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دليري و شجاعت را به دروغ نمي توان بر خود بست؛ دليري صفتي ست كه مكر و 
فريب نمي پذيرد.
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عبداهلل: غنی لیاقت ریاست جمهوری را ندارد
غنی: اظهارات عبداهلل مخالف دولت داری است

رویــارویی ارگ و سپیـدار

عبداهلل با بیان این كه شنبه )امروز( با رییس جمهوری دیدار می كند، گفت: »امیدوارم عقل سلیم و درک 
از واقعیت های افغانستان حاكم باشد. زمان آن كه كسی را با كلچه و شیرینی و یا با حرف فریب بدهیم، 

گذشته است.«

اشرف غنی در نشست های خویش با مسووالن دولتی بسیار زود خشمگین و برآشفته می شود. او بارها 
نشست های مهم را با بی حوصله گی ترک كرده و بر میز كوبیده است. 

عبداهلل افزود: »حکومت فلج است. اصالَ وزیران مجال صحبت كردن ندارند. یک ساعت خودشان لکچر 
می دهند، نیم ساعت یا ده دقیقه عذر و مشکل وزیر را هم بشنوند.«

محمد اکرم عثمان  درگذشت

بـه  نیـز  مهاجـرت  در  عثمـان  اكـرم 
فعالیت هـای فرهنگـی خـود ادامـه داد و 
از بنیانگـذاران كلوپ قلم افغانسـتان در 
سـویدن بـود. كسـانی كـه بـا او در غربـت 
آشـنایی داشـتند، می گوینـد كـه همـواره 
بـه رنج هـای مـردم وطنـش می اندیشـید.
آقـای دانـش از صحبت هایـش بـا داكتـر 
عثمـان چنیـن به یاد مـی آورد: »هر بار كه 
بـا ایشـان صحبـت می كـردم، بزرگ تریـن 
غـم او، انـدوه  مـردم كشـورش بـود و از 

غربـت دلتنـگ بود

رییسبیجاشدهگانداخلیوزارتمهاجرینوعودتکنندهکان:

در سال جاری هفت هزار خانواده
 از هلمند و ننگرهار بیجا  شده اند

عبداهلل در آزمونی دیگر
آگاهانحقوقی:

فرمان های تقنینی غنی صادقانه نبوده اند
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در حالی که روزهاست بحث بر سِر پایان عمر 
باال  آن  دوساله گی  از  پس  ملی  وحدت  دولت 
گرفته، مواضع داکتر عبداهلل رییس اجرایی نشان 
از شکاف های عمیق میاِن او و رییس جمهوری 

دارد. 
در توافق نامۀ سیاسی یی که میان دو تیم انتخاباتی 
به  امریکا  خارجۀ  وزیر  کری  جان  وساطِت  به 
تاریخ  به  مشخص  به صورت  رسیده،  امضا 
نرفته،  اشاره  ملی  وحدت  دولت  عمر  انقضای 
ولی در آن تصریح شده که دولت وحدت ملی 
فرا خواندن جرگۀ عنعنوی،  با  از دو سال  پس 
مشخص  را  اجرایی  ریاست  حقوقِی  موقعیِت 

می سازد.  
توافق نامۀ  بنِد  همین  به  توجه  با  بسیاری ها 
سیاسی، تأکید می ورزند که عمر دولت وحدت 
ملی پس از دو سال به پایان می رسد و عماًل این 
توافق نامه  این  از  که  را  دولت مشروعیِت خود 

حاصل کرده، از دست می دهد. 
توافق نامۀ  از  برداشتی  چنین  به  که  کسانی  اکثر 
سیاسی رسیده اند، منتقدان و سیاست گرانی اند که 
خود زمانی در قدرت بوده اند و حاال در جایگاه 
این  مشخِص  اشارۀ  گرفته اند.  قرار  اپوزیسیون 
رییس جمهوری  به شخِص حامد کرزی  روزها 
از  یکی  عنوان  به  او  از  که  است  کشور  پیشیِن 
وحدت  دولت  ناراضیاِن  و  منتقدان  اصلی ترین 
ملی یاد می شود که اکثر جریان ها و حرکت های 
و  سازمان دهی  را  فعلی  دولِت  علیه  انتقادی 

مدیریت می کند. 
به باور منتقدان دولت وحدت ملی، این دولت 

ظرِف دو سال گذشته هیچ اقدامِ شایسته و قابِل 
اصلِی خود  وظایِف  انجام  راستای  در  تحسینی 
در محور توافق نامۀ سیاسی صورت نداده است. 
در  ملی  وحدت  دولت  منتقدان،  این  گفتۀ  به 
دوسال گذشته نه موفق به اصالح نظام انتخاباتی 
توزیع  راستای  در  حرکتی  توانست  نه  شد، 
نه هم زمینه  انجام دهد و  برقی  شناس نامه های 
را برای برگزاری جرگۀ بزرِگ عنعنوی مساعد 

کرد. 
ملی در دو ساِل  کارنامۀ دولت وحدت  به  اگر 
و  ناکامی  جز  چیزی  آن  در  کنیم،  نظر  گذشته 
وقت تلف کردن نمی توان سراغ کرد. در دو سال 
نه  نتوانستند  ملی  گذشته، سران دولت وحدت 
کنند  رونما  تغییری  کشور  بحرانِی  در وضعیِت 
مبارزات  هنگام  در  که  را  وعده هایی  هم  نه  و 
انتخاباتی شان می دادند، برآورده سازند. اما بحث 
اصلی این جاست که با این همه آشفته بازاری، آیا 
وجود  ملی  وحدت  دولت  کارِ  دوام  به  امیدی 
دارد و اگر چنین امیدی وجود داشته باشد، آیا 
کردن  برآورده  راستای  در  می تواند  دولت  این 
وعده های اساسی خود در سال های آینده موفق 

شود؟ 
زمان  محتاِج  که  هرچند  سوال ها  این  به  پاسخ 
دولت  گذشتۀ  و  کارایی  نظر  از  ولی  است، 
یافت.  دست  نتایجی  به  می توان  ملی،  وحدت 
نخست این که اگر واقعًا هم عمر دولت وحدت 
ملی پس از دو سال به پایان رسمِی خود نرسد 
ولی به مشروعیت آن، صدمۀ جدی وارد خواهد 
موقعیت  که  این جاست  اساسی  مشکل  شد. 
اعتبارِ  دولتی،  چنین  بدنۀ  در  اجرایی  ریاست 
چندان قانونمندانه یی ندارد و تنها سندی که به 

آن هویت می بخشد، توافق نامۀ سیاسی است.
رهبران  خود  توافق نامه یی،  چنین  مفاد  به  اگر   
دولت وحدت ملی اعتنایی نداشته باشند، که تا 
آن ها  آنگاه چگونه  است،  بوده  چنین  امروز  به 
مشروعیِت  دیگران  که  داشت  خواهند  تواقع 
توافق نامۀ سیاسی را به رسمیت بشناسند و پاس 

دارند؟
مخالفان سیاسِی دولت وحدت ملی حق دارند 
وقت  ضیاِع  و  ناکارآمدی  به  را  دولت  این  که 
فرصِت  گذشته،  سال  دو  مگر  می کنند.  متهم 
توافق نامۀ  مفاد  عمده ترین  به  که  بود  کوتاهی 

سیاسی عمل نشد؟ 
ریاست  در  حداقل  الزم  ارادۀ  اگر  شک  بدون 
از  خیلی  امروز  می داشت،  وجود  اجرایی 
آقای  بود.  حل شده  جامعه  کنونِی  مشکالت 
عبداهلل حاال پس از گذشِت دو سال به مواردی 
اشاره می کند که خود باید به آن ها عمل می کرد. 
به موقِع  برگزاری  و  انتخاباتی  نظام  اصالح 

انتخاباِت پارلمانی و شوراهای ولسوالی و توزیع 
که  نبودند  مسایلی  الکترونیکی،  شناس نامه های 
داشته  تعلق  کشور  جمهورِی  ریاست  به  تنها 
اجرایی  ریاست  به  مستقیمًا  مسایل  این  باشند. 
اساِس  بر  ریاست  این  باید  و  می شد  مربوط 
رسالتی که در توافق نامۀ سیاسی به آن داده شده 
این  شدِن  اجرایی  برای  را  الزم  گام های  بود، 

موارد برمی داشت. 
نظام  اصالح  از  عبداهلل  آقای  که  وقتی  حاال 
انتخاباتی سخن می گوید و رییس جمهوری را 
به باد انتقاد می گیرد که در سه ماه نمی تواند با 
او دیدار کند، هیچ گرهی از مشکل باز نمی شود. 
به  عالقه یی  هیچ  معنا  یک  در  رییس جمهوری 
توافق نامه  این  اگر  و  ندارد  سیاسی  توافق نامۀ 
روزی کاماًل از بین برود، او به یکی از آرزوهای 

بزرگش دست یافته است. 
آقای غنی طی این دوره، خیلی کارها را به نفِع 
ایجاد مشروعیِت سیاسی صورت  برای  خود و 
داده و حاال چندان خود را به توافق نامۀ سیاسی 
استعفانامۀ  پای  در  زمانی  او  نمی بیند.  محتاج 
کمیسیون  پیشیِن  رییس  نورستانی  یوسف 
به اعالم  او را وادار  تأیید زد که  انتخابات مهر 
از  پس  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج 
گذشت تقریبًا یک ونیم سال از تاریخ برگزاری 
همان  سطور،  این  راقِم  کرد.  انتخابات  این 
اعالم کرد که  از همین رسانه  به صراحت  زمان 
راه اندازی و اعالم چنین مضحکه یی، خاک زدن 
است  اجرایی  ریاست  به ویژه  و  مردم  به چشم 
به  اما کسی  نباید مشروعیِت آن را پذیرفت.  و 
چنین مسأله یی نه تنها توجه نشان نداد که آن را 

به پشیزی هم نخرید. 
و  سیاسی  پشتوانۀ  کدام  با  عبداهلل  آقای  حاال 
خود  اصلِی  جایگاهِ  به  توانست  خواهد  مردمی 
من،  نظر  به  کند؟  پیدا  ارتقا  سیاسی  قدرت  در 
از  که  باشد  کنونی  نظامِ  در  فرد  تنها  او  شاید 
از  است.  شکست خورده  عماًل  سیاسی  نظر 
نیست  نظام صدارتی  فعلی،  نظام  دیگر،  جانب 
که بتوان به آقای عبداهلل تفویض قدرت کرد. او 
باشد،  داشته  به صورِت صوری  حتا  قدرتی  اگر 
برگرفته از توافق نامۀ سیاسی است که این روزها 
دیگر چندان مدار اعتبار نمی نماید. و اما پاسخ به 
پرسِش دوم در این نوشته این است که در عمر 
انتظار  نمی توان  ملی،  وحدت  دولت  باقی ماندۀ 
از  بتواند  موفقی  کارنامۀ  دولت  این  که  داشت 
خود ارایه کند؛ زیرا دیگر زمان از حیطۀ مدیریت 
فقط  آن ها  و  شده  بیرون  فعلی  سیاست مداراِن 
خود  که  باشند  صحنه یی  تماشاگراِن  می توانند 

خواسته و ناخواسته، آن را خلق کرده اند.   
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احمد عمران

آیا به پایاِن 
عمر دولت 

وحدت ملی 
رسیده ایم؟

 

»با مردم باش! حق همیشـه با مردم اسـت؛ آن ها هرگز کسي را گمراه 
نمي کنند.« 

آبراهام لینکلن
رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل  داکتـر  گذشـته،  هفتـۀ  روزِ  آخریـن  در 
اجرایـی دولـت وحـدت ملـی در محفـِل گرامی داشـت از روز 
جوانـان، انتقادهـای تنــدی بر آقـای اشـرف غنی رییس جمهوری 
کشـور وارد کـرد. آقـای عبـداهلل در اظهاراتـی بی پیشـینه، ضمـن 
اعـالمِ نارضایتـی از رونـد جاری در کشـور، رییس جمهور غنی را 
فـردی کم حوصلـه معرفی کرد که تاِب شـنیدِن سـخِن مسـووالن 
را نـدارد. او به صراحـت تأکیـد نمـود که چنین کسـی )غنی( الیق 

ریاسـت  بـر مردم نیسـت.   
آقـای عبـداهلل بـه فقـر و ناامنـی و بـی کاری در افغانسـتان اشـاره 
کـرد و مشـکالت در تطبیـِق توافق نامۀ حکومت وحـدت ملی در 
بخـش اصالحـات انتخاباتی، توزیـع شناسـنامه های الکترونیکی و 
تعییـن افـراد در پسـت های کلیـدِی دولـت را تذکـر داد و افـزود: 
»او نخسـتین کسـی بوده کـه توافق نامۀ تشـکیل حکومت وحدت 
ملـی را امضـا کـرده و از این طریـق بـه ریاسـت جمهورِی محمـد 
اشـرف غنی مشـروعیت داده اسـت. حکومت وحـدت ملی نتیجۀ 
بزرگـوارِی یـک شـخص بـه شـخِص دیگـر و خیـراِت یـک نفر 
بـه نفـِر دیگـر یـا گروهـی بـه گـروهِ دیگـر نیسـت؛ بلکـه نتیجۀ 
قربانی یـی اسـت کـه مـردم دادنـد. ایـن قربانـی بـرای به دسـت 
افغانسـتان  نجـاِت  به خاطـر  بلکـه  نبـود،  مقـام  و  پسـت  آوردِن 
بـود. بنابرایـن، بایـد تصامیـم را بـا مشـورت بگیریـم. بـا تصمیِم 

یک جانبـه، تمـام حکومـت وحـدت ملـی زیر سـوال مـی رود.«
گذشـته  ملـی  وحـدت  حکومـت  تشـکیل  از  سـال  دو  اکنـون 
آقـای غنـی و  از  ایـن مـدت، تکرو ی هـای زیـادی  مـا طـی  و 
محافظه کاری هـاِی فـراوان از ریاسـت اجرایی دیده ایـم. این بار اما 
امیدواریـم کـه رییـس اجرایی ایـن حرف ها را با ارادۀ راسـخ و به 
نیـِت آوردِن تغییـر و اصالحات در حکومت  به زبان آورده باشـد. 
مسـلمًا شـکوه و شـکایِت مـردم از دولـت وحـدت ملـی، تقریبـًا 
همیـن چیزهایی سـت که رییس اجرایـی آن را تذکـر داد. مردم به 
آقـای عبـداهلل رای داده انـد و از او انتظار دارند که به پشـتوانۀ این 
رای میلیونـی، قاطعانـه بـه تحقـِق وعده هـای خود همـت گمارد. 
انتظـار مـردم از هـر دو بدنۀ دولِت موجـود نیز همانـا تطبیق مفاد 
مبنـای  توافق نامه یی کـه  ملی سـت؛  وحـدت  دولـت  توافق نامـۀ 
مشـروعیِت دولـِت فعلـی و ریاسـت جمهورِی آقـای غنی اسـت. 
آقـای عبـداهلل بایـد جایگاه و رسـالِت عالـی و ملِی خـود را درک 
کنـد و چنان چـه آقـای غنـی علیـه ایـن توافق نامـه کار می کنـد، 
نیـز  مـردم  تـا  بایسـتد  برابـِر وی  در  تضـرع  بـدوِن  و  قاطعانـه 
هماننـِد گذشـته بـه صحنـه بیاینـد و از او حمایـت کننـد. بسـیار 
ممکـن اسـت کـه آقـای غنـی در صـددِ سـبوتاژ مفـاد توافق نامـۀ 
دولـِت وحـدت ملـی در قالـِب کارهایـی ماننـد اصـالح نظـام 
انتخاباتـی، توزیـع شـناس نامه های الکترونیـک و تعدیـل قانـون 
اساسـی و تعییـن جایـگاه قانونـِی ریاسـت اجرایی باشـد و طرح 
حـذِف تدریجـِی ایـن آدرس و مصـادرۀ کامـِل قـدرت را ریختـه 
باشـد؛ چنان کـه دیـروز در اعالمیـۀ خویـش تلویحـًا بـر جایـگاه 
قانونـِی خـود در دولـت تأکیـد ورزیـد و گفـت کـه کارهـا بایـد 
مطابـق قانـون بـه پیـش رود. امـا بـر آقـای عبـداهلل اسـت کـه بـا 
اتـکا بـه آرای مردمـی، از خـود جسـارت نشـان دهـد و بـر حق 
و خواسـِت آنـان پای بفشـارد و در صـورت لـزوم از آن ها کمک 
بخواهـد. مسـلمًا انتقـاد و اعتـراِض مقطعـی و سـپس سـکوت و 
همراهـِی محافظه کارانـه بـا آقـای غنـی، فقـط منجـر بـه اتـالف 
بیشـتر ریاسـت اجرایـی می گـردد. اگـر  وقـت و حاشیه نشـینِی 
خویشـتن داری و مصلحت اندیشـی هـم بـود، دو سـال فرصـِت 
کافـی بـود تـا آقـای غنی بـا خواسـِت مـردم همـگام شـود. ولی 
حـاال پـس از دو سـال وقت ُکشـی و تکـروِی ریاسـت جمهوری، 

هنگامـۀ جدیـت و قاطعیـِت آقـای عبـداهلل فـرا رسـیده اسـت.
بـه آقـای غنـی هشـدار بایـد داد کـه توافق نامـۀ دولـت وحـدت 
ملـی، یـک سـنِد معتبـِر ملـی اسـت کـه فقـط تطبیـِق مندرجـاِت 
سـاِل   3 تـا  ریاسـت جمهوری  مشـروعیت  بـه  می توانـد  آن، 
دیگـر منجـر گـردد. هرگونـه تـالش بـرای کاغذپـاره سـاختِن 
آن، مهجـوری ریاسـت اجرایـی نـه، بلکـه ویرانـِی مشـروعیِت 
ریاست جمهوری سـت. غنـی بایـد با مراجعـه به تاریـخ، این نکته 
را دریابـد که اسـتبداد و مصادرۀ قـدرت و صالحیت، خودبه خود 
زمینـۀ اعتـراِض عمومـی و مداخلۀ مـردم در رونـد حکومت داری 
را فراهـم می کنـد. یعنـی آن  جمعیِت کثیری که بـرای رای دادن و 
تعییـِن سرنوشـِت خویش خطِر قطِع انگشـت را به جـان خریدند 
و پـای صندوق هـای انتخاباتی حاضر شـدند، اگـر روزی اطمینان 
حاصـل کننـد کـه رییـِس دولـت در برابِر خواسـتۀ آن ها ایسـتاده، 
خطـراِت بزرگ تـِر دیگـر را بـه جـان می خرنـد و در خیابان هـای 
پایتخـت حاضـر می شـوند تـا خود بی واسـطه سرنوشـِت خویش 

را تغییـر دهند! 

عبداهلل در آزمونی دیگر

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1840   شنبه       23 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   9 ذ والقعد ة الحرام y 1437   13 ا  ِگست   2016

حاال آقای عبداهلل با كدام پشتوانۀ سیاسی و مردمی خواهد توانست به جایگاِه اصلِی خود 
در قدرت سیاسی ارتقا پیدا كند؟... به نظر من، شاید او تنها فرد در نظاِم كنونی باشد كه از 
نظر سیاسی عمالً شکست  خورده است. از جانب دیگر، نظام فعلی، نظام صدارتی نیست كه 
بتوان به آقای عبداهلل تفویض قدرت كرد. او اگر قدرتی حتا به صورِت صوری داشته باشد، 
برگرفته از توافق نامۀ سیاسی است كه این روزها دیگر چندان مدار اعتبار نمی نماید. و 
اما پاسخ به پرسِش دوم در این نوشته این است كه در عمر باقی ماندة دولت وحدت ملی، 
نمی توان انتظار داشت كه این دولت كارنامۀ موفقی بتواند از خود ارایه كند؛ زیرا دیگر 
زمان از حیطۀ مدیریت سیاست مداراِن فعلی بیرون شده و آن ها فقط می توانند تماشاگراِن 

صحنه یی باشند كه خود خواسته و ناخواسته، آن را خلق كرده اند
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در سال جاری هفت هزار خانواده از هلمند و ننگرهار بیجا  شده اند
تـن  هـزاران  نا امنی هـای  و  جنگ هـای  اثـر  از 
بیجـا   از قریه هـا و قصبات شـان  اتبـاع کشـور  از 
شـده اند و بـه والیـات همجوار سـرازیر شـده اند. 
بیجاشـده گان بـا مشـکالت زیـادی دچار هسـتند.
 شـمار بیشـتر این بیجاشـده گان از والیـات هلمند، 

ننگرهـار و کندز می باشـند.
در ایـن مـورد مصاحبه یـی را بـا آقـای مهرخـدا 
وزارت  داخلـی  بیجاشـده گان  رییـس  صبـار 
مهاجریـن و عـودت کننـده گان انجـام دادایـم که 

می  خوانیـد. اینـک 

آقـای صبـار از این که به ایـن مصاحبه وقت گذاشـتید، 
ممنـون هسـتیم. وضیعت بیجاشـده گان داخلـی چگونه 
اسـت و چـه رسـیده گی هایی بـه آن ها صـورت گرفته 

است؟
وزارت مهاجریـن بـا هماهنگی برخـی از نهادهای خارجی 
و داخلـی بـه وضیعـت بیجا شـده گان داخلـی رسـیده گی 
می کنـد. هـر چنـد در ماه هـای اخیـر آمـار بیجا شـده گان 
در برخـی والیـات ماننـد، هلمنـد، کنـدز و ننگرهـار بلنده 
اسـت؛ امـا برخـی از بیجا شـده گان والیـت ننگرهـار پـس 
ولسـوالی های  بـه  دوبـاره  ولسـوالی  چهـار  امن شـدن  از 

خویـش برگشـته اند.
رهبـری  تحـت  بیجاشـده گان  بـه  رسـیده گی  کمیته هـای 
والیـت بـا همـکاری برخـی از نهادهـای بین المللـی مانند 
کمشـنری سـازمان ملـل در امـور پناهنـده گان، oim بـرای 
وزارت  داخلـی  نهادهـای  بـا  بیجاشـده  ها  بـه  رسـیده گی 

را همـکاری می کننـد. مهاجریـن 
و  مهاجریـن  وزارت  طـرف  از  اضطـراری  کمک هـای 
چهـار  بـه  کـه  خانواده هایـی  بـرای  مسـوول  نهادهـای 
اسـت.  گرفتـه  صـورت  برگشـته اند  ننگرهـار  ولسـوالی 
همچنـان، بـرای بیجاشـده  های جنگ هـای اخیـر والیـت 
بـا  و  می کننـد  رسـیده گی  والیتـی  تیم هـای  نیـز  هلمنـد 
همـکاری دفتـر UN یـک مقـدار کمک هـا را از والیـت 

قندهـار بـه ایـن والیـت انتقـال داده انـد.
در تمـام والیـات یـک تیـم هماهنـگ کننـدۀ کمـک برای 
مـواد  مـواد  کمیتـه   ایـن  کـه  دارد  وجـود  بیجا شـده گان 
غذایـی را سـازمان غذایـی جهـان )WFP  ( و مـواد غیـر 
غذایـی را دفتـر کمیشـنر سـازمان ملل در امـور پناهنده گان 
)UNHCR ( و غیـره نهادهـای کمک کننـدۀ بین المللی برای 
بیجاشـده گان آمـاده می کننـد بـا هماهنگی ایـن کمیته برای 

بیجاشـده گان توزیـع می کننـد.
کمک هـای کـه بـرای خانواده هـای بیجاشـده صـورت 

می گیـرد، شـامل چـه می شـود؟
می گیـرد.  کمـک صـورت  بسـته    دو  بیجاشـده گان  بـرای 
بسـته اولـی  چهـار قلم مـواد اولیۀ غذایی اسـت که شـامل 
گنـدم، روغـن، نمـک و حبوبات می شـود. بسـته  دوم مواد 
غیـر غذایـی دوازده قلم اسـت که دفتر کمیشـنری سـازمان 
بیجاشـده   بـرای خانوده هـای  پناهنـد ه گان  امـور  در  ملـل 
تنظیـم می کنـد و در برخـی از والیـات در بدیل مـواد اولیه 
بـرای خاونده  هـای بیجاشـده،چهارده هزار افغانـی پول نقد 

و یک دانـه خیمـه داده می شـود.
آیـا می توانیـد بگوییـد کـه کـدام والیـات بیشـترین 
آمـار بیجا شـده را دارد و آیـا آماری از بیجاشـده  ها در 

دسـترس وزارت مهاجریـن قـرار دارد؟ 
آمـار  فاریـاب  و  بغـالن  کنـدز،  هلمنـد،  والیـات  در 
بیجاشـده گان بلنـد اسـت. بیشـتر افـراد بـه اثـر ناامنـی  و 
جنگ هـا بیجاه شـده اند. در ننگرهـار 3 هزار خانـواده بیجا 
شـده اند کـه در حـال حاضر برخی ایـن خانواده هـا دوباره 
بـه قریـه  و ولسـوالی های خـود برگشـته انـد و در والیـت 
هلمنـد در سـال جـاری 4 هزار خانـواده بیجا شـده اند؛ این 
داخلـی در سـال جـاری  بیجاشـده  های  از  رقـم درشـت 
اسـت که بـه برخی شـان هنوز رسـیده گی صـورت نگرفته 
و نهادهـای مسـوول بـا همـکاری کمیتـه اضطـرار والیات 

در تـالش رسـیده گی بـه آن  اسـتند.
بیجاشـده گان والیـت کنـدز در چـه حالتـی قـرار دارنـد و 

چـه رسـیده گی هایی برای شـان صـورت گرفتـه اسـت؟
برخـی از عوامـل باعـث می شـود کـه خانواده هایـی کـه 
بیجـاه شـده اند، عالقمنـدی بـرای برگشـت بـه قریـه های 
  شـان ندارنـد، چـون برخـی از دارای هـای زنده گـی خـود 
را از دسـت می دهنـد؛ نمی خواهنـد دوبـاره برگردنـد. این 
درحالـی اسـت کـه برخـی ازبیجاشـده گان از تـرس نا امنی 
نمی تواننـد.  کـرده   برگشـت  قریه های شـان  و  سـاحات 
بنـًا برخـی بیجاشـده هایی کـه بـه شـهر می آینـد دوبـاره 
شـهرها  در  کار  یافتـن  تـالش  در  و  نمی کننـد  برگشـت 
می شـوند. احتمـال دارد کـه 50 درصـد از بیجاشـده گان 

والیـت کنـدز برگشـت کرده انـد.
بـه  رسـیده گی  مانـع  چقـدر  والیـات  در  ناامنی هـا 

اسـت؟ شـده  بیجاشـده گان  وضعیـت 
در ناامنـی و جریـان جنـگ در والیـت، دو بخـش مـردم 
بـه کمـک نیازمنـد می باشـند، یـک خانواده هایـی کـه در 
دسترسـی نهادهـای کمـک کننده قـرار دارند که برای شـان 

رسـیده گی می شـود و شـمار خانواده اهایی 
کـه در عقـب خـط جنـگ قـرار می گیرنـد 
کـه بـرای آن هـا رسـیده گی مشـکل آفرین 
می شـود و کمـک بـه آن خانواده ها سـریع 
خانواده هـا  برخـی  هم چنـان،  نمی رسـد. 
و  سـاحات  از  دور  کـه  می کننـد  تـالش 
ولسـوالی و قریه هـای شـان بیجا ه نشـوند، 
چـون در نزدیکـی سـاحات جنگـی قـرار 
بـه  نمی تواننـد  سـروی  تیم هـای  دارنـد، 

جدیـت بـه آن هـا رسـیده گی کننـد. 
بـا  مهاجریـن  وزارت  کـه  درحالـی  ایـن 
  ICC همـکاری نهـاد سـره میاشـت و نهـاد
کـه تفاهمنامـۀ بـا مخالفـان دارنـد، تـالش 
عقـب  کـه  خانواده هـای  بـه  کـه  می کنـد 
امـا  کنـد؛  رسـیده گی   نیـز  جنـگ  خـط 
بطـی  خانواده هـا  آن  بـرای  کمک هـا  بـه 

می رسـد.
بـه  داخلـی  و  بین المللـی  نهـاد  چنـد 
رسـیده گی برای بیجاشـده گان با وزارت 

مهاجریـن همـکاری می کنـد؟
کننـدۀ  هماهنـک  بین المللـی  نهادهـای 
کمک هـای بشـری در افغانسـتان هسـتند؛ 
و   ,UNHCR, IOM, DRC, MRC ماننـد 
غیـره نهادهـای غیـر دولتی و دولتـی برای 
رسـیده گی بـه بیجاشـده گان بـا کمیته های 
خانواده هـای  مهاجریـن،  وزارت  والیتـی 
می کننـد،  سـروی  مشـترکًا  را  بیحاه شـده 

پـس از تثبیـت شـدن  بیجاه شـده های بـه اسـاس نیازمندی 
امـا  می گـردد.  توزیـع  برای شـان  کمـک  خانواده هـای 
می گیـرد،  صـورت  خانواده هـای  بـرای  کـه  کمک هـای 
کمک هـای عاجل اضطراری اسـت کـه بـرای خانواده های 

کـه بیشـتر متضـرر شـده اند بسـنده نیسـت.
شـما از کمک هـای عاجـل صحبـت کردیـد. شـماری 
از مـردم شـکایت دارنـد که بـرای بیجاشـده گان توجه 
بیجاشـده گان  بـرای  واقعـًا  آیـا  نمی گیـرد،  صـورت 

داخلـی آن چنـان کـه بایـد توجـه شـده اسـت؟
برخـی از خانواده هـا وقتـی که بیجـاه می شـوند همۀ داری 
خود را از دسـت می دهند، کشـت، کار و همۀ داشـت های 
خـود را کمک هـای که از طـرف وزارت مهاجرین صورت 
می گیـرد، بـرای ایـن خانواده هـا کافی نیسـت؛ امـا آنچه ما 
در اختیـار داریـم بـه مـدت شـش ماه بـرای بیجاشـده گان 

امـن  مناطق شـا  یـا  آن  از  پـس  آن،  از  بیشـتر  نـه  اسـت 
یـا راه هـای حـل دیگـری  می شـود برگشـت می کننـد و 

برای شـان سـنحیده  می شـود.
درهمیـن حـال، شـماری خانواده هایـی کـه حتا بیجا ه شـده 
نیسـتند، ولـی وقتـی رونـد سـروی بیحاه شـده گان در یک 
سـاحه راه انـدازی می شـود، تـالش می کنند که خـود را در 
جمـع خانواده هـا بیجا ه شـده قـرار دهند که ایـن کار باعث 
ُکنـدی سـروی خانواده هـای بیجـا شـده می شـود. مثال در 
والیـت ننگرهـار کـه در یـک سـاحه گفته می شـد که 700 
خانـواده بیجـا شـده اسـت؛ امـا پـس بررسـی معلوم شـد 
کـه تنهـا 250 – 300 خانـواده بیجـاه شـده بـوده و متباقی 
تمـام مـردم همـان محـل بـوده انـد کـه تـالش می کردنـد 
بـه نحـوی خـود را داخل پروسـه سـاخته و مسـتحق مواد 

شوند.

مصاحبه  كنند: ابوبکر صدیق

هارون مجیدی
فرمان هـای  کـه  می گوینـد  حقوقـی  آگاهـان  از  شـماری 
تقنینـی در فرصـت زمانـی حکومـت وحـدت ملـی به جـای 
سرعت بخشـیدن بـه کارها، بیشـتر عامـل تنش میـان پارلمان 

و حکومـت شـده اسـت.
ایـن آگاهـان سـران حکومـت وحـدت ملـی را متهـم بـه 
کارشـکنی کـرده می گوینـد کـه صـدور درصـدی زیـادی از 
فرمان هـای تقنینی توسـط رییس جمهـور صادقانـه و بر بنیاد 

حـب ملـی و احسـاس مسـوولیت نبوده اسـت.
فرمـان تقنینـی به خاطـر عـدم تأخیـر در پیش بـرد کارهـای 
حکومتـی صـادر می شـود و یکـی از صالحیت هـای رییـس 

جمهـور می باشـد.
بـر بنیـاد یافته هـای روزنامـۀ مانـدگار، در زمـان حکومـت 
وحـدت ملـی 19 فرمـان تقنینـی صادر شـده کـه از آن میان 

13 فرمـان تاییـد و 6 فرمـان رد شـده اسـت.
فرامیـن تقنینـی رییس جمهـور در مورد تعدیـل قانون مالیات 
بـر عوایـد، وضـع مالیـه بـر کریـدت کارتهـای موبایـل، دو 
فرمـان در مـورد کمیسـیون های انتخاباتـی، فرمـان بودجـۀ 
سـال 1395، افزایـش حق العبـور و فرمـان تقنینـی در مـورد 
واردات تیـل، از جملـه فرامینـی اسـت کـه از سـوی مجلس 

نماینده گان رد شـده اسـت.

افـزون بـر آن، فرمان هـای دیگـر تقنینی در مـورد اصالحات 
در ماده هـای قانـون تحصیـالت عالـی و فرمـان ایجـاد دفتر 
مشـاورت اقتصـادی نیـز از سـوی قانون گـذاران رد شـده 

ست. ا
عبدالـروف انعامـی، منشـی مجلـس نماینـده گان بـه روزنامۀ 
رییس جمهـور  تقنینـی  فرمان هـای  کـه  می گویـد  مانـدگار 
بـه  اصالحـات  و  اقتصـادی  بخش هـای  در  بیشـتر  غنـی 

مجلـس نماینـده گان رسـیده اسـت.
در ایـن حـال، جعفـر کوهسـتانی آگاه حقوقـی در گفت وگو 
دورۀ  در  فرمـان  صـدور  می گویـد:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا 
حکومـت وحـدت ملـی به جـای حـل مشـکل، بیشـتر نقطۀ 

تنـش میـان پارلمـان و حکومـت شـده اسـت.
ایـن آگاه حقوقـی بـا بیـان این کـه سـاختارهای حکومـت 
بـوده،  روبـه رو  گوناگونـی  گرایش هـای  بـا  ملـی  وحـدت 
می گویـد: گرایش هایـی کـه در پارلمـان موجـود اسـت بـا 
جمـع گرایش هـای متفاوتـی کـه در درون حکومـت شـکل 
گرفتـه، تأثیـر منفی کرده و سـبب شـده تـا تضادهـای منافع 
گروهـی و سـازمانی مانع عملکـرد ارزش محور بـرای مردم 

است. شـده 
آقـای کوهسـتانی می گویـد کـه صـدور بیشـتر ایـن فرامیـن 
صادقانـه نبـوده و هـر آن چـه کـه تصمیـم می گیرند بـر بیناد 

حـب ملـی، احسـاس مسـوولیت و ارزش بـرای شـهروندان 
نیسـت، بلکـه بربنیـاد منافـع تیمـی و گروهـی بوده اسـت.

تیـپ  دو  از  حکومـت  می گویـد:  کوهسـتانی  آقـای 
شـخصیت ها زیـر یـک فشـار بـه میـان آمـده و براسـاس 

اسـت. نیامـده  میـان  بـه  ملـی  توافـق  و  نظـر  وحـدت 
ایـن آگاه حقوقـی می گویـد: »دو تیمی کـه حکومت وحدت 
ملـی را بـه میـان آوردنـد تـا هنوز وحـدت نظر و احسـاس 
مسـوولیت نسـبت بـه مـردم را ایجـاد نکرده انـد، بـه همیـن 

دلیـل اسـت کـه به طـرف چندگانه گـی رفته انـد.«
به گفتـۀ آقـای کوهسـتانی: فرهنـگ تحمل پذیری، تسـامح و 
فرهنـگ حس مسـوولیت داشـتن میـان مسـووالن حکومت 

وحـدت ملی اندک اسـت.
ایـن آگاه حقوقی تصریـح می کند که تمـام اعضای حکومت 
وحـدت ملـی در برابـر مـردم مسـوول اند و بایـد تصامیـم 
خـود را بـر بنیـاد منافـع ملـی و مردمـی اتخـاذ، هم آهنگـی 
میـان هم دگـر به وجـود بیاورنـد و مـردم را از بُن بسـت های 

بـه میان آمـده نجـات دهند.
در سـویی دیگـر، موسـی فریـور اسـتاد دانشـکدۀ حقـوق و 
علـوم سیاسـی دانشـگاه کابـل در پیونـد بـه شـرایط صدور 
فرمـان تقنینـی بـر بنیـاد قانـون اساسـی می گویـد: »علـت 
صـدور فرمـان تقنینـی این اسـت کـه کارهـا در حکومت با 
تأخیـر روبه رو نشـود، چون قـوۀ مقننـه رخصتی هایی دارد و 
یـا ممکن اسـت به دالیـل سیاسـی و حالت اضطـرار از آنان 
خواسـته شـود تا کـه کارها تعطیـل کنند و یـا پارلمان منحل 
شـود کـه ایـن وضعیت دولـت را با مشـکل روبـه رو می کند 
بـرای این کـه ایسـتایی در کارهـای حکومـت داری بـه میـان 
نیایـد، راه را بـاز گذاشـته اند تـا در چنیـن حاالتـی حکومت 

نیـز دسـت به کار شـود.«
ایـن آگاه حقوقـی می افزایـد: قانون اساسـی افغانسـتان یکی 

از صالحیت هـای رییس جمهـور را بـر بنیاد مادۀ 64 دانسـته 
اسـت. یعنـی در مـوارد عاجـل و ضـروری رییس جمهـور 

اجـازۀ اسـتفاده از ایـن صالحیـت را دارد.
صـدور  از  جلوگیـری  بـرای  کـه  می گویـد  فریـور  آقـای 
بی رویـۀ فرامیـن تقنینـی کـه در بسـیاری موارد سـبب سـوء 
اسـتفادۀ رییس جمهـور از ایـن صالحیـت نیز می گـردد، این 
اسـت کـه پارلمـان بایـد کارهـا را به گونه یـی پیـش ببـرد تا 

زمینـه بـرای صـدور فرمـان تقنینـی وجود نداشـته باشـد.
غـالم فـاروق مجـروح، عضو مجلـس نماینـده گان می گوید: 
فرامینـی را کـه رییس جمهـور غنـی در پیونـد بـه اصالحات 
مسـایل  و  کارت هـا  کریـدت  از  مالیه گیـری  انتخاباتـی، 
و  رد  شـماری  بـود،  کـرده  صـادر  اقتصـادی  و  بازرگانـی 

شـماری هـم تاییـد شـده اسـت.
آقـای مجـروح با اشـاره بـه صالحیت هـای قانونـی پارلمان 
در پیونـد بـه رد یـا تاییـد فرامیـن تقنینـی می گویـد: وقتـی 
فرمـان تقنینی یـی در زمـان رخصتـی شـورای ملـی از طرف 
رییس جمهـور صـادر می شـود، بعـد از یک مـاه شـروع کار 
رد  از  بعـد  و  می شـود  فرسـتاده  نماینـده گان  بـه  مجلـس 
یـا تاییـد بـه مجلـس سـنا و دوبـاره بـه ریاسـت جمهـوری 

می شـود. فرسـتاده 
از  شـماری  کـه  می گویـد  هم چنـان  مجلـس  عضـو  ایـن 
فرمان هـا و قوانیـن در افغانسـتان بعـد از تصویـب بـه تـاق 
فراموشـی گذاشـته می شـوند و ایـن کار موجب ُکنـدی روند 

می گـردد. شـهروندان  بـرای  خدمت رسـانی 
نبـود ظرفیـت بـرای پیـش بـرد کارهـا، نبـود انگیـزۀ کاری، 
فسـاد اداری و نبـود حکومـت داری خـوب، از دالیلی اسـت 
کـه بـه بـاور آقـای مجـروح سـبب عملی نشـدن قوانیـن و 

فرامیـن تقنینی شـده اسـت.

آگاهانحقوقی:

ACKUفرمان های تقنینی غنی صادقانه نبوده اند



      زهره روحی 
شاید بهتر باشد به دلیل اهمیت، عین کالم 

خود او را بیاوریم:
»لیبرالیسم امریکایی، در زمان صورت بندِی 
تاریخی اش، یعنی خیلی قبل تر، از زماِن قرن 
هجده، برخالف نمونۀ فرانسه برای تعدیِل 
به  موجود  پیش  از  دولِت  مصلحت  نوعی 
مدعاهای  امریکا،  در  زیرا  نیامد؛  عرصه 
دقیقًا  اقتصادی،  مدعاهای  اساسًا  و  لیبرال، 
استقالل  برای  بودند  تاریخی یی   سرآغاز 
این کشور. به عبارتی، لیبرالیسم در امریکا، 
تقریبًا  نقشی  استقالل،  جنگ  دورۀ  طی 
شبیه نقش لیبرالیسم در آلمان 1948 را ایفا 
این دو  امریکا، طی  این که در  کرد.... دوم 
قرن، لیبرالیسم همیشه در قلب تمام مباحث 
می توان گفت  است؛...  داشته  قرار  سیاسی 
عنصر  لیبرالیسم  مسالۀ  متحده،  ایاالت  در 
انتخاب های سیاسی  و  مباحث  تمام  مکرر 
اروپای  در  بگویم  بگذارید  است.  بوده 
یا  نوزده، عنصر مکرر بحث سیاسی،  قرن 
یا  و  بوده،  ملت  استقالل  یا  ملت  وحدت 
حاکمیت قانون، اما در ایاالت متحده، این 
عنصر مکرر ]خود[ لیبرالیسم بوده است... 
دایمی  بستر  این  مورد  در  نکته  سومین   .
لیبرالیسم،  نا ـ  لیبرال این است که  مباحثۀ 
به ویژه از اواسط قرن بیستم، به منزلۀ امری 
که  چرا  شد؛  ظاهر  تهدیدکننده  و  اضافی 
آن ها  می توان  که  کرد  مطرح  را  اهدافی 
بنابراین  کرد....  تلقی  اجتماعی کننده  را 
اتکا  نقطۀ  دو  می توانست  نالیبرالیسم  نقد 
در  و  راست،....  طیف  در  باشد:  داشته 
نیولیبرالیسم  ابهام  به ظاهر،  چپ....؛  طیف 
امریکایی در همین است... .” )صص 295 
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و  امریکا،  تاریخ  در  لیبرالیسم  بنابراین 
برای شهروند امریکایی، از همان بدو امر، 
فهمیده  و  دیده  زنده گی  ضرورت  به منزلۀ 
می شده است. به قول خود فوکو، نحوه یی 
امکاناتی  اندیشیدن”؛ مجموعۀ  از “بودن و 
موقعیتی  به  گروهی  برای  دوره یی  در  که 

»یوتوپیایی« دست یافته بود.

باری، فوکو در بحثی که از ماهیت کار از 
می دهد،  ارایه  امریکایی  نیولیبرال های  نظر 
امریکایی،  نیولیبرال های  که  است  معتقد 
چالش  به  را  »کار«ی  موقعیت  خواسته اند 
»عامل  به  بی توجه  باورشان  به  که  بکشند 
نگرش  نظر  از  بیانی،  به  است.  بوده  کار« 
عامل  به  نه  مارکس  امریکایی،  نئولیبرال 
کرده  توجه  کار«  »نیروی  به  بلکه  کار، 
باور  به  جدید  نظرگاه  در  وانگهی  است. 
تحلیل  با  اقتصاد  علم  نیولیبرالیست ها 
اساس  )بر  بلکه  ندارد،  سروکار  فرایندها 
می باید  را  تحلیلش  آن«(  قاعدۀ  و  »بازی 
به منزلۀ  انسانی«  »فعالیت  تحلیل  َصرِف 
»سرمایۀ انسانی« در رسیدن به منابع کمیاب 
ترتیب  بدین  و   .)303 ـ   302 کند)صص 
نیولیبرالیستی  خودفریبانۀ  سیاست های 
پاک کردن  با  همان گونه که دیده می شود، 
تولید  »شیوۀ  نام  به  بزرگی  مسالۀ  صورت 
»ُخردِ  موقعیت  در  را،  خود  سرمایه داری« 
موقعیتی  می دهد.  جای   انسانی«  فردِ 
قواعد  سوی  از  پیشتر  که  انتزاعی  کاماًل 
ارتباط  هر  از  دست ساختش،  دولت  بازی ِ 
ساختاریـ  تاریخی تهی گشته است. آن هم 
از طریق تبدیل آدمی به »سرمایۀ انسانی«؛ 
موجود  این  فوکو  نیکو،  و  خوب  چه  و 
کالبدشکافی  را  نیولیبرالیسم  دست پروردۀ 
می کند و اجزا »کار، سرمایه و درآمد« را از 

هیأت آن بیرون می کشد:
عوامل  تمام  از  مجموعه یی  “»سرمایه« 
قادر  را  فردی  که  است  روانی  و  فیزیکی 
کند.  کسب  را  مزد  آن  یا  این  تا  می سازد 
عبارتی  به  و  مزد  درآمد،  نوعی  »کار«   ...
آن ها،  بیان  به  مزدهاست؛  از  مجموعه یی 
سقوط  این  است.  عواید  جریان  نوعی 
پیامدهای  کار در سرمایه و درآمد، مسلمًا 
از  عماًل  سرمایه  این   ... دارد.  مهمی  نسبتًا 
است...  جدایی ناپذیر  آن  مالک  شخص 
واقع  در  کارگر  مهارت  دیگر،  عبارت  به 
از  که  است  ماشینی  است؛  ماشین  نوعی 
کارگر جدایی ناپذیر... و بر خالف دیدگاه 
یا  جامعه شناختی  اقتصادی،  نقد  سنتِی 

نیست  معنی  این  به  دقیقًا  روان شناختی، 
ماشین  به  را  کارگر  سرمایه داری  که 
تبدیل می کند و به منزلۀ یک نتیجه بیگانه 

می سازد.” )صص 304 ـ 305(
تبیین  به  را  چیزی  فوکو  حال،  هر  به 
شرکتی«  »انسان  بیانگر  که  درمی آورد 
که  خودی«  برای  »فردِ  همان  یعنی  است. 
نوکر  گاه  و  باشد  خود  آقای  می تواند  گاه 
»آدمی«  که  است  واقعیت  این  اما  خویش؛ 
هرچه هم که مخالف چنین اوضاعی باشد، 
می کند  زنده گی  جامعه یی  در  که  آن جا  از 
»بنگاه   ها«  کارویژه های  و  شاخص ها  با  که 
ناگزیر،  به  هم  او  می شود،  مدیریت 
خود«،  برای  و  »خصوصی  بنگاهی ست 
و همچنین،  رقابت  معرض  در  که همواره 
تهدید خارج شدن از دور بازی قرار دارد. 
از این رو مدام می باید وضعیت به اصطالح 
خانواده   اعضای  و  خود  انسانِی«  »سرمایۀ 
مراقبت های  جنبۀ  از  حتا  حیث،  هر  از  را 
فنی  ـ  اکتسابی  یا  و   )312 )ص  پزشکی 
)آموزشی و یادگیری( را در حد »مطلوِب 
که  هرچند  بدارد.  نگاه  بازار«  استندردهای 
گسسِت  امکان  آن  هر  جوامعی  چنین  در 
و  آن  سنتی  شکل  در  خانواده  اعضای 

پیوستنش به بنگاه ها وجود دارد... .
باری، هرچند فوکو به نیولیبرالیسم می پردازد 
نگرشی  با  دیدیم  که  همان گونه  )آن هم 
انتقادی(، اما واقعیت این است که جایگاه 
او،  درس گفتارهای  بین  در  »نیولیبرالیسم« 
صرفًا به منزلۀ یکی از انواع فنون حکمرانی 
از  مدرن  در جهان  که  فنونی  آن هم  است، 
چالش  به  طریق  از  این سو،  به  نوزده  قرن 
کشیدن یکدیگر بر هم تکیه دارند. به قول 
خودش، “نهایتًا سیاست چیست، جز  میان 
نقاط  با  این فنون مختلف حکمرانی  کنش 
فنون  این  که  مبحثی  و  متفاوت،  ارجاع 
به  می سازند؟  مطرح  حکمرانی  مختلف 
عقیدۀ من، در این جاست که سیاست متولد 

می شود.« )ص 419( 
***

مشخصات کامل کتاب:
درس گفتارهای  سیاست«،  زیست  »تولد   
کلژ دو فرانس 1978ـ1979، نوشتۀ میشل 
فوکو، ترجمۀ رضا نجف زاده، انتشارات نی، 
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بخش دوم

شکسته استخوان 
ی کند؟ ترمیم  ا  ر خود  چه گونه   

بخش پنجــم و پایانی

1ـ هنگامی که یک استخوان دچار شکسته گی می شود، شکاف های ایجاد شده در 
آن موجب قطع رگ های خونی موجود در طول استخوان می شوند. خون از این 
رگ های قطع شده خارج می شود و به سرعت لخته یی تشکیل می دهد که هماتوم 
)تودۀ خونی( خوانده می شوند. هماتوم کمک می کند استخوان ثابت شده و هر دو 
قطعه استخوان برای ترمیم کنار هم قرار بگیرند. این لخته همچنین مانع جریان 
خون به لبه های دندانه دار و ناهموار استخوان می شود. اگر خون به این سلول ها 
نرسد، به سرعت می میرند. بافت مرده مربوط به لبۀ استخوان شکسته و برخی از 
ایجاد عالیمی همانند  التهابی در منطقۀ شکسته گی و  به واکنش  بافت های دیگر 
التهاب به علت عملکرد سلول ها  بنابراین تورم و  تورم و قرمزی منجر می شود، 
برای حذف بافت های مرده و آسیب دیده اتفاق می افتد. رگ های خونی کوچک در 
هماتوم رشد می کنند تا با خون رسانی فرایند جوش خوردن را تغذیه رسانی کنند. 
2ـ پس از چندین روز هماتوم شکسته گی بافت سخت تری تولید می کند که آن 
را به کال )callus( نرم استخوانی تبدیل می کند. سلول هایی به نام فیبروبالست ها 
تولید فیبرهای کالژن را آغاز می کنند. کالژن پروتئین اصلی موجود در استخوان 
و بافت همبند است. سپس کندروبالست ها شروع به تولید نوعی غضروف به نام 
فیبروکارتیالژ می نمایند که کال نرم را به کال فیبروکارتیالژینوس )لیف غضروفی( 
سخت تر تبدیل می کند که دو قطعه استخوان را به هم پیوند می دهد. تشکیل این 

کال معموالً حدود سه هفته طول می کشد. 
3ـ سپس استئوبالست ها سلول های استخوانی تولید می کنند. این قشر سخت سه تا 
چهار ماه باقی مانده و پایداری و محافظِت الزم برای استخوان را فراهم می آورد. 

سپس مرحلۀ نهایی جوش خوردِن استخوان شروع می شود.
4ـ در این مرحله بازجذِب استخواِن مرده آغاز شده و کال سخت بین دو قطعه 
استخوان تشکیل می شود. پیش از این که استخوان بتواند هرگونه فشاری را تحمل 
کند، باید در مورد این برآمده گی بافتی اقدامات زیادی توسط بدن صورت پذیرد. 
استئوکالست ها و استئوبالست ها با جایگزینی کال استخوانی با استخوان سخت تر 
و متراکم تر ماه ها برای بازسازی استخوان تالش می کنند. این سلول ها برآمده گی 
کال را کاهش می دهند و به تدریج استخوان را به شکل اولیۀ خود بازمی گردانند. 
جریان خون در استخوان بهبود یافته و مواد مغذی یی که برای استحکام استخوان 
الزم است، مانند کلسیم و فسفر، جذب استخوان می شود. اما حتا در بهترین موارد 
هم برای این که شکسته گی تا حد ممکن صاف و هموار جوش بخورد، اغلب نیاز 

به توجه پزشکی دارد.

چه افرادی بیشتر در خطر شکسته گی استخوان قرار دارند؟
آمار شکسته گی  بیشترین  که  است  کرده  گزارش  امریکا  ارتوپد  جراحاِن  اکادمی 
استخوان متعلق به مرداِن زیر 45 سال و زنان یائسۀ باالی 45 سال است. شایع ترین 
شکسته گی حداقل در سنین زیر 75 سال، استخوان زند زبرین )رادیوس( مچ دست 

است. در میان سالمندان شکسته گی استخوان ران شایع تر است.  

درمان های پزشکی شکسته گی استخوان
بسته به استخوانی که دچار شکسته گی شده، شدت شکسته گی و سن فرد، عوارض 
مختلفی ممکن است اتفاق بیفتد. کودکان مستعد اشکال دیگر شکسته گی هستند 
اما استخوان های شان سریع تر و کامل تر از بزرگساالن جوش می خورد. عفونت در 
شکسته گی های باز ممکن است اتفاق بیفتد؛ چون پاره گی پوست راه را برای ورود 
میکروب ها به ناحیۀ شکسته گی باز می کند. شکسته گی دنده ممکن است اندام های 
داخلی بدن را سوراخ کند و فرایند جوش خورده گی در آن ممکن است به اندام ها 

و بافت های دیگر ناخواسته آسیب وارد نماید. 
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آن چـه در توتالیتاریسـم تـازه اسـت، ایـن اسـت کـه 
آموزه هـاي آن نه تنهـا غیرقابـل بحـث، بلکـه در عیـِن 
حـال ناپایـدار هسـتند. ایـن آموزه هـا را باید بـا دردي 
نفرینـي پذیرفـت، امـا از سـوي دیگـر ایـن آموزه هـا 
همیشـه در معـرض تغییر با یک اشـارت هسـتند. مثاًل 
نگرش هـاي مختلفـي را در نظـر بگیریـد کـه کامـاًل با 
همدیگـر ناسـازگارند و یـک کمونیسـت انگلیسـي یا 
یـک »رفیـق راه« مجبـور بـوده اسـت در جنـگ میـان 
بریتانیـا و آلمـان آن هـا را با هـم اتخاذ کند. سـال هاي 
سـال پیـش از سـپتمبر 1939، از او انتظـار مي رفت که 
دربـارۀ »وحشـت هاي نازیسـم« همواره اظهـار نگراني 
کنـد و بـه هـر چیزي کـه مي نویسـد، چنان چرخشـي 
بدهـد کـه بوي تقبیح هیتلر از آن به مشـام برسـد. بعد 
از سـپتمبر 1939 براي بیسـت ماه، او مجبـور بود باور 
کنـد کـه آلمـان بیشـتر مظلـوم واقـع شـده، تـا این که 
خـودش ظالم باشـد، و واژۀ »نازي« دسـت کم در عالم 
چاپ و نشـر، بایـد از دایرۀ واژه گان او بیرون گذاشـته 
مي شـد. بالفاصلـه پـس از شـنیدن اخبار سـاعت 8 در 
صبـح 22 جـون 1941، بـار دیگـر او مجبور شـد باور 
کنـد کـه نازیسـم پلیدتریـن شـري اسـت کـه جهـان 
بـه خـود دیـده اسـت. حال بـراي یـک سیاسـت مدار 
این گونـه تغییـِر مواضـع چنـدان دشـوار نیسـت، امـا 
وضعیـت بـراي نویسـنده تا حـدودي متفاوت اسـت. 
جبهـه  مناسـب  موقـع  در  درسـت  بخواهـد  او  اگـر 
عـوض کنـد و تغییـر موضـع بدهـد، یـا بایـد دربـارۀ 
احساسـات شـخصي اش دروغ پـردازي کند یـا به کلي 
ایـن احساسـات را سـرکوب نماید. در هـر دو حالت، 
او قـدرت خالقیـت و فعالیتـش را ویـران مي کنـد. نه 
تنهـا دیگـر اندیشـه هاي بکـر بـه سـراغش نمي آینـد، 
بلکـه حتـا کلماتـي کـه بـه کار مي گیـرد، زیـر قلـم او 
سـفت و خشـک مي شوند. سیاسي نوشـتن در دورۀ ما 
تقریبـًا بـه طـور کامـل منحصر بـه اسـتفاده از عبارات 
از پیـش سـاخته  یي شـده اسـت کـه نویسـنده آن ها را 
مثـل بچه یـي کـه لگـو بـازي مي کنـد روي هم سـوار 
می سـازد. ایـن نتیجـۀ ناگزیـر خودسانسـوري اسـت. 
براي نوشـتن به زباني سـاده و نیرومند، نویسـنده باید 
بي تـرس و هـراس بیندیشـد و اگـر کسـي بي تـرس و 
هـراس بیندیشـد، نمي توانـد از نظـر سیاسـي درسـت 

بماند. کیـش 
شـاید در »عصر ایمان« چنین نبود، چون راست کیشـي 
مدت هـاي مدیـد بـود که اسـتقرار یافته و تثبیت شـده 
بـود و چنـدان هـم جـدي گرفتـه نمي شـد. در ایـن 
حالـت، شـاید احتمـاالً مقـدور بـود کـه گسـتره هاي 
بزرگـي از ذهـِن نویسـنده از آن چه رسـمًا مي بایسـت 
بـه آن معتقـد باشـد، تأثیـري نپذیـرد. با ایـن همه، جا 
دارد یـادآور شـویم کـه ادبیـات منثـور حتـا در طـول 
ایـن تنهـا عصر ایمانـي که اروپا بـه خود دیـده، تقریبًا 
از میـان رفتـه و ناپدیـد شـده بـود. در طـول کل قرون 
وسـطا، تقریبًا ادبیات تخیلي منثوري وجود نداشـت و 
کتاب هـاي تاریخـي هم انگشت شـمار بودنـد. رهبران 
فکـري جامعـه هـم جدي تریـن اندیشه هاي شـان را به 
زبانـي مـرده بیـان مي کردنـد کـه در طـول هزار سـال 

تقریبـًا هیـچ تغییـر و تحولي پیـدا نکرد.
بـراي فـرا  نویـدي  به جـاي آن کـه  توتالیتاریسـم  امـا 
رسـیدن یـک عصـر ایمان تـازه باشـد، ما را به سـوي 
جامعه یـي  هـر  مي دهـد.  سـوق  اسـکیزوفرني  عصـر 
زمانـي توتالیتـري مي شـود کـه سـاختار آن به نحـوي 
بي پـرده و زننـده، تصنعـي مي شـود. یعني وقتـي طبقۀ 
حاکـم آن کارکـردش را از دسـت داده، امـا هم چنـان 
مي توانـد بـا زور یـا تزویـر قـدرت را در قبضه داشـته 
آن،  دوام  مـدت  از  فـارغ  جامعه یـي،  چنیـن  باشـد. 
هرگـز نمي توانـد متسـاهل و روادار یـا از نظـر فکري 
پایـدار باشـد. جامعـۀ توتالیتر هرگـز نمي توانـد اجازه 
 دهـد کـه وقایـع و واقعیت هـا صادقانـه ثبـت شـوند 
یـا احساسـات و عواطـف کـه الزمـۀ خالقیـت ادبـي 
اسـت، بـه بیـان درآینـد. امـا حتـا اگـر توتالیتاریسـم 
نویسـنده را بـه تباهـي کشـانده باشـد، لزومـي نـدارد 
بـه حیاتـش در همـان کشـور توتالیتـري ادامـه دهـد. 
غالـب آمـدِن محـض برخي اندیشـه ها مي توانـد چنان 
فضـا را مسـموم کنـد کـه موضوعـات یکـي پـس از 
دیگـري ممنوعه  شـوند و نتـوان از آن ها بـراي مقاصد 
ادبـي اسـتفاده کـرد. در آن جایي که یک راست کیشـي 
ـ یـا حتـي دو راست کیشـي ـ بـر نویسـنده تحمیـل 
و سـخن  سـالم  و  نوشـتِن صحیـح  دیگـر  مي شـود، 
مسـأله  ایـن  مي شـود.  ناممکـن  حقیقـت  از  گفتـن 
در جنـگ داخلـي هسـپانیا کامـاًل بـه اثبـات رسـید. 
جنـگ  انگلیسـي،  روشـن فکران  از  بسـیاري  بـراي 

تجربه یـي عمیقـًا هیجان انگیـز بـود، امـا در عیـن حال 
نمي توانسـتند صادقانـه و صمیمانـه از ایـن تجربـه در 
نوشته هاي شـان سـخني بـه میـان آورند. فقـط دو چیز 
امـکان بیـان داشـت و اجـازۀ انتشـار پیـدا مي کـرد و 
هـر دوي آن هـا هم دروغ هایـي فاحش و عیـان بودند. 
بنابرایـن انبوهـي از مطالـب نوشـته شـد، امـا هیچ یک 

ارزش خوانـدن نداشـت.
نمي تـوان بـه یقیـن گفـت کـه تأثیـر توتالیتاریسـم بـر 
تأثیـري  منثـور،  نوشـته هاي  انـدازۀ  همـان  بـه  شـعر 
دارد  وجـود  همسـویي  متعـدد  دالیـل  بـود.  مرگبـار 
کـه چـرا جامعـۀ توتالیتـري بـراي شـاعران در قیـاس 
بـا نثرنویسـان، جامعه یـي قابـل تحمل تـر و راحت تـر 
بـود. نخسـت این کـه بوروکرات ها و سـایر کارگزاران 
تحقیرآمیـز  چنـان  شـاعر  بـه  نگاه شـان  »عمل گـرا« 
اسـت کـه بـه اشـعار آن هـا اعتنـا و توجهـي ندارنـد. 
ثانیـًا آن چـه در شـعر شـاعران بـه بیـان درمي آیـد ـ 

یعنـي »مـراد« از شـعر اگر به نثر ترجمه شـودـ  نسـبتًا 
بي اهمیـت اسـت حتـا بـراي خـود شـاعر. اندیشـه یي 
کـه در شـعر بیان مي شـود، همیشـه اندیشـه یي سـاده 
اسـت و همان قـدر مقصود اولیۀ شـعر اسـت که لطیفه 
یـا حکایـت مقصـود اولیـۀ تصویـر و عکـس. شـعر 
مرتـب کـردِن اصـوات و تداعي هاسـت. همان گونـه 
کـه نقاشـي، نظـم و ترتیـب دادن بـه خطـوط کـج و 
معـوج بـا قلم مـو بـر روي تابلو اسـت. چـون در واقع 
قطعـات کوتـاه در شـعر، مثـل ترجیع بندهـا در ترانـه، 
مي توانـد بـه کلـي عـاري از معنـا باشـد. بـراي همین 
پرهیـز شـاعر از موضوعـاِت خطرناک و بیان سـخنان 
ارتـدادي، کار دشـواري نیسـت؛ و حتـا زمانـي کـه 
شـاعر ایـن سـخنان ارتـدادي را بیـان مي کنـد، توجـه 
زیـادي بـه آن هـا نمي شـود. امـا فراتـر از همـه، شـعر 
فراورده یـي  لزومـًا  خـوب،  نثـر  برخـالف  خـوب، 
شـخصي نیسـت. برخـي از انواع شـعر، نظیـر ترانه ها، 

یـا از سـوي دیگـر، اشـکال منظـوم بسـیار تصنعـي، 
محصـول کار دسـته جمعي گروهـي از افـراد اسـت. 
بر سـر ایـن نکتـه کـه ترانه ها و سـرودهاي انگلیسـي 
و اسـکاتلندي قدیمـي اصالتـًا حاصـل کار افـراد بوده 
یـا مخلـوق عموم مـردم، بحـث و جدل هـاي فراواني 
شـده اسـت، امـا بـه هـر حـال ایـن شـعرها و ترانه ها 
غیرفـردي هسـتند، بـه ایـن معنا کـه دایمًا وقتي سـینه 
بـه سـینه نقل مي شـوند، تغییـر مي یابنـد. حتـا ترانه ها 
یـک  از  روایتـي  دو  هیـچ  مي شـوند،  چـاپ  وقتـي 
ترانـه عیـن هـم نیسـتند. بسـیاري از مردمـان بـدوي، 
دسـته جمعي سـرود و ترانه مي سـرایند. یکـي، احتماالً 
بـا همراهـي  سـاز، مصـرع یـا بیـت اول را مي سـراید 
و بعـد شـخص دیگـري مصـرع یـا بیتـي دیگـر بر آن 
مي افزایـد و بـه همیـن ترتیـب ایـن فرآیند ادامـه پیدا 
مي کنـد تـا این کـه باالخـره یـک ترانـه یـا یک سـرود 
تکمیـل مي شـود، بي آن کـه خالق معیني داشـته باشـد.
در نثـر، ایـن نـوع همـکاري نزدیـک تقریبـًا محـال 
اسـت. نثـر جدي بـه هر حـال باید در خلـوت و انزوا 
نوشـته شـود، حـال آن کـه هیجـاِن کار کـردن در دل 
یـک گـروه، عمـاًل بـه سـرودن برخـي از انواع اشـعار 
یـا منظومه هـا کمـک مي کنـد. شـعر یـا شـعر خـوب،  
حتـا در رژیم هاي انکیزیسـیوني باقي مي مانـد. حتا در 
جامعه یـي کـه آزادي و فردیـت بـه کلي از میـان رفته، 
بـاز نیـاز به سـرودهاي میهني و حماسـي براي جشـن 
گرفتـِن پیـروزي یـا مـدح و ثنـاي رهبـران بـه قـوت 
خـود باقـي مي مانـد و این گونـه سـرودها و ترانه ها یا 
سفارشـي سـاخته مي شـوند یـا دسـته جمعي، بي آن که 
لزومـًا ارزش هنـري نداشـته باشـند. امـا نثـر و آثـار 
منثـور وضع شـان فـرق مي کنـد. چـون نویسـندۀ آثـار 
منثـور نمي توانـد دایـرۀ اندیشـه هایش را تنـگ کنـد 
ابـداع و خالقیتـش را در خـودش  بي آن کـه قـدرت 
بکشـد. امـا تاریـخ جوامـع توتالیتـري، یـا گروهـي از 
افـراد کـه روي بـه اندیشـه  هاي توتالیتـري آورده انـد، 
ایـن نظـر را پیـش مـي آورد کـه فقـدان آزادي بـراي 
همـۀ اشـکال ادبـي زیان بـار اسـت. ادبیـات آلماني در 
دورۀ زمـام داري هیتلـر تقریبـًا نابـود شـد و در ایتالیـا 
هـم وضـع بهتـر از ایـن نبـود. ادبیات روسـي هـم، تا 
جایـي کـه مي تـوان از روي ترجمه هـا قضـاوت کرد، 
از همـان روزهـاي آغازیـن انقـالب رو بـه انحطـاط 
رفـت، اگرچـه در آن جـا نیـز آثـار منظـوم به هـر حال 
وضـع بهتـري نسـبت بـه آثـار منثـور داشـتند. اگـر 
کـه  رمان هایـي  از  قلیلـي  باشـیم،  خیلـي خوش بیـن 
بتـوان جدي شـان گرفـت، در طـول پانـزده سـال اوِل 
انقـالب بـه زبان هاي دیگـر ترجمه شـدند. در اروپاي 
غربـي و امریـکا عـدۀ زیـادي از روشـن فکران ادبـي 
مـورد تأییـد حـزب کمونیسـت بوده انـد و بـه گرمـي 
ایـن خیـل  امـا  داشـته اند؛  کمونیسـت ها همدلـي  بـا 
عظیـم چپ گرایـان بـه انـدازۀ انگشـتان یـک دسـت 
هـم کتاب هایـي ننوشـته اند کـه ارزش خواندن داشـته 
تأثیـر  ظاهـراً  هـم  راسـت کیش  کاتولیسیسـم  باشـند. 
خردکننده یـي بـر انـواع اشـکال ادبي، خصوصـًا رمان، 
داشـته اسـت. در طـول سـه صد سـال گذشـته چنـد 
نویسـنده را مي تـوان پیـدا کـرد کـه هـم رمان نویـس 
خوبـي بـوده باشـد و هـم کاتولیکـي خـوب؟ واقعیت 
را  درون مایه هـا  و  مضامیـن  برخـي  کـه  اسـت  ایـن 
نمي تـوان در قالـب کلمـات تجلیـل کـرد، جباریـت 
)tyranny( هـم یکـي از آن هاسـت. هیـچ کـس هیـچ 
وقـت کتابي خـوب در سـتایش انکیزیسـیون ننوشـته 
اسـت. شـعر در عصر توتالیتاریسـم هـم مي تواند دوام 
بیـاورد، امـا نثرنویسـان انتخابـي جز سـکوت یا مرگ 
ندارنـد. ادبیـات منثـوري که مـا مي شناسـیم، محصول 
پروتسـتاني  قـرون  در  خودمختـار  فـرد  عقل گرایـي 
اسـت. و ویـران کـردن آزادي فکـري، روزنامه نگاران،  
نقدنویسـان  رمان نویسـان،  مورخـان،  جامعه شناسـان، 
و شـاعران را فلـج مي کنـد. در آینـده ممکـن اسـت 
ادبیـات تازه یـي ظهـور کنـد کـه در آن از احساسـات 
فـردي و مشـاهده گرِي صادقانـه خبـري نباشـد، امـا 
در حـال حاضـر چنیـن چیـزي حتـا قابـل تصـور هم 
نیسـت. آن چـه اکنـون محتمل تـر اسـت این اسـت که 
آن فرهنـگ لیبرالـي کـه مـا از دوران رنسـانس در آن 
زیسـته ایم بـه پایـان آیـد، و همـراه بـا آن هنـر ادبـي 
هـم پژمـرده شـود. البتـه چاپ و نشـر هم چنـان مورد 
این بـاره کـه چـه  تأمـل در  بـود و  اسـتفاده خواهـد 
نـوع مطالـب خواندنـي در جامعـۀ توتالیتري سـفت و 

سـخت دوام خواهـد آورد، جالـب اسـت. 

اورول
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روح اهلل بهزاد
دولـت  رؤسـای  عبـداهلل  عبـداهلل  و  اشـرف غنی 
وحـدت ملـی، به شـکل بی سـابقه  یی بـر همدیگـر 

نـد.  تاخته ا
عبـداهلل عبـداهلل، روز پنجشـنبه در دیدار با شـماری 
از جوانـان در دفتـرش بـا اشـاره بـه بی حوصله گـی 
رییس جمهـوری گفـت: کسـی که حوصلـۀ بحـث 

نـدارد، لیاقـت ریاسـت ندارد. 
تعییـن  در  اشـرف غنی  این کـه  از  اجرایـی  رییـس 
مقام هـای ارشـد دولتـی بـا او مشـورت نکـرده و 
توافق نامـۀ سیاسـی تشـکیل دولـت وحـدت ملـی 

عملـی نشـده، بـه شـدت خشـمگین اسـت. 
او بـا بیـان این که شـنبه )امـروز( بـا رییس جمهوری 
دیـدار می کند، گفـت: »امیدوارم عقل سـلیم و درک 
از واقعیت هـای افغانسـتان حاکـم باشـد. زمان آن که 
کسـی را بـا کلچـه و شـیرینی و یـا با حـرف فریب 

بدهیم، گذشـته است.«
اشـرف غنی در نشسـت های خویـش بـا مسـووالن 
دولتـی به زودی خشـم گین و برآشـفته می شـود. او 
بارهـا نشسـت های مهـم را بـا بی حوصله گـی ترک 

کـرده و بـر میز کوبیده اسـت. 
عبـداهلل افـزود: »حکومت فلج اسـت. اصـاَل وزیران 
مجـال صحبت کردن ندارند. یک سـاعت خودشـان 
لکچـر می دهنـد، نیـم سـاعت یـا ده دقیقـه عـذر و 

مشـکل وزیر را هم بشـنوند.«
عبـداهلل در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت: 
»محتـرم رییـس صاحب جمهور افغانسـتان! خودت 
وقـت نـداری کـه بـا رییـس اجرایـی ات در ظرف 
سـه مـاه حداقـل دو سـاعت یـا یـک سـاعت تنهـا 
یـک بـه یـک ببینـی، پس وقـت شـما بزرگـوار در 

چـه سـپری می شـود؟«
رییـس اجرایـی به مشـکالت موجود میـان خودش 
و آقـای غنی اشـاره کـرد و گفت، در هـر حکومتی 
چـه ایتالفـی باشـد، چه نه، بحـث و مذاکـره وجود 
دارد، امـا تأکیـد کرد: »کسـی کـه حوصلـۀ بحث را 

نـدارد، لیاقت ریاسـت را نیـز ندارد.«
عبداهلل عبداهلل اذعان داشـت، او نخسـتین کسـی بود 
کـه توافق نامـه تشـکیل حکومـت وحـدت ملـی را 
امضـا کـرد و از ایـن طریـق، بـه ریاسـت جمهوری 
محمد اشـرف غنی مشـروعیت داد. عبـداهلل هم چنان 
تأکیـد کـرد کـه پُسـت ریاسـت اجرایـی »تحفه یی« 

بـه او نبوده اسـت.
بـه گفتـۀ عبداهلل عبداهلل: »باید تصامیم را با مشـورت 
بگیریـم. بـا تصمیِم بدون مشـورت، تمـام حکومت 
وحـدت ملی زیر سـوال می رود، مـردم همین توقع 
را از مـا دارنـد. اگـر موافقت نامـۀ حکومت وحدت 
ملـی بـه معنای ویتـوی امر رییس جمهوری نیسـت؛ 

به معنی خودسـری هم نیسـت.«
او گفـت: »حکومـت وحدت ملی نتیجـه بزرگواری 
یک شـخص به شـخص دیگـر و خیـرات )صدقه( 
یـک نفـر بـه نفر دیگـر یـا گروهی بـه گـروه دیگر 
نیسـت. نتیجـه قربانی بود کـه ما دادیم. ایـن قربانی 
بـرای بـه دسـت آوردن پسـتی نبـود بلکه بـه خاطر 

بود.« افغانسـتان  نجات 
عملی شـدن  در  مشـکالتی  بـه  عبـداهلل  آقـای 
بخـش  در  ملـی  وحـدت  حکومـت  توافق نامـۀ 
اصالحـات انتخاباتـی، توزیـع شناسـنامه های برقـی 
و تعییـن افـراد در پُسـت های کلیـدی دولتی اشـاره 
کـرد و گفـت: همه بایـد مسـووالنه برخـورد کنند.

افغانسـتان  در  ناامنی هـا  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  او 
گفـت: »وضـع مملکـت بـه ایـن شـکل اسـت؛ امـا 
شـوق )آرزوی( کالن هـا )بـزرگان( چیـز دیگـری 
اسـت؛ انـگار برگی از درخت تکان نخورده اسـت.«

رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی هم چنیـن 
بـه تعییـن نـادر نـادری بـه عنـوان رییـس جدیـد 

کمیسـیون اصالحات اداری از سـوی رییس جمهور 
غنـی به شـدت انتقـاد کـرد و آن را مغایـر توافق نامۀ 
ایجـاد دولت وحدت ملی خوانـد. او آقای نادری را 
بی تجربـه خوانـد و از تعییـن برخی مقامـات دولتی 
به صـورت یک جانبـه از سـوی ریاسـت جمهـوری 

انتقـاد کرد.
و  چالش هـا  ایـن  تمـام  وجـود  بـا  عبـداهلل  آقـای 
مشـکالت بـه ادامـه کار حکومـت وحـدت ملـی 
تأکیـد کـرد و گفـت ایـن حکومت با نقش اساسـی 
دو رهبـر، ادامـه خواهـد داشـت. او بـا اشـاره بـه 
»از کـوه کاه را گفتـه  اظهـارات خـود گفـت کـه 

اسـت.«
دفتـر رییس جمهـور اشـرف غنی روز جمعه با نشـر 
یـک اعالمیـه مطبوعاتـی بـه ایـن سـخنان عبـداهلل 
واکنـش نشـان داد. در ایـن اعالمیـه آمده اسـت که 
و  دولتـی  مقام هـای  کنونـی،  شـرایط حسـاس  در 
نخبـگان سیاسـی باید بـه تالش های مشـترک خود 

بـرای فایـق آمـدن بـر چالش هـا ادامـه بدهند.
در اعالمیـه ارگ ریاسـت جمهـور آمـده اسـت: »با 
داکتـر  محتـرم  گذشـته  روز  تأسـف صحبت هـای 
عبـداهلل عبـداهلل در مطابقـت بـا موازیـن و روحیـه 
دولـت داری نبـوده، زیـرا اسـاس حکومـت داری بر 
اصـول و ضوابـط قانونی اسـتوار اسـت و بـر مبنای 

آن اجـراآت صـورت می گیـرد.«
ارگ ریاسـت جمهـوری گفتـه اسـت کـه حکومت 
وحـدت ملـی به حیـث یـک مجموعه بـه کار خود 
اظهـارات  مـورد  در  زودی  بـه  و  می دهـد  ادامـه 

عبـداهلل بحث هـای جـدی صـورت می گیـرد.

بحران ریشه در تمامیت خواهی دارد!
شـماری از نماینـده گان مجلـس و فعـاالن مدنـی 
از  عبـداهلل  عبـداهلل  اخیـر  اعتراض هـای  پـی  در 
رییس جمهـور غنـی می گوینـد، حکومـت وحـدت 
ملـی در افـکار عمومـی ورشکسـته شـده اسـت. 
بـه گفتـۀ آنان، یکه تـازی و انحصار قـدرت در ارگ 
ریاسـت جمهوری سـبب به وجود آمـدن اختالفات 

در حکومت شـده است.
بـه باو ایـن نماینـده گان و فعـاالن مدنـی، اظهارات 
رییـس اجرایـی می توانـد چرخـش بزرگـی را در 
حکومـت وحـدت ملـی ایجـاد کنـد و اگـر داکتـر 
عبـداهلل بـر موضـع خود جـدی ایسـتاد شـود، باید 
فاتحـۀ حکومـت وحـدت ملـی را در آسـتانۀ ختـم 

توافق نامـۀ دو تیـم خوانـد.
عزیـز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانسـتان 
)مجمـا( در مصاحبـه بـا روزنامۀ مانـدگار می گوید: 
احتالفـات رییـس اجرایـی و رییس جمهـور بحـث 
تـازه نیسـت؛ در نخسـتین ماه هـای ایجـاد حکومت 
وحـدت ملـی ایـن اختالفـات خـود را نشـان داد 
و تنهـا امـروزه ایـن اختالفـات عمیـق شـده و بـه 

عبارتـی کارد به اسـتخوان رسـیده اسـت.
آقـای رفیع در ادامه افـزود: »این اختالفات در حالی 
اسـت کـه نیروهـای بیـرون از دولـت، به ویـژه تیـم 
حامـد کرزی- رییس جمهـور پیشـین- بـرای ایجـاد 
ایـن فاصلـه تـالش بیشـتر می کنـد. امـا یکه تـازی 
رییس جمهـور و تیمـش، به ویـژه تمرکـز قـدرت و 
اجـراآت در ریاسـت جمهـوری سـبب می شـود که 
بحث دموکراسـی و عـدم تمرکز قوا در دسـت یک 

نقر بیشـتر اتفـاق بیفتد.«
رییـس مجمـا بـر ایـن بـاور اسـت کـه وضعیـت 
به وجـود آمـده میـان مسـووالن حکومـت وحـدت 
حلقه هـای  بـرای  را  اسـتفاده  سـوء  زمینـۀ  ملـی، 
مافیایـی کـه در بیـرون و داخـل حکومـت وجـود 

می کنـد. فراهـم  دارد، 
به گفتـۀ آقـای رفیعـی: رییس جمهور غنـی و تیمش 
پیاده شـدن  و  قـدرت  بیشـتر  انحصـار  تـالِش  در 

سیاسـت های خاص شـان هسـتند و می کوشـند تـا 
امتیـازات را به کسـانی که در کمپاین هـای انتخاباتی 

بـرای رییس جمهـور کار کرده انـد، بپردازنـد.
رفیعـی بـا تأکیـد بـر این کـه در گزینـش افـراد در 
پُسـت های دولتـی تبعیـض صـورت گرفتـه اسـت، 
خاطرنشـان سـاخت: جامعـۀ جهانـی از آن جـا کـه 
بحـث ناگزیـری و ناتوانـی در محـار وضعیت دارد، 
مجبور شـده اسـت تا خود را بـه دور حلقۀ بپیچاند 
کـه هیـج کارایـی و محبوبیتی در داخـل و در بیرون 

ندارد.
رییـس مجما اختالفات میان دو نهـاد مهم حکومت 
وحـدت ملـی را به زیان کشـور و مردم عنـوان کرده 
گفـت، افغانسـتان همـواره در بازی هـا باخته اسـت 
و ایـن وضعیـت می توانـد بـرای آینـدۀ افغانسـتان، 
به ویـژه اتحـاد اقـوام، وحـدت ملـی و احصایـه و 
آمارگیـری دقیـق از مشـکالت و پرداختـن بـه آن 

زیان بـار تمام شـود.
در عین حـال، دکتـر جعفـر مهـدوی عضـو مجلـس 
نماینـده گان بـر ایـن بـاور اسـت کـه صحبت هـای 
حکومـت  دورۀ  ختـم  آسـتانۀ  در  عبـداهلل  دکتـر 
وحـدت ملی، پرسـش برانگیز اسـت و باید ریاسـت 
اجرایـی پاسـخ بگویـد کـه چـرا ایـن اظهـارات را 
دوسـال بعـد از نشسـتن بر کرسـی مطـرح می کنند.
آقـای مهدوی در پاسـخ بـه این که بعـد از اظهارات 
ملـی  وحـدت  حکومـت  آینـدۀ  اجرایـی  رییـس 
چـه خواهـد شـد، خاطرنشـان سـاخت: »اظهـارات 
رییـس اجرایـی می توانـد چرخـش بزرگـی را در 
حکومـت وحـدت ملـی ایجـاد کنـد و اگـر داکتـر 
عبـداهلل بـر موضـع خود جـدی ایسـتاد شـود، باید 
فاتحـۀ حکومـت وحـدت ملـی را در آسـتانۀ ختـم 

توافق نامـۀ دو تیـم خوانـد.«
معـاون  اعتراضـاِت  بـه  اشـاره  بـا  مهـدوی  آقـای 
اول ریاسـت جمهـوری و گرفتـن امتیـاز از سـوی 
رییس جمهـور، اذعان داشـت: اگر رییـس اجرایی با 
اظهاراتـش در پی گرفتن امتیاز باشـد، در آن صورت 
بـا بی ثباتـی گسـتردۀ سیاسـی در افغانسـتان مواجه 

بود. خواهیـم 
در  اپوزیسـیون  از  مجموعه یـی  داشـت:  بیـان  او 
کشـور درحـال قدرت منـد شـدن اسـت؛ حکومـت 
وحـدت ملی در صورتـی که نتواند بـاب گفت وگو 
و تعامـل را بـا ایـن مجموعه هـا بـاز کنـد، به طـرف 

بی ثباتـی سیاسـی در حرکـت خواهـد بـود.
به گفتـۀ آقـای مهـدوی: »طالبـان تـالش دارنـد تـا 
و  بیشـتر  را  ناامنی هـا  دامنـۀ  منسـجم  به صـورت 
شـیوه های مبارزات شـان را تغییـر دهنـد. هم چنـان 
بـا  تعامـل  در  کـه  اسـت  ایـن  دیگرشـان  برنامـۀ 
کشـورهای منطقـه و قدرت هـای بـزرگ افغانسـتان 
را وارد مسـایل جدیـد کننـد کـه حداقل یـک مورد 
بی ثباتـی  آن هـم  و  کنیـم  پیش بینـی  می توانیـم  را 
سیاسـی و احتمـاالً سـقوط حکومـت وحـدت ملی 

» است.
حکومـت وحـدت ملـی نزدیک بـه دو سـال پیش، 
شـفافیت  سـر  بـر  فـراوان  جنجال هـای  از  پـس 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری، در نتیجـۀ توافق نامۀ  
دوم  دور  در  حاضـر  نامـزد  دو  میـان  امضاشـده 
انتخابـات تشـکیل شـد. براسـاس ایـن توافق نامـه، 
رییـس  و  رییس جمهـور  به عنـوان  نامـزد  دو  ایـن 

اجرایـی تعییـن شـدند.
توافق نامـۀ سیاسـی بر تقسـیم مسـاوی قـدرت میان 

اشـرف غنـی و عبداهلل تأکیـد ورزید. 
امـا در طـی دوسـال ایـن توافـق نامـه عملی نشـده 

ست.  ا
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ــت  ــره دس ــس چی ــتان نوی ــان، داس ــرم عثم ــد اک محم
ــالگی در  ــر 79 س ــه عم ــب ب ــنبه ش ــج ش ــتان، پن افغانس
ــزی  ــار خون ری ــل دچ ــت. او دو روز قب ــویدن درگذش س

ــود. ــتری ب ــفاخانه بس ــده و در ش ــزی ش مغ
فتــاح غفــوری، عضــو کلــوپ قلــم افغانســتانی ها در 
ســویدن بــه دویچــه ولــه گفــت کــه داکتــر اکــرم عثمــان 
ــرانجام  ــود و س ــده ب ــزی ش ــار خون ری ــل دچ دو روز قب

ــج شــنبه شــب درگذشــت. ســاعت هشــت پن
ــبکه های  ــتان در ش ــندگان افغانس ــادی از نویس ــداد زی تع
ــنده را  ــن نویس ــت ای ــود از درگذش ــر خ ــی تاث اجتماع
ــر  ــات معاص ــرای ادبی ــی ب ــته و آن را ضایعه ی ــراز داش اب

ــد. ــده ان ــتان خوان افغانس
ــود را در  ــرای خ ــود. دکت ــرات ب ــد ه ــان متول ــرم عثم اک
ــابقه  ــود. او س ــه ب ــی گرفت ــوم سیاس ــوق و عل ــته حق رش
ــی  ــت و مدت ــتان را داش ــون افغانس ــو تلویزی کار در رادی
مســئولیت بخــش هنــر و ادبیــات آن را بــه عهــده داشــت.
ــش، منتقــد و فیلمســاز ســاکن ســویدن،  عبدالحســین دان
ــنایی  ــی آش ــان از زمان ــرم عثم ــی اک ــای ادب ــا فعالیت ه ب
ــل  ــو کاب ــه ادبی-فرهنگــی رادی ــده برنام ــه او گوین دارد ک
ــه گفــت: »نــوع خوانــش قصــه و  بــود. او بــه دویچــه ول
صــدای دلنشــین او در ذهــن بســیاری ها مانــدگار اســت... 
ــی او از  ــرای رادیوی ــای او و اج ــان قصه ه ــرم زب ــه نظ ب
نظــر زبــان خالــص دری آن زمــان می توانــد منبــع خوبــی 
بــرای آمــوزش و تحقیــق در دانشــگاه،ها و فضاهــای 

فرهنگــی باشــد.«
داکتــر عثمــان همچنیــن در اکادمی علــوم و وزارت خارجه 
افغانســتان نیــز کار کــرده بــود. او پــس از شــروع جنگ هــا 
ــواده اش در  ــا خان ــرد و ب ــرک ک ــورش را ت ــل کش در کاب

ــرد. ــی می ک ــویدن زندگ س
ــود  ــی خ ــای فرهنگ ــه فعالیت ه ــز ب ــرت نی او در مهاج
ــتان در  ــم افغانس ــوپ قل ــذاران کل ــه داد و از بنیانگ ادام
ــنایی  ــت آش ــا او در غرب ــه ب ــانی ک ــود. کس ــویدن ب س
ــردم  ــای م ــه رنج ه ــواره ب ــه هم ــد ک ــتند، می گوین داش

می اندیشــید. وطــن اش 
دانــش از صحبت هایــش بــا داکتــر عثمــان چنیــن بــه یــاد 
ــردم،  ــت می ک ــان صحب ــا ایش ــه ب ــار ک ــر ب ــی آورد: »ه م
ــود  ــردم کشــورش ب ــدوه و م ــن غــم او، غــم ان بزرگ تری

و از غربــت دلتنــگ بــود.«
ــه  ــی در عرص ــار تحقیق ــان آث ــرم عثم ــر اک ــد داکت هرچن
تاریــخ و سیاســت نیــز داشــته اســت، امــا در جامعــه ادبــی 
ــناخته  ــش ش ــتان ها و رمان های ــا داس ــتر ب ــتان بیش افغانس

می شــود.
از  می بــرد،  کار  بــه  او  کــه  عامیانه یــی  زبــان 
ــش  ــین دان ــت. عبدالحس ــار اوس ــارز آث ــای ب ویژه گی ه
ــاه او  ــتان های کوت ــا و داس ــد: »رمان ه ــورد می گوی در م
ــار از  ــد و سرش ــر ان ــم نظی ــات دری ک ــان و ادبی در زب
ــل اســت  ــم کاب ــردم قدی ــره م ــیرین و روزم ــای ش واژه ه
ــه فراموشــی  ــروز رو ب ــگارش فارســی ام ــان ن ــه در زب ک
ــن  ــا ای ــت ام ــلط داش ــه تس ــان کوچ ــه زب ــت. او ب اس
زبــان کوچــه بــرای خــودش چارچــوب اخالقــی زیبایــی 
ــی و  ــتم اجتماع ــر سیس ــتان های او روایت گ ــت. داس داش

ــت.« ــی اس خانوادگ
ــردا ره  ــای »م ــتان رمان ه ــد افغانس ــنده فقی ــن نویس از ای
ــتان های  ــن داس ــا« و همچنی ــه م ــت« و »کوچ ــول اس ق
ــد« و  ــا گل می کنن ــی نی ه ــالی«، »وقت ــط س ــاه »قح کوت

ــت. ــده اس ــر ش ــوار« منتش »درز دی

رویـارویـی ارگ و سپیـدار
عبداهلل: غنی لیاقت ریاست جمهوری را ندارد

غنی: اظهارات عبداهلل مخالف دولت داری است

محمد اکرم عثمان  
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ورزش

نگران  خیلی ها  که  می دهد  نشان  جهان  کشور   22 در  نظرسنجی  یک  نتیجۀ 
در  ترس  این  هستند.  کشورشان  به  پناهنده گان  با  همراه  تروریست ها  ورود 
آلمان شامل حال 71 درصد مردم آلمان و در ترکیه از آن هم بیشتر، دربرگیرندۀ 

83 درصد مردم است.
نتیجۀ یک نظرسنجی که توسط موسسۀ تحقیقاتی ایپسوس انجام شده است، 
با  امنیت آتی خود  آلمانی ها و ترک ها بیش از همه نگران  نشان می دهد که 
ورود پناهجویان هستند. براساس این نظرسنجی، در آلمان 71 درصد و در 
میان  در  نیز  تروریست ها  از  شماری  که  می ترسند  این  از  درصد   83 ترکیه 

پناهنده گانی باشند که وارد کشورشان می شوند.
در این نظرسنجی که در فاصلۀ ماه جون و جوالی انجام شده است، 16040 نفر 
از 22 کشور مختلف شرکت کرده اند که همه گی به اینترنت دسترسی داشته اند. 
نتایج نشان می دهند که 77 درصد روس ها و 72 درصد مردم مجارستان نیز 
بر همین باورند که درهای باز بر روی پناهنده گان، به تروریست ها هم امکان 
ورود می دهد. نقطۀ مقابل اسپانیایی ها هستند که تنها 16 درصدشان از چنین 

پدیده یی هراس دارند.
اما علی رغم نگرانی اکثریت پرسش شونده گان از احتمال ورود تروریست ها، 
هم چنان 45 درصد آلمانی ها مخالف بستن مرزهای کشورشان و 44 درصد 
در  و  درصد جمعیت   64 ترکیه  در  مرزها  بستن  موافقان  هستند.  آن  موافق 
و 61 درصد  انگلیسی ها  مقابل 60 درصد  در  مجارستان 55 درصد هستند. 

اسپانیایی ها مخالف بستن مرزها هستند.
پناهنده گان  فرهنگی  جذب  روند  بودن  موفقیت آمیز  به  چندان  هم  خیلی ها 
خوش بین نیستند. از جمله 28 درصد ترک ها، 22 درصد فرانسوی ها و 51 
فرهنگی  جذب  در  که  معتقدند  آلمانی ها  درصد   38 تنها  آلمانی ها.  درصد 
و  درصد   44 با  مجارها  خوشبین تر  همه  از  شد.  خواهند  موفق  پناهنده گان 

اسپانیایی ها با 43 درصد هستند.
افرادی که موسسه ایپسوس از طریق اینترنت نظرشان را پرسیده، بین 16 تا 64 
ساله بوده اند. پرسش شونده گان مقیم کشورهای زیر بوده اند: از آلمان، فرانسه، 
امریکا، کانادا، انگلیس، اسپانیا، مجارستان، کوریای جنوبی، مکزیک، لهستان، 
روسیه، عربستان سعودی، سوئد، افریقای جنوبی، هند، ترکیه، بلژیک، برزیل، 

استرالیا، ایتالیا، جاپان و آرژانتین.

با  مقابله  برای  تدابیر  از  گسترده یی  طیف  پیشنهاد  تازه گی  به  آلمان  دولت 
تهدیدهای امنتیی و تروریستی را برای این کشور ارایه کرده است.

گفته می شود که این اقدام برلین جدی ترین واکنش رسمی به تهدیدهای اخیر 
داعش برای بمب گذاری در آلمان به شمار می رود.

بر  جدی تر  نظارت  شامل  که  آلمان  دولت  پیشنهاد  مورد  تدابیر  از  بسیاری 
واقع  تایید  مورد  این کشور  پارلمان  در  زیاد  احتمال  به  پناهجویان می شود، 
خواهد شد، اما در عین حال این نگرانی ها را دو چندان خواهد کرد که حقوق 
مدنی و حریم خصوصی افراد ممکن است در پی اجرای این پیشنهادها مورد 

تعرض قرار گیرد.
با  مقابله  برای  بیشتر  نیروهای  استخدام  شامل  آلمان  دولت  پیشنهادی  بستۀ 
تروریسم،  با  همدردی  ابراز  و  همکاری  هرگونه  تلقی کردن  تروریسم، جرم 
لزوم تبادل اطالعات بیشتر در اروپا، نظارت دو چندان بر فضای مجازی و 

توجه به شهروندان دارای دو پاسپورت می شود.
هم چنین دولت آلمان پیشنهادهایی را ارایه کرده که در صورت تصویب در 

پارلمان، اخراج کردن »اتباع خارجی خطرناک« را آسان تر می کند.

تعدادی از زنان و مردان مسلمان برزیلی هر روز مقابل درب ورودی دهکدۀ 
تشریح  با  و  مشغول اند  اسالم  دین  تبلیغ  به  ریودوژانیرو،  المپیک  بازی های 
احکام اسالمی و پاسخ به سواالت مراجعه کننده گان، آنان را دعوت به تشرف 

به دین اسالم می کنند.
دین  به  است  سالی  چند  که  است  برزیلی  زنان  از  یکی  یمی،  دلیما  جمیله 
اسالم مشرف شده و با چشیدن حالوت مسلمانی به گفتۀ خودش، با تالش 
شبانه روزی سعی در شناساندن اسالم به غیر مسلمانان و دعوت آنان به این 

دین رحمانی است.
این زن مسلمان برزیلی می گوید: در طول برگزاری بازی های المپیک به همراه 
دوستان مسلمان خود با اهدای بروشورهایی در معرفی و تشریح دستورات و 
نگاه دین اسالم در مورد مسایل مختلف از جمله زن، به سواالت مردم پاسخ 

می دهیم و سعی می کنیم، ابهامات آنان را رفع کنیم.
دیدگاه اسالم در مورد مسیحیت، معرفی قرآن، معرفی مراکز اسالمی برزیل 
همراه  به  که  است  دلیما  جمیله  تبلیغاتی  بروشورهای  موضوعات  جمله  از 

دوستانش در بین مردم و مراجعه کننده گان توزیع می شود.
این بانوی مسلمان برزیلی توضیح در مورد غذای حالل و حرام را از مهم ترین 
سواالت مراجعه کننده گان عنوان کرد که با دقت و حوصلۀ خاصی به آن پاسخ 

داده می شود.
دلیما کمبود گوشت حالل را یکی از مشکالت عمدۀ مسلمانان برزیل عنوان 
مسلمانان  به  مشکل  این  رفع  برای  خواست  مسلمان  کشورهای  از  و  کرد 

برزیلی کمک کنند.
به گفتۀ این زن مسلمان برزیلی، نزدیک به 2 میلیون مسلمان در برزیل زنده گی 

می کنند.

ـــی  ـــت المپیک ـــتین رقاب ـــتان، نخس ـــک افغانس ـــی المپی کاروان ورزش
ــق  ــت توفیـ ــا شکسـ ــل، بـ ــای 2016 برازیـ ــود را در بازی هـ خـ
ـــف  ـــر حری ـــه در براب ـــرد ک ـــاز ک ـــتان آغ ـــودوکار افغانس ـــی ج بخش

ـــد. ـــی ش ـــۀ فن ـــود ضرب ـــی خ پرتگال
ـــت:  ـــت گف ـــابقه داش ـــد ار مس ـــه بع ـــی ک ـــی در صحبت ـــای بخش آق
ــا دولـــت  ــود دارد، امـ ــا خـ ــروزی و باخـــت را بـ ــا پیـ »رقابت هـ
افغانســـتان هیچ توجهـــی را در عرصـــۀ ورزشـــکاران افغانســـتان در 
ـــی  ـــته و ورزشـــکاران قربان ـــذول نداش داخـــل و خـــارج از کشـــور مب
ـــی و ورزش و  ـــت بدن ـــت تربی ـــان ریاس ـــی می ـــای سیاس زد و بنده

کمیتـــۀ ملـــی المپیـــک افغانســـتان شـــده اند.«
ــت؛  ــک اسـ ــت المپیـ ــتان دارای دو ریاسـ ــر افغانسـ در حال حاضـ
ــه از جانـــب دولـــت و  ــر کـ ــر اغبـ ــه ریاســـت ظاهـ المپیـــک بـ
تربیـــت بدنـــی بـــه رســـمیت شـــناخته نمی شـــود و المپیـــک بـــه 
ـــمیت  ـــه رس ـــتان آن را ب ـــت افغانس ـــه دول ـــمی ک ـــم هاش ـــری فهی رهب
ــری  ــه رهبـ ــک بـ ــل المپیـ ــای برازیـ ــا در بازی هـ ــد، امـ می شناسـ

ـــت. ـــرده اس ـــرکت ک ـــر ش ـــای اغب آق
آقـــای اغبـــر کـــه همیـــن اکنـــون بـــا کاروان ورزشـــی المپیـــک 
افغانســـتان بـــه برازیـــل رفتـــه اســـت، می گویـــد: »کمیتـــۀ ملـــی 
ــۀ  ــای دوگانـ ــت و روسـ ــی اسـ ــاد غیرانتفاعـ ــک نهـ ــک یـ المپیـ
ـــه  ـــای ک ـــش ورزش از مداخله ه ـــد در بخ ـــتان بای ـــت افغانس حکوم
بـــه قیمـــت سرنوشـــت ورزشـــکاران تمـــام می شـــود، خـــودداری 

ورزنـــد.«
ـــک  ـــی المپی ـــۀ مل ـــان کمیت ـــتگی می ـــز از دو دس ـــی نی ـــق بخش توفی
و عـــدم پرداخـــت و توجـــه از جانـــب ریاســـت تربیـــت بدنـــی 
و ورزش افغانســـتان شـــکایت کـــرده می گویـــد: »بـــدون گرفتـــن 
ـــور  ـــزۀ حض ـــود وی ـــخصی خ ـــرف ش ـــا مص ـــفر ب ـــول س ـــن پ کمتری
ــتم  ــی خواسـ ــم و وقتـ ــد گرفتـ ــل را از هنـ ــای برازیـ در رقابت هـ
ـــد،  ـــکاری کن ـــن هم ـــا م ـــه ب ـــن زمین ـــی در ای ـــت بدن ـــت تربی ریاس
ـــتید و  ـــر اس ـــای اغب ـــک آق ـــوط المپی ـــما مرب ـــه ش ـــد ک ـــن گفتن ـــه م ب

مشـــکل تان را بـــا ایشـــان حـــل کنیـــد.«
ـــد  ـــاور ان ـــن ب ـــه ای ـــتان ب ـــوتان ورزش افغانس ـــرین و پیش کس مفس
کـــه ورزشـــکاران افغانســـتان بـــا کمتریـــن امکانـــات آموزشـــی 
و رقابتـــی ملـــی و بین المللـــی در بازی هـــای بـــزرگ جهـــان 
ـــی  ـــؤولین ورزش ـــر مس ـــن »ب ـــد و ای ـــور میابن ـــک حض ـــد المپی مانن
ـــته و  ـــه دور نگهداش ـــت را از ورزش ب ـــا سیاس ـــت ت ـــتان اس افغانس
به خاطـــر اختالفـــات سیاســـی خـــود بـــا سرنوشـــت ورزشـــکاران 

ـــد. ـــازی نکنن ـــتان ب افغانس
ـــده اســـت:  ـــی و ورزش افغانســـتان آم ـــت بدن ـــون تربی در مســـودۀ قان
»ریاســـت تربیـــت بدنـــی و ورزش به عنـــوان یگانـــه نهـــاد عالـــی 
ـــای  ـــتر فعالیات ه ـــدۀ بیش ـــل کنن ـــۀ ورزش و تموی ـــی در عرص دولت
فدراســـیون های ورزش هـــای المپیکـــی، ناظـــر عملکردهـــا و 
ــک  ــی المپیـ ــۀ ملـ ــت اندرکاران کمیتـ ــوولین و دسـ ــراات مسـ اجـ
ـــی را  ـــات الزم قانون ـــی، اقدام ـــاهده تخط ـــورت مش ـــوده و در ص ب

ــد.« ــی می کنـ عملـ
ـــه  ـــی و ورزش ب ـــت بدن ـــی و مســـلکی تربی ـــاون فن ناصرهوتکـــی، مع
ـــتقل  ـــاد مس ـــک نه ـــک ی ـــی المپی ـــۀ مل ـــه کمیت ـــت ک ـــنا گف رادیوآش
اســـت و انتخـــاب رییـــس آن بـــه دوش روســـای فدراســـیون های 

ـــی دارد. ـــش نظارت ـــا نق ـــی تنه ـــت بدن ـــد؛ تربی ـــوط آن می باش مرب
ـــق  ـــکار؛ توفی ـــه ورزش ـــا س ـــتان ب ـــک افغانس ـــی المپی کاروان ورزش
ـــه،  ـــل رفت ـــه برازی ـــر ب ـــاب ظاه ـــفی و عبدالوه ـــا یوس ـــی، کیمی بخش
ــه  ــم بـ ــم از کـ ــن کاروان کـ ــین ایـ ــال های پسـ ــه در سـ حاالن کـ

ــید. بیـــش از ده تـــن می رسـ

نگرانی عمومی از ورود 

تروریست ها همراه با پناهنده گان

پیشنهادهای جدید دولت آلمان 

برای مقابله با تروریسم

تبلیغ اسالم در المپیک 
ریــــو

توفیقبخشی:

ورزشکاران قربانی 
مخالفت های سیاسی اند

محمداكرام اندیشمند

ــت  ــی دول ــداهلل رییــس اجرای ــر عب ســخنرانی داکت
وحــدت ملــی در تجلیــل از روز جهانــی جوانــان، 
ــان  ــت می ــدت را در درون دول ــران وح ــق بح عم
ــی از  ــس اجرای ــاخت. ریی ــال س ــی برم ــور غن او و رییس جمه
ــور در  ــی رییس جمه ــه وقت ــد ک ــی می پرس ــور غن رییس جمه
ــه  ــی ب ــا رییــس اجرای ــا دو ســاعت ب ــدارد ت ــاه وقــت ن ســه م
ــس  ــت؟ ریی ــه کاری اس ــروف چ ــد، مص ــت کن ــی صحب تنهای
اجرایــی می گویــد، اگــر موافقت نامــۀ حکومــت وحــدت 
ــود  ــوز خ ــت، مج ــور نیس ــوی رییس جمه ــق ویت ــی ردِ ح مل
ــی(  ــرف غن ــور اش ــازی رییس جمه ــری و یکه ت ــری)خود س س

هــم نیســت.
لحــن بی ســابقۀ گالیــه و در واقــع اعتــراض داکتــر عبــداهلل در 
ــران  ــق بح ــان از عم ــی نش ــور غن ــرد رییس جمه ــر عملک براب
ــکا  ــار امری ــری و فش ــا میان جیگی ــه ب ــی دارد ک در درون دولت
شــکل گرفــت. داکترعبــداهلل علی رغــم ایــن گالیــه و اعتــراض، 
ــه دیــدگاه  ــه ادامــۀ حکومــت وحــدت ملــی تأکیــد کــرد و ب ب
ــور  ــت رییس جمه ــۀ سیاس ــورت ادام ــش در ص ــۀ خوی و برنام
غنــی هیــچ اشــاره یی بــه عمــل نیــاورد. آیــا اظهــارات رییــس 
اجرایــی بــرای اقنــاع و ســکوت متحدیــن او در افغانســتان کــه 
ــت و  ــد، صــورت گرف ــدوق او ریختن ــه صن ــا رأی را ب ملیون ه

ــود؟ ــی ب ــور غن ــه رییس جمه ــا هوشــداری ب ی
شــاید ایــن تمامیت خواهــی و یکه تــازی غیرقابــل تغییــر 
رییس جمهــور غنــی بــرای داکترعبــداهلل بــه نقطــۀ اخــر رســیده 
ــتانش  ــی دوس ــول برخ ــه ق ــان ب ــه او هم چن ــا این ک ــد و ی باش
صبــر اســتراتژیک در پیــش بگیــرد، امــا راه بهتــر آن اســت کــه 
ــد  ــه متحدیــن و مردمــی کــه او را مــورد حمایــت قــرار دادن ب
ــد، مراجعــه کنــد و بگویــد کــه بیــش از  ــه او اعتمــاد کردن و ب
ــه  ــاور ب ــا و بی ب ــور بی اعتن ــن رییس جمه ــا ای ــن نمی شــود ب ای
ــن  ــز ای ــا نی ــرای امریکایی ه ــه داد. ب ــت ادام ــارکت و عدال مش
مشــکل را بــدون هیــچ ابهامــی بیــان کنــد. و آن گاه بــا مــردم و 

متحدیــن خــود تصمیــم بگیــرد.

جمشید یما امیری

ــم اعــالم  ــران عبــاس کیارســتمی درگذشــت، مات در ای
ــاه  ــم م ــک و نی ــور از ی ــن کش ــانه های ای ــد. رس ش
و  فلم هــا  و  می زننــد  او حــرف  دربــارۀ  بدین ســو 

کارنامه هایــش را بــه نمایــش می گذارنــد.
بزرگ تریــن  از  بی شــک  کــه  عثمــان  اکــرم  این جــا  امــا 
ــچ  ــگار هی ــا ان ــته؛ ام ــود در گذش ــان ب ــی زب ــان فارس داستان نویس

اتفاقــی نیافتیــده اســت.
از صبــح تــا اکنــون هیــچ رســانه یی بــه مــرگ و شــخصیت او 
ــم وجــود  ــم مســتندی ه ــچ فل ــان هی ــرم عثم ــارۀ اک نپرداخــت. درب
نــدارد و مصاحبه یــی هــم بــا او صــورت نگرفتــه کــه زندگــی اش را 
بــه تصویــر کشــیده باشــد؛ امــا دربــارۀ کیارســمتی ده هــا فلــم مســتند 

ــده اســت. ــادگار مان ــه ی ــه از او ب ــه شــده و هــزاران مصاحب تهی
ــی  ــون یک ــد، چ ــت نباش ــخصیت درس ــن دو ش ــۀ ای ــاید مقایس ش
ــت.  ــوده اس ــس ب ــردان و فلم نامه نوی ــری کارگ ــتان نویس و دیگ داس
ــه افتخــارات و ارزش های شــان را  ــردم ب ــذاری دو م ــد ارج گ ــا بای ام
بــه مقایســه بگیریــم. بایــد متوجــه شــویم کــه جامعــۀ خیلــی فقیــر، 
ناســپاس و قدرناشــناس هســتیم. جامعه یــی کــه هــم و غمــش 
ــرگرم  ــر و دکان دار س ــا تاج ــی ت ــا از جوال ــت. این ج ــت« اس »سیاس
سیاســت ورزیــدن اســت. کمتــر بــه عرصــۀ فرهنــگ و ادب پرداختــه 

می شــود.
بــه حــق اکــرم عثمــان کمتــر از کیارســتمی نبــود؛ امــا مــا دربــارۀ او 
ــم. چــون در جاهــای دیگــری  ــرای ارایه کــردن نداری هیــچ چیــزی ب
ــود،  ــر می ش ــوف و متفک ــرب فیلس ــران در غ ــر ای ــغولیم. مهاج مش
ــۀ  ــی ران و خدم ــدک- تکس ــمار ان ــتثنای ش ــه اس ــا -ب ــن م مهاجری

ــتورانت! رس

محمد افسر رهبین

آقای رییس جمهور!
»فرمان بـردار«  را  خـود  و  احساساتی شـدن  این گونـه 
کـرزی خوانـدن به سـالمتی شـما آسـیب می رسـاند. به 
یـاد داشـته باشـید کـه دوسـه هفته بیشـتر تـا »هفتۀ شـهید و سـال روز 

شـهادت قهرمـان ملـی« نمانـده اسـت!
را  خـود  والیتـی،  شـورای  رییـس  یـک  شـهادت  به خاطـر  وقتـی 
فرمان بـردار شـخصی می خوانیـد کـه او بـه کاله مسـعود سـالم داده 
اسـت، پـس بـرای شـهادت مسـعود چـه خواهیـد گفـت و خـود را 

خوانـد؟ خواهیـد  کسـی  چـه  »فرمان بـردار« 
درسـت چنـد روز کمتـر از یک ماه مانده اسـت؛ آنگاه بـاور نکرده گان 

بـاور خواهنـد کـرد که شـما رهبر ملت اسـتید، یا رهبـر قبیله!

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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خارجـۀ  وزارت  ارشـد  دیپلوماتـان  از  باختـری  منیـژه 
افغانسـتان بـه دلیـل تعصـب و قوم گرایـی در حکومـت 

کرد.  اسـتعفا 
خانـم باختـری دیـروز در نامه یی به وزیـر خارجه گفت 
کـه بـه دلیـل سیاسـت های قومـی و تباری اشـرف غنی 
اسـتعفا می کنـد. او در ایـن نامـه ضمن سـپاس گزاری از 
وزیر خارجه که او را به ریاسـت انسـتیتوت دیپلوماسـی 
پیشـنهاد کـرده  بـود و امـا مورد قبول اشـرف غنـی واقع 
نشـده، گفتـه اسـت کـه »آپارتایدنـژادی و جنسـیتیی که 
در سـرزمین مـا همه جاگیـر شـده اسـت، روزی درهـم 

خواهد شکسـت، درهم شکسـتانده خواهد شـد.«
متن کامل نامۀ خانم باختری را در زیر می خوانید:

امـور  محتـرم  وزیـر  ربانـی  صالح الدیـن  جاللتمـأب 
افغانسـتان اسـالمی  جمهـوری  خارجـۀ 

بدین وسـیله اسـتعفای خـود را از ادامـۀ مأموریـت در 
افغانسـتان،  امـور خارجـۀ جمهـوری اسـالمی  وزارت 

خدمـت جنـاب شـما تقدیـم مـی دارم.
مـن نزدیک بـه ده سـال در وزارت امور خارجۀ کشـور 
بـه صفـت رییـس دفتـر وزیـر امـور خارجـه و سـفیر 
جمهـوری اسـالمی افغانسـتان، ایفـای وظیفـه کـرده ام. 
قبـل از آن هـم در شـرایط بسـیار دشـوار کشـور، هفت 
سـال بـه صفـت اسـتاد در دانشـگاه کابـل و سـال های 

طوالنـی در نهادهـای غیردولتـی شـاغل بـوده ام.
امـور  وزارت  کارمنـدان  از  بسـیاری  کـه  شـرایطی  در 
خارجـه تـالش می کننـد تا مـدت کارشـان را در خارج 
از کشـور تمدیـد کننـد، مـن بـا نوشـتن تقاضانامه یی از 
جنـاب عالـی خواسـتم تـا بـه وظیفـه ام به عنـوان سـفیر 
کبیـر جمهوری اسـالمی افغانسـتان در اسـلو، پایان داده 
شـود. بعـد از پایان مأموریـت به میهنم برگشـتم و آرزو 
داشـتم بتوانـم بـه مـردمِ سـرزمین داغ دار افغانسـتان در 
حـدود و امکاناتـی کـه دارم، خدمـت کنـم و بـه ادای 

بپـردازم. دین 
بـا درنظرداشـت تجربـۀ اکادمیک و ده سـال پیشـینۀ کار 
عملـی دیپلماتیـک، جنـاب شـما پیشـنهاد تقـرر مـرا به 
حیـث رییس انسـتیتوت دیپلماسـی وزارت امور خارجه 
دو بـار بـه ریاسـت حکومـت وحـدت ملی فرسـتادید. 
بایسـته می دانـم تـا از برخـورد محترمانـه و صمیمانـۀ 
جنـاب عالـی و آقای نصیر احمـد اندیشـه، معین اداری 
نمودیـد،  مـن  بـه  کـه  اعتمـادی  هم چنیـن  و  وزارت 
صمیمانـه سـپاس گزاری کنـم؛ امـا علی رغـم لـزوم دید 
جنـاب عالـی، هر دو بـار پیشـنهاد تقرر مـن در وزارتی 
کـه کارمند رسـمی آن بودم، از جانب ریاسـت حکومت 
وحـدت ملـی رد گردیـد؛ تقاضای مـن به عنوان اسـتاد 
دانشـگاه بـه منظور بازگشـت بـه زنده گـی اکادمیک  نیز 

مـورد پذیـرش وزارت تحصیـالت عالـی واقع نشـد.

در ایـن یـک سـال تـالش کـردم تـا روزنه یـی بـرای 
خدمـت بـه مـردم پیـدا کنـم، امـا تالش هایـم به جایـی 
نرسـیدند؛ نمی دانسـتم کـه سـتم بـر صاحبـان باورهای 
سیاسـی و وابسـته گی فرهنگـی کـه مـن خـود را متعلق 
بـه آن می دانـم، تـا ایـن حـد از جانب رییـس حکومت 
وحـدت ملـی بـه امـر فراگیـر و روزمـره مبـدل شـده 

. ست ا
جاللتمأب وزیر خارجه

مـن دالیـل رد پیشـنهاد تقـرر خـود بـه صفـت رییـس 
انسـتیتوت دیپلماسـی وزارت امـور خارجـه از جانـب 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی را از ُطرق غیرمسـتقیم 

دریافتم. این نخسـتین باری نیسـت که در این سـرزمین 
آپارتایـدزده، انسـان ها بـه دالیـل تعلقـات فرهنگـی و 
دیدگاه هـای سیاسی شـان مـورد تبعیـض نظام منـد قـرار 
می گیرنـد، از ادای خدمـت نسـبت به مردم شـان محروم 
می شـوند و بـا انـدوه بایـد بگویـم کـه آخرین بـار هـم 

بود. نخواهـد 
امـا سـلطۀ نژادپرسـتان بـر عدالت طلبـان، انحصارگرایِی 
تقلـب کاراِن شوونیسـت و ارتقـای فسـاد و تبارگرایـی، 
بـه فرهنـگ سیاسـی و تقلیل سیاسـت بـه مضحکه هایی 
چـون تقسـیم مناصـب دولتـی بـه یـاران و هم تبـاران، 
بـدون شـک در تاریـخ کشـور تـا ایـن حـد، بی پیشـینه 

اسـت. بوده 
اسـتبداد و الغـای تمام عیـارِ قانـون بـا اسـتقرار سـلطۀ 
بی حـد و حصـِر بازیگـراِن ایـن نمایـش در سـرزمین 

بـاور  مـن  اسـت.  سـرافکنده گی  و  خفـت  مایـۀ  مـا، 
دارم کـه آپارتایدنـژادی و جنسـیتیی کـه در سـرزمین 
خواهـد  درهـم  روزی  اسـت،  شـده  همه جاگیـر  مـا 
شکسـت، درهـم شکسـتانده خواهـد شـد و چـه به جـا 
سـرافکنده گی  بـا  این کـه  به جـای  کـه  بـود  خواهـد 
به خاطـر دسـت یابی بـه نـان، حقیرانـه به چنیـن افرادی 
تمکیـن کـرد، آن هـا را با نام و نشان شـان باد کـرد و در 
برابـر زور و قانون شـکنی و مدنیت سـتیزی بـه مقابلـه 
برخاسـت. در پـی امـروز، فردایـی هـم اسـت، فردایـی 
کـه در آن زنـان و مـردان کشـور مـا بـا هم بسـته گی از 
ایـن دوران وحشـت، نژادگرایـی، پدرسـاالری و سـلطۀ 

باورهـای تاریـخ زده و از ایـن خشـونت بی ماننـد، عبور 
بـه  خواهنـد کـرد. آزادی، خوبـی، راسـتی و درسـتی 

سـرزمین مان بـاز خواهـد گشـت.
جاللتمأب وزیر خارجه

بدون شـک اسـتعفای مـن در اعتراض به سیاسـیت های 
حکومـت  رییـس  سـلیقه یی  برخـورد  و  تبیعض آمیـز 
وحـدت ملـی و همـکاران نزدیکش اسـت و پیوندی به 
تعهـدات مـن در مقابـل کشـورم و مـردم عزیـزم ندارد.

بـرای مردم عزیز افغانسـتان و همـکاران وزارت خارجه 
آرزوی صلح و سـالمتی و پیروزی دارم.

با حرمت
منیژه باختری 

نزدهم اسد 1395

پاکسـتانۍ  د  غـړي  شـمېر  یـو  شـورا  والیتـي  د  لوګـر  د 

ردوي. راپورونـه  کېـدو  خـويش  د  عملـې  د  هلیکوپټـرې 

پـه لوګـر کـې د پاکسـتانۍ هلیکوپټـرې د عملـې د خـويش 

کېـدو د راپورونـو پـه غربګـون کـې، د دغـه والیـت د والیتي 

شـورا غـړي وایـي چې ال هـم یرغمل شـوي کسـان د طالبانو 

په اسـارت کـې دي.

د لوګـر د والیتـي شـورا یـوه غـړي عبدالـويل وکیـل د جعـې 

پـه ورځ ازادی راډیـو تـه وویـل چـې طالبـان د یرغمل شـویو 

کسـانو د برخلیـک پـه اړه خپلـو کـې اختالفـات لري.

هغه زیاته کړه:

»زه دا خـربه کامـاًل ردوم، تـر اوسـه دا کسـان د طالبانـو پـه 

اسـارت کـې دي او هیـڅ نوع پرمختـګ پکې نـه دی راغلی د 

طالبانـو شـدید اختالفـات پـر دې موضـوع روان دي.«

د انټرفاکـس خـربي آژانـس او ځينـو پاکسـتاين رسـنیو راپـور 

ورکـړی چـې طالبانـو د پاکسـتانۍ هلیکوپټـرې عملـه چـې 

پکـې پاکسـتاين وګـړي او یـو روس شـامل دی، را خـويش 

کـړي دي.

خـو د لوګـر د والیتي شـورا غـړی عبدالـويل وکیـل وایي، یو 

شـمېر طالبـان د خپـل مرشتابـه له خـوا د دې موضـوع څېړلو 

تـه د کمېسـیون د ګامرلـو غوښـتنه کوي خو ځينې نـور یې بیا 

د پاکسـتان د حکومـت د فشـار پـه نتیجه کې د یرغمل شـویو 

کسـانو د را خـويش کېدو غوښـتنه لري.

نومـوړی وایـي چـې پـه یرغمـل شـویو کسـانو کـې یـو هم د 

پاکسـتان د پـوځ د مـرش راحیـل رشیـف زوم دی هغه څه چې 

د پاکسـتان د پـوځ ویانـد لـه دې مخکـې رد کړي و.

دغـې هلیکوپټـرې د اسـد پـه ۱۴ د لوګـر پـه ازرې ولسـوالۍ 

کـې بېړنۍ ناسـته وکـړه او عملـه یې چې شـپږ پاکسـتانیان او 

یـو روسـی دی، د طالبانـو له خـوا یرغمل شـول.

افغـان حکومـت هغـه مهـال ویـي و چـې دغـې هلیکوپټرې 

د افغانسـتان لـه الرې د تېرېـدو اجـازه تـر السـه کـړې و او د 

ترمیـم لپـاره روسـیې ته روانـه وه.

حکومـت اوس پـه دې اړه څېړنـې کـوي چـې آیـا دا هـم هغه 

الوتکـه وه چې د افغانسـتان لـه فضا څخه یـې د تېرېدو اجازه 

تـر السـه کـړې وه او که نه؟

د دفاع وزارت وایي ال هم دغه څېړنې نه دي بشپړي شوي.

د افغانسـتان د حکومـت پـه دې نظـر اخیسـتلو هـم بریايل نه 

شـولو چـې آیـا د دغـې الوتکې عملـه را خويش شـوي او که 

نـه، خـو تـر دې مخکـې دفـاع وزارت ویـي وو چـې د یادې 

هلیکوپټـرې د عملـې ژغورولـو عملیـات دوام لري.

خـو د چارو کارپوه او د پوهنتون اسـتاد قیـس محمدي وایي، 

لـه کومـه ځایـه چـې د افغانسـتان پـه جګړه کـې د پاکسـتاين 

جرناالنـو موجودیـت پـه وار وار ثابتـه شـوی نـو حکومت ته 

الزمـه ده چـې د دې الوتکـې د راتلـو ټول اړخونـه و څېړي او 

پـه اړه یـې حقایـق لـه خلکو رسه رشیـک کړي:

»هغـه څـه چې پاکسـتان وایـي چـې دا الوتکه یـې د تخنیکي 

ترمیـم لپـاره لېږلـې وه، دا هیـڅ امـکان نـه لري،لـه یـوې خوا 

کلـه چې لنډه الره موجـوده وي څوک چورلکـه د لیرې الرې 

نـه نـه لېـږي او لـه بلـې خـوا د خپلـو شـپږو جرناالنـو ژونـد 

خطـر کـې نـه اچـوي چې هغـوی و لېـږل يش پـه کې.«

او  کمېسـیونونو  د  حکومـت  کـه  وایـي،  محمـدي  ښـاغلی 

څېړنـو نتیجـه لـه خلکـو رسه رشیکه نه کـړي نو پـه حکومت 

کـې بـه د خلکو د سـیايس مشـارکت خربه تر پوښـتنې الندي 

رايش او خلـک بـه پـرې بې بـاوره يش.

منیژه باختری به دلیل سیاست های قومی اشرف غنی استعفا کرد 

»آپارتاید نژادی درهم شکستانده خواهد شد«
والیهلمند:

 در جنگ هلمند
 ۱5 سرباز کشته و 35 
تن دیگر زخمی شدند

حیــات اهلل حیــات، والــی والیــت هلمنــد در نشســت مقام هــای 
ــد برگــزار  ــروز در مــورد جنــگ والیــت هلمن ــی کــه دی امنیت
شــده بــود، گفــت در ایــن جنــگ 15 ســرباز کشــته و 35 تــن 

دیگــر زخمــی شــدند.
وی دیــروز در نشســت خبــری افــزود کــه شورشــیان در 
مناطــق مســکونی ماین جاســازی کــرده و از غیــر نظامیــان بــه 

ــد. ــتفاده می کنن ــانی اس ــپر انس ــوان س عن
در نشســت مقام هــای امنیتــی در مــورد جنــگ هلمنــد، 
حیــات اهلل حیــات والــی هلمنــد، عبدالرحمــن رحمــان معیــن 
ارشــد امنیتــی وزارت داخلــه، جنــرال مــراد معــاون اول ســتاد 
ــه  ــور داخل ــخنگوی وزارت ام ــی س ــق صدیق ــش و صدی ارت

ــتند. ــور داش حض
ــن  ــان در ای ــروه طالب ــورد کشته شــدگان گ ــد در م ــی هلمن وال
والیــت گفــت کــه 250 نفــر از گــروه طالبــان کشــته و زخمــی 

شــدند.
در روزهــای اخیــر درگیــری میــان نیروهــای امنیتــی و گــروه 
طالبــان در اکثــر مناطــق والیــت هلمنــد شــدت گرفتــه اســت.
ــه  ــد ک ــاوه هلمن ــوالی ن ــاالی ولس ــل ب ــد روز قب ــان چن طالب
نزدیــک تریــن ولســوالی بــه مرکــز ایــن والیــت اســت، حملــه 
ــت  ــا مقاوم ــان ب ــروه طالب ــالت گ ــپس حم ــد. س ــرده بودن ک

ــدند. ــه رو ش ــی رو ب ــای امنیت نیروه
ــی  ــان تمــام راه هــای مواصالت ــه می شــود کــه گــروه طالب گفت
ــد. ــه مرکــز ایــن والیــت را ماین گــذاری کرده ان ولســوالی ها ب
در جنــگ اخیــر والیــت هلمنــد هــزاران نفــر مجبــور بــه تــرک 

ــده اند. ــان ش ــای ش خانه ه

د پاکستاين هلیکوپټرې عمله الهم نه ده خويش شوې
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