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رحمـت اهلل نبیـل، رییـس پیشـین امنیـت ملـی، ادعـا 
جعلـی  کارت  هـای  چـاپ  ماشـین های  کـه  می کنـد 
انتخابـات در خانه هـای کسـانی در منطقـۀ وزیر محمد 
اکبـر خـان در شـهر کابـل جابه جا شـده بودنـد که هم 

اکنـون در حکومـت وحـدت ملـی کار می کننـد.
سـفید  و  سـیاه  برنامـۀ  در  دوشـنبه  روز  نبیـل  آقـای 
تلویزیـون طلوع نیـوز گفت کـه او در آن هنگام رییس 

امنیـت ملـی کشـور بـود و در این بـاره گزارشـی را به 
حامـد کـرزی رییـس جمهـور پیشـین داد.

آقـای نبیـل اظهـار داشـت: ماشـین های چـاپ کارت 
در وزیـر اکبـر خـان از طـرف اشـخاص و افراد بسـیار 
بلنـد رتبـه مانـده شـد و انتقال داده شـده بـه خان های 
کسـانی کـه فعـًا در حکومـت همـه کاره هسـتند و 

می کننـد.  مداخلـه 

آقـای نبیـل در پاسـخ بـه ایـن کـه چـرا او آن افـراد را 
بازداشـت نکـرد، گفـت: ما نـه تنها ایـن مسـایل را بل 
تمامـش را بـه رییـس جمهـور پیشـین )حامـد کرزی( 
گـزارش دادیـم، به مشـاور امنیـت ملی )رنگیـن دادفر 
سـپنتا( کـه فکـر می کنـم سـپنتا در کتـاب خـود نیـز 
امنیـت  بـه اعضـای شـورای  یـادآوری کـرده اسـت، 
ملـی کـه در آن زمـان عمـر داوودزی وزیـر داخله بود، 
بـه رییـس کمیسـیون انتخابـات )یوسـف نورسـتانی( 
گـزارش دادم ولـی مـا منحیـث صاحیـت وظیفـوی 
ایـن گـزارش را بایـد می دادیـم ولـی حـق مداخلـه را 

نداشـتیم و نـه هـم تصمیم گیـر بودیـم.
انتخاباتـی  پیکارهـای  ادعـا کـرد کـه در  او همچنـان 
انتخابات سـال 2014 ریاسـت جمهوری حتـا دالرهای 
جعلـی بـه کار بـرده شـدند و نیـز قراردادهای پیشـکی 

بـه برخی هـا وعـده داده شـدند.
یـک  دارم  مـن  کـه  معلوماتـی  اسـاس  بـر  او گفـت: 
تعهداتـی بیـن رییـس جمهـور قبلـی )کـرزی( و یکی 
از کاندیدهـای ریاسـت جمهوری سـال 2014 صورت 
گرفـت کـه کاندیـد بعدی شـما می باشـید و به اسـاس 
آن بعضـی پروسـه های ملـی زیـر نـام پروسـه انتقـال 
امنیتـی زمینـه سـازی شـد. ایـن پروسـه مطلـق یـک 
پروسـه کمپاینـی بـود، نـه بـه اسـاس کـدام تحلیل آن 
پروسـه شـکل گرفت و نه به اسـاس کدام دست آورد.

جاوید کوهستانی:

شبکۀ حقانی و طالبان 
از درون نظام حمایت می شوند

جاوید کوهسـتانی کارشـناس برجسـته 
حلقاتـی  کـه  می گویـد  کشـور  نظامـی 
در درون حکومـت بـا شـبکه حقانی در 
ارتبـاط بـوده و تروریسـتان طالب را در 

برخـی مناطـق تمویـل می کننـد.
سه شـنبه  روز  کـه  کوهسـتانی  آقـای 
نـام  زیـر  همایشـی  در  )30عقـرب( 
»شـکوه ایسـتادگی در خـزان توطئه هـا« 
از  حمایـت  اعـام  هـدف  بـه  کـه 
کابـل  در  بلـخ  والـی  نـور  عطامحمـد 
می کـرد،  بـود، صحبـت  شـده  برگـزار 
بیـان داشـت کـه برخـی حلقه هـای در 
درون نظـام افغانسـتان بـا شـبکه حقانی 
همـکاری  و  ارتبـاط  طالبـان  گـروه  و 

دارنـد.
در  حلقه هایـی  نمـود:«  تصریـح  وی 
درون نظـام افغانسـتان بـا شـبکه حقانی 
ارتبـاط تنگاتنـگ دارنـد و در این اواخر 
مانـع آن شـده اند که رهبران این شـبکه 
امریکایی هـا  هوایـی  حمـات  مـورد 

بگیرند«. قـرار 
وی افـزود کـه همچنیـن حلقـه ای در 
درون شـورای امنیـت ملی که  سـلیمان 
در  نیـز  امنیـت  شـورای  عضـو  کاکـر 
جمـع آنـان اسـت، تروریسـتان طالـب  
را در ولسـوالی قـره بـاغ والیـت کابـل 
تمویـل نمـوده، پـول و اسـلحه بـه آنان 

می فرسـتد.
ایـن کارشـناس مسـایل نظامـی، هـدف 
از  نظـام  درون  حلقه هـای  حمایـت 
گروه هـای تروریسـتی طالبـان و حقانی 
بـرای  گروه هـا  ایـن  از  اسـتفاده  را 
حـذف رهبـران جهـادی و چهره هـای 
ملـی خوانـده و تصریـح نمـود کـه این 
حلقه هـا بـا اهـداف...     ادامه صفحه3
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مـورد  در  زیـادی  سـروصداهای  بـاز  امـروز 
اعمـال تبعیـِض سیسـتماتیک در مـورد یکـی 
از اقـوام کشـور در رسـانه ها بلند شـده اسـت. 
دلیـل ایـن سـروصداها نیـز نامه یـی اسـت کـه 
از سـوی یکـی از نهادهـای امنیتـی بـه اداره یی 
دیگـر فرسـتاده شـده. در ایـن نامه بـه صورِت 
واضـح از تشـکیل یـک واحـد ضـد شـورش 
خبـر داده شـده و تأکیـد شـدهـ  تکـرار می کنم 
تأکیـد شـده ـ کـه بـه اسـتثنای قـوم تاجیک از 
دیگـر اقـوام بـرای ایـن واحـد تـازه تشـکیل 
افـراد معرفی شـوند. ایـن نامه وقتـی در اختیار 
برخـی افـراد قـرار گرفـت، آن را در فضـای 
مجـازی نشـر کردنـد و سـبب شـد کـه کتلـۀ 
وسـیعی از آن باخبـر گردنـد. بعـداً رسـانه ها 
بـه آن پرداختنـد و سـرانجام وزارت داخلـه به 
صـورت رسـمی، چنیـن تبعیضـی را رد کـرد 
و گفـت: تنهـا یـک اشـتباه در نوشـتن جملـه، 

چنیـن تصـوری را بـه وجـود آورده اسـت.
 بـه گفتـۀ سـخنگوی وزارت داخله، قـرار بوده 
در نامـه نوشـته شـود: چـون افـراد تاجیک در 
واحـد ضـد شـورش بـه انـدازۀ کافـی وجـود 
از  افـراد دیگـری  دارنـد، ضـرور نیسـت کـه 
ایـن قـوم معرفـی شـوند؛ ولـی چـون جـای 
اقـوام دیگـر مثـل پشـتون، هـزاره و ازبیـک در 
آن خالـی اسـت، تاش شـود کـه از ایـن اقوام 
کسـانی واردِ ایـن واحد نظامی شـوند. وزارت 
داخلـه همچنیـن وعـده داده کـه ایـن مـورد را 
پیگیـری می کنـد و کسـانی که چنین اشـتباهی 
را مرتکـب شـده اند، تســلیم قانون می شـوند. 
تـا ایـن جـای کار بـه نظـر می رسـد کـه واقعًا 
چیـِز خطرناکـی بـه وقـوع نپیوسـته و تنها یک 
خطـای لفظی صورت گرفته اسـت. اما مشـکل 
زمانـی خـود را نشـان می دهـد کـه این مسـأله 
از منظـری دیگـر مـورد توجـه قرار گیـرد. اگر 
در ایـن واحـد مثًا از قوم پشـتون تعـداد افراد 
زیـاد می بـود )البتـه ایـن هـم جای بحـث دارد 
کـه تعـداد تاجیک هـا در ایـن واحـد نظامـی 

واقعـًا زیـاد بـوده اسـت یـا خیـر؟(، آن گاه در 
نامـه چنیـن تذکـر می رفـت کـه از دیگـر اقوام 
افرادی معرفی شـوند به اسـتثنای قوم پشـتون؟ 
آیـا چنیـن اتفاقی می افتـاد؟ یا در موارد مشـابه 
آقـای  مـورد  در  مثـًا  افتـاده؟  اتفاقـی  چنیـن 
مخکـش و یـا آن زمـان کـه پنجشـیری ها برای 
شـرکت در یک برنامه اسـتثنا قرار داده شـدند؟
معلـوم می شـود کـه برخـی مقام هـای دولتـی 
نگـران حضـور دیگـر اقـوام هسـتند امـا وقتی 
مثـًا موضـوع بـر سـِر قـوم تاجیک می رسـد، 
از  می آیـد.  یادشـان  بـه  قومـی  تـوازن  آن گاه 
سـوی دیگـر، اصـًا چـرا چنیـن مسـأله یی در 
یـک واحـد نظامـی بـا چنیـن صراحتـی وجود 

باشد؟  داشـته 
بحـث تـوازن قومی برای رسـیدن به مشـارکت 
سیاسـی، یک امـر کامًا پذیرفتنـی و قابل قبول 
اسـت، حداقـل بـا شـرایط و ویژه گی هایـی که 
فعـًا در افغانسـتان وجـود دارد؛ ورنـه چنیـن 
بحث هایـی بـرای کشـورهایی کـه بـه ثبـات و 
عدالـت اجتماعی دسـت یافته انـد، اصًا محل 
بحـث و گفت وگـو نـدارد. در هیـچ کشـوری 
کـه در آن عدالـت رعایـت شـده، کسـی نیامده 
بـا  اقـوام،  مشـارکِت  و  بـر سـِر حضـور  کـه 
در  بپـردازد.  کشـمکش  و  نـزاع  بـه  دیگـری 
کانـادا یک سـیک که اصـًا مهاجری از کشـور 
هنـد اسـت، بـه وزارت دفـاع می رسـد و هیچ 
واکنـش منفی یـی را در قبـال نـدارد ولـی در 
افغانسـتان چوکی هـای دولت بر اسـاس کمیِت 
اقـوام تقسـیم می شـود و حتـا عرفًا همـه قبول 
کـرده انـد کـه ریاسـت جمهـوری همـواره به 
یـک قـومِ خـاص بایـد تعلق داشـته باشـد. آیا 
چنیـن چیـزی بـا عدالـت و شـریعت ـ که این 
همـه از آن دم می زنیـم ـ و انسـانیت و یـا هـر 

چیـز دیگری سـازگار اسـت؟ 
می شـود  حساسـیت برانگیز  وقتـی  موضـوع 
بـه  رسـیدن  از  پیـش  جمهـوری  رییـس  کـه 
زندانیـاِن  کـردِن  متـوازن  مـورد  در  قـدرت، 

زندان هـای افغانسـتان سـخن گفتـه بـود. بارها 
گزارش هایـی در رسـانه های کشـور نشـر شـد 
کـه در بیشـتر جبهه هـای جنگ، افراد بیشـتری 
از یـک قـوم و چنـد والیـِت خـاص وجـود 
دارنـد و این ها هسـتند کـه بیشـترین قربانی را 
می دهنـد، امـا هرگز کسـی بـه آن توجه نشـان 
نـداده و نـه هـم گفته شـده کـه چـرا در جنگ 
مثـًا افـراد بیشـتری از فان قـوم و والیات در 
مناطقـی مثـل هلمنـد و زابل کشـته می شـوند، 
در حالـی کـه خودشـان از این مناطق نیسـتند. 
مسـلمًا بـرای توجیـه وضعیـت گفتـه می شـود 
کـه نبایـد میـان اقـوام تفرقه افکنـی کـرد؛ ولـی 
همیـن مسـأله در یـک واحـد نظامـی دیگر در 

مرکـز کشـور بـه اسـتثنا تبدیـل می شـود.
ایـن اسـتثنا مسـبوق بـه گذشـته اسـت و حاال 
حـاال  همیـن  اسـت.  نیامـده  به وجـود  نیـز 
برویـد و تشـکیاِت برخـی از وزارت خانه هـا 
را بـه صـورِت دقیـق بررسـی کنیـد تـا عمـِق 
فاجعـه را دریابیـد. چـرا تـوازن قومـی در این 
در  ولـی  نمی شـود  رعایـت  وزارت خانه هـا 
یـک واحـد نظامـی بایـد کامـًا رعایت شـود؟ 
آیـا مشـخص شـده کـه در آن واحـد نظامـی، 
افـرادی از دیگـر اقـوام نبـوده انـد؟ برویـد بـه 
ارگ ریاسـت جمهـوری سـری بزنید تـا توازن 
قومـی را از نزدیـک ببینید. چرا گفته نمی شـود 
کـه توازن قومی در ارگ رعایت نشـده اسـت؟ 
یقینـًا حساسـیت زا شـدِن نامـۀ وزارت داخلـه، 
بـه صـورِت  بایـد قضیـه  و  نیسـت  تصادفـی 
جـدی مـورد پیگیـری قـرار گیـرد. مهم تـر از 
همـه این کـه در ایـن نامـه بـه صورِت آشـکار 
تذکـر رفتـه کـه ایـن دسـتورِ رییـس جمهوری 
کشـور اسـت. آیـا واقعـًا ریاسـت جمهـوری 
دسـتور داده کـه بـه اسـتثنای یک قـوم، افرادی 
بـه ایـن واحـد نظامـی معرفـی شـوند؟... اگـر 
چنیـن باشـد، نفس همیـن قضیـه می تواند یک 
حرکـِت قوم گرایانـه و تخطی آشـکار از قوانیِن 

کشـور بـه حسـاب آید.
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احمد عمران

چــرا 
یک قوم »استثنا« قرار می گیرد؟

 

ممکن  آن  در  ناممکنات  که  است  کشوری  افغانستان 
می گردد. ناممکن ترین اشتباهات در این جا اتفاق می افتد. 
درز  رسانه ها  به  جمهوری  ریاست  ارگ  از  سندی  وقتی 
ریاست جمهوری  امور  ادارۀ  می دهد  نشان  که  می کند 
از  و  است  نهاد  این  در  پشتون ها  فقط  پی جابه جایی  در 
عنوان  به  نمی فهمند،  پشتو  که  هرات  پشتون های  برخی 
نماینده های دیگر اقوام به شکل ظاهری استفاده می شود، 
ریاست جمهوری می گوید که این سند درست نیست و 

عاماِن آن مجازات می شوند! 
 وقتی مکتوبی بر اساس فیصلۀ مقام های باال به رسانه ها 
است  نشان می دهد دولت تصمیم گرفته  که  درز می کند 
اقدام هم  تا حدی  تلگرام را مسدود کند، و  واتس اپ و 
که چنین چیزی  ریاست جمهوری می گوید  بعد  می شود، 

درست نیست و عاماِن آن مکتوب مجازات می شوند!
جموری  رییس  حکم  به  مرتبط  دیگری  سند  بعدتر   
تاجیک ها،  استثنای  به  پولیس  قطعه  به هدف ساختن یک 
نوشتار  در  که  می گویند  بازهم  می کند،  درز  رسانه ها  به 
با  و  نیست  درست  سند  این  و  گرفته  صورت  اشتباهی 

عاماِن آن اشتباه هم برخورد صورت می گیرد!
شاید  که  هستند  هم  دیگری  رویدادهای  همین گونه،  به 
ذکرشان بحث را به درازا بکشاند، چنان که وقتی حکمتیار 
با مصارف و هزینۀ کانی که گفته می شود دولتی است، 
می آید و می گوید که جنگ افغانستان میان دو قوم است و 
بسیاری ها از سخناِن او به دلیِل اندیشه های قومی استقبال 
این سخنان  که  نمی گوید  ریاست جمهوری  اما  می کنند، 

درست نیست و بسیار غلط و بی بنیاد است.  
به عنوان دستور  این سندهای بسیار خطرناک که  افشای 
کارِی حکومت می شود از آن ها نام برد، نشان می دهد که 
کردِن مسایل در حرکت  قومی  به سمت  به شدت  دولت 
است و وقتی سندی از میان دلیلی افشا می شود، می گویند 

که این درست نیست و اشتباه شده است! 
متأسفانه حقیقت این است که آنانی که در سفرۀ قدرت 
از نان و آِب امریکا تغذیه می کنند، قدرِت این نوع کارها 
را دارند و به زور آن حمایت های مادی و غیرمادی، ادامۀ 
نزاع های  را در  بقای خودشان  حیاِت سیاسی می دهند و 
به شدت  این ها  افغانستان جست وجو می کنند.  قومی در 
رهگذر  این  از  و  اند  مسایل   همۀ  کردِن  قومی  پی  در 
سعی می کنند که هویِت مردم را هم مصادره کنند و یک 
در  جنجال  بنشانند؛  هویت ها  همۀ  جای  به  را  هویت 
شناس نامه های برقی شاهد این مدعاست. بنابراین به نظر 
اطرافیاِن  و  ارگ  دستگاه  در  سیاست  انتهاِی  که  می رسد 
همۀ  کردن  قومی  همان  آن،  ثروت  و  قدرت  به  حریص 
به  گردد،  شعله ور  آن  آتِش  روزی  اگر  که  است  مسایل 
یقین که تمامِ افغانستان را می سوزاند. مسلمًا در آن زمان، 
دامِن  در  گذاشته،  فرار  به  پا  تفرقه افگن  سیاست مداراِن 
خارجی ها پناه می گزینند و به ریِش مردمی می خندند که 

در آتش افروختۀشان می سوزند.
که  گشته  واضح  شده،  نشر  سند  چند  به  توجه  با  اکنون 
و  می کشاند  پرتگاه  مرحلۀ  به  را  کشور  قومی،  سیاست 
نشان  اسناد،  آن  خواندِن  اشتباه  با  هم،  غنی  آقای  دولت 
رخ  کشور  این  در  وحشت ناکی  اشتباهاِت  که  می دهد 
معلوم  نمی شدند،  افشا  اسناد  این  به راستی  اگر  می دهد. 
نبود که افغانستان شاهد چه اقداماِت دیگری در این راستا 
به  این  از  خطرناک تر  و  بیشتر  را  کشور  این  که  می شد 
اختافات  دامِن  که  وقتی  خصوص  به  می کشاند.  تباهی 
نهادهای  در  بی آبرویانه اش  و  مسخره  حِد  این  به  قومی 
امنیتی فراخ می گردد، بدیهی است که چه اتفاقاتی ممکن 
به  بار دیگر   بنابراین یک  افغانستان رخ بدهد.  است در 
که سیاست های  می کنیم  پیشنهاد  ریاست جمهوری  ارگ 
قومی را کنار بگذارد، مردم افغانستان می توانند با هم برادر 
آنان را دشمِن همدیگر نسازد. یک  نهاد  این  اگر  باشندـ 
روز شما ارگی ها می روید، اما مردم در کنار هم می مانند. 
اگر شما خودتان به سیاسِت قومی باور ندارید، قوم گرایان 
کنید، همان هایی که تخم  بیرون  نهادهای حکومتی  از  را 

نفاق می پراکنند و پشت شان به خیلی جاها گرم است.   

افغانستان؛
 سرزمین اشـتباهاِت ویران گر

 استثنایی که در نامۀ آن مقام 
بلندپایۀ وزارت داخله مطرح شده، به 
صورِت تصادفی و یا ناشی از ساختار 
جمله نیست. جمله کاماًل مشخص و 
درست نوشته شده و کسانی که آن 
را نوشته اند، همین منظور را داشته 
اند که در نامه ذکر شده است؛ اما 
حاال چون مسأله حساسیت زا شده، 
برای توجیه آن چنین حرف هایی زده 
می شود که گویا تعداد تاجیک ها در 
آن واحد نظامی به اندازۀ کافی بوده 
است. چرا این افراد نامه نمی نویسند 
که در جبهه های جنِگ فالن والیت، 
بیشترین افراد از قوم تاجیک است 
و باید در آن جبهه ها توازن قومی 
رعایت شود؟

ACKU
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در  بانـو  دانشـجوی  یـک  پیـش،  روز  دو 
دانشـکدۀ دام پزشـمی دانشـگاه کابل، پس از 
چندین بـار رد شـدن پایان نامـه اش از سـوی 
اسـتاد راهنمـا، به وسـیله مواد زهری دسـت 

بـه خودکشـی زد و جـان باخـت.
در پـی خودکشـی، زهـرا خـاوری، دیـروز 
سه شـنبه، 30 عقرب، ده ها تن از دانشـجویان 
دانشـگاه کابل دسـت به اعتـراض زدند و از 
حکومت خواسـتند تا اسـتاد راهنمـا و مدیر 

خوابـگاه دانشـگاه کابل را بازداشـت کنند.
معترضـان هم چنـان تأکید داشـتند که شـیوۀ 
آموزشـی در دانشـگاه کابل فرسـوده است و 

بایـد این شـیوه تغییر بنیـادی کند.
دانشـجویان معتـرض، شـعارهای مـرگ بـر 
مـرگ  »بی عدالتـی«،  بـر  مـرگ  »تعصـب«، 
بـه »سیسـتم سـرکوب« سـر می دادنـد و نیز 
بـا نشـر قطع نامه  یـی خواسـتار رسـیده گی 

جـدی بـه ایـن موضوع شـدند.
اعتـراض بـر علیـه مناسـبات اربـاب رعیتی 
میـان دانشـجو و اسـتاد بوده که سال هاسـت 
ایـن سیسـتم ناکارآمـد قربانی هـای زیـادی 

اسـت«. گرفته 
در بخشـی از ایـن قطعه نامـه آمـده اسـت: 
»اقـدم زهـرا خـاوری، اعتـراض نمادیـن در 
برابـِر نظـام دیکتـاوری حاکـم بـر فضـای 
علمی و هم چنان اعتراض در برابر مناسـبات 
ارباب رعیتی میان دانشـجو و اسـتاد بوده که 
سال هاسـت این شـیوۀ ناکارآمـد قربانی های 

زیـادی گرفته اسـت«.
تشـکیل کمیتـۀ تحقیقی و بررسـی متشـکل 
خـاوری،  زهـرا  خانـواده  دانشـجویان،  از 
هیـأت رهبـری دانشـگاه کابـل بـه شـمول 
رییـس دانشـگاه و وزیـر تحصیـات عالـی 
برای روشـن شـدن موضـوع، تعلیـق وظیفۀ 

زهـرا  راهنمـای  اسـتادِ  طنیـن،  احمـد  گل 
تـا روشـن شـدن موضـوع، بازبینـی رونـد 
پایان نامه نویسـی و اعمـار یـک منـار یادبـود 
بـه نـام زهـرا خـاوری در صحـن دانشـگاه 
کابـل، از جدی ترین خواسـته های معترضان 

از وزارت تحصیـات عالـی اسـت.
ایـن اعتراض هـا سـاعت صبـح دیـروز آغاز 
روشـان،  عبداللطیـف  سـرانجام،  و  شـده 
سرپرسـت وزارت تحصیـات عالـی پیـش 
از چاشـت به خواسـته های معترضـان لبیک 
گفـت. آقـای روشـن خطـاب بـه معترضان 
گفـت که گل احمد طنین که اسـتاد رهنمای 
زهـرا خـاوری بـوده و نیـز مدیـر خوابـگاه 
دخترانـۀ دانشـگاه کابـل بـرای تحقیـق، بـه 
حـوزۀ امنیتـی پولیـس انتقـال داده شـده اند.
ایـن  ماده هـای  همـه   کـه  کـرد  تأکیـد  او 
گونـۀ  بـه  آن  بـه  و  پذیرفتـه  را  قطع نامـه 
جـدی رسـیده گی خواهـد شـد. او خطـاب 
بـه دانشـجویان معتـرض گفـت کـه هیـچ 
فاصله  یـی میـان وزارت تحصیـات عالی و 
دانشـجویان وجود نداشـته و او ایـن پرونده 
را بـه گونـه جـدی بررسـی خواهـد کـرد.

تحصیـات  وزارت  سرپرسـت  هرچنـد 
عالـی عملـی کردن همـه  موادهـای قطع نامۀ 
معترضـان را پذیرفته بود، امـا معترضان از او 
خواسـتند کـه تا درخواسـت تعلیـق وظایف 
مدیـر خوابـگاه دخترانـه و  اسـتاد رهنمـا، 
اعمـار منـار یادبـود بـه نـام زهرا خـاوری را 

در حضـور آنـان امضـا کند.
سـرانجام آقای روشـان خواست معترضان را 
پذیرفـت و درخواسـت تعلیق وظیفۀ اسـتادِ 
رهنمـا و مدیـر خوابـگاه دخترانـۀ دانشـگاه 
کابـل را امضـا کـرد. او همچنان درخواسـت 
اعمـار منـار یادبود به اسـم زهرا خـاوری را 

کـه در صحن دانشـگاه کابل سـاخته خواهد 
شـد را نیز امضـا کرد.

قـدام بـه خودکشـی ناشـی از فشـار درسـی 
و فقـر، پدیده یـی اسـت کـه گاهـاً جوانـان 
بـرای پایـان دادن بـه ایـن مشـکات بـه آن 
اقـدام می کننـد. قابـل یـادآوری هسـت کـه 
سـال گذشـته یـک پسـر بـه خاطـر نـاکام 
دانشـکده،  همیـن  در  متواترشـان  شـدن 
اقـدام بـه انداختـن از باالی تعمیر دانشـکدۀ 
دام پزشـکی کـرد کـه از طـرف پولیـس بـه 
موقـع جلوگیـری شـد. او دلیـل ایـن اقـدام 
بـود. بی انگیزه گـی عنـوان کـرده  را  خـود 

ــه  ــه ک ــود گفت ــزارش خ ــن گ ــی در تازه تری ــک جهان بان
جنــگ بــا گروه هــای تروریســتی بــه شــکل جــدی از رشــد 

ــرده اســت. ــری ک اقتصــادی در افغانســتان جلوگی
ــادی  ــد اقتص ــش رش ــه کاه ــاره ب ــا اش ــی ب ــک جهان بان
در افغانســتان، می گویــد: افغانســتان یکــی از فقیرتریــن 
کشــورهای جهــان اســت و بــه طــور گســترده  توســط جهان 
ــن  ــا از ای ــه حمایت ه ــود این ک ــا وج ــود، ب ــت می ش حمای
کشــور فقیــر جریــان دارد، امــا رشــد اقتصــادی ایــن کشــور 
ــود. ــان ســال جــاری حــدود 2،۶  درصــد خواهــد ب ــا پای ت
در گــزارش ایــن نهــاد انکشــافی بیــن المللــی آمــده اســت: 
در حالی کــه رشــد اقتصــادی در ایــن کشــور در مقایســه بــا 
ســال هــای 2014 و 201۵ اندکــی بهبــود یافتــه اســت، امــا 
ــن ســال های  ــه رشــد اقتصــادی بی ــا توجــه ب ــزوده کــه ب اف
2003 و 2012 کــه اوســط رشــد اقتصــادی ســاالنه ۹،۶ 

ــه طورچشــمگیری کاهــش یافتــه اســت. ــود، ب درصــد ب
ایــن نهــاد می گویــد: هرچنــد می تــوان بــا اجــراآت 
ــه  ــر ب ــا رشــد اقتصــاد بلندت ــرخ ب ــک ن ــدک ی اقتصــادی ان
ــو در  ــان ماموریــت جنگــی نات ــا بعــد از پای ــد، ام دســت آی
دســمبر2014 ایــن ارقــام بــه طــور ســریع پاییــن آمده اســت.
ــادی  ــد اقتص ــش رش ــه کاه ــاره ب ــا اش ــی ب ــک جهان بان

می گویــد: ایــن امــر ناشــی از »ابهــام سیاســی و وضعیــت بــد 
امنیتــی« و هم چنــان کــم بــودن حجــم کمک هــای انکشــافی 
ــن  ــط بی ــورت اوس ــه ص ــه ب ــا ک ــم کمک ه ــد. حج می باش
200۹ و 2012 میــادی 12.۵ میلیــارد دالــر بــود، امــا در ســال 

ــر کاهــش یافــت. ــارد دال ــه ۸،۸ میلی 201۵ میــادی ب
از  بی ثباتــی  و  بدامنــی  کــه  می گویــد  جهانــی  بانــک 
چالش هــای جــدی فــراراه رشــد اقتصــادی در ایــن کشــور 

ــت.  ــوده اس ب
ــت  ــه وضعی ــی ک ــی، درصورت ــاد بین الملل ــن نه ــاور ای ــه ب ب
امنیتــی بیشــتر خــراب نگــردد«، احتمــال دارد در ســال 201۸ 

رشــد اقتصــادی بــه 3،2 درصــد برســد. 
ــاد  ــود دارد و اعتم ــال وج ــد: احتم ــی می گوی ــک جهان بان
عمومــی نیــز اندکــی بهتــر گردیــده، زیــرا بــا اعام اســتراتژی 
جدیــد ایــاالت متحــد امریــکا در مــاه آگســت ســال جــاری 
ــور  ــه حض ــورد ادام ــدی در م ــدام تردی ــون ک ــادی، اکن می
ــود  ــور وج ــن کش ــکا در ای ــد امری ــاالت متح ــای ای نیروه

ــدارد. ن
در ایــن گــزارش هم چنــان، بانــک جهانــی بــا اندکــی 
ــد  ــات و در آم ــه مالی ــد از ناحی ــد: عوای ــبینی می گوی خوش
گمرک هــا در ایــن کشــور بــا ســرعت از 13 درصــد بــه 1۵ 

ــه اســت.  ــش یافت درصــد افزای
در گــزارش آمــده کــه ایــن افزایــش درآمــد در ســال جــاری 
ــع آوری  ــت جم ــود دوام دار مدیری ــه بهب ــته ب ــاً وابس عمدت

ــد. ــی می باش ــد گمرک ــات و عوای مالی

ایــن در حالــی اســت کــه ۷0 درصد هزینــۀ دولت افغانســتان 
از طریــق کمک هــای بیرونــی و شــرک های بین المللــی 

ــود. ــل می ش تموی

سرپرست وزارت تحصیالت عالی:

عامالن خودکشی 
ند بازداشت شده ا زهرا 

بانک جهانی:

فغانستان  ا اقتصادی  رشد  به  طالبان 
کرده اند رد  وا ضربۀ سنگین  

بانـک جهانی با اشـاره به کاهش رشـد اقتصـادی می گوید: این امر ناشـی از »ابهام سیاسـی و وضعیت 
بـد امنیتـی« و هم چنـان کم بـودن حجـم کمک های انکشـافی می باشـد. حجـم کمک ها که بـه صورت 
اوسـط بیـن ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ میـالدی ۱۲.۵ میلیـارد دالر بـود، اما در سـال ۲۰۱۵ میالدی بـه ۸،۸ میلیارد 

دالر کاهـش یافت.
بانـک جهانـی می گویـد که بدامنـی و بی ثباتی از چالش هـای جدی فراراه رشـد اقتصادی در این کشـور 

است.  بوده 
بـه بـاور این نهاد بین المللـی، درصورتی که وضعیت امنیتی بیشـتر خـراب نگردد«، احتمال دارد در سـال 

۲۰۱۸ رشـد اقتصادی به ۳،۲ درصد برسـد

در پی خودکشی، زهرا خاوری، 
دیروز سه شنبه، ۳۰ عقرب، 
ده ها تن از دانشجویان دانشگاه 
کابل دست به اعتراض زدند و از 
حکومت خواستند تا استاد راهنما 
و مدیر خوابگاه دانشگاه کابل را 
بازداشت کنند.

معترضان هم چنان تأکید داشتند 
که شیوۀ آموزشی در دانشگاه 
کابل فرسوده است و باید این 
شیوه تغییر بنیادی کند.

دانشجویان معترض، شعارهای 
مرگ بر »تعصب«، مرگ بر 
»بی عدالتی«، مرگ به »سیستم 
سرکوب« سر می دادند و نیز 
با نشر قطع نامه  یی خواستار 
رسیده گی جدی به این موضوع 
شدند.

ابوبکر صدیق

ناجیه نوری 

شبکۀ حقانی و طالبان... 
تمامیـت خواهانـه می خواهنـد سـلطه قبیلـه ای را 

در کشـور روی  کار آورنـد.
وی بـا اشـاره بـه جا بـه جایی هـای درون ارتش و 
بازنشسـتگی زود هنـگام ژنراالن و افسـران نظامی 
در وزارت هـای دفـاع و داخلـه کـه بـه تازگـی از 
سـوی حکومـت روی دسـت گرفتـه شـده اسـت 
گفـت کـه ایـن برنامه بـه هـدف پاکسـازی ارتش 
از نیروهـای وابسـته بـه نظام های گذشـته و جزیی 

از دسیسـه ها علیـه مجاهدین اسـت.
آقـای کوهسـتانی بیـان داشـت، گروهـی کـه غالبا 
قدرت هـای  اسـتخباراتی  شـبکه های  اعضـای 
بـزرگ و متعهـد بـه آی اس آی پاکسـتان اسـت، 
روز  تضعیـف  بـرای  را  شـوم  دسیسـه های  ایـن 
و  انـد  گرفتـه  دسـت  روی  مجاهدیـن  افـزون 
می خواهنـد یـک ارتـش منظـم و متعهد بـه امریکا 

آورنـد. رویـکار  درافغانسـتان  را 
وی، رهبـران حکومـت وحـدت ملـی را بـه بـی 
توجهـی بـه اولویت هـا و منافـع ملـی متهـم کرده 
تاکیـد نمـود کـه ایـن دو رهبـر بیشـتر بـه منافع و 
برنامه هـای  بـوده و  امریـکا متعهـد  خواسـته های 

امریـکا را در افغانسـتان عملـی می کننـد.
ایـن آگاه مسـایل نظامی با اشـاره به آغـاز و تطبیق 
پـروژه داعـش در مناطـق مختلـف افغانسـتان بـه 
ویـژه شـمال خاطـر نشـان سـاخت که ایـن گروه 
تروریسـتی نیـز کـه غیر مسـتقیم به وسـیله امریکا 
از  عـرب  توسـط جنگجویـان  می شـود  حمایـت 
مرزهای پاکسـتان  بـه والیت های جنوبـی به ویژه 
زابل انتقال داده شـده و از آنجا به شـمال فرسـتاده 

می شـوند.
معـاون حـزب  ناطقـی  در همیـن حـال، محمـد 
وحـدت اسـامی افغانسـتان نیـز در ایـن همایش، 
وضعیـت بحرانـی کشـور را تحمل ناپذیـر خواند 
و  برگـزاری یـک انتخابـات مشـروع وهمـه پذیر 
کمیسـیون  فعلـی  کمیشـنران  برکنـاری  بـا  کـه 
انتخابـات وایجـاد اصـاح اساسـی این کمیسـیون 
امـکان پذیر خواهـد بود را راه حل خـروج از این 
بحـران برشـمرد و احـزاب وجریان هـای سیاسـی 
را بـه همگرایـی و تفاهـم در ایـن امـر فراخوانـد.

ACKU
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راه به افکار 
خّلق و زیبا

تـا بـه حـال چندبـار احسـاس کرده اید کـه مغـز شـما از کار افتاده 

اسـت، و دیگـر قـادر به فکـر کردن نیسـتید؟ این به دلیل آن اسـت 

کـه مـا نیـاز داریـم توانایی هـای خـود را بـرای فکر کـردن افزایش 

دهیـم. مطلـِب حاضـر بـه نکاتی می پـردازد که مـا بـرای بیش تر و 

بهتـر فکـر کـردن، باید بـه کار گیریـم و به آن نیـاز داریم. 
یافتِن بهترین زمان 

بیش تـر افـراد ُمِسـن ]میان سـال[ صبح ها بهتـر می توانند فکـر کنند 

و اغلـب جوانـان بعدازظهرها. شـما چـه زمانی بهتر فکـر می کنید؟ 

خوب تحصیل کنید اما افراط نکنید 

بعضـی از روان شناسـان عقیـده دارنـد کـه تحصیـات تخصصـِی 

افراطـی و زیـاد، می توانـد بـه توانایـی تفکـر خاقانه آسـیب وارد 

کنـد. شـما اگـر در رشـتۀ نویسـنده گی دکتـرا کسـب کنیـد، الزامـًا 

رمان نویـس بزرگـی نخواهیـد شـد. 

روز خود را با بهترین ها شروع کنید 

محققیـن نشـان داده انـد کـه مقـدار کافئین موجـود در یـک فنجان 

قهـوه می توانـد بـه تمرکِز حـواس کمک کند، اما اگر شـما مسـتعد 

اضطـراب هسـتید، بهتر اسـت از آن پرهیـز کنید. 

خاطرات جدید را به خاطرات قبلی بچسبانید 

حافظـۀ خـود را چـون داربسـتی در نظر بگیریـد و اطاعات جدید 

را روی آن تثبیـت کنیـد. همیشـه اطاعـات جدیـد را بـه چیـزی 

پیونـد دهیـد و هرگـز آن را تنهـا رهـا نکنید. 

تا می توانید تمرین کنید 

یادگیـری و تمریـِن مـداوم ذهـن را تغییـر می دهـد. مطالعاتـی کـه 

روی عده یـی داوطلـِب ۷0 سـاله انجـام شـده، نشـان می دهـد کـه 

آموزش هـای منظـم و طبـق برنامـۀ زمان بندی شـده، باعـث تغییـر 

سـاختار ذهنـی فـرد می شـود، بـه نحـوی کـه فعالیـت ذهنـی ایـن 

افـراد نسـبت بـه زمانـی کـه ۷ سـال جوان تـر بوده انـد، بیش تـر 

از  اسـت. فـرد میان سـالی کـه خـوب تمریـن می کنـد، سـریع تر 

جوانـی اسـت کـه اصـًا تمریـن نمی کنـد. 

به ایده های خود شانس شکوفا شدن بدهید 

بسـیاری از مـا بـا توجه بـه توانایی های مـان، امـکان ارزیابی حقایق 

و تصمیم گیـری سـریع داریـم. خاقیـت نیـاز به آرامش و سـکون 

دارد و این کـه بـه ایده هـای بـه ظاهـر نامعقـول و بی معنـِی خـود 
دهیم.  فرصـت 

شغلی که باعث رشد شود و همراهی که باهوش باشد 

مطالعـات انجـام شـده در پولند نشـان می دهـد: صاحبان مشـاغلی 

کـه نیـاز بـه کارگیری ذهـن دارد، نسـبت به سـایر افـراد از قدرت 

تفکـر بیش تـری برخـوردار اند. هم چنیـن ازدواج با فـردی باهوش 

ممکـن اسـت در شـما انگیزه ایجاد کنـد و باعث رشـد و بالنده گِی 
شـما شود. 

تجربه کنید  

خاقیـت، اغلـب بـه توانایی تعدیـل راه حل هـا از جهـات مختلف 

زنده گـی خاصـه می شـود. بـرای مثـال: نوارچسـب خیاطـی بـا 

الهـام گرفتـن از خـار و خسـی کـه بـه لبـاس می چسـبد، سـاخته 

شـده اسـت و یـا شـیوۀ پوسـت کنـدن کیلـه، ایده یـی بـرای تهیـۀ 

قوطی هـای کنسـروی اسـت کـه بـا حلقه یـی کـه روی آن تعبیـه 
شـده، بـاز می شـود. 

مدعی  چنین  مدرن  تمدِن  بنیان گذاران  اگرچه 
مطلق  آزادِی  و  فردگرایی  به  مدرنیته  که  بودند 
خواهد انجامید، اما روندی که مدرنیته طی کرد، 

ضد این مفهوم و معنا را به اثبات رساند. 
انقاب صنعتی که نقطۀ اوج تمدن مدرن است، 
جامعه شناسان  که  آورد  به وجود  را  جامعه یی 
خصایلی  از  که  می نامند  صنعتی  جامعۀ  را  آن 
»همسان سازی«،  »تمرکز«،  »تراکم«،  چون 
»هم زمان سازی«، »انبوه سازی توده وار« برخوردار 

است.
موجوداتی  به  را  انسان ها  صنعتی«  »جامعۀ  این 
خصایص  که  کرد  تبدیل  گله وار  و  یک شکل 
متمایِز فردی خود را از دست داده بودند و در 
یک نظام کارخانه یی زنده گی و عمل می کردند.

از  گروهی  صنعتی،  جامعۀ  تلخ  واقعیت 
از  گذار  از  تا  واداشت  را  غربی  اندیشمندان 
سخن  فراصنعتی«  »عصر  به  صنعتی«  »عصر 
گویند و بر آن باشند مدینۀ فاضلۀ تمدن مدرن 
را در »جامعۀ فراصنعتی« توصیف و تبیین کنند. 
اما به زودی روشن شد که این جامعۀ فراصنعتی 
همان  اعای  و  حاد  نمونۀ  جز  نیست  چیزی 

جامعۀ صنعتی.
با  فراصنعتی  جامعۀ  ایدۀ  طرح  هم زمانی 
اندیشه های پست مدرن، موجب شد که بسیاری 
از نظریه پردازان این دو را از یک منشأ بیانگارند 
انتقادی  دیدگاه های  دو،  این  دانستن  یکی  با  و 

می کوشیدند  )که  پست مدرن ها  از  بسیاری 
تمامیت مدرنیته را نقد کنند( بی رنگ و اثر شد 
و اندیشۀ پست مدرن به یک مکتب توجیهی با 
معنای »فوق مدرن« تبدیل شد که تنها درصدد 

بود برخی اشکاالت مدرنیته را رفع کند. 
در این مقاله کوشش می شود »جامعۀ فرا صنعتی« 
این  مدافع  پست مدرنیستی  »دیدگاه های  و 
جامعه« بازخوانی شده، ضعف ها و تناقض های 

نظرِی آن ها به نمایش گذارده شود.
را  انسان  فردیت  فراصنعتی،  ـ  صنعتی  جامعۀ 
تخریب می کند و از این روست که تودۀ گله وار 
حاضر در جامعۀ فراصنعتی، تحت تأثیر شهوت 
کشتار به توسعه طلبی نظامی روی می آورد، حال 
آن که می پندارد سرگرم شده و با این سرگرمی از 

اوقات فراغِت خود بهره می برد. 
نقش  که  شد  رایج  اخیر  دهۀ  در  افسانه یی 
پایان  فلسفی  و  سیاسی  تفکر  فریب  آن،  اصلی 
سدۀ بیستم بود. این افسانه که از 1۹۶۸ به بعد 
رواج یافت، می خواست ما را متقاعد کند که به 
عصر اوقات فراغت، به دوران همه چیز مجاز و 
اجتماعی  و  سیاسی  ساختارهای  انعطاف پذیری 
و نهایتًا به جامعۀ تفریح و سرگرمی رسیده ایم و 
همین فریب بود که فلسفۀ پست مدرن را تحت 

تاثیر قرار داد و آن را آسیب پذیر کرد. 
استفاده  )یا  مطلق  سرگرمی  از  گفتن  سخن 
جمعی(،  اجبار  هیچ  بدون  فراغت  اوقات  از 
سخن گفتن از مفهوم مبهم و گنگ است. زیرا 
یافته اند  سازمان  گونه یی  به  فراغت  اوقات  این 
از  فرد  آزادسازی  هیچ وجه  به  آن  نتیجۀ  که 
ضرورت های جمعی یا ساختار در جامعه نیست. 
بلکه برعکس، فرو بردِن بیشتر فرد در تنگناهای 

اجباری توده یی است.
در حقیقت سازمان دهی اوقات فراغت به وسیلۀ 
معنای  به  فراصنعتی،  ابزارهای سرگرمی جامعۀ 
ابزاری  توسط  انسان ها  داوطلبانۀ  کردِن  گرفتار 
بنده گی  نوع  یک  فرهنگی؛  صنایع  نام  به  است 

سازمان دهی شده.
را  آن  دولوز  ژیل  که  است  چیزی  همان  این 
»جوامع کنترل« نامیده است. این جوامع، نوعی 
توسعه  را  خدماتی  و  فرهنگی  ساختارهای  از 
می دهند که زنده گی روزمره را تغییر می دهد و 
با نگرشی تجاری، زنده گی ها را با منافع بزرگان 
اقتصاد جهانی همگون می سازد و از این طریق، 
ارزش زمان حیات افراد را که از نظر اقتصادی 

قابل محاسبه است، همسان می کند.
اینک  بود،  دیده  دولوز  ژیل  که  همان طور 
شده  تبدیل  اجتماعی  کنترل  ابزار  به  بازاریابی، 
است. خاف ادعای جامعه شناسان )امریکایی(، 
جامعۀ پساصنعتی به جامعۀ مافوق صنعتی مبدل 
شده است. این دوره، نه تنها با تسلط فردگرایی 
دورۀ  می رسد  نظر  به  بلکه  نمی شود،  تعریف 
»دنباله روی های گله وار در رفتارها« و »از دست 

دادن عمومی فردیت ها« خواهد بود. 
ژیلبر  توسط  که  فردیت  رفتن  دست  از  نظریۀ 
چیزی  کنندۀ  بازگو  شده،  مطرح  دون  سیمون 
در  که  کارگرانی  بر  نوزدهم  قرن  در  که  است 
خدمت ماشین بودند، می گذشت: او با از دست 
دادن مهارت هایش، فردیت خویش 

را نیز از دست می داد.
مصرف  به  پس،  آن  از  فرد  این 
که  می شد  تبدیل  کننده یی 
رفتارهایش با قالب ها و ساختارهای 
همگون  آرزوها  و  آمال  مصنوعی 
بودند. فرد، در این موقعیت، آداب 
وجود  امکانات  یعنی  زنده گی، 
داشتن را از دست می دهد و جای 
که  می گرفت  هنجارهایی  را  آن 
کرده اند؛  جایگزین  مد  مارک های 
کتاب  در  »ماالرمه«  که  مارک هایی 
داده  قرار  توجه  مورد  مد«  »آخرین 

بود.
فنون  توسط  مد،  نشانه های  این 
تبلیغ  معقولی  شکل  به  بازاریابی، 
مقدسی  کتاب های  شبیه  و  شده اند 
تجاری  عملکرد  به  که  هستند 
و  سر  زنجیره یی،  رستورانت های 
فروش  نماینده گان  می دهند.  سامان 
می بایستی  دنیا  مختلف  نقاط  در 
امتیاز  صاحب  موازین  با  را  خود 
تنظیم کنند؛ وگرنه، قراردادهای شان 
فسخ و یا به دادگاه احضار خواهند 

شد.
بس  امری  فردیت،  دادن  دست  از 
دورن«  »ریچارد  است:  خطرناک 
قاتل هشت عضو شورای شهر نانتر، 
به  نیازمند  بود که  نوشته  در دفترچۀ خاطراتش 
عمل خافی بود تا دست کم یک بار در زنده گی 

احساِس وجود کند.
در سال 1۹30 فروید نوشت که انسان امروزی 
با این که به لطف فنون صنعتی احساس خدایی 
این  نمی کند.  خوش بختی  احساس  اما  می کند، 
دقیقًا همان چیزی است که جامعۀ مافوق صنعتی 
انسان ها آورده است: آن ها را از فردیت  بر سر 
می آورد  وجود  به  گله هایی  و  می کند  محروم 
که از آن چه هستند و یا می شوند رنج می برند؛ 

افرادی بی آینده.
این گله های غیر انسانی، بیش از پیش، تمایل به 
خشم پیدا می کنند. از همان سال 1۹20، فروید 
در »روان شناسی توده ها و تجزیه و تحلیل من« 
برداشت خود را از توده هایی که مایل اند به دوران 
قبیله یی بازگردند و مبتا به شهوت کشتار اند، 
بیان می کرد. مفهومی را که او در کتاب »ورای 
اصول لذت« کشف کرده بود،10 سال بعد، یعنی 
زمانی که توتالیتاریسم و نازیسم در اروپا شایع 
مورد  تمدن«  در  »کسالت  کتاب  در  بود،  شده 
بنیامین،  والتر  زمان  همان  در  داد.  قرار  بازبینی 
آن چه را که »نارسیسیسم توده ها« می نامید، یعنی 
توسط  گروهی  رسانه های  آوردِن  در  کنترل  به 
گروهی محدود، مورد تحلیل قرار داده بود. ولی 
نیز، مثل فروید، به  بنیامین  به نظر نمی رسد که 
همۀ  در  نوپا  فرهنگی  صنایع  عملکردی  ابعاد 
کشورها، از جمله کشورهای غربی توجه کرده 

باشد.

گرفته شده از: باشگاه اندیشه

برده گی 
در جامعۀ 
فراصنعتی

بخش نخست

نویسنده: برنار استيگر

فراغت به وسیلۀ ابزارهای سرگرمی 
جامعۀ فراصنعتی، به معنای گرفتار 

کردِن داوطلبانۀ انسان ها توسط ابزاری 
است به نام صنایع فرهنگی؛ یک نوع 

بنده گی سازمان دهی شده.
این همان چیزی است که ژیل دولوز 

آن را »جوامع کنترل« نامیده است. این 
جوامع، نوعی از ساختارهای فرهنگی و 
خدماتی را توسعه می دهند که زنده گی 

روزمره را تغییر می دهد و با نگرشی 
تجاری، زنده گی ها را با منافع بزرگان 

اقتصاد جهانی همگون می سازد و از 
این طریق، ارزش زمان حیات افراد 
را که از نظر اقتصادی قابل محاسبه 

است، همسان می کند.
همان طور که ژیل دولوز دیده بود، 

اینک بازاریابی، به ابزار کنترل 
اجتماعی تبدیل شده است. خالف 
ادعای جامعه شناسان )امریکایی(، 
جامعۀ پساصنعتی به جامعۀ مافوق 

صنعتی مبدل شده است. این دوره، 
نه تنها با تسلط فردگرایی تعریف 

نمی شود، بلکه به نظر می رسد دورۀ 
»دنباله روی های گله وار در رفتارها« 

و »از دست دادن عمومی فردیت ها« 
خواهد بود
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درجۀ احادیث صحیحین
یـا  بخـاری  صحیـح  در  منـدرج  حدیـث  هـرگاه 
صحیـح مسـلم به درجۀ تواتـر رسـید، قطعی الثبوت 
خواهـد بـود و دربـارۀ آن اختافـی وجـود نـدارد؛ 
ولـی آیـا سـایر احادیـث که به صـورت خبـر واحد 
نقـل شـده اند، درجـۀ قطعیـت در صحـت حدیـث 
صحیـح بـر آن هـا نیـز منطبق اسـت؟... ابـن صاح 
می گویـد: »روایتـی کـه شـیخین هـر دو یـا یکی از 
آنـان نقـل کرده انـد، به طـور قطـع صحیـح اسـت.« 
علمـا بـا نظـر وی مخالـف انـد. عراقی گفته اسـت: 

»محققـان بـا نظـر وی مخالـف اند.« 
ابـن اصـاح بـر این بـاور اسـت که چـون امت این 
دو کتـاب را پذیرفتـه )تلقـی بـه قبـول کـرده(، این 
امـر اجمـاع بـر صحـت آن هاسـت و همـۀ روایاتی 
کـه در آن هاسـت، از لحـاظ سـند و متـن صحیـح 
هسـتند. ولـی جمهـور بـر ایـن بـاور نیسـتند کـه 
امـت بـر صحـِت ایـن دو کتـاب اتفـاق نظـر دارد، 
بلکـه بـر جـواز عمل بـه روایـات منـدرج در آن ها 
اتفـاق نظـر دارد و ایـن متعـارض بـا آن نیسـت که 
روایـات منـدرج در آن هـا از طریـق غلبـۀ ظـن، نـه 
قطع، ثابت شـده باشـند؛ زیـرا خداونـد در جزییات 
احـکام عملـی مـا را مکلف به ]رسـیدن بـه[ درجۀ 
قطـع و یقیـن نکـرده اسـت. از ایـن رو، بـا آن کـه 
بینـه جـز مفیـد ظـن نیسـت، حکـم بـه اقتصـاد آن 

اسـت.  واجب 
در این جـا اشـاره به این نکته مناسـب اسـت که گاه 
خبـر واحـد صحیـح بـا قرایـن شـدید و تأکیدکننده 
احاطـه می شـود و در ثبـوت از درجۀ ظـن به درجۀ 
یقیـن یـا نزدیـک بـه آن منتقـل می شـود. چـه بسـا 
صحیحیـن  احادیـِث  از  بسـیاری  بـه  وضـع  ایـن 
منطقـی باشـد، ولـی تعمیـم آن بـه همـۀ احادیـث 

آن هـا ممکن نیسـت.
از آن چـه گذشـت، روشـن می شـود کـه حدیـث 
هرچند صحیح السـند باشـد، بـا معیارهـای نقِد متن 
سـنجیده می شـود. افـزون بر آن، صحـت خبر واحد 

قطعـی نیسـت در صحیحیـن باشـد یا جـز آن.
مـادام کـه خبـر متواتـر نباشـد و بـا قرایـن مؤیـد 
تقویت نشـده باشـد، صحـِت آن از طریـق غلبۀ ظن 

ثابـت خواهـد بود.
اختالفات در مسایل کالمی و فقهی

هنـگام دفـاع از پایان نامـۀ دانشـگاهی، دانشـجویی 
مطلبـی از ابـن قیـم نقل کرد کـه بر اسـاس آن، اگر 
از کسـی پرسـیده شـود آیـا خدا جسـم اسـت، باید 
از دادن پاسـخ منفـی یـا مثبـت توقـف کـرد. من به 
آن دانشـجو گفتـم: بهتر اسـت از این توقف دسـت 
برداریـم، زیـرا ایـن مسـلم اسـت کـه هـر جسـمی 
)شـی جـرم دار( ماده اسـت. مـاده نیـز ویژه گی هایی 
ار قبیـل قـرار گرفتـن در مـکان، ناتوانـی و... دارد. 
بنابرایـن مـا بایـد بـدون تردیـد، جسـم بـودن را از 
بـه  برداشـت  ایـن  شـاید  بدانیـم.  منتفـی  خدونـد 
معنـای ایـن آیه نزدیک تر باشـد: »لیس کمثله شـیء 
و هـو السـمیع البصیـر«: چیزی مانند او نیسـت و او 

بیناست«.  شـنوای 
بـه گمـان مـن اگـر ابـن قیـم زنـده می بـود، همیـن 
کار را می کـرد. دانشـجو اندکـی مقاومـت کرد، ولی 
پـس از آن بهتـر دیـد در مقابـل کمیتـه، ایـن بند را 
حـذف کنـد. کسـی از مـن پرسـید: آیـا تـو از قیـم 
متنفـر هسـتی. مـن کـه پرسـش وی را ناخوشـایند 
یافتـه بـودم، شـتابان گفتـم: هرگـز، برعکـس من به 
او بسـیار عاقـه و محبـت دارم و از دانـش و ادِب 
او بسـیار آموختـه ام. افـزون بر ایـن، برعکس آن چه 
شـما خیـال می کنید، میـان تحقیق علمـی و عواطف 
عشـق و نفـرت هیـچ رابطه یـی وجـود نـدارد. مـن 
یـک طالـب علـم و جویـای حقیقت هسـتم و بس. 
ادامـه دادم: مـن گاه بـه فقـه حنفـی گرایـش پیـدا 
شـافعی  بـه  عواطفـم  و  قلـب  بـا  امـا  می کنـم، 
عاقه منـدم. شـافعی در  مورد دانش خـود می گوید: 
دوسـت دارم ایـن دانـش گسـترش بایـد، بـی آن که 
مـردم صاحبـش را بشناسـند. کاش ایـن اخاص به 
مـا ارزانـی داشـته می شـد. با این کـه من از تسـاهل 
گردآورنـدۀ المسـند )امـام احمـد( در ذکـر برخـی 
روایـات بـه تنـگ می آیم، ولـی هنگامی کـه می بینم 
او دنیـا را کوچـک و خـوار می شـمارد، هوس هـا و 
نیازهـای دنیـای خـود را پـاک می کنـد و بـی ارزش 
شـمردِن مـال و قـدرت را بـه مـردم می آمـوزد، بـا 
عـزت و افتخـار کامـل از او پیـروی می کنـم. ایـن 
لیاقـت و شایسـته گی  بـا  بـزرگ  امامـاِن  از  دسـته 
تمـام، اسـتاداِن مـا هسـتند. بـدون تردیـد، تحقیق و 
تفحـص علمـی و دسـت یافتـن به نتیجۀ درسـت با 
نادرسـت، در احترامـی کـه می باید بـرای علما قایل 
باشـیم، خلـل وارد نمی کنـد. البته برخـی از جوانان 
بـا رفتار نادرسـِت خـود در عصر ما آتـش فتنه های 
مخوفـی را برمی افروزنـد. آیا این درسـت اسـت که 
چـون عده یـی می خواهنـد بیسـت رکعـت بگزارند، 

مـا مسـجد را تبدیـل بـه میـدان جنـگ کنیم؟
مـن بـه کسـانی که قایـل به هشـت رکعت هسـتند، 
گفتـه ام: تعـداد رکعاتی را کـه معتقدید بایـد گزارده 

از  به آرامـی  سـپس  و  بگـزارد  مـردم  تـودۀ  شـود، 
مسـجد بیـرون بروید.

بـه مـن گفتنـد: تـو نسـبت بـه سـنت نفـرت داری. 
گفتـم: مـن از فتنه های آشـکار و پنهان نفـرت دارم.
خـود  خیـاِل  بـه  کـه  هسـتند  سـنت ها  چقـدر 
می خواهـد آن هـا را احیـا کنیـد، امـا جـز مصیبـت 
چیـِز دیگـری بـرای امـت به بـار نمی آورنـد. تبییـن 
یـک عمـل مسـتحب، نبایـد بحـران بیافرینـد. اگـر 
قـرار اسـت برپـا سـاختن یـک مسـتحب، کاخ یک 
فـرض را ویـران کنـد، خداونـد اصـًا آن مسـتحب 
را برپـا نکنـد. مـا امتـی هسـتیم کـه حامـل دعـوِت 
توحیـد اسـت و بـرای جهانیـان پیـام حـق و خیـر 
را بـه همـراه دارد. آیـا ایـن درسـت اسـت کـه در 
ایـن عرصـۀ حسـاس و خطیـر شـما بـا دیدگاه های 
کوچـک و ثانـوی خـود، مـردم را از آن اصل بزرگ 
غافـل کنیـد؟ مـردم را بـرای عمـل بـه فرایـض و 
فضایـل کنـار هـم جمـع کنیـد و در مسـتحبات از 
خـود تسـاهل نشـان دهیـد. اختافاتـی را کـه میان 
مـردم وجـود دارنـد، حـل کنید. اگر کسـی از شـما 
دربـارۀ ثانوی دیدگاهـی خـاص دارد، می باید از آن 
دیـدگاه دسـت بکشـد یا بـرای آینـده بگـذارد. این 
چـه معنـا دارد که بـه انگلیس برویـد، جایی که یک 
زن ملکـۀ آن اسـت و زنـی دیگـر بـر آن حکومـت 
دل انگیـزی  شـکوفایی  و  می کند)نخسـت وزیر( 
بـر آن حکم فرماسـت، امـا شـما سـخنی جـز ایـن 
نداشـته باشـید کـه والیـت زن جایـز نیسـت؟ چـه 
می شـد اگـر شـما، هم خـود و هم مردم را بـه تبیین 
توحیـد و عقیـدۀ یکتاپرسـتی و تبییـن آثـار روانی و 
اجتماعـی آن سـرگرم می کردیـد؟ چـه می شـد اگـر 
بـه تفصیل دربـارۀ کمـال خداوندی، ناتوانی انسـان 
و کیفـر و پـاداِش روز بازپسـین سـخن می گفتیـد؟
مـن ایـن سـخنان را بـه عنـوان مقدمـۀ فتوایـی ذکر 
می کنـم کـه االزهـر بـرای از بیـن بـردِن فتنه هـای 
تنـدی کـه جوانـاِن تـازه بـه دوران رسـیده بـه نـامِ 
احیـای سـنت مشـتعل کرده انـد، صادر کرده اسـت. 
مبانـی حکـم  احـکام و  فتـوای مذکـور در شـرح 
بـا هـدف بسـتن راهِ غوغاسـاالران و مغرضـان، بـه 

تفصیـل سـخن گفتـه اسـت:
استاد محترم، رییس کمیتۀ فتوا – االزهر

السام علیکم و رحمت اهلل و برکاته.
آیـا اگـر کسـی قبـول نداشـته باشـد کـه حدیـث 
می توانـد به تنهایـی حکـم وجـوب یا حرمِت شـیئی 

را به دسـت آورد، کافـر شـمرده می شـود؟
 امیدواریم دیدگاهِ خود را با دالیل مرقوم فرمایید. 

سپاس گزاریم.
***

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سـیدنا  سیدالمرسـلین  علـی  واالسـام  والصـاۀ 

والتابعیـن. صحبـه  و  آلـه  علـی  و  محمـد 
بـاری، احـکام نـزد جمهـور علمـا بـه پنـج دسـته 

می شـوند: تقسـیم 
1- واجـب: آن اسـت کـه بـا نـص صریـح، 
یـا  کتـاب  از  قطعی الداللـه  و  قطعی الثبـوت 
شـده  خواسـته  مکلـف  از  آن  انجـام  سـنت 
باشـد)به ایـن معنا که نـص مورد نظـر دارای 
معنایـی واحد باشـد و مجتهـدان در معنای آن 

بـا هـم اختـاف نظـر نداشـته باشـند.(
2- حـرام: آن اسـت کـه انجـام نـدادِن آن بـا 
نصـی قطعی الثبـوت و قطعی الداللـه از کتـاب 
یـا سـنت از مکلف درخواسـت شـده باشـد.

3- مسـتحب: آن اسـت کـه شـارع انجـام آن 
را از مکلـف درخواسـت کـرده باشـد، اما در 
طلـب، اجبار و جزمیت وجود نداشـته باشـد. 
بـا انجـام آن مکلف پـاداش دریافـت کند، اما 

در انجـام ندادنـش بـا کیفر مواجه نشـود.
4- مکـروه: آن اسـت که شـارع انجـام ندادن 
باشـد،  کـرده  درخواسـت  مکلـف  از  را  آن 
امـا ایـن درخواسـت جنبـۀ حتمیـت و اجبار 
نداشـته باشـد، بلکـه مکلـف با انجـام دادنش 
صرفـًا پـاداش دریافـت کنـد، ولـی بـا انجـام 

ندادنـش، بـا کیفـر مواجه نشـود.
۵- مبـاح: آن اسـت که مکلـف در انجام دادن 
و یـا ندادنـش مختارباشـد، یـا دلیلـی مبنی بر 

حرمِت آن وجود نداشـته باشـد.
سـنت به دو دسـتۀ متواتر و آحاد تقیسـم بندی 

می شود:
از  جمـع  یـک  را  آن  کـه  اسـت  آن  متواتـر 
جمعـی دیگـر نقـل کـرده باشـد. کثـرت این 
جمـع بـه گونه یی باشـد تبانـی آنان بـه دروغ 

گفتـن محـال یـا بعید باشـد.
الخمسـۀ،  شـروط االئمۀ  کتـاب  در  حازمـی 

ص 3۷ می گویـد: اثبـات تواتـر در حدیـث، بسـیار 
دشـوار اسـت.

شـاطبی نیـز در االعتصـام، ج ا، ص 13۵ می گویـد: 
بسـیار دشـوار اسـت که حدیث متواتر یافت شـود. 
متخصصـان حدیـث در ثبـوت و تعـداد احادیـث 
متواتـر بـا هـم اختـاف نظـر دارنـد. جمهـور علما 

بـر ایـن باورنـد کـه هرکس قبـول نکند کـه حدیث 
متواتـر به تنهایـی می توانـد وجـوب یـا حرمـت را 
اثبـات کنـد، کافـر خواهـد بـود. امـا مـن می گویم: 

اغلـب سـنت های عملـی متواتـر اند.
خبـر واحـد نیـز آن اسـت کـه آن را تعـدادی کمتر 
از تعـداد راویـان حدیث متواتـر، از پیامبر)ص( نقل 
کـرده باشـند. در این بـاره علمـا اختاف نظـر دارند 
کـه آیـا خبـر واحـد به تنهایـی می توانـد حرمـت یا 

وجـوب را ثابـت کند یـا نه؟
فقهـا در ایـن بـاب اختـاف نظـر دارند کـه آیا خبر 
واحـد به تنهایـی می توانـد منبـع اثبـات واجـب یـا 
حـرام باشـد. شـافعیه بـر ایـن باورند که اگر کسـی 
در احـکام عملـی مثـل نمـاز، زوزه و... خبـر واحد 
را نپذیـرد، کافر محسـوب می شـود. ولـی در احکام 
نظـری مثل الهیات، رسـالت، امـور آخرت و غیبیات 
منجـر بـه کفر نمی شـوند؛ زیـرا احکام علمـی جز با 
دلیـل قطعـی از کتـاب خـدا با سـنت متواتـر پیامبر، 
ثابـت نمی شـود. حنفیـه و همفکرانـش نیـز بـر این 
باورنـد کـه خبـر واحـد به تنهایـی نمی توانـد منبـع 
اثبـات واجـب یـا حـرام باشـد. بـه این سـبب منکر 
خبـر واحـد در این زمینه هـا کافر نمی شـود. علمای 
اصـول فقـه حنفـی قایـل بـه همیـن نظـر هسـتند. 
بـزدوی می گویـد: ادعـای علـم یقیـن با خبـر واحد 
باطـل اسـت، برای آن کـه خبـر واحد ناگزیـر امری 
محتمـل اسـت و بـا وجـود احتمـال، یقینـی در کار 
باشـد،  امـر  ایـن  منکـر  بـود. کسـی کـه  نخواهـد 
بی گمـان خـود را دچـار سبک سـری کـرده و خـرد 
خـود را بـه بی راهـه برده اسـت. محمد عبده، شـیخ 
محمود شـلتوت، شـیخ محمـود ابودقیقـه و دیگران 

نیـز همیـن دیـدگاه را دارند. 
مرحوم امام محمد عبده می گوید:

»قـرآن کریـم تنها دلیلی اسـت که اسـام در دعوِت 
خـود بـه آن تکیـه دارد. امـا جـز آن، مطالبـی که در 
احادیـث بـا سـند صحیح، مشـهور یا ضعیـف آمده، 

موجـب قطعیـت )یقین( نمی شـود.«
شـیخ شـلتوت در کتاب »االسـام عقیدۀ و شـریعۀ« 

این سـخن خود را یادآورشـده اسـت:
از لحـاظ داللـت  از لحـاظ ورود )سـند( و  »ظـن 
)معنـا( ماننـد شـبهه در متصـل بـودن و احتمـال در 

داللـت آن، بـر سـنت وارد می شـود.«
شـاطبی نیـز در کتـاب الموافقات بر این باور اسـت 
کـه خبـر واحـد به تنهایـی نمی توانـد منبـع اثبـات 

یـا  تنهـا واجـب  آن  کارکـرد  زیـرا  باشـد؛  حـرام 
تخصیـص عـام، تقیید مطلـق و تفسـیر مجمل قرآن 
اسـت. ایـن امـر می باید بـا احادیث متواتـر صورت 
پذیـرد، نـه خبـر واحـد. آرای دانشـوراِن پیش گفتـه 
را حدیثـی تأییـد می کنـد کـه در صحیـح بخـاری، 
وفاقـه(  قبـل  )ص(  الرسـول  )وصیـۀ  باب الوصیـۀ 
آمـد اسـت: از طلحـه بـن مطـرف نقـل شـده کـه 
گفـت: از ایـن ابـی اوفـا پرسـیدم: آیـا پیامبـر خـدا 

)ص( وصیـت کـرده اسـت. گفـت: نـه. گفتـم پس 
چگونـه وصیـت کـردن بـر مـردم واجـب شـده یـا 
بـه آن فرمـان یافته انـد، حـال آن کـه پیامبـر وصیـت 
نکـرده اسـت. گفـت پیامبـر )ص( بـه کتـاب خـدا 

وصیـت کـرده اسـت. 
 

خبِرواحد 
در 

حدیث
به گمان من اگر ابن قیم زنده می بود، همین 
کار را می کرد. دانشجو اندکی مقاومت کرد، 
ولی پس از آن بهتر دید در مقابل کمیته، این 
بند را حذف کند. کسی از من پرسید: آیا تو 
از قیم متنفر هستی. من که پرسش وی را 
ناخوشایند یافته بودم، شتابان گفتم: هرگز، 
برعکس من به او بسیار عالقه و محبت دارم 
و از دانش و ادِب او بسیار آموخته ام. افزون بر 
این، برعکس آن چه شما خیال می کنید، میان 
تحقیق علمی و عواطف عشق و نفرت هیچ 
رابطه یی وجود ندارد. من یک طالب علم و 
جویای حقیقت هستم و بس. 
ادامه دادم: من گاه به فقه حنفی گرایش 
پیدا می کنم، اما با قلب و عواطفم به شافعی 
عالقه مندم. شافعی در  مورد دانش خود 
می گوید: دوست دارم این دانش گسترش 
باید، بی آن که مردم صاحبش را بشناسند. 
کاش این اخالص به ما ارزانی داشته می شد

بخش دوم 

نویسنده: محمد غزالی
مترجم: داوود ناروئی
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ادارۀ  رییس  عنوان  به  میوندی  زمان  شاه 
ملی محیط زیست گماشته شد.

معاون دوم رییس حکومت  دانش  سرور 
رییس  معرفی  مراسم  در  ملی،  وحدت 
گفت  زیست،  محیط  ملی  ادارۀ  جدید 
زیست  محیط  اداره  بنیاد  و  اساس  که 
است،  شده  ایجاد  گذشته  سال های  در 
ولی یک نهاد نو پا است و برای تقویت 
مسوولیت  افغانستان  مردم  و  دولت  آن 

مشترک دارند.
افغانستان  دولت  که  افزود  دانش  آقای 
در سال های اخیر توجه خاص به مسایل 
که  است  مصمم  و  داشته  زیست  محیط 
به تعهدات خود در این زمینه با توجه به 
نیازهای بین المللی هم چنان استوار بماند.

به گفته معاون او، افغانستان تاکنون قانون 
محیط زیست و دو مقررۀ مرتبط به محیط 
و  است  رسانیده  تصویب  به  را  زیست 
پالیسی ها،  تمام  در  افغانستان،  حکومت 
انکشافی  برنامه های  هم چنان  و  قوانین 
نظر  در  را  زیست  محیط  حفاظت  خود 

گرفته و آن را در اولویت قرار می دهد.

استاد دانش با اشاره به مسوولیت همگانی 
در قبال حفاظت از محیط زیست، گفت 
اخاق  آموزه های  و  دینی  فرهنگ  که 
را  انسان ها  مکتبی  هر  از  بیشتر  اسامی، 

به حفظ محیط زیست مکلف می داند.
او افزود که براساس احکام اسامی، آب 
و  اند  کننده  پاک  و  پاک  عناصر  و خاک 

آلوده کردن آن ها نکوهش شده است.
آقای دانش، تنها وضع و تصویب پالیسی 
محیط  از  حفاظت  به  مرتبط  کارشیوه  و 
تأکید کرد که  ندانسته و  کافی  را  زیست 
زیست  محیط  ملی  اداره  جدید  رهبری 
مکلف است که این پالیسی ها را به پروژه 

های قابل تطبیق، تبدیل کند.
وحدت  حکومت  رییس  دوم  معاون 
آموزه های  در  را  سبز  فضای  ایجاد  ملی، 
عنوان  ستوده  عمل  یک  اسامی  اخاق 
دینی  باورهای  در  که  کرد  تصریح  کرده 
ما، غرس نهال و حفاظت از فضای سبز، 

سفارش اکید شده است.
ظاهر  مصطفی  شهزاده  جلسه  این  در 
اداره ملی محیط، گفت که  پیشین  رییس 

این اداره از صفر کارش را شروع کرده و 
تاکنون مراحل رشد خود را به خوبی طی 

کرده است. 
مدیریت  با  که  کرد  امیدواری  اظهار  او 
ریاست جدید این اداره، در راستای حفظ 
جدی  تر  و  بیشتر  کار  های  زیست  محیط 

صورت بگیرد.
آقای ظاهر گفت که او پس از این تاش 
با  را  تجربیات گذشته اش  تا  کرد  خواهد 
مدیریت جدید اداره محیط زیست شریک 

سازد. 
تازۀ  رییس  میوندی  زمان  شاه  هم چنان، 
سخنان  در  نیز  زیست  محیط  ملی  اداره 
خود تعهد سپرد که تمام توان و تخصص 
خود را برای حفاظت از محیط زیست در 

افغانستان به کار خواهد گرفت.
او تأکید کرد که اولویت های محیط زیستی 
وهم چنا ن تعهدات حکومت افغانستان در 
ایجاب  زیست  محیط  از  حفاظت  قبال 
می کند تا از نیروهای متخصص و تجارب 
گرفته  کار  زمینه  دراین  دیگر،  کشور   های 

شود.
چهار  تاکنون  که  است  آوری  یاد  قابل 
منطقه؛ بند امیر، واخان بدخشان، دره شاه 
از  حشمت خان،  کول  و  بامیان  فوالدی 
جانب حکومت افغانستان به عنوان مناطق 
حفاظت شده منظور شده است که تنها در 
بدخشان، 1۷ نوع حیوان کم یاب زنده گی 

می کنند.
گفتنی است که تاکنون، چندین کنوانسیون 
سازمان  جانب  از  بین المللی  ومعاهدات 
مورد  در  عضو  کشور های  و  متحد  ملل 
حفظ محیط زیست شکل گرفته است که 
در  است.  پیوسته  ها  آن  به  نیز  افغانستان 
به عنوان  زیست  محیط  201۵ حفظ  سال 
پایدار  توسعه  اهداف  از  مهمی  بخشی 
سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد.

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2148  چها  ر   شنبه     1قو س /   آ   ذ  ر     y    1396   4 ر بيع اال و ل     y 1439  22 نوامبر     62017 www.mandegardaily.com

طهاميس: 

چابهار بندر تر کراچۍ او بندر عباس لنډه او ارزانه الرده

انتقاد سناتوران از وزیر مالیه:

بودجـه نامتوازن و غیـرشفـاف است

وزارت  ترانسـپورټ  د  افغانسـتان  د 

رسپرسـت وايـي، د کراچـۍ او بندر 

بنـدر د  پـه پرتلـه د چابهـار  عبـاس 

افغـان سـوداګرو لپاره ارزانـه او لنډه 

ده. الره 

وزارت  ترانسـپورټ  د  افغانسـتان  د 

افغـان  اوس  وايـي،  رسپرسـت 

سـوداګر کوالی يش د چابهـار بندر 

لـه الرې لـه منځنـۍ اسـیا، اروپا او 

امریـکا ته خپـل مالونه صـادر کړي.

حمیـد طهـايس د سـې شـنبې پـه 

کابـل  پـه  لـړم۳۰«  ورځ»۱۳۹۶کال 

کـې خربیاالنـو تـه وویـل دغـه الره 

د کراچـۍ او بنـدر عبـاس پـه پرتلـه 

او  ارزانـه  لپـاره  افغـان سـوداګرو  د 

لنـډه ده او افغـان سـوداګرو تـه پکې 

شـوې  برابـرې  اسـانتیاوې  الزمـې 

دي.

نوموړي زیاته کړه:

»د کراچـۍ او بنـدر عبـاس پـه پرتله 

د چـا بهـار بنـدر الره د صادراتـو او 

وارداتـو لپاره بهـره او ارزانه ده، دغه 

بنـدر افغـان سـوداګرو تـه دا فرصت 

سـوداګریز  خپـل  چـې  برابـروي 

مالونـه په سـلو کې شـل فیصـده ژر 

او همداشـان هـر کانټېـر لـه پنځـه 

بیـه  ارزانـه  پـه  ډالـرو  زر  تـر  سـوه 

انتقـال کـړي.«

بنـدر د جوړېـدو چـارې  د چابهـار 

شـااوخوا یو نیـم کال وړاندې د هند 

ایـران او افغانسـتان د حکومتونـو له 

لـوري پيل شـوې چې تېـره اوونۍ د 

دغـه بنـدر لـه الرې پـه لومـړي ځل 

لـه هنـده افغانسـتان تـه۲۷۶ ټنه غنم 

شـول. صادر 

لـه  وايـي،  طهـايس  ښـاغلی 

او  ترانزیټـي  یـې  رسه  پاکسـتان 

ترانسـپورټي سـتونزې ال پرځـای دي 

او افغـان حکومـت هڅه کـوي چې 

د  ازبکسـتان رسه  او  لـه ترکمنسـتان 

ترانسـپورټ او ترانزیټ پـه برخه کې 

دوه اړخیـزه تړونونـه السـلیک کړي.

د اقتصـادي چـارو افغـان کارپوهان 

کـه څـه هـم چـا بهـار د کراچـۍ او 

بـويل،  بدیـل  الرې  د  عبـاس  بنـدر 

خـو وايـي ځکه زیـات ګټـور نه دی 

چـې واک یـې د بـل چا پـه الس کې 

دی.

د کابـل پوهنتـون د اقتصـاد پوهنځي 

اسـتاد تاج محمـد اکـرب ازادي راډيو 

ایـران  او  افغانسـتان  د  وویـل  تـه 

ترمنـځ سـیايس سـتونزو تـه پـه کتـو 

امـکان لـري ایـران هـم هغـه موقف 

غـوره کړي لکـه چې اوس پاکسـتان 

غـوره کـړی دی.

نوموړي زیاته کړه:

یـوه  چابهـار  د  چـې  ده  درسـته  »دا 

بدیـل  بشـپړ  خـو  ده،  الره  بدیلـه 

نـه يش کېـدای، کـه څـه هـم مـوږ 

ترانزیټـي  اوایـران رسه  پاکسـتان  لـه 

حقوقـي سـتونزې نـه لرو، خـو هغه 

افغانسـتان  چـې  سـتونزې  سـیايس 

یې لـه دواړو هېوادونـو رسه لري، نو 

ممکنـه ده چـې بیا هم ورته سـتونزې 

موقـف  هغـه  ایـران  او  يش  پیـدا 

غـوره کـړي، لکـه څنګـه چـې اوس 

کـړی.« غـوره  پاکسـتان 

وزارت  ترانسـپورټ  د  افغانسـتان  د 

وايـي چـې د ولسـمرش د حکـم پـه 

اسـاس افغان حکومت د پاکسـتان د 

حکومـت پر وړانـدې ورتـه غربګون 

موټـر  پاکسـتاين  اوس  او  ښـودلی 

یـوازې سـوداګریز مالونه تـر تورخم 

راوړالی  پـورې  بولـدک  سـپین  او 

يش.

چـې  کـوي  ټینـګار  اکـرب  ښـاغيل 

پاکسـتان  د  او  حکومـت  افغـان 

کـې  خپلـو  پـه  دې  حکومـت 

سـتونزې  ترانزیټـي  او  ترانسـپورټي 

د  کـې  سـیمه  پـه  څـو  کـړي،  حـل 

الره  لپـاره  غوړېـدای  د  سـوداګرۍ 

يش. هـواره 

تاکید  با  ملل  سازمان  در  روسیه  سفیر 
که  است  طرفی  تنها  کشورش  اینکه  بر 
به  طالبان  شدن  نامیده  حامی  همیشه 
عنوان یک گروه تروریستی بوده، اتهامات 
مطرح شده علیه روسیه در حمایت از این 

گروه شبه نظامی را رد کرد.
»واسیلی  تاس،  خبرگزاری  گزارش  به 
ملل  سازمان  در  روسیه  سفیر  نبنزیا«، 
مجمع  در  افغانستان  درباره  نشستی  در 
روسیه  گفت:  ملل  سازمان  عمومی 
در  را  خود  کردن  متهم  برای  تاش ها 
رد  شدت  به  طالبان  جنبش  از  حمایت 

می کند.
را  مساله  این  مسکو  داد:  ادامه  وی 
طالبان  از  ما  می داند.  قبول  غیرقابل 
تامین  چه  و  مالی  چه  نمی کنیم  حمایت 
برای  این مساله را تاشی  ما  تسلیحات. 
از  حمایت  اصلی  مقصر  کردن  منحرف 

طالبان می دانیم.
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را 
در حمایت از سازش با دوام و موثر برای 
پایان دادن به بحران و جنگ در افغانستان 

تصویب کرد.

سفیر روسیه در سازمان ملل همچنین در 
قطعنامه  این  پیش نویس  بررسی  جریان 
به  که  است  کشوری  تنها  مسکو  گفت: 
حامی  همواره  و  سیستماتیک  صورت 
چنین  هستیم.  طالبان  نامیدن  تروریستی 
اقداماتی در متهم کردن روسیه تنها باعث 
پیگرد  تحت  برای  احتماالت  تا  می شود 
تروریستی  گروه  این  اعضای  دادن  قرار 

از میان برود.
از  گفت:  همچنین  روس  دیپلمات  این 
رویکرد  این  برای  جایگزینی  که  آنجا 
قبول  نیز  را  ضعف  نقاط  و  نمی بینیم 
نمی کنیم، تاش داریم تا این رویکرد را 
ادامه دهیم چون این نقاط ضعف باعث 
مسئولیت  از  تروریست ها  تا  می شود 
کارهایی که انجام دادند، شانه خالی کنند.
در  اوضاع  نگران  مسکو  داد:  ادامه  وی 
نیروهای  وضعیت  ویژه  به  افغانستان 
در  آنها  تصمیم  است.  کشور  این  امنیتی 
روس،  جنگنده های  کردن  جایگزین 
ایجاد  همچنین  و  کوچک  تسلیحات 
افسران  برای  سن  مورد  در  اصاحات 
نظامی در افغانستان تاسف برانگیز است. 

از  تن  هزاران  حذف  باعث  مساله  این 
افراد با تجربه شود.

ملل،  سازمان  در  روسیه  سفیر  گفته  به 
ادامه  افغانستان  از  نیمی  به کنترل  طالبان 
در  داعش  شاخه  که  حالی  در  می دهد 
خود  جایگاه  تقویت  دنبال  به  افغانستان 
در  هزار   10 اکنون  هم  داعش  است. 

افغانستان دارد.
سفیر روسیه همچنین نگرانی خود را بابت 
افغانستان  در  مخدر  مواد  تولید  افزایش 
ابراز داشته و با اشاره به داده های گزارش 
با  مقابله  و  جنایت  با  مبارزه  اداره  اخیر 
مواد مخدر سازمان ملل در منطقه گفت: 
در سال جاری میادی رشد مواد مخدر 
افغانستان گزارش شده و  ۶0 درصد در 
برابر  دو  نیز  این کشور  در  تریاک  تولید 

شده است.
چنین  در  روس  دیپلمات  این  گفته  به 
افزایش  خواستار  مسکو  وضعیتی 
اقداماتی از جانب جامعه بین الملل برای 
همکاری  و  مخدر  مواد  قاچاق  با  مقابله 
امنیتی  معاهده  سازمان  و  افغانستان  میان 

جامع برای این منظور است.

گویـی  پاسـخ  بـرای  مالیـه  وزیـر 
در  سـناتورها  سـوال های  بـه 
بودجـه  طـرح  چگونگـی  مـورد 
ملـی سـال13۹۷ بـه مجلـس سـنا 

شـد. فراخوانـده 
سـند بودجـه ملی سـال مالی 13۹۷ 
مشـورتی  پیشـنهادات  درج  بـرای 
سـناتورها حـدود 1۵ روز پیـش به 

مجلـس سـنا معرفی شـد.
در  مالیـه  وزیـر  حکیمـی  اکلیـل 
نشسـت روز سه شـنبه )30 عقرب( 
بـه دلیل پاسـخگویی به سـوال های 

سـناتورها فـرا خوانده شـد.
اعضـای مجلـس سـنا، طـرح سـند 
بودجـه ملـی 13۹۷ را پیچیده، غیر 
متـوازن و پـر از اشـتباه خواندند و 
نیـز از وزیـر مالیـه خواسـتند کـه 
و  عـادی  بودجـه  کاهـش  دالیـل 

انکشـافی را ارائـه کنـد.
به گفته سـناتورها، پـول اختصاص 
بـه بخـش مصـارف عـادی  یافتـه 
در  و  افغانـی  میلیـارد   1.3 دولـت 
بخش انکشـافی ۷0 میلیـارد افغانی 
در طـرح بودجـه 13۹۷ نسـبت بـه 
بودجـه سـال 13۹۶ کاهـش یافتـه 

. ست ا
مالیـه  وزارت  از  همچنیـن،  آنـان 
مشـورتی  نظریـات  کـه  خواسـتند 
 13۹۷ بودجـه  طـرح  در  را  شـان 

نـد. بگنجا
بـه  مالیـه  وزیـر  حکیمـی  اکلیـل 
سـناتورها اطمینان داد کـه نظریات 
مشـورتی آنـان را با در نظر داشـت 
بودجـه  طـرح  در  مالـی  امکانـات 
ملـی در نظـر می گیـرد و دوبـاره به 
سـناتورها ابـاغ نیـز خواهـد کرد.
مغلـق  مـورد  در  حکیمـی  آقـای 
 13۹۷ ملـی  بوجـه  طـرح  بـودن 
گفـت که در سـاخت طـرح بودجه 

از شـیوۀ جدیـد کار گرفتـه شـده و 
بـه همیـن خاطـر پیچیده اسـت. به 
گفتـه او، بودجـه جدیـد، واضـح و 
شـفاف طـرح شـده و حسـابدهی 
ولسـوالی  سـطح  در  پروژه هـای 
هـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت. او 
تاکیـد کـرد کـه طـرح بودجـه ۹۷، 
بـرای  را  انکشـافی  پروژه هـای 
چهـار سـال آینـده پیشـبینی کـرده 

اسـت.
کاهـش  مـورد  در  مالیـه  وزیـر 
»بودجـه  گفـت:  ملـی  بودجـه 
از  جلوگیـری  دلیـل  بـه  عـادی 
خریداری هـای تجملـی 0.4 درصد 
کاهـش یافته اسـت«. آقای حکیمی 
کاهـش  مـورد  در  امـروز  هرچنـد 

انکشـافی  بودجـه  ۷0میلیـاردی 
هنـگام  در  امـا  نگفـت؛  چیـزی 
معرفـی بودجـه بـه سـنا گفتـه بود 
کـه پروژه هـای انکشـافی خیالی را 

اسـت. کشـیده  ملـی  بودجـه  از 
ملـی  بودجـه  در  تـوازن  عـدم  او 
را رد کـرد و گفـت کـه در سـال 
آینـده مالـی، از طریق برنامـه میثاق 

شـهروندی در 2۵00 قریه در سطح 
کشـور کار صـورت می گیـرد.

آقـای حکیمـی همچنین در پاسـخ 
مـورد والیت هـای  در  بـه سـوالی 
کمتـر انکشـاف یافتـه گفـت که در 
بودجه ملـی 13۹۷، بـه والیت های 
کمتـر انکشـاف یافتـه توجه بیشـتر 
شـده و بودجـه آن دو برابر نسـبت 

به سـال 13۹۶ شـده اسـت.
 13۹۷ ملـی،  بودجـه  مجمـوع 
خورشـیدی 3۵۷.۶ میلیـارد افغانـی 
بـه  آن  میلیـارد   2۶۷ کـه  اسـت 
مصـارف عادلـی و ۹0 میلیـارد آن 
اختصـاص  انکشـافی  بخـش  بـه 

اسـت. یافتـه 
ایـن در حالـی اسـت که سـناتوران 

امـروز بعـد ظهـر روی تاییـد و یـا 
رد بودجـه ملـی 13۹۷ تصمیـم می 
گیرنـد و قـرار اسـت ایـن طـرح، 
مجلـس  بـه  شـنبه  چهـار  فـردا 
نماینـدگان معرفی شـود. صاحیت 
مجلـس  بـه  بودجـه  تصویـب 

دارد. تعلـق  نماینـدگان 

رییس جدید ادارۀ ملی محیط زیست معرفی شد

روسیه:
حامی تروریستی نامیدن طالبان هستیم

ACKU
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ورزش
نصير احمد تره كی

مکتوبــی کــه احتمــاالْ از جانــب وزارت امــور داخلــه نشــر 
ــۀ ۵00  ــک در قطع ــت تاجی ــد ملی ــه تجری ــده و در آن ب ش
ــر  نفــره ضــد آشــوب دســتور داده شــده، نه تنهــا این کــه ب
ــد  ــه از دی ــود، بلک ــته می ش ــون اساســی کشــور جــرم پنداش ــاس قان اس
انســانی و شــهروندی نیــز یــک عمــل نابخشــودنی و مــردود بــه شــمار 
ــت  ــا وضاح ــتان نه تنه ــت افغانس ــرای مل ــد ب ــان آن بای ــی رود. عام م
ــوند.  ــزا ش ــه ج ــوم ب ــون محک ــتور قان ــه دس ــق ب ــه مطاب ــد، بلک دهن
ــای  ــی از والیت ه ــه یک ــه ب ــی را ک ــی مکتوب ــل، وقت ــال قب ــن س چندی
ــر روی  ــس آن اداره ب ــه ریی ــدم ک ــد، دی ــتاده می ش ــور فرس ــرقی کش ش
متــن مکتــوب مذکــور بــا قلــم نوشــته بــود: »بــه فارســی نوشــته شــود«. 
گرچنــد زبــان مــادری ام فارســی-دری اســت، امــا تبعیــض آشــکار مــرا 
آن جــا نهایــت غمگیــن ســاخت. )ولــی بنابــر دالیلــی، نتوانســتم علیــه آن 

ــادم ام.( ــال ن ــم و ح ــری کن موضع گی
حــال می بینیــم کــه عمــل نابخشــودنی دیگــر کــه بــر تجریــد، تبعیــض و 
ــن نهــاد امنیتــی کشــور  ــی دســتور می دهــد، از کلیدی تری ــن بین خویش ت
ــردد.   ــون اســت، نشــر می گ ــق قان ــر تطبی ــه خــود مســوول نظــارت ب ک
ــعه  ــد راه توس ــه س ــت ک ــی اس ــت ترین پدیده ی ــن و زش ــض بدتری تبعی
و ثبــات می گــردد. ملت هــای بــا افتخــار را پارچه پارچــه کــرده و 
کشــورها را بــه ســوی نابــودی ســوق می دهــد. فکــر نکنیــم ایــن تبعیــض 
در برابــر قــوم، ســمت و مذهــب مــن نشــده، بنــْا خامــوش باشــیم. ایــن 
تبعیــض در در برابــر مــن، در برابــِر فرزنــدم و در برابــر کشــورم اســت. 
ــدا  ــب، ص ــض و تعص ــه تبعی ــِر این گون ــا در براب ــت ت ــا اس ــۀ م ــر هم ب
ــد تبعیــض و تعصــب، درخــت  ــم موریانه هــای پلی ــد کنیــم و نگذاری بلن

تنومنــد وحــدت مــا را از ریشــه بخــورد.

رامين مظهر

خوابـگاه  در  کابـل،  دانشـگاه  وترنـری  دانشـجوی  زهـرا 
خودکشـی کـرد. مقصـر اولـی و آخـری ایـن قتـل، سیسـتم 
سیسـتم  اسـت.  دانشـگاه  اسـتادان  و  ناکارآمـد  آموزشـی 
آموزشـِی ظالـم، چنـد زهـرای دیگـر را خواهد کشـت؟ زهراهـای زیادی 
در درون خودشـان مـرده انـد، دانشـگاه های مـا اسـتعدادهای زیـادی را 
کشـته اسـت. دانشـگاه کابـل بیشـتر از یـک دانشـگاه، بـه کنـدک نظامـی 
می مانـد؛ اگـر بـاور ندارید، برویـد ببینید که دمِ َدرِ دانشـگاه بـه بهانۀ تأمین 
امینـت، مأمـوراِن امنیتـی بـا دانشـجویان چگونـه برخـورد می کننـد. اصًا 
دروازۀ دانشـگاه چـرا بـه روی قشـر درس خوانده و فرهنگی غیر دانشـجو 
بسـته باشـد؟  چـرا کریکولـم آموزشـی دانشـگاه مطابـق بازار کار نیسـت؟  
وزیـر تحصیـات عالـی همیـن چنـد روز پیـش خـودش اعتراف کـرد که 
دلیـل اصلـی بیـکاری جواناِن تحصیل کـرده، خودِ دانشـگاه ها اسـت. برای 

این کـه کریکولـم آموزشـی دانشـگاه برابـر بـا بـازار کار نیسـت.
چـرا یک دانشـجو به خاطـر پایان نامه اش مجبور شـود خودش را بکشـد؟ 
در حالـی کـه خـود اسـتادان دانشـگاه توانایی نوشـتن درسـت یک صفحه 
را ندارنـد؟ زهـرا وترنـری می خوانـد، او بـه خاطـر رد شـدن پایان نامه اش 
خودکشـی کـرده اسـت، چنـد اسـتاد دانشـکدۀ وترنـری دانشـگاه کابـل 
می توانـد درسـت بنویسـد؟ چپترهـای اسـتادان زهـرا را مـرور کنیـد و 
خودتـان بـه آنـان نمـره بدهیـد. این کـه زهـرا نتوانسـته پایان نامـه اش را 
بنویسـد، تقصیر سیسـتم آموزشـی اسـت. دانشـگاه های ما برای ما نوشـتن 
را نمی آمـوزد. دانشـگاه سـاخ خانۀ انگیـزه و اسـتعدادها اسـت، دانشـگاه 

بدهید. را نجـات 
زیرنویس:  جایگاه ارجمند استادان واقعی محفوظ است.

دكتر لعل زاد

اولین سند رسمی »پاک سازی قومی«!
 )تبعیض قومی-نژادی(

* در طــول تاریــِخ یک صــد ســالۀ کشــوری بــه 
ــی توســط محمــود  ــه برتری خواهــی قومی-زبان ــام افغانســتان ک ن
طــرزی بــا مقاله یــی »زبــان افغانــی اجــداد زبان هاســت« در 
ــات  ــر حبیــب اهلل در 1۹11 آغــاز می شــود و بعــد اقدام ــان امی زم
وحشــت ناکی در جهــت تعویــض زبــان پارســی بــه پشــتو 
صــورت می گیــرد... ایــن »حکــم مقــام ریاســت جمهــوری« 
ــی  ــۀ قوم ــت تصفی ــی« در جه ــت »افغان ــند رســمی دول ــن س اولی
ــت! ــلح( اس ــای مس ــدرت )نیروه ــی ق ــۀ اصل ــا« از بدن »تاجیک ه

* گرچــه اقــوام هــزاره و ازبیــک از همــان آغــاز در بدنــۀ اصلــی 
قــوای مســلح )ارتــش، پولیــس و اســتخبارات( و وزارت خارجــه 
حضــور نداشــتند )از پذیــرش آنــان عمــًا جلوگیــری می کردنــد(،  
ــورد  ــی در م ــان دولت ــن فرم ــه چنی ــار نخســت اســت ک ــا این ب ام

ــود... ــادر می ش ــلح ص ــای مس ــا« از نیروه ــۀ »تاجیک ه تصفی
ــا تقویــۀ غلزی ســازی قــدرت، چنیــن احــکام  * گمــان مــی رود ب
ــت/ ــی دول ــۀ اصل ــوام از بدن ــام اق ــۀ تم ــامل تصفی ــی ش و اقدامات

حکومــت و بــه ویــژه نقــاط حســاس آن گــردد...
ــۀ  ــوری« تکان ــت جمه ــام ریاس ــم مق ــن »حک ــت ای ــد اس * امی
بزرگــی باشــد در جهــت همســویی تاجیک هــا بــا هزاره هــا، 
ازبیک هــا و ســایر اقــوام محکــوم کــه فاشیســم قبیله یــی بــه هیــچ 

ــدارد... کســی رحــم و ترحــم ن
* چــون اینجــا ســخن بــر ســر مخکش هــا، یون هــا و یــا 
ــت  ــام ریاس ــم مق ــر »حک ــر س ــخن ب ــه س ــت، بلک ــا نیس طاقت ه

ــت! ــوری« اس جمه

کدام ستاره ها بیشترین حضور در تیم 
منتخب یوفا در قرن 2۱ را داشته اند؟

رییس مستعفی فدراسیون فوتبال 
ایتالیا به آزار جنسی متهم شد

فيـسبـوک نـــامــه

اتحادیـۀ فوتبـال اروپـا اسـامی سـتاره هایی کـه بیشـترین تعـداد حضـور در 
تیـم منتخـب سـال این سـازمان داشـته انـد را اعـام کرد.

اتحادیـۀ فوتبـال اروپا )یوفا( هر سـاله بـا آرای کاربران سـایت اینترنتی اش، 
تیـم منتخـب بهتریـن بازیکنـان شـاغل در قارۀ سـبز را در هر فصـل معرفی 
می کنـد کـه برخـی از ایـن بازیکنـان بیش از یک بـار تجربه حضـور در این 

تیم را داشـته اند.
اکنـون یوفـا بـه معرفـی بازیکنانـی پرداخته اسـت کـه در قـرن 21، بیش از 
دیگـر همتایـان خـود در تیـم منتخـب ایـن سـازمان قـرار گرفته انـد که در 
ایـن تیم، ۶ بازیکن اسـپانیایی، یک فرانسـوی، یک پرتغالی، یـک آرژانتینی، 

یـک انگلیسـی و یـک آلمانی حضـور دارند.
این بازیکنان که چهار نفرشان بازنشسته شده اند، عبارتند از:

دروازه بان: ایکر کاسیاس)اسپانیا -پورتو/رئال مادرید(
)اسـپانیا– پویـول  کارلـس  مونیـخ(،  )آلمان–بایـرن  الم  فیلیـپ  مدافعـان: 
راموس)اسـپانیا- سـرخیو  )اسپانیا-بارسـلونا(،  پیکـه  جـرارد  بارسـلونا(، 

رئال مادریـد(
هافبک  هـا: آنـدرس اینیسـتا )اسپانیا-بارسـلونا(، ژاوی هرنانـدس )اسـپانیا-

السد/بارسـلونا(، جـرارد پیکـه )انگلیس/لس آنجلس گلکسـی/لیورپول(
مهاجمـان: تیـری آنری)فرانسه-بارسلونا/آرسـنال(، لیونـل مسـی)آرژانتین-

بارسـلونا(، کریسـتیانو رونالـدو )پرتغال-رئال مادریـد(
در میـان ایـن 11 بازیکـن، کریسـتیانو رونالدو با 11 حضـور در تیم منتخب 
سـال یوفـا رکورددار اسـت و رقیـب آرژانتینی او لیونل مسـی بـا ۸ حضور، 
در ردۀ دوم قـرار دارد. پـس از ایـن دو نفـر، کاسـیاس، پویـول، سـرخیو 

رامـوس و اینیسـتا هـر کـدام بـا ۶ حضـور در رده سـوم قـرار می گیرند.

یکـی از مسـووالِن ورزش ایتالیـا، رییس سـابق نهـاد حاکم بر فوتبـال ایتالیا 
را بـه تعـرض و آزار جنسـی متهـم کـرد. کارلـو تاوکیـو که روز دوشـنبه به 
دلیـل فشـار رسـانه ها و اهالـی فوتبـاِل ایتالیـا به خاطر نرسـیدن آتـزوری به 
جام جهانـی 201۸ از ریاسـت فدارسـیون فوتبال ایتالیا اسـتعفا کـرد، حاال به 

آزار جنسـی نیز متهم شـده اسـت.
تاوکیوی ۷4 سـاله که سـال 2014 بر مسـند ریاست فدراسـیون فوتبال ایتالیا 
نشسـت، دوران کاری پرحاشـیه یی در این سـازمان داشـته اسـت. او در ابتدا 
در کارزارِ انتخاباتـی اش، اظهاراتـی نژادپرسـتانه دربارۀ بازیکنان سیاه پوسـت 
شـاغل در سـری A ایتالیـا عنـوان کـرد و کمـی بعد هـم فایل هایـی صوتی 
از مکالمـات او منتشـر شـد کـه اثبـات می کـرد او جماتـی موهـن دربـارۀ 

یهودیـان و جامعۀ هم جنسـگرایان گفته اسـت.
اکنـون فصـل جنجالـی جدیـدی در حرفـۀ پیرمـردِ ایتالیایـی شـکل گرفتـه 
اسـت. نشـریۀ اسـتمپای ایتالیـا بـه نقـل از یـک زن کـه نامش فاش نشـده، 

نوشـته اسـت کـه تاوکیـو سـعی در آزار جنسـی او داشـته اسـت.
ایـن زن کـه ظاهـراً یکـی از مقامـات اجرایـی ورزش ایتالیـا هـم اسـت، به 
اسـتمپا گفتـه کـه او بـرای مشـورت در مـورد یـک موضـوع کاری بـه دفتر 
تاوکیـو رفتـه، امـا رییـس سـابق فدراسـیون فوتبـال ایتالیـا با بسـتن درها و 
کشـیدن پرده هـا، تـاش کـرده کـه بـه او نزدیـک شـود و او را مـورد آزار 

دهد. قـرار 
ایـن مقـام اجرایـی ورزش ایتالیـا گفـت: ایـن فقـط یـک مـورد از مـواردی 
اسـت کـه مـن می دانـم و می توانم نمونه هـای فراوانـی از چنیـن اتفاقاتی را 

بگویـم کـه یکـی از آنـان همین اواخـر رخ داده اسـت.
در همیـن راسـتا، دادسـتانی روم، شـکایت نامه  یی علیـه تاوکیـو تنظیـم کرده 
و طبـق گـزارش اسـتمپا، مـدارک صوتی و تصویـری وجـود دارد که ادعای 
مقـام اجرایـی ورزش ایتالیـا در مـورد مـورد تعرض واقع شـدنش از سـوی 

تاوکیـو را هـم ثابـت می کند.
رییـس مسـتعفی فدراسـیون فوتبـال ایتالیـا هنوز بـه دادگاه احضار نشـده و 

هیـچ واکنشـی بـه ایـن خبر نشـان نداده اسـت.

قوم گرایی وحشت بار تر 
از دهشت افگنی

ــروعیت  ــات، دوام و مش ــی، ثب ــودِ قوم ــای غرض آل ــی و نگاه ه قوم گرای
نظــام سیاســی را از میــان می بــرد. از آن جــا کــه در نظام هــای مردم ســاالر، 
ــد،  ــی سیاســی ان ــت و مشــروعیت نظام ــی حاکمی ــِع اصل شــهروندان منب
ــه  ــه و دیگرســتیزانۀ ســازماندهی شــده نســبت ب ــا نگاه هــای قوم گرایان ام
یــک قــوم؛ ایــن مشــروعیت را زیــر پرســش بــرده و دوام نظــام سیاســی 
ــام  ــود نظ ــی و صع ــی درون حکومت ــه فروپاش ــازد. آنچ ــاه می س را کوت
سیاســی از مردم ســاالری بــه اســتبدادی از دیــدگاه سیاســت مداران و 
ــرد  ــه می گی ــود، ریش ــده می ش ــرب خوان ــای غ ــد دنی ــمنداِن خردمن دانش
ــه را  ــه زمین ــران ک ــتیزانۀ حکومت گ ــه و دیگرس ــای تک خواهان از نگاه ه
بــرای نظام هــای اســتبدادی همــوار و دســتاِن زور و اجبــار را در تحکیــم 

ــازد. ــاعد می س ــی مس ــدرت سیاس ــای ق پایه ه
ــه  ــۀ نامهربانانه یــی در حــال فرب ــه گون در افغانســتان نیــز ایــن مولفه هــا ب
ــی را  ــامِ سیاس ــادی نظ ــای بُنی ــا پایه ه ــۀ آن نه تنه ــه ادام ــت ک ــدن اس ش
ــت را  ــت دول ــت و حاکمی ــروعیت، صاب ــه مش ــد، بلک ــف می کن تضعی
ــه  ــت ک ــرد. به جاس ــش می ب ــر پرس ــز زی ــی نی ــی و خارج ــد داخل در بُع
دیگرســتیزی  قوم محــوری،  نظام مــداری،  نوعیــت حکومــت داری،  از 
و قدرت دوســتی رهبــران حکومــت کنونــی انتقــاد کــرد و آنــان را 
ــران  ــه رهب ــب، بلک ــعه خواه و اصاح طل ــران توس ــوان رهب ــه عن ــه ب ن

چالش آفریــن، قدرت خــواه و قوم محــور تلقــی کــرد.
سیاســی  نظام هــای  در  پاتریمونیالیســتی  نگاه هــای  و  قوم گرایــی 
پیامد هــای ناگــوار و خطرآفرینــی بــرای ثبــات سیاســی، امنیتــی و 
کشــور های  تمامــی  در  می تــوان  را  آن  نمونــۀ  کــه  دارد  اجتماعــی 
ــرد و  ــی ک ــل از آن، بررس ــرد و قب ــگ س ــای جن ــومی در دوره ه جهان س
تاریــخ سیاســی افغانســتان نیــز گــواه ایــن روند هــا بــوده اســت. از دیــِد 
اندیشــمندان سیاســی، خویشــاوندمحوری و دیگرســتیزی در دولــت داری، 
رونــد حکومــت داری را ُکنــد کــرده و گروه هــای ضدحکومتــی را تقویــت 

ــازد. ــر می س ــت را صف ــردِ دول ــد عملک و برآین
درشت ترین تابعاِت قوم گرایی قرار ذیل خاصه شده است:

1- قوم گرایــی و مشــروعیت نظــامِ سیاســی: اولیــن اثــِر منفــی قوم گرایــی 
و دیگرســتیزی در عصــر امــروزی، بحــراِن مشــروعیت در نظــام سیاســی 
ــی  ــای مردم ــور در نظام ه ــرد اول کش ــه ف ــی ک ــد. زمان ــوا می کن را احت
ــد،  ــار می کن ــت داری رفت ــورات دول ــمتی در ام ــی و س ــای قوم ــا نگاه ه ب
ــول و  ــرده و اص ــا ک ــاالری را زیرپ ــای مردم س ــت، ارزش ه در گام نخس
ــا زده اســت. این جاســت  ــز پشــت پ ــه را نی ــف شــدۀ جامع ــِد تعری قواع
کــه مبنــای اصلــی مشــروعیت نظامــی سیاســی کــه از شــهروندان ریشــه 
می گیــرد، زیــر پرســش رفتــه و حاکمیــت نظــام نیــز غیــر مشــروع تلقــی 

می شــود.
2- قوم گرایــی و واگرایــی در نظــام سیاســی: هرکنــش واکنشــی را در پــی 
ــه می کشــد،  ــی زبان ــای دولت ــی در نهاد ه ــای قوم ــه نگاه ه ــی ک دارد. زمان
طــرف مقابــل کــه خــود را قربانــی ایــن رونــد می داننــد، متقابــًا واکنــش 
ــی  ــی دورن حکومت ــه واگرای ــل ســرانجام ب ــن تقاب ــه ای نشــان می دهــد ک
منجــر شــده و تابعــات ســوزنده یی بــر توســعه، امنیتــی و سیاســت را بــه 

دســت خواهــد داد.
3- قوم گرایــی و قــوت گرفتــِن دهشــت افگنی: مصروفیت هــای دورن 
سیاســی،  نظام هــای  در  خویشــاوندمحوری  نگاه هــای  و  حکومتــی 
ــای  ــرای گروه ه ــا را ب ــوده و فض ــهروندان ب ــای ش ــازِ نارضایتی ه زمینه س
ضــد حکومتــی مســاعد می ســازد. تجربــه نشــان داده اســت کــه گروه هــای 
ــان  ــه نفع ش ــود را ب ــن س ــدک، بزرگ تری ــای ان ــت باور از فرصت ه وحش
ــای  ــی و مصروفیت ه ــای درون حکومت ــه کش وقوس ه ــد ک ــم زده ان رق
ــرای  ــازنده یی ب ــی و س ــت طای ــت، فرص ــران حکوم ــۀ س قدرت خواهان
ــک  ــی از ی ــای ضدحکومت ــت. گروه ه ــده اس ــف ش ــا تعری ــن گروه ه ای
طــرف افــراد ناراضــی را بــه ســوی می کشــاند و از ســوی دیگــر، بــه نفــع 
ــد  ــن رون ــه ای ــد ک ــه می دهن ــه تبلیغات شــان ادام خــود و ضدحکومــت ب

در افغانســتان همیــن اکنــون در حــال دوام اســت.
و  قومــی  نگاه هــای  سیاســی:  نظامــی  ناکارآمــدی  و  قوم گرایــی   -4
خویشــاوندمحور در امــور حکومــت داری، انگیــزه و فرصت هــا را از 
ــد  ــرای مهره هــای ناکارآم ــه را ب ــا و متخصــص، ســلب و زمین ــرادِ توان اف
و نامهربــان مســاعد می ســازد. برآینــِد کارِ نیروهــای ناتــوان در نهاد هــای 
دولتــی، مشــروعیت، قانونیــت، حاکمیــت و رضایــت شــهروندان را ســلب 
ــرای  ــه را ب ــه و زمین ــش مواج ــه چال ــت داری را ب ــۀ حکوم ــرده و ادام ک

ــازد. ــاعد می س ــطح کان مس ــی در س ــی سیاس ــدی نظام ناکارآم
ــی، فلســفه و ماهیــت سیاســت  ــی و آفــت سیاســی: قوم گرای ۵- قوم گرای
دیــِد  از  می ســازد.  دگرگــون  سیاســی)دموکراتیک(  نظام هــای  در  را 
آرمان گرایــان، سیاســت فراینِدی ســت کــه منافــع متضــاد را باهــم 
ــه  ــه ب ــدن، باتوج ــی ش ــر جهان ــت مداراِن عص ــازد و سیاس ــک می س نزدی
ــت های را  ــد سیاس ــان، بای ــای سیاسی ش ــی و دوام بق ــت همه گان رضای
ــت  ــر ماهی ــرد. بناب ــر بگی ــه را در ب ــام اقشــار جامع ــه تم ــد ک ــال کنن اعم
ایــن تحلیــل، سیاســت های حــذف و خویشــاوندمحور در نظام هــای 
دموکراتیــک کــه ریشــۀ آن بــه شــهروندان بــر می گــردد، کارایــی نداشــته 
ــزل  ــران سیاســی را متزل ــگاه مردمــی رهب ــات سیاســی نظــام و جای و حی

می ســازد.
ــی را در  ــام سیاس ــات نظ ــات و ثب ــه، حی ــای قوم گرایان ــه، نگاه ه در نتیج
ــی  ــای اصل ــای مشــروعیت و پایه ه ــدت دگرگــون ســاخته و بُنیه ه درازم
ــی حکومــت  ــراِن کنون ــه رهب ــی دارد. به جاســت ک ــان برم ــت را از می دول
ــی-امنیتی  ــزِل سیاس ــفبار و متزل ــت اس ــه وضعی ــه ب ــا توج ــتان ب افغانس
ــا رویکــردِ ملــی و مردمــی سیاست های شــان را پشــکش کــرده  کشــور، ب

ــد. ــری کنن ــی جلوگی ــای دورن حکومت ــِه واگرایی ه از ادام
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تایید می کند که مکتوبی  یار رییس مجلس سنا  فضل هادی مسلم 
مجلس  اول  معاون  همایون  همایون  انجوی  دفتر  تاشی  برای  را 

به ریاست امنیت ملی فرستاده و از این کار خود، پشیمان نیست.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا که در نشست روز سه شنبه 
)30 عقرب( این مجلس صحبت می کرد، گفت که برای مصئونیت 
اعضای شورای ملی به اداره امنیت ملی کشور مکتوب ارسال کرده 

است تا دفتر همایون را تاشی کند.
آقای مسلم یار گفت: »ما هیات اداری مجلس سنا با هیات اداری 
بود نشست  ادعای که صورت گرفته  نمایندگان در مورد  مجلس 
آن  در  جان  همایون  از  غیر  به  مجلس  نماینده   2۵ داشتیم حدود 
ما  جان  که  می گفتند  نمایندگان  همه  و  داشتند  حضور  نشست 

مصئون نیست«.
او تاکید کرد که پس از نشست با هیات اداری مجلس نمایندگان، 
ریاست  به  را  مکتوبی  خان  همایون  انجوی«  »دفتر  تاشی  برای 

امنیت ملی فرستاده شده است »نه خانه و دفترش«.
و  داده  انجام  ملی  شورای  عزت  برای  را  کار  این  وی،  گفته  به 

پشیمان نیست.
هر  می دهم؛  اطمینان  را  جان  »همایون  گفت:  سنا  مجلس  رییس 

اتهامی که بر سنا دارد را جهت بررسی به حکومت بفرستد«.
اول  معاون  همایون  همایون  دوشنبه  روز  که  است  حالی  در  این 
یکی  مکتوب  دو  ارسال  براساس  که  کرد  ادعا  نمایندگان  مجلس 
نمایندگان  مجلس  دوم  معاون  احمدزی  احمد  نذیر  امضای  به 

به  سنا  مجلس  رییس  مسلم یار  هادی  فضل  امضای  به  دیگری  و 
ریاست امنیت ملی، دفترش تاشی شده است.

می  را  یار  مسلم  آقای  و  احمدزی  اقای  که  گفت  همایون  آقای 
بخشد اما در آینده نباید چنین کاری انجام دهند.

تاکید  قانون خواند و  امنیت ملی را خاف  به  ارسال مکتوب  او، 
کرد که نمایندگان مجلس به ویژه هیات اداری مجلس نمایندگان 

مصئونیت دارند و تاشی خانه یا دفترشان خاف قانون است.
همایون  که  داشتند  ادعا  مجلس  نمایندگان  برخی  پیش  چندی 
همایون معاون اول مجلس در دفتر خود در کارته سه شهر کابل، 
شنود  را  نمایندگان  مکالمات  و  کرده  ایجاد  سمع  استراق  مرکز 

می کند.
این ادعا برخی نگرانی ها را در شورای ملی ایجاد کرده بود و هیات 
اداری دو مجلس طی مکاتیب جداگانه از ریاست امنیت ملی کشور 

خواستار بررسی این موضوع شده بودند.
اجازه  و  جمهور  رییس  امر  به  ملی  امنیت  نیروهای  گذشته  هفته 

دادستانی کل کشور، دفتر آقای همایون را تاشی کرده اند.
آقای همایون می گوید که نیروهای امنیت ملی هیچ چیز مشکوکی 

را از دفترش یافت نکرده و به او سند نیز ارائه کرده اند.
همچنین، روز گذشته آقای همایون ادعا کرد که امنیت ملی در ۷ 
استعام از او در مورد دفترش، صاحب اصلی خانه، کرایه خانه و 

اینکه کرایه این دفتر را از کجا می کند، بازرسی کرده است.

نتایج انتخابات پارلمانی سپتامبر 201۷ 
برای  پیروزی  یک  که  اندازه  همان  به 
شمار  به  مرکل  محافظه کار  حزب 
هم  مفتضحانه ای  شکست  می رفت، 
از  که  هم  دموکرات ها  سوسیال  بود. 
»ائتاف  در  کوچکی  شریک   2013
متحمل  آنکه  از  پس  بودند،  بزرگ« 
زمان  از  انتخاباتی  نتایج  بدترین 
ترجیح  شدند،  دوم  جهانی  جنگ 
و  نشوند  ائتاف  وارد  دیگر  تا  دادند 
پارلمان  در  اپوزیسیون  حزب  یک  به 
و  پستی  هم  همانجا  از  شوند.  تبدیل 
دور  چهارمین  روی  پیش  بلندی های 

صدراعظمی مرکل آغاز شد.
مذاکرات  ماه  دو  گذشت  با  سرانجام 
به  بی نتیجه  شب  یکشنبه  ائتافی 
چپ میانه  اصلی  حزب  و  رسید  پایان 
تشکیل  از  طرفین  کرد  تاکید  آلمان 
وارد  کشور  و  بازماندند  جدید  دولت 
واقع  در  است.  شده  دشواری  مرحله 
شکست مذاکرات را نمی توان به گردن 
هفته  چهار  انداخت.  مرکل  جز  کسی 
موسوم  ائتافی  تشکیل  برای  مذاکره 
به »جامائیکا« میان بلوک اتحاد مرکل، 
اقتصاد  دوستدار  آزاد  دموکرات های 
چپ  گرایش های  با  سنتی  سبزهای  و 
آزاد،  دموکرات های  و  ماند  ناکام 

اختافات سازش ناپذیر و مرکل مساله 
مهاجرت را مانع اصلی در روند توافق 
عمر  پایان  شکست،  همین  و  دانستند 
سیاسی مرکل را نزدیک تر کرده است.

آلمان اما اکنون با یک دوره طوالنی نزاع 
باتکلیفی سیاسی روبرو می شود و  و 
هم  جدید  انتخاباتی  برگزاری  مسیر 
بسیاری  بود.  نخواهد  ساده  چندان 
نگرانند که یک رای گیری جدید بیش 
از پیش حزب راست افراطی »آلترناتیو 
برای آلمان« را که در جریان انتخابات 
24 سپتامبر توانست با کسب 13 درصد 
کند.  تقویت  یابد،  راه  پارلمان  به  رای 
رهبران این حزب هم از مدت ها پیش 
از شکست مذاکرات خواستار برگزاری 
این  با  بودند.  شده  انتخابات  مجدد 
وجود، نظرسنجی های کنونی نسبت به 
سپتامبر تغییر خاصی نشان نمی دهند و 
مشخص نیست که تحوالت اخیر هم 
بر میزان محبوبیت احزاب  تاثیری  چه 

بگذارد.
والتر  فرانک  مداخله  وجود  با 
آلمان  رئیس جمهوری  اشتاینمایر، 
سرگیری  از  برای  او  درخواست  و 
مذاکرات، باز هم این باالتکلیفی ادامه 
دارد تا خانم صدراعظم تصمیم بگیرد. 
همچنین حرکت مرکل به سمت حزب 

ریاست  به  آلمان  دموکراتیک  سوسیال 
کنار  را  خود  علنا  که  شولتس  مارتین 
گرچه  است.  محتمل  است،  کشیده 
تشکیل  احزاب  دارد  تاکید  اشتاینمایر 
اما  بدهکارند  مردم  به  را  دولت  یک 
مرکل که 12 سال روی کار بوده است، 
با  ریاست  و  تازه  انتخابات  برگزاری 

اکثریت را در اولویت قرار داده است.
نوع  در  بدترین  سیاسی  بحران  این 
خود طی ۶۸ سال تاریخ آلمان پس از 
دموکراسی پسا جنگ جهانی دوم است. 
نتایج نظرسنجی ها هم نشان می دهد که 
تکرار انتخابات باز هم منجر به تشکیل 
این  می شود.  مشابهی  متزلزل  پارلمان 
جنگ  پسا  تاریخ  در  آنقدر  شکست 
اشپیگل  نشریه  که  بود  بی سابقه  آلمان 
ترامپ  دونالد  انتخاب  به شوک  را  آن 
بریتانیا  رای  و  آمریکا  رهبر  عنوان  به 

به خروج از اتحادیه اروپا تشبیه کرد.
هم  اروپا  برای  حتی  مرکل  ناکامی 
که  چرا  باشد  می تواند  اتفاق  بدترین 
نگه  متحد  را  یورو  منطقه  توانست  او 
مقابل  در  اروپا  تنگنای  دوره  در  دارد، 
مقاومت کند و یک  تحریکات روسیه 
دفاع جمعی از همبستگی اتحادیه اروپا 
علیه قیام پوپولیست ها از بریتانیا گرفته 

تا لهستان و ایتالیا را رهبری کند.

دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید که 
باید انتخابات افغانستان در زمان معین 
برگزار گردد. آقای انتونی گوتیرس در 
افغانستان گفته  با رییس اجرایی  دیدار 
سیاسی  ثبات  به  سازمان  این  که  است 
در افغانستان اهمیت فراوان قایل است. 
اصل  بر  همچنان  ملل  سازمان  دبیرکل 
همکاری های منطقه ای میان افغانستان و 
کشورهای آسیای مرکزی برای رشد و 

توسعه منطقه ای تاکید کرده است. 
خویش  صحبت های  در  همچنان  او 
عاه کرد که این سازمان خواهان رفاه 
و ترقی افغانستان می باشد و آماده است 
این کشور را در تمام عرصه ها همکاری 

نماید.
که  گفته  اجرایی  رییس  دیدار،  این  در 
دهشت افگنان توان مقابله با قوای مسلح 
را از دست داده اند و بیشتر به حمات 
روی  در شهرها  تخریبی  و  تروریستی 

آورده اند.
اکنون  تا  که  کرد  تأکید  عبداهلل  آقای 
تغییری در بخش  پاکستان  در سیاست 
حمایت از دهشت افگنان و نابودسازی 
نیامده  وجود  به  آنان  پناهگاه های 
است٬ ولی امیدوار هستیم که پاکستان 
مبارزۀ  در  فرصت  این  از  استفاده  با 
و  افغانستان  با  تروریزم  با  مشترک 
جامعه بین المللی همکاری جدی نماید.

جدید  سیاست های  به  اشاره  با  او 
با  مبارزه  در  ملی  وحدت  حکومت 
منابع  از  یکی  عنوان  به  موادمخدر 
عمده تمویل تروریزم و اقتصاد جرمی 
گفت که حکومت تصمیم گرفته است 
قاچاق مواد مخدر  تولید و  با زرع٬  تا 
روزهای  در  و  نماید  جدی  برخورد 
اخیر چندین کارخانه تولید مواد مخدر 

هدف قرار گرفته و تخریب شدند.
اقدامات  از  همچنان  اجرایی  رییس 
برای  ملی  وحدت  حکومت  تعهد  و 
گفت  فساد  با  مبارزه  و  اصاحات 
اصاحات  پی  در  که  کرد  تأکید  و 
ساختار  در  الزم  تغییرات  و  مرحله ای 
مدیریتی کمیسیون انتخابات٬ انتخابات 
و سپس  ولسوالی ها  پارلمانی٬ شورای 

ریاست جمهوری برگزار می گردند.
از  خود  صحبت های  در  عبداهلل  آقای 
آشتی  و  صلح  برای  حکومت  آمادگی 
گفت و تاکید کرد که دروازه مذاکره و 
گفت وگو به روی تمام آنانی که آماده اند 
مبارزه  به  و  بگذارند  کنار  را  خشونت 

سیاسی روی  آورند، باز است.

قرار است به زودی نیروهایی زیر چتر وزارت 
کار  روی  منطقه یی«  »نیروهای  نام  به  دفاع 
موقتی  امنیت  تأمین  نیروها  این  وظیفۀ  شوند؛ 

مناطقی ست که به تصرف دولت درمی آید.
به  دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیری،  دولت 
نیروها  این  شمار  که  می گوید  سام وطندار 
آقای  بود.  خواهد  تن  هزار   20 تا   1۵ احتماالً 

ملیشه/ نیروها  این  که  می کند  تأکید  وزیری 
شبه نظامی نیستند و تمام فعالیت های شان تحت 

مدیریت وزارت دفاع انجام خواهد شد.
با این حال روزنامۀ بریتانیایی گاردین در آخرین 
گزارش خود گفته است که بر بنیاد طرح ایاالت 
کار  روی  شبه نظامی  نیروهای  آمریکا،  متحدۀ 
خواهند آمد که این طرح با واکنش تند شماری 

از کشورهای کمک کننده روبه رو شده است.
نگرانی های  دفاع  وزارت  در  مسؤوالن  اما 
منطقه یی  نیروهای  ایجاد  طرح  دربرابر  جهانی 
به  این طرح  بی اساس می دانند و می گویند،  را 

زودی اجرا خواهد شد.
امنیت  بر  منطقه یی  نیروهای  ایجاد  آیا  ولی 
در  آگاهان  گذاشت؟  خواهد  تأثیر  افغانستان 

پاسخ به این پرسش مواضع گوناگونی دارند.
اگر  می گوید،  نظامی  آگاه  گردیزی،  عبدالغفار 
باشند  دفاع  وزارت  چتر  زیر  واقعًا  نیروها  این 
افغانستان مدیریت  و از سوی مسؤوالن دولت 
امنیت  تأمین  بر  مثبت  تأثیر  مطمئنًا  شوند، 

خواهند داشت.
اما عتیق اهلل امرخیل، دیگر آگاه نظامی به این باور 
است که ایجاد نیروهای منطقه یی صرفًا گسترۀ 
جنگ را وسعت می دهد. به گفتۀ آقای امرخیل، 
جذب حدود 1۵ هزار نیرو که تمام شان متعهد 

بر منافع ملی باشند، دشوار است.
مسؤوالن در وزارت دفاع دلیل تشکیل نیروهای 
منطقه یی را راهی برای افزایش نیروهای امنیتی 
کشورهای  آن ها،  گفتۀ  به  می کنند.  عنوان 
را  نیروی  هزار   1۹۵ تمویل  وعدۀ  کمک کننده 
برای افغانستان داده اند و آن ها مجبوراند تا برای 
افزایش نیروها دست به ایجاد نیروهای منطقه یی 

بزنند.

تالشی    خانۀ       معاون    مجلس
رییس سنا به    درخواست        

شوک شکست مرکل در آلمان و اروپا

قطعۀ »نیروهای منطقه یی« تشکیل می شود
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دبیرکل سازمان ملل متحد:

انتخابات افغانستان باید در زمان معین برگزار شود

بـا اندوه بیکـران اطـالع حاصل کردیـم که فرمانـده محمد 
کـرم، از فرماندهـان پیشـین جهـادی والیت پنجشـیر، به 
عمـر ۵۵ سـالگی داعـی اجـل را لبیـک گفـت و بـه لقـااهلل 

. ست پیو
شـخصت  ایـن  وفـات  مسـعود،  احمدشـاه  شـهید  بنیـاد 
جهـادی را بـه خانـوادۀ دردمنـدش و همه پاسـداران جهاد 
و مقاومـت تسـلیت عـرض میـدارد و از خداونـد ج برایش 

بهشـت بریـن اسـتدعا دارد. 
کارنامه های درخشان این رفته گان افتخار امروز و فردای کشور ماست.
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