــای  ــت. مصداق ه ــن نیس ــه چنی ــی ک ــت. درحال ــل اس ــای کاب انفجاره
ــده گان،  ــس نماین ــاون مجل ــه مع ــت ک ــن اس ــور ای ــک کش ــران در ی بح
رییــس ادارۀ امنیــت ملــی و مشــاور امنیــت ریاســت جمهوری را متهــم بــه 
حمایــت از یــک گــروه تروریســتی کنــد و ادارۀ امنیــت ملــی خانــۀ معاون 
مجلــس نماینــده گان را مــورد بازرســی قــرار داده و باالیــش شــک کنــد. 
ــت، حکومــت  ــی یــک والی ــن اســت کــه وال ــی بحــران ای مصــداق عین
ــن  ــران ای ــی بح ــداق عین ــد. مص ــازی کن ــه توطیه س ــم ب ــزی را مته مرک

ــد و... ــد باش ــت جمهوری در تبعی ــاون ریاس ــه مع ــت ک اس
ــردم افغانســتان در یــک رویکــرد ســهل انگارانه، زودزود  ــن همــه را م ای
فرامــوش می کننــد و وقــوع دراماتیــک حوادثــی کــه شــاخصه های 
بحــران انــد، مجــال فکــر کــردن و تجزیــه و تحلیــل حــوادث و 
واکنــش منطقــی و الزم را از مــردم و نهادهــای سیاســی می گیــرد. 
ــده و  ــراری ش ــش گر، تک ــل پرس ــرای نس ــرد« ب ــد ک ــه بای ــِش »چ پرس
ــا تقدیــر  ــازی ب همــه مــات و مبهــوت، شــاهد رویدادهــای سیاســی و ب
ــق و  ــچ تعل ــد، هی ــه معتقدن ــد ک ــه وســیلۀ کســانی ان و سرنوشت شــان ب

ــد! ــردم ندارن ــه م ــدی ب تعه

مهدی ثاقب

زن، ســراغ طفلــش را می گیــرد، طفــل جایــش را تَــر 
ــرا  ــه چ ــد ک ــوهر، زن را می زن ــاب ش ــت، جن ــرده اس ک
طفلــش جایــش را تبدیــل بــه آقیانــوس آرام کــرده اســت؛ 
زن چیــزی نمی گویــد و لــت می خــورد و از خانــه بیــرون کشــیده 
ــزت  ــرو و ع ــر آب ــه خاط ــدر ب ــی رود، پ ــدرش م ــۀ پ ــود؛ زن خان می ش
و هم چشــمی و نامــوس داری، دختــرش را لــت می کنــد و دوبــاره 
ــۀ شــوهرش،  ــر می گــردد خان ــاره ب ــۀ شــوهرش. زن دوب می فرســتد خان
جنــاب شــوهر بــه خاطــر رفتــن زنــش بــه خانــۀ پــدرش، دســت و پــای 
ــه  ــد و ب ــرار می کن ــد؛ زن ف ــرش را می تراش ــوی س ــکند و م زن را می ش
مــال شــکایت می کنــد، مــال زن را بــه جــرم نداشــتن اجــازۀ بیــرون رفتــن 
ــد،  ــکایت می کن ــس ش ــه پولی ــد، زن ب ــوم می کن ــوهر محک ــوی ش از س
ــوهر زن  ــد؛ ش ــتی کن ــا آش ــوهرش ت ــش ش ــتد پی ــس زن را می فرس پولی
ــف  ــد؛ نص ــوب می کن ــرگ لت وک ــا دم م ــاره ت ــرد و دوب ــه می ب را خان
شــبی زن خودکشــی می کنــد، مــال خودکشــی را حــرام می دانــد و 
ــی  ــان پالیس ــت؛ وزارت زن ــه اس ــم رفت ــه جهن ــه ب ــا کل ــد: زن ب می گوی
ــد،  ــه می کنن ــزارش تهی ــانه ها گ ــازد، رس ــونت می س ــدم خش ــرای ع ب
عکاســان عکــس می گیرنــد و عکــس زن را در مســابقات بین المللــی بــه 
ــای  ــد، نهاده ــروژه می دهن ــی پ ــای بین الملل ــد. نهاده ــتراک می گذارن اش
داخلــی ورکشــاپ عــدم خشــونت بــر زنــان می گیرنــد، پول هــا ســرازیر 
جمــع آوری  الیــک  زن  جســد  تصویــر  از  فیســبوک ها  می شــود، 
ــدۀ زن بســته شــده اســت  ــد، پولیــس خوشــحال اســت کــه پرون می کنن
و جنــاب شــوهر هــم مــی رود و یــک زن جدیــد و کاغــذ پیــج می گیــرد 
ــرای طفــل شــوهرش  و زن جدیــد هــم از شــوهرش پــول می گیــرد و ب
پمپــر کان بیبــی می خــرد، همــه چیــز تمــام می شــود و طفــل هــم دیگــر 

ــد. ــر نمی کن ــش را ت جای

امراهلل صالح

جمله یی که روان زهرا را قبل از مرگ زهر داد.
ــم  ــن آورده ام. اس ــاه را از وط ــن گی ــتاد ای ــرا: اس زه
هزاره گــی اش را می دانــم، امــا اســم علمــی آن را 
ــد.  ــض می دهن ــات مری ــه حیوان ــردم آن را ب ــا م ــن م ــه. در وط ن

ــت؟ ــما چیس ــر ش نظ
اســتاد: هــزاره کــم بــود در این جــا کــه حــاال مــا گیــاه هزاره گــی 
را هــم بایــد شــامل فهرســت بســازیم. بــرو دختــر. گــم شــو وقــت 

مــا را ضایــع نســاز. بــرو گیــاه را در .......... بــزن.
حکایــت از هــم صنفــی زهــرا. هــر چیــز هســت، امــا نــه دانشــگاه 

اســت و نــه پوهنتــون.

احمد ارشاد احرار

بــا تروریســم را تــا حــد صــدور  برخی هــا مبــارزه 
یــک فتــوا تنــزل می دهنــد. گویــا بــا صــدور فتــوا، 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــد ش ــده خواه ــم برچی ــم تروریس گل
ــده،  ــان بن ــه گم ــد. ب ــود را دارن ــان خ ــم مفتی ــتان ه ــه تروریس ــت ک اس
ــانه  ــا نش ــن گروه ه ــی ای ــی و کالم ــری، عقیدت ــتگاه های فک ــد خاس بای
گرفتــه شــود کــه طبیعــت ایــن کار متفــاوت از امــر فقــه و فتــوا اســت 
ــی از  ــد. کس ــا می لنگ ــا در این ج ــروزی م ــان ام ــیار از عالم ــگ بس و لن
ــه  ــه نیســت ک ــا متوج ــود، ام ــته ب ــا تروریســم نوش ــارزۀ قرضــاوی ب مب
نهایــِت کار قرضــاوی، منحصــر بــه یجــوز و ال یجــوز اســت و در ایــن 
ــم و  ــا تروریس ــارزه ب ــی مب ــیده، ول ــران درخش ــر از دیگ ــتا خوب ت راس
ــا  ــاوی ت ــۀ قرض ــه در دواخان ــخه یی دارد ک ــه نس ــاز ب ــی نی افراط گرای

ــود. ــده می ش ــر دی ــوز کمت هن

مسی:
رؤیایم بازنشسته شدن در بارسلوناست

واکنش مبهم ایکاردی به شایعۀ 

پیوستنش به رئال مادرید

فیـسبـوک نـــامــه

ســتارۀ آرژانتینــی آبی و اناری هــای کاتالونیــا بــار دیگــر تعهــد خــود را بــه 
تنهــا تیــم دوران بازیگــری اش نشــان داد.

لیونــل مســی بــه تمــام شــک و شــبهات دربــارۀ آینــده اش پایــان داد و پــای 
برگــۀ قــرارداد جدیــدش بــا بارســلونا را امضــا کــرد، قــراردادی سه ســاله 
ــا  ــه آبی و اناری هــای کاتالونی ــاه جــون ســال ۲۰۲۱ ب ــان م ــا پای کــه او را ت
متعهــد می کنــد و غرامــت فســخ قــراردادش بــه بیــش از دو برابــر افزایــش 

پیــدا کــرده و بــه ۷۰۰ میلیــون یــورو رســیده اســت.
ــرارداد دوران  ــتمین ق ــه هش ــراردادش ک ــن ق ــای ای ــس از امض ــی پ مس
بازیگــری اش در بارســلونا اســت، بــه خبرنــگاران گفــت: از مدتــی پیــش 
ــن کار انجــام شــد.  ــودم و ای ــق رســیده ب ــه تواف ــرارداد ب ــد ق ــرای تمدی ب
ــودم  ــۀ خ ــگاهی آن را خان ــری ام در باش ــه دوران بازیگ ــه ب ــحالم ک خوش

می دانــم، ادامــه می دهــم.
ــپری  ــا س ــری ام را این ج ــام دوران بازیگ ــم تم ــه داد: می خواه ــی ادام مس
ــوم.  ــته ش ــلونا بازنشس ــم در بارس ــه می خواه ــه ام ک ــه گفت ــم و همیش کن
رؤیایــم ایــن اســت کــه دوران بازیگــری ام را در تیــم بارســلونا بــه پایــان 

برســانم.
مهاجــم آرژانتینــی بارســلونا دربــارۀ اهــداف بعــدی اش در ایــن تیــم هــم 
ــردن  ــاال ب ــرای ب ــه تالشــم ب ــه ب ــن اســت ک ــن ای ــرد: هــدف م ــد ک تأکی
ســطح اعتبــار و جایــگاه باشــگاه بارســلونا و تمامــی بازیکنــان و اعضــای 

ایــن باشــگاه ادامــه دهــم.
مســی از ســال ۲۰۰۱ کــه از تیــم جوانــان نیوولــز اولدبویــز آرژانتیــن بــه 
ــم  ــن تی ــرای ای ــازی ب ــش از ۶۳۰ ب ــروز بی ــه ام ــا ب ــت ت ــلونا پیوس بارس
انجــام داده و ۵۳۴ گل بــه ثمــر رســانده اســت تــا بهتریــن گلــزن تاریــخ 

ــد. ــا باش ــی رقابت ه ــگاه در تمام ــن باش ای
گفتنــی اســت کــه بــه تازه گــی مســی بــرای چهارمین بــار بهتریــن 
بازیکــن لیــگ اروپــا شــناخته شــد و کفــش طــال را بــه دســت آورد. ایــن 
ــل مســی  ــه لیون ــش ب ــان ســال پی ــس ســوارز، قهرم ــزه از ســوی لوی جای
ــِش طــال، ســتارۀ باشــگاه بارســلونا  ــن کف ــا کســب ای ــه ب ســپرده شــد ک
ــاخت. ــر س ــی براب ــدوی پرتگال ــس رونال ــا کری ــش را ب ــداد کفش های تع

مهاجـم آرژانتینـی تیـم فوتبـال اینتر به شـایعه یی که دربارۀ احتمال پیوسـتن 
او به کهکشـانی ها منتشـر شـده اسـت، واکنش نشان داد.

مائـورو ایـکاردی پـس از بـازی تیـم فوتبـال اینتـر برابـر کالیـاری کـه بـا 
پیـروزی ۳ بـر یـک نراتـزوری خاتمه یافت، به شـایعۀ رفتنـش از اینتر برای 

بـازی در رئال مادریـد پاسـخ داد.
ایکاردی که دو گل از سـه گل تیمش را مقابل کالیاری زد و شـمار گل های 
خـود در ۱۴ بـازی ایـن فصـل اینتـر در سـری A را بـه ۱۵ تا افزایـش داد، 
دربـارۀ شـایعۀ اخیـر مبنی بـر احتمـال پرداخت شـدن غرامـت ۱۱۰ میلیون 
یورویـی فسـخ قـراردادش بـا اینتر از سـوی رئال مادید به شـبکۀ مدیا سـت  
پرمیـوم گفـت: باشـگاه دربارۀ فسـخ قرارداد صحبـت می کند، اما همه شـما 

می دانیـد کـه مـن چه احساسـی دارم. چیـزی برای گفتـن ندارم.
ایـکاردی دربـارۀ بازی سـخت تیمـش در سـاردینیا هم گفـت: رویکرد تیم  
مـا در نیمـۀ اول بـازی کمـی مشکل سـاز شـد، امـا گل من کمی از فشـاری 
کـه از سـمت کالیـاری روی ما بود کاسـت. آنـان واقعًا داشـتند خوب بازی 

می کردنـد.
مهاجـم آرژانتینـی نراتـزوری گفـت: مـا کار خودمـان را انجـام می دهیـم و 
روی نتایـج خودمـان تمرکـز داریـم. سـایر تیم هـا می داند که ما هم هسـتیم 
و روی آنـان فشـار می آوریـم. فعـاًل می خواهیـم از صدرنشـینی مان لـذت 
ببریـم. در این یکی دو سـال گذشـته سـخت تالش و کارهـای بزرگی انجام 

دادیـم و حـاال داریـم نتیجـه اش را می گیریم.

داعش؛ بهانه یی برای عقده گشایی ها 

یا چهره دیگر طالبان؟

داعش  نام  به  تازه  گروه   ،۲۰۱۴ ماه جدی  در  داخلی سوریه  آغاز جنگ  از  پس 
این  اعالم موجودیت،  از  کرد. پس  اعالم موجودیت  البغدادی  ابوبکر  با خالفت 
گروه جغرافیای مشخصی را برای زعامت شان رسم کردند که تحت عنوان »دولت 

اسالمی عراق و شام« است.
نام گروه شان  این پس  از  از اعالم موجودیت خود اعالم کرد که  این گروه پس 
بغدادی،  ابوبکر  و  داده  تشکیل  را  جهانی  یک خالفت  و  است  اسالمی«  »دولت 
خود  حکومتی  فعالیت های  و  کردند  معرفی  خلیفه  عنوان  به  نیز  را  گروه  رهبر 
و  داعش  دینار  واحد  با  اسکناس  اقدام ها چاپ  این  جملٔه  دادند.)از  گسترش  را 
گذرنامه، درست کردن پولیس، صدور نفت، راه اندازی شبکٔه تلویزیون، برگزاری 

گشت های گردشگری است و...(
داعش در ابتدا منطقۀ وسیعی از سوریه و عراق را در اختیار داشت و هدف آن در 
قدم نخست، تصرف تمام عراق و منطقۀ شامات بود. گزارش هایی وجود داشت که 
شبه جزیرۀ عربستان و شمال آفریقا و اندلس تا خراسان بزرگ نیز در نقشۀ ترسیمی 
آن ها وجود داشت. این گروه، اما امروزه بسیاری از متصرفات خود در خاورمیان 

را از دست داده است. 
اما در افغانستان فردی در نخستین روزهایش  به نام مال عبدالرئوف خادم، از این 
از  داد که پس  لقب  افغانستان  در  را رهبر شورشیان داعش  استفاده و خود  خال 
مدتی فعالیت نیمه آشکار، در مناطق جنوبی افغانستان کشته شد، البته برخی ادعا 
کردند که او به دست نیروهای نظامی امریکایی کشته شده است. پس از آن، اولین 
سرکردۀ داعش در افغانستان، حافظ سعید اورکزی بود که او نیز در ماه اسد سال 
۱۳۹۵ در والیت ننگرهار بر اثر حملۀ هواپیماهای بدون سرنشین خارجی کشته 
شد. پس از آن، عبدالحسیب لوگری، دومین رهبر داعش در افغانستان انتخاب شد 
که در ولسوالی اچین ننگرهار بر اثر حمالت هوایی کشته شد که دولت افغانستان 

و وزارت دفاع امریکا در تاریخ هفتم ثور کشته شدن او را تائید کردند.
در جدیدترین اقدام، فردی که گفته می شود برادر حافظ سعید، رهبر پیشین داعش 
در افغانستان می باشد، از سوی این گروه به عنوان رهبر جدیدشان در افغانستان 
تعیین شد؛ در حالی که گزارش های موثق وجود داشت که این گروه از آن سوی 
مرز به نوبت وارد حوزۀ جنوب شده و این آتش را شعله ور نگه می داشتند. اما تا 
اکنون هیچ اسنادی در پیوند به حضور مستقیم داعش در افغانستان وجود ندارد 
و هیچ نهاد امنیتی افغانستان هم اسنادی را در این پیوند به مردم افغانستان ارایه 

نکرده است.
تشکیل  افغانستان  در  داعش  نام  زیر  که  کوچک   بسیار  هسته های  و  گروهک ها 
شده اند و در حاِل جبه گیری بودند، به فرمایش پاکستانی ها حمالت مشخص را 
افغانستان  بنابر مالحظات سیاسی و استراتیژیک از نام داعش در  انجام می دهند. 
استفاده می شود. داعش یک گروه تبهکار و جنایت پیشه است که با طالب از دید 
فکری و روش همزاد است. به خاطر گم شدن رد پا و نشان جنایت، می گویند 
انجام داده است. به یک روایت، داعش هم اکنون زیر  که این جنایت را داعش 
فشار نظام قرار دارد و توانایی برنامه ریزی حمالت را بیرون از پایگاه اصلی خود 
ندارد. ما نباید دنبال اشباح برویم. به قول امراهلل صالح، رییس روند سبز افغانستان 

دشمن شناسی یکی از شرط های پیروزی است. 
برای برنامه ریزی و اجرای چنین حمالت خونین، از توانایی ها و زیر ساخت های 
در  چون  اما  چیست؟  ماجرا  این  که  می دانند  نیز  آنان  و  می شود  استفاده  طالبان 
به  حمالت  این  حال،  عین  در  و  ندارند  داعش  با  فرقی  خون آشامی  و  ماهیت 
فرمایش ولی نعمت پاکستانی شان انجام می شود، خموشی اختیار می کنند. در مورد 
یعنی  از همان دشمن اصلی  آنچه است دسیسه یی است که  افغانستان  داعش در 
پاکستان حمایت می شود. اعالمیۀ نشر شده در مورد مسجد و مدرسۀ باقرالعلوم 
هسته های کوچک تروریستی ترتیب شده است که به فرمایش آی اس آی مرتکب 

جنایت می شوند و در ریشه و اصلیت طالب اند.
برده  اسم  داعش  از  طالبان،  ترورپیشۀ  و  زشت  چهرۀ  از  قباحت زدایی  خاطر  به 
می شود. همچنان در بخش تبلیغاتی مسایل فرا افغانستان نیز مدنظر گرفته می شود. 
از  نوعی  داعش  از  بردن  اسم  نیست.  افغانستان  در  داعش  نروید.  اشباح  دنبال 
تورنمنت سایه ها است و واقعیت ندارد. تا اکنون مقام های پیشین امنیتی حکومت 
افغانستان از جمله امراهلل صالح، رییس پیشین امنیت ملی، داکتر رنگین دادفر اسپنتا، 
مشاور شورای امنیت ملی و رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان از 
مقام های اند که حضور و نیروگیری را زیر نام داعش ادعای باطل می شمارند و جز 

هویت دهی به حمالت دهشت افگنانۀ گروه طالبان می دانند. 
برنامه های  و  مجلس ها  بر  حمله  تفرقه افگنانه،  حمالِت  گونه  این  پوشش  برای 
سیاسی، حمله بر مساجد و تکیه خانه در افغانستان، مستقیم ربط می گیرند به گروه 
نیز  افغانستان  امنیتی  نهاد های  از سوی  تأسف  با  افغانستان که  نامعلوم داعش در 
مهر تأید می گیرد. حمله بر جنبش روشنایی در دهمزنگ، بر مسجد باقرالعلوم، اما 
زمان، باالی کارمندان دادگاه عالی، بیمارستان چهار صد بیستر و چندین نوع همانند 
حمالت در افغانستان و در اخیرین مورد حمله بر هوتل قصر نوین که هدف حمله 
کننده حامیان استاد عطا محمد نور، والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسالمی 
افغانستان که بر حمایت از آقای نور گردهم آمده بودند را نیز گروه تبهکار داعش 

برعهده گرفته است.
پرسش این جا ست که چطور با استفاده از نام این گروه بیشتر یک جمع مشخص 
از شبکه ها روسیه، محمد حنیف  پیش، یکی  قرار می گیرند؟ چندی  مورد هدف 
اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان  و معصوم ستانکزی رییس امنیت ملی افغانستان 
را متهم به حمایت از گروه داعش جهت انتقال جنگ به آسیایی میانه کرده بود، اما 
حقانیت این ادعاها و کذب بودن اش نیز هنوز معلوم نیست. باوجودی که حکومت 
ندارد،  افغانستان  در  گروه  این  فعالیت  و  برحضور  مبنی  سندی  هیچ  افغانستان 

ادعاهای این گروه را تاهنوز رد هم نکرده است.
باور توده ها و حمالت اخیری زیر نام این گروه در افغانستان نشان می دهد که این 
گروه به دنبال ایجاد نفاق و شقاق در میان مردم افغانستان است. اما پرسش دیگر 

این جا است که این گروه چطور مخالفان سیاسی حکومت را نیز نشانه می گیرد؟
و  افغانستان  عامه حکومت  افکار  اقناع  برای  روشنی  پاسخ  اکنون  تا  که  پرسشی 
سیاسی حکومت  مخالفان  تیر  دلیل،  همین  روی  و  است  نداشته  امنیتی  نهاد های 
کسانی  از همین جا  گویا  که  است  بوده  دراز  ارگ  درون  تیم  به سوی  دم  این  تا 
از  هم  هنوز  دارند.  بارز  نقش  حمالت  این  انجام  و  هدایت دهی  در  که  هستند 
درون حکومت تعریف مشخص و همسانی به گروه های تبهکار در افغانستان داده 
اجرایی  نشده است. یک جناح مخالفان سیاسی خطاب می کند و جناح دگر که 
واحدی  تعریفی  افغانستان  روزی حکومت  است  امید  گروه دهشت افگن.  است، 
ادعا های  این  داده و در روشنایی دالیلی  ارایه  تروریستی در کشور  از گروه های 
حضور داعش در افغانستان را  رد کرده و جدیت اش را در تأمین امنیت مخالفان 

سیاسی اش گسترش دهد.

ضیا ورسجی

ACKU



عصمت اهلل راغب
غور، والیتی کوهستانی است که در قلب افغانستان موقعیت دارد 
و در حین حال، یکی از محروم ترین والیت ها به حساب می آید 
کم ترین  دیگر،  والیات  تناسب  با  بدین سو  زیادی  سالیان  از  که 
توجه در عرصۀ ساخت و ساز در این والیت صورت گرفته است. 
همه  میان  در  طرف،  این  به  زیادی  سال های  از  غور  شهروندان 
مشکالت و خواسته های شان، همواره از ساختمان سرک و اعمار 
بند برق به عنوان اولویت جدی و نیاز مبرم این والیت یاد کرده 
اند، اما متأسفانه تاهنوز که شانزده سال از حرکت های دادخواهانۀ 
آنان می گذرد، کدام توجۀ جدی از سوی متولیان امور در این عرصه 

صورت نگرفته است.
سال های  در  دادخواهانۀشان  حرکت های  ادامۀ  در  غوری ها 
به  پیوند  در  دیگر  بار  روان  سال  عقرب(   ۱۹( هفته  دو  گذشته، 
پوزه  برق  بند  اعمار  و  غور-هرات  و  غور-کابل  ساختمان سرک 
لیچ با اشتراک هزارها شهروند، اعم از بزرگان، جوانان، نوجوانان، 
در  و...  بانووان  کسبه کاران،  پزشکان،  مأموران،  معلمان،  کودکان، 
مرکز و ولسوالی های این والیت دست به تظاهراِت مسالمت آمیز 
زدند و خواهان رسیده گی به خواسته های قانونی و مشروع شان از 
از  تا هنوز که ۱۷ روز  سوی حکومت مرکزی شدند. شوربختانه 
مظاهرات و تحصن غوری ها می گذرد، علی رغم انتظار های فراوان، 
کدام پاسخ مشخصی از سوی حکومت در پیوند به سرک و برق 

برای شهروندان غور ارایه داده نشده است.
»راه و روشنی غور« درحالی  نام  زیر  دادخواهانۀ غوریان  حرکت 
اسفالِت سرک غور-کابل و  گفته می شود،  که  راه اندازی می گردد 
می رفت  امید  که  انتظار  و  دادخواهی  سال ها  از  پس  غور-هرات 
آینده  سال  مالی  بودجۀ  شامل  سرک  این  اسفالت  ساخت  هزینۀ 
شود، بار دیگر در بودجۀ مالی ۱۳۹۷ در نظر گرفته نشده است. این 
درحالی است که پیش از این، رییس جمهور و رییس اجرایی در 
سفرهای والیتی شان به والیت غور، پس از شانزده سال دادخواهی 
و حق طلبی، وعدۀ اسفالت سرک گردندیوال و رسیده گی به نیازهای 
با فرستادن سند  اولیۀ شهروندان این والیت را داده بودند. اکنون 
بودجۀ مالی به شورای ملی، فاش شده است که رهبران حکومت 
وحدت ملی با توجه به شعارها و وعده های شان به شهروندان غور، 
بار دیگر اسفالت شاهراه مرکزی و اعمار بند برق در این والیت را 

در سند بودجۀ سال آینده در نظر نگرفته اند.
و  غوریان  دادخواهانۀ  پی طوالنی شدن حرکِت  در  می شود  گفته 
سایر  در  والیت،  این  شهروندان  سوی  از  آن  روزافزوِن  گسترش 
والیات مثل کابل، هرات، مزار، فراه، بادغیس، پکتیا، بدخشان و... 
از وزارت خانه های سکتوری جهت  ترکیبی  با  را  هیأتی  حکومت 
با  نزدیک  از  تا  فرستاده  آن والیت  به  بررسی مشکالت غوری ها 
در  دهند؛  به خواسته های شان گوش  و  کننده گان صحبت  مظاهره 
همین حال، گفته می شود که معترضان تحقق خواسته های شان را 
مبنی بر سرک و برق از سویی این هیأت بعید می دانند و ُهشدار 
می دهند که مخاطب ما در این دادخواهی رهبری حکومت وحدت 
زمینه  این  در  تا  است  عبداهلل  داکتر  و  غنی  داکتر  ویژه  به  ملی 
شخص رییس جمهور و رییس اجرایی پاسخ مثبت ارایۀ ندهند، از 
مظاهرات خیابانی و شب زنده داری در خیمه های تحصن، دست 

بر نخواهد داشت.
در همین حال، گفته می شود اعضای حرکت راه و روشنی غور با 
اختیارات  و  به صالحیت  نسبت  که  ناخوشبینی هایی  همه  وصف 
به  اعزامی مرکز  با هیأت  را  تفاهم نامه یی  بازهم  دارند،  این هیأت 

برچیدن  و  خیابانی  مظاهرات  پایان  آن،  در  که  اند  رسانده  امضا 
کیلومتر سرک  هزینۀ ۱۰۰  بر شامل ساختن  را  خیمه های تحصن 
اسفالت در سند بودجۀ مالی سال ۱۳۹۷ و تأمین برق آبی و سولری 
در کوتاه مدت مشروط ساخته اند، در غیر آن، ُهشدار می دهند که 
اگر جانب حکومت نسبت به آنچه تعهد سپرده است، عمل نکند؛ 
مظاهرات خیابانی گسترده تر از پیش ادامه خواهد یافت و پیامد و 

عواقب آن متوجه حکومت خواهد بود.
از سویی هم، حرکت حق طلبانۀ غوری ها از هفده روز به این سو، 
توانسته است حمایت تعداد زیادی از نهادهای مدنی و چهره های 
اکثِر  اکنون  تا  که  کند  جلب  خود  به  را  افغانستان  در  تأثیرگزار 
نهادهای مدنی و چهره های با نفوذ در کشور با صدور اعالمیه ها در 
شبکه های مجازی، حکومت را به تبعیض در برابِر جغرافیای خاص 

متهم کرده و خواهان رسیده گی به نیازهای اولیۀ غوری ها شدند.
مالی  بودجۀ  سند  که  گذشته  هفتۀ  چهارشنبۀ  روز  این،  بر  افزون 
شد،  فرستاد  افغانستان  پارلمان  به  رأی گیری  جهت   ۱۳۹۷ سال 
وردک،  میدان  مثل  مرکزی  شاهراه  مسیر  والیت های  نماینده گان 
بامیان، دایکندی، غور، هرات، و برخی از نماینده گان دیگر به دفاع 
از داعیۀ حق طلبانۀ غوری ها جلسۀ عمومی را به رسم اعتراض برای 
ده دقیقه ترک کردند. نیز یک تن از وکالی پارلمان نامه یی را در 
دست داشت که نشان می داد بیش از ۱۳۰ تن از نماینده گان خانۀ 
پای آن  به  از حرکت راه و روشنی والیت غور  به حمایت  ملت 
افغانستان، خواهان  امضا کردند و مطابق مادۀ شش قانون اساسی 

تأمین عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن به این والیت شدند.
که  صورتی  در  می دهند  ُهشدار  روشنی  و  راه  حرکت  اعضای 
مسووالن حکومت بیشتر از این با احساسات پاک مردم غور بازی 
کنند، گزینۀ بعدی بستن دروازه های ادارات حکومتی و شکایت از 
رهبری حکومت وحدت ملی به سازمان ملل خواهد بود. معترضان 
ادعا می کنند که عملکرد حکومت وحدت ملی در برابر شهروندان 
منع  کنوانسیون  به  استناد  با  و  بوده  تبعیض آمیز  و  غور، خصمانه 
است،  کرده  امضا  آن  پای  به  افغانستان  که  ملل  سازمان  تبعیض 

شکایت خواهند کرد.  
شاهراه  ساختمان  اهمیت  به  پیوند  در  آگاهان  هم،  سویی  از 
کابل  که  گردندیوال  »سرک  می گویند:  مرکزی)کابل-غور-هرات( 
را از طریق بامیان و غور به هرات وصل می کند، نه تنها این که برای 
این مسیر که  نزدیکی  به  بنا  بلکه  والیات مرکزی سود می رساند، 
در حدود ۳۰۰ کیلومتر نسبت به بزرگ راه جنوبی فاصلۀ کم دارد، 
سود اقتصادی اش در درازمدت نقش مهم در پیشرفت و شگوفایی 
کشور خواهند داشت. افزون بر این، اسفالت شاهراه مرکزی بنا به 
جاذبۀ توریستی) بند امیر بامیان، مجسمۀ بودا بامیان، منار جام غور 
بودن وضعیت  بهتر  از سویی هم،  دارد و  بند سلما هرات( که  و 
امنیتی در این مسیر، می تواند گردشگران زیادی را تشویق کند تا به 

این کشور سفر کنند«.
اداری و ۱۹۰۰ قریه در  با داشتن ۹ واحد  هم اکنون والیت غور 
مدت هفده سال پسین، تنها ۱۲ کیلومتر سرک در مرکز این والیت 
و  والسوالی ها  به  آمد  و  رفت  راه های  بقیه  و  است  شده  اسفالت 
باقی ست.  خودش  دشواری های  برهمان  هنوز  آن  دهکده های 
والیت غور با وصف داشتن منابع آبی کافی، هنوز مردم این والیت 
در شهر فیروزکوه از برق جنراتورهای دیزلی با پرداخت باالتر از 
۴۵ افغانی در برابر فی کیلووات برق در هر ماه، استفاده می کنند؛ 
در حالی که سایر شهرستان ها و دهکده های آن هنوز برای روشن 

ساختن خانه های شان از الکین استفاده می برند.

دولـت پاکسـتان پـس از ناآرامـی 
بـرای  پایتخـت  در  اخیـر  هـای 
آرام کـردن اوضـاع و ممانعـت از 
ناآرامـی هـای بیشـتر و برقـراری 
ارتـش  از  عمومـی  نظـم  مجـدد 
خواسـت در پایتخت مسـتقر شود.
خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
آسوشـیتدپرس، پس از درخواست 
دولـت پولیـس و نیروهای مسـلح 
در  یکشـنبه  پاکسـتان روز  ارتـش 
آبـاد  مسـتقر  اسـالم  خیابان هـای 
شـده اند تـا از بازگشـت ناآرامـی 
از  کننـد.  جلوگیـری  شـهر  بـه 
ششـم نومبر سـال جـاری میالدی 
بـه  موسـوم  گروهـی  اعضـای 
اهلل  رسـول  یـا  لبیـک  جنبـش   «
پاکسـتان« در بخش هـای از شـهر 
باعـث  بـه تحصـن زده و  دسـت 
ایجـاد اختـالل در حرکـت مردم و 

بودنـد. شـده  خودروهـا 
پیشـتر، حـدود ۸۵۰۰ نیـروی ویژه 
تـالش  نظامـی  شـبه  و  پولیـس 
کردنـد کـه بزرگـراه را بـاز کننـد 
امـا در پـی ورود مـوج جدیـدی 
ناچـار  صحنـه،  بـه  معترضـان  از 
پلیـس  نشـینی شـدند.  بـه عقـب 
و نیروهـای امنیتـی سـعی کردنـد 
کـه با اسـتفاده از گاز اشـک آور و 
گلولـه هـای پالسـتیکی تظاهرات 
کـه  کننـد  پراکنـده  را  کننـدگان 
معترضـان با پرتاب سـنگ بـه آنها 
حملـه کردند. براسـاس گزارش ها 
۶ تـن در جریـان ایـن درگیری ها 
کشـته و ۱۹۰ تن دیگـر نیز زخمی 

. ند شد
داخلـه  وزارت  دسـتور  براسـاس 
اجـازه  فـدرال  دولـت  پاکسـتان، 

بـرای  کافـی  نیروهـای  کـه  دارد 
کنتـرل قانـون و نظـم در پایتخـت 
بعـدی  اطالعیـه  کـه  زمانـی  تـا 

کنـد. مسـتقر  شـود،  صـادر 
ایـن درحالیسـت کـه دسترسـی به 
شـبکه های تلویزیونـی خصوصی 
چـون  اجتماعـی  رسـانه های  و 
فیسـبوک، توئیتـر و یوتیـوب هنوز 

هـم محدود اسـت.
پولیـس در کراچـی نیز اعـالم کرد 
کـه حـدود ۲۰۰ معترض اقـدام به 
بسـتن یـک مسـیر اصلـی در ایـن 
شـهر کـرده و در جریـان درگیری 
میـان نیروهـای امنیتـی و معترضان 
دسـت کـم ۲۷ تـن زخمی شـدند 
کـه ۲۲ تـن از آنها با شـلیک گلوله 

دیده اند. آسـیب 
معترضـان - کـه در بزرگـراه فیض 
آبـاد دسـت بـه تحصـن زده انـد - 
زاهـد حمیـد، وزیـر دادگسـتری، 

را بـه توهیـن بـه مقدسـات متهـم 
او  برکنـاری  خواهـان  و  کـرده د 

هسـتند.
معترضـان، وزیـر دادگسـتری را به 
خاطـر حـذف لقـب پیامبر اسـالم 
)عبـارت »خاتـم االنبیـا«( در متـن 
نماینـدگان جدیـد مجلـس  قسـم 
مـورد انتقـاد قـرار داده و به توهین 

بـه مقدسـات متهـم کرده انـد.
از  عذرخواهـی  بـا  حمیـد  زاهـد 
آن  قسـمت،  ایـن  حـذف  بابـت 
را ناشـی از یـک خطـای سـهوی 
وی  عذرخواهـی  ولـی  دانسـته 
اوضـاع  شـدن  آرام  در  تاثیـری 

اسـت. نداشـته 
به گـزارش رسـانه های پاکسـتان، 
معترضـان به منزل زاهـد حمید در 
ایالـت پنجاب هم حملـه کرده اند؛ 
هنـگام حملـه او و خانـواده اش در 

نداشـتند. منزل حضور 

»ائتـالف  دفـاع  وزرای  نشسـت 
بـا  مبـارزه  نظامـی  اسـالمی 
تروریسـم« روز یکشـنبه در ریاض 

کـرد. کار  بـه  آغـاز 
بـه گـزارش شـبکه اسـکای نیـوز، 
محمـد بـن سـلمان، وزیـر دفـاع 
عربسـتان سـعودی و ولیعهـد ایـن 
گفـت:  نشسـت  ایـن  در  کشـور 
نشسـت  در  کشـور   ۴۰ از  بیـش 
اسـالمی  ائتـالف  دفـاع  وزرای 
تاکیـد دارنـد کـه از لحـاظ مالـی، 
بـا  نظامـی  و  اطالعاتـی  سیاسـی، 

کـرد. خواهنـد  کار  هـم 
خطـر  بزرگ تریـن  گفـت:  وی 
تروریسـم، بدجلـوه دادن »عقیـده 
اسـالمی« ماسـت و ما اجـازه ادامه 

ایـن امـر را نخواهیـم داد.
وزیر دفـاع عربسـتان تصریح کرد: 

نشسـت امـروز قویـًا بـه همکاری 
بـا یکدیگـر در زمینـه مبـارزه بـا 

تروریسـم اشـاره دارد.
بـن سـلمان تاکید کرد، کشـورهای 
ائتـالف  ایـن  در  شـرکت کننده 
تعقیـب  بـه  نظامـی  اسـالمی 
تروریسـم حتـی اگـر زیـر زمیـن 
رفتـه باشـد و در آنجا مخفی شـده 

پرداخـت. خواهنـد  باشـد، 
وی افـزود: طی سـال های گذشـته 
تروریسـم در تمامی کشـورهای ما 
فعالیت داشـته و اکثر سـازمان های 
تروریسـتی در چند کشـور هستند 
خاصـی  هماهنگـی  اینکـه  بـدون 
اسـالمی  کشـورهای  ایـن  بیـن 
وجـود  بـا  دیگـر  امـروز  باشـد. 
ایـن ائتـالف چنیـن چیـزی وجود 

نخواهـد داشـت.

محمـد بـن سـلمان همچنیـن بـه 
روسـتای  حملـه  دلیـل  بـه  مصـر 
روز  در  کشـته   ۳۰۵ کـه  الروضـه 
جمعـه برجـای گذاشـت، تسـلیت 

گفـت.
نظامـی  فرمانـده  شـریف  راحیـل 
در  نیـز  نظامـی  اسـالمی  ائتـالف 
داشـت:  اظهـار  کنفرانـس  ایـن 
کشـورهای اسـالمی بهـای زیادی 
در مقابلـه با تروریسـم می پردازند.

فرمانـده نظامـی ائتـالف اسـالمی 
ایـن  افتتاحیـه  جلسـه  در  نظامـی 
واکنـش  بایـد  گفـت:  نشسـت 
باشـد. تروریسـم  علیـه  جمعـی 

ائتـالف  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
بـا  مبـارزه  اساسـی  طـور  بـه  مـا 
و  داده  قـرار  را هـدف  تروریسـم 
هیـچ دیـن و کشـوری را هـدف 
نگرفتـه اسـت. مـا بـا هـم بـرای 
خشـکاندن منابـع مالـی تروریسـم 
از طریـق توانمندی هـای اطالعاتی  
بیـن  حمایتـی  سـازوکارهای  و 

می دهیـم. ادامـه  کشـورها 
این نخسـتین نشسـت وزرای دفاع 
مبـارزه  نظامـی  »ائتـالف اسـالمی 
بـا تروریسـم« اسـت کـه با شـعار 
بـا  تروریسـم«  علیـه  »هم پیمانـان 
مشـارکت وزرای دفاع کشـورهای 
هیئت هـای  و  اسـالمی  ائتـالف 
برگـزار  رسـمی  و  بین المللـی 

می شـود.

تحصن غـوری هـا 
وارد هفـدهمین روزش شـد

دولـت پاکستـان 
دست به دامـان ارتـش شد
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