
ــح و  ــِن صل ــتلزم و متضم ــت مس ــت و عدال ــی قانونی وقت
ثبــات اســت، مجــری و مســووِل اجــرای قانــون و عدالــت 
کیســت؟ پاســخ ایــن پرســش را حتــا کــودکاِن جامعــه هــم 
ــتان  ــد کــه مجــری قانــون و عدالــت در افغانس می دانن
و هــر جامعــه و کشــور دیگــر، دولــت و حکومــت اســت. 
امــا اگــر دولــت و حکومــت بــه جــای اجــرای قانــون و 
تطبیــق عدالــت، ناقــض قانــون، مجــری بی عدالتــی و 
عامــل فســاد باشــد، آیــا در جامعــه، صلــح و ثبــات تحقــق 
ــود  ــِی خ ــردی و اجتماع ــات ف ــردم در حی ــا م ــد؟ آی می یاب

ــد؟  ــت می کنن ــش و امنی ــاس آرام احس

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1766   شنبه       4 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  15 رجب  المرجب  y 1437   23ا پر  یل   2016

دانستِن چیزهایی در مورد حقیقت، شناخِت حقیقت نیست 
و دانستن چیزهایی در مورد عشق، شناخِت عشق نیست.
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صفحه6

شــبکه های  کاربــران  از  برخــی 
از  مملــو  موتــر  انتقــال  اجتماعــی 
مــواد انفجــاری را تــا چنــد قدمــی 
ســوال  جمهــوری  ریاســت  ارگ 
برانگیــز خوانــده و برخــی دیگــر هــم 
گفته انــد، مالــک ســرایی کــه ایــن 
موتــر در آنجــا پــارک شــده بــود، 
بایــد مــورد بازپــرس قــرار گیــرد

مقامـات چیـن کـه روابـط نزدیـک اقتصـادی و نظامـی بـا 
پاکسـتان دارنـد در سـفر مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان 
بـه پکـن بـرای همـکاری نظامـی و امنیتـی بـا دولـت کابل 

متعهـد شـدند.
مقامـات چینـی به هیـأت افغانسـتان بـه سرپرسـتی حنیف 
اتمـر مشـاور امنیـت ملی ایـن کشـور گفته اند که بـا دولت 
کابـل در بخشـهای نظامـی و امنیتی همـکاری خواهند کرد.
مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان در راس هیأتی بـرای دیدار 

دو روزه بـه چیـن رفتـه بود.
دولـت پکـن بـا وجـود نزدیکی به پاکسـتان بـرای نقش در 
رونـد صلـح افغانسـتان در سـالهای گذشـته تاکنـون تالش 

کرده اسـت.
چیـن یکـی از اعضای نشسـت چهارجانبه صلح افغانسـتان 

است.
وزارت دفـاع چیـن نیـز بـا انتشـار بیانیه یـی اعالم کـرد که 
بـرای مبـارزه با تروریسـم و مـواد مخدر همچنیـن آموزش 

نظامیـان افغانسـتان بـا دولـت کابل همـکاری می کند.
مشـاور امنیـت ملـی کشـور در دیـدار بـا رییـس سـازمان 
امنیـت داخلی چین گفته اسـت کـه نظامیان افغانسـتان تنها 
برای افغانسـتان با تروریسـم مبـارزه نمی کنند بلکـه آنها در 

خـط مقـدم نبـرد جهانی بـا این پدیده شـوم هسـتند.
مقامـات چیـن همچنیـن در ایـن دیـدار از نفـوذ گروههای 

تنـدرو اویغـور بـه ایـن کشـور ابـراز نگرانـی کرده اند.

موقف ما در برابر دشـمنان افغانسـتان این 
اسـت کـه آنـان دشـمنان مـردم افغانسـتان 
هسـتند و مـا در برابرشـان جنـگ می کنیـم 

تـا سرکوب شـان کنیـم.
پاکسـتان  بـه  حـاال  کـه  گردیـد  یـادآور  او 
طالبـان  کـه  می بینـد  عمـًا  و  دارد  ارتبـاط 
صلـح نمی کننـد و به جنـگ ادامـه می دهند، 

بایـد تعهـدش را عملـی کنـد. پـس 
بـا  جمهـوری   ریاسـت  سـخنگوی  معـاون 
اشـاره بـه حادثـۀ مرگ بـار حملـه به ریاسـت 
بـه  گفـت:  برجسـته،  رجـال  از  محافظـت 
قربانیـان حادثـۀ کابـل کمـک مالـی صـورت 

د می گیـر
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انتحـاری روز سه شـنبۀ کابـل،  حملـۀ مرگبـارِ 
جامعـۀ افغانسـتان را به شـدت تـکان داد. ایـن 
حملـه پـس از تشـکیل دولـت وحـدت ملـی 
در نـوِع خـود بی پیشـینه بـود و نشـان داد کـه 
تروریسـتان بـه هیـچ صـورت خواهـان صلـح 
وقتـی  دیگـر،  جانـب  از  نیسـتند.  مذاکـره  و 
گـروه شـهروندانی  گـروه  و  دسـته  دسـته   بـه 
بـه  خـون  اهـدای  بـرای  شـفاخانه ها  بـه  کـه 
مراجعـه  المنـاک  حادثـۀ  ایـن  آسـیب دیده گاِن 
مـردم  کـه  می بینیـم  کنیـم،  نـگاه  می کردنـد 
افغانسـتان با چنین حمالت وحشـیانۀ دشـمنان 
از پـا نمی افتنـد و چونـان سـرو اسـتوار پابرجا 
ایسـتاده اند و از نیروهـای امنیتـی، ارزش هـای 
می کننـد.  حمایـت  آبایی شـان  کشـورِ  و  ملـی 
حضـور هـزاران تـن از شـهرونداِن کشـور در 
محل هـای اهـدای خـون، همبسـته گی و عشـِق 
بی پایـاِن آن هـا را بـه آزادی و آینـدۀ درخشـان 
بـا  حقیقـت  در  مـردم  می کشـید.  تصویـر  بـه 
ایـن حضـور گسـترده نشـان دادنـد کـه اگـر 
ارادۀ نیرومنـد بـرای مقابلـه بـا دشـمنان وجـود 
داشـته باشـد، از آن پشـتیبانی می کنند. این یک 
فرصـِت بی نظیر بـرای از سـرگیری دور تازه یی 
از تحکیـم رابطـۀ مردم بـا دولت اسـت که باید 
از آن به خوبـی در جهـت مبارزه با تروریسـم و 

خشـونت طلبی اسـتفاده کـرد. 
ارگ  کابـل،  خونیـن  حادثـۀ  از  قبـل  شـب 
ریاسـت جمهوری میزبـان گردهمایـی اعضـای 
هـر سـه قـوه بـود. پـس از مدت هـای مدیـد، 
کـه هـر  بـود  آمـده  بـه وجـود  ایـن فرصـت 
سـه قـوۀ دولـت در کنـار هـم قـرار گیرنـد و 
بـرای طـرح برنامه هـای مشـترک بـا یکدیگـر 
گفت وگـو و رای زنـی کننـد. بـه بـاور بسـیاری 
از شـرکت کننده گان کـه مـن نیـز جـزِو آن هـا 
بـودم، رهبـران دولت وحـدت ملی به بسـیاری 
از ابهام هـا در سیاسـت های کالِن کشـور پایـان 
مجلـس  اعضـای  نشسـت،  ایـن  در  دادنـد. 
نماینـده گان بـه صـورت قاطـع از قـوۀ مجریـه 
خواهـان برخـورد جـدی بـا عامـالِن جنـگ و 
تـرور در کشـور شـدند و برخـی سیاسـت های 
دولـت را بـه تیـغ نقـد و انتقاد کشـیدند. رییس 
اقدام هایـی  از  نشسـت،  ایـن  در  جمهـوری 
صحبـت کـرد کـه طـی یـک سـال گذشـته در 
جهـت ارتقـای وجهـۀ دولـت وحـدت ملی در 
سـطح ملـی و بین المللـی اتخـاذ شـده اسـت. 
گفـت:  نشسـت  ایـن  در  جمهـوری  رییـس 
رهبـران دولـت بـا مسـاعی تمـام موفق شـدند 
یـک بـارِ دیگـر رابطـۀ افغانسـتان بـا جهـان را 
از  جهـان  کشـورهای  حـاال  و  کننـد  تأمیـن 

افغانسـتان حمایـت می کننـد. آقـای غنـی گفت 
کـه در طـول چهـارده سـال، هیـچ تعریفـی از 
دشـمن ارایـه نشـده بـود، ولـی دولـت وحدت 
ملـی موفق شـد که تعریِف روشـنی از دوسـت 

و دشـمن بـه دسـت دهـد. 
بـه گفتـۀ آقـای غنـی، در کنفرانـس روسـیه، او 
روسـیه،  جمهـور  رؤسـای  بـه  وضاحـت  بـه 
ازبکسـتان، تاجکسـتان و به خصـوص پاکسـتان 
گفته اسـت که تروریسـتان از کشـورهای شـما 
بـه افغانسـتان می آیند. آقای غنـی گفت که یک 
کشـور بـرای افغانسـتان گنـدم می فرسـتد ولی 
یـک کشـور دیگـر تروریسـت صـادر می کنـد. 
سـخنرانی  از  دیگـری  بخـش  در  غنـی  آقـای 
خـود، بـه اجمـاع جهانـی در مـورد حقانیـت 
مواضـِع افغانسـتان در مذاکـرات صلـح اشـاره 
کـرد. او گفـت کـه دولـت وحـدت ملـی موفق 
شـد کـه جهان را متوجه خطر تروریسـم سـازد 
و پناهگاه هـای امـِن آن هـا را نشـان دهـد. آقای 
غنـی گفـت که دولت افغانسـتان اعـالم کرد که 
جهـان بایـد نخسـت بـه ایـن نتیجـه برسـد که 
کی هـا صلـح نمی خواهنـد و در قـدم دوم بـا 
کسـانی که مخالف صلـح اند، مبارزۀ مسـلحانه 

دهد.  انجـام 
از  دیگـری  بخـِش  در  غنـی  رییس جمهـور 
سـخنرانی خـود، بـه مواضـع دولـت در دفـاع 
از شـهرها و والیـات اشـاره کـرد و گفـت کـه 
هرگـز دولـت در رابطـه بـا پاسـداری از جـان، 
مـال و شـرِف مـردم کوتاهی نکرده اسـت و هر 
روز نیروهـای امنیتی کشـور در ایـن راه متحمِل 
به خصـوص  و  همـه  از  او  می شـوند.  قربانـی 
اعضـای شـورای ملی خواسـت کـه در حمایت 
و پشـتیبانی از نیروهـای امنیتـی، از هیچ گونـه 

سـعی و تـالش دریـغ نورزنـد. 
امـا چنـد سـاعت پـس از این دیـدار، دشـمناِن 
داغ  بـه  را  مـردم  و  آفریدنـد  فاجعـه  کشـور 
عزیزان شـان نشـاندند. آیـا بازهـم می تـوان از 

صلـح بـا دشـمنان سـخن گفـت و همچنـان به 
مسـاعی در ایـن جهـت ادامـه داد؟ 

بدون شـک باید نسـبت به چنین سیاسـت هایی 
سیاسـت های  و  گیـرد  صـورت  بازنگـری 
واقع گرایانه تـری بـرای تأمیـن امنیـت و اعتمـاد 
شـود.  برداشـته  دولـت  اقدام هـای  بـه  مـردم 
بـا  جنـگ  و  مسـلحانه  بـا حمله هـای  طالبـان 
مـردم افغانسـتان، عمـاًل بـه صلـح پاسـِخ منفی 
همبسـته گی  بـه  بایـد  فرصـت  ایـن  داده انـد. 
ملـی در میـان آحـاد مـردم تبدیـل شـود. حـاال 
دیگـر نبایـد زمان را بـا دامن زدن بـه اختالفاِت 
از  ثمـر  بـدون  انتقادهـای  و  نقـد  و  سـلیقه یی 

دسـت داد. 
همـه در یک کشـتی سـواریم و اگر این کشـتی 
بـه سـالمت بـه سـاحِل نجـات نرسـد، بـدون 
شـک همـه ضـرر خواهنـد کـرد. شـورای ملی 
آمـاده اسـت کـه از سیاسـت های جدیـِد دولت 
بـا هراس افکنـی حمایـِت بی دریـغ  در مقابلـه 
کنـد. امـا در قـوۀ مجریـه نیـز بـه همـان میزان 
گام هـای  برداشـتن  بـرای  سیاسـی  ارادۀ  بایـد 
موثـر بـه وجـود آیـد. مـا نیـاز داریـم کـه در 
برابـر دشـمنان خـود، چـه گروه های شورشـی 
حامـی  کشـورهای  چـه  و  خشـونت طلب  و 
آن هـا، بـا یک صـدا پاسـخ دهیم. من بـه عنوان 
عضوی از شـورای ملی کشـور، از همۀ گروه ها 
و جریان هـای سیاسـی کشـور می خواهـم کـه 
صادقانـه در کنـار هـم قـرار گیرند و به مشـتی 

واحـد بـرای افغانسـتان تبدیـل شـوند. 
فرصـِت بـه دسـت آمـده نبایـد بـا تالش هـای 
بـدون نتیجـه بـه هـدر داده شـود. مـردم منتظِر 
از  آن هـا  نیرومندنـد.  و  متهورانـه  اقدام هـای 
نیروهـای شـجاِع امنیتِی خود حمایـت می کنند. 
بیاییـد بـه صدایـی واحد بـرای افغانسـتان آباد، 

آزاد و سـربلند تبدیـل شـویم.
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وزارت داخلـه اعـالم کـرده کـه وظایـِف مسـوولیِن حـوزۀ 
اوِل امنیتـِی شـهر کابـل را در ارتبـاط بـا حملۀ انتحـاری روز 
سه شـنبۀ گذشـته، بـه حالـِت تعلیـق درآورده و بـه پولیـس 
هدایـت داده کـه از ایـن مسـوولین تحقیـق کنـد کـه چگونه 
حادثـۀ روز سه شـنبۀ هفتـۀ گذشـته رخ داده اسـت. ایـن در 
حالی سـت کـه خبرهایـی از دسـت داشـتِن برخـی از افـراد 
در رویـداد هفتـۀ گذشـتۀ کابـل بـه رسـانه ها و صفحه هـای 
اجتماعـی درز کـرده اسـت.  واکنـش ریاسـت جمهوری هـم 
در برابـِر طالبـان بعـد از حملـۀ روز سه شـنبه بسـیار جـدی 
بـود. رییس جمهـور غنـی گفـت: »مـا تـا حـال ارادۀ کشـتِن 
شـما را نداشـتیم، شـما مـا را مجبـور سـاختید... می دانیـد به 
کـی کار می کنیـد؟ بـه دشـمنان افغانسـتان. می دانیـد که آلت 
دسـت کـی  هسـتید؟... یـک بار سـر به گریبـان کنیـد و فکر 

» ! کنید
امـا بایـد دیـده شـود کـه ایـن  واکنش هـا در مقـامِ عمـل بـه 
کجاهـا منتهی می شـود؛ آیا بـه برکناری و تحقیـِق کوتاهی از 
مسـووالن حـوزۀ اوِل امنیتی بسـنده خواهد شـد و یـا این که 
این بـار رییس جمهـوری تصمیـم برخـوردِ قاطـِع نظامـی بـا 

طالبـان را دارد؟ 
هرچنـد ایـن  نـوع موضع گیـری بـرای نخسـتین بار از آقـای 
غنـی تبـارز یافتـه اسـت، امـا در عمـل دیـده می شـود کـه 
برخـی از مقام هـای ارشـِد دولتـی از طالبان حمایـت می کنند 
و بدتـر از همـه این که حاال گفته می شـود کـه در حملۀ هفتۀ 

گذشـته، شـماری از افـرادِ مشـخص نیز دسـت داشـته اند. 
بـه هـر صـورت، موضع گیـری اخیـِر ریاسـت جمهوری قابل 
سـتایش اسـت، ولـی مـردم در صورتی آن را درسـت و به جا 
می داننـد کـه ایـن واکنش ها در میـداِن عمل به ظهور برسـند؛ 
یعنـی این کـه آیـا رییـس جمهـوری بـر دسـت های کسـانی 
کـه در پشـِت رویـداد فاجعه  بـارِ روز سه شـنبه قـرار دارنـد، 
زوالنـه می زنـد و سیاسـت های قاطـع و جدیـدی را در برابِر 
طالبـان و حامیـاِن آن هـا روی دسـت می گیـرد و یـا این کـه 
پـس از چنـدی، طالبـان و حامیان شـان به سـاِن گالب منگل، 
بـه مقام هـای ارشـِد دولتی نصـب و عزیـز دِل رییس جمهور 

می شـوند؟
مـا بارهـا گفتیم کـه موفقیِت طالبان در چنیـن حمالتی، بدوِن 
 حمایـت حلقـات و نیروهایـی در کابـل و داخـِل نهادهـای 
سیاسـی و امنیتـِی کشـور ممکـن نیسـت و بارهـا گفتیـم که 
افـرادی سرشـناس و مهـم در پشـِت حمله هـای طالبـان بـر 
مواضـع و مراکـِز مهـِم کشـور قـرار دارنـد. ولـی هر بـار هر 
فـرد مسـوولی کـه به همـکاری با تروریسـتان متهم شـده، نه 
تنهــا معـزول و محکـوم نگشـته، بلکـه به مناصـب و مدارِج 

عالی تـر رسـیده اسـت. 
امـا رویداد سه شـنبۀ گذشـته و آن چه پـس از آن پیراموِن این 
فاجعه در رسـانه   ها و صفحاِت اجتماعی منتشـر شـد، نشـان 
داد کـه افـراد و حلقه هـای مشـخصی در پشـِت ایـن حملـه 
قـرار داشـته اند و حاال بایـد تحقیقات و بازپرسـی های قاطع، 
همـه چیز را مشـخص کنـد. اما بدبختانـه مردم افغانسـتان تا 
کنـون شـاهد هیـچ تحقیـق و نتیجه گیـری ِ جدی یـی نبوده اند 
و همـۀ تحقیقـات دربارۀ موضوعـاِت مهم، در نیمـۀ راه محو 
و مغشـوش گشــته اند. شـاید این بـار نیز هیـأِت حقیقت یاب 
بخواهـد حرف هایـی مهندسی شـده و ناخالص را کـه با اصِل 
حقیقـت فرسـنگ ها فاصلـه دارد، بـه مـردم تحویـل دهـد و 
بعـد سـر و تـِه قضیه را بهـم بدوزد؛ امـا نظر بـه واکنش های 
غنـی  آقـای  کـه  مـی رود  انتظـار  این بـار  رییس جمهـوری 
جدیـت و وطن دوسـتی اش را در عمـل نشـان بدهـد، هـر 
فاجعه بـار و  ایـن رویـدادِ  نپذیـرد و  را  حـرف و داسـتانی 
بـزرگ را بـه گونـۀ راسـتین بررسـی کنـد و بـر اسـاس آن، 
برنامه هـا و سیاسـت های نـوی را در قبـاِل طالبـان و سـتوِن 
پنجـِم آن ها روی دسـت بگیـرد. انتظار و پیشـنهاد دیگِر ما به 
رییس جمهـور ایـن اسـت که مسـووالن نهاد امنیتـِی حفاظت 
از رجـال برجسـته را نیـز به دلیـِل بی کفایتـی و عـدم درایـت 
کاری و مسـلکی، از کار برکنـار کنـد و بـه جـای آنـان، افراد 

صـادق و خدمت گـزار بـه وطـن را بـه معرفـی بگیرد.

واکنشها
بهکجامنجرمیشود؟
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روح اهلل بهزاد
پسین  سال های  در  که  است  بحث هایی  از  یکی  افراط گرایی 
همواره از نشانی نهادهای دانشگاهی و آگاهان این عرصه مطرح 
ابراز  با این پدیده  شده و از نبود برنامه های مدون برای مبارزه 
نگرانی شده است که به تازه گی نیز کنفرانس »نقش جوانان در 

مبارزه با افراطگرایی خشونتآمیز« در کابل برگزار گردید.
در این نشست که به کوشش نهاد اجتماع مدنی و فرهنگی جوانان 
افغانستان به روز پنج شنبه )2/اردیبهشت( در دانشگاه خصوصی 
افغانستان براگزار شده بود، شمار زیادی از پژوهش گران دینی، 
نماینده گان مجلس، اعضای جامعۀ مدنی و دانشجویان اشتراک 

کرده بودند.
افراد  امروزه  که  کردند  تأکید  نشست  این  کنندهگان  اشتراک 
آن ها  از  بعضی  زنده گی می کنند که حتا  افراطی  تفکر  با  زیادی 
در مقامات بلند دولتی قرار دارند، اما ذهنیت افراطی دارند و با 

خشونت عمل می کنند.
آنان همچنان گفتند،زمانی که اختالفات سیاسی در یک جامعه به 
وجود می آید و منازعات سیاسی به شکل درست حل نمی گردد، 

گروه ها و شهروندان آن به افراطیت رو می آورند.
بیکاری،  قومی،  اقلیت های  محرومیت،  که  دارند  باور  آنان 
بی سوادی و همچنان پالیسی های خام دولت و جامعۀ بین المللی، 
زمینۀ جذب شدن جوانان افغانستان را به گروه های افراطی آسان 

می سازد.
این  در  افغانستان  شهروندان  نهاد  رییس  حکیمی،  عبدالصمد 
نشست گفت: یکی از عوامل نابسامانی در افغانستان موجودیت 
افراط گرایی و نبودِ برنامه های روشن گرانه و ثَمر بخش فرهنگی 

بوده است.
از  برنامه های روشن گرانه  نبود  از  نگرانی  ابراز  با  آقای حکیمی 
سوی حکومت بیان کرد، عدم آگاهی سبب شده است تا خرافات 
در  گیرد،  قرار  اجتماعی  بلنِد  ارزش های  به جای  کهنه اندیشی  و 
این کشور از سال ها به این سو به جای آموزش و پرورش، جنگ 

و خشونت حرف اول و آخر را زده است.
به باور او: امروزه افراد زیادی با تفکر افراطی زنده گی می کنند که 
حتا بعضی از آن ها در مقامات بلند دولتی قرار دارند، اما ذهنیت 

افراطی دارند و با خشونت عمل می کنند.

رییس جمهورو  مشاور  و  دینی  مسایل  پژوهش گر  محق  محمد 
نیروی جوان در  این نشست، گفت: داشتن  از سخنرانان اصلی 
یک جامعه هم می تواند یک فرصت باشد و هم یک چالش، سن 
جریان های  به  گرایش  مستعد  که  است  فرصتی  جوانی  سال  و 
پُرهیچان است، جوانی موقعی است که فرد به دنبال پیدا کردن 

شخصیت خود است.
عمر  و  سنی  تجربۀ  موقع  این  در  فرد  کرد:  اضافه  محق  آقای 
بلندی  بسیار  چشم انداز های  و  فراوان،آرزوها  انرژی  اما  اندک، 
در جوانان  روانی  و  ذهنی  آماده گی  باشد.  می داشته  در ذهن  را 
جریان های  و  ایدیولوژی ها  جذب  تا  می سازد  مستعد  را  آن ها 
پُرسروصدا و گرایش های فکریی شود که به او الهام بخش باشد.

محیط های  در  ما  جوانان  از  بخشی  این که  افزود:  محق  آقای 
تحت  دوردست  روستاهای  به ویژه  آن،  از  بیرون  و  دانشگاهی 
تأثیر گروه های افراطی و خشونت گرا قرار می گیرند،یک دلیل اش 
بر می گردد به وضعیت روحی، روانی وذهنی نسل جوان که تا 

حدودی طبیعی است.
به باور این استاد دانشگاه، توهماتی که در قالب افکار و ایده ها به 
ذهن جوانان ما راه پیدا می کند با بخشی از روحیات هیجانی شان 
نشود  اگر جدی گرفته  این مشکلی است که  دارد و  هم خوانی 
حل  شود،  اکتفا  است  محکوم  خشونت  این که  شعار های  به  و 

نخواهد شد.
این پژوهشگر مسایل دینی نقش خانواده در این که جوان خود را 
به سمت اعتدال سوق بدهد و یا تشنج گرایی بسیار مهم و انکار 
ناپذیر دانسته بیان داشت: »اگر خانواده آغوش گرم و با عاطفه 
اشباه  خانواده  آغوش  در  عاطفی  لحاظ  از  و جوان  باشد  داشته 
شود، کم تر زمینه مساعد خواهد شد تا برای یافتن یک پناهگاه 
عاطفی به سوی یک جماعت و گروه بیرون از خانواده رو بیاورد، 
در  و  مواجه اند  عاطفه  کم بود  با  جوانان  این  از  تعداد  یک  زیر 

خانواده ها به شخصیت شان اهمیت داده نمی شود«.
دیگر جذب  عامل  را  پرورش  و  آموزش  دینی  پژوهش گر  این 
کردهاظهار  عنوان  خشونت گرا  و  افراطی  گروه های  به  جوانان 
آموزشی  ناکام  و  ضعیف  سیستم  از  ناشی  مشکالت  داشت: 
آزاررسان  رشد  آن  از  یکی  که  دارد  گوناگونی  ابعاد  کشور  در 

افراط گرایی است.
آقای محق افزود: سیستم آموزشی ما توان باسواد ساختن جوانان 
را ندارد، جوان از مکتب فارغ شده و راهی دانشگاه شده است، 
اما هنوز در مرحلۀ امال و انشا یک هزار عیب و مشکل دارد،در 
این کار مقصر شاگرد نیست،بلکه سیستم نادرست و ضعیفی است 
که در مدت دوازده سال نتوانست شاگرد را تنها نوشتن درست را 
یاد بدهد، بنًا اساسًا نهاد آموزش در افغانستان باید  مورد پرسش 

قرار بگیرد.
ما  کشور  در  که  است  این  اما  دیگر  مشکل  کرد:  تصریح  او 
پرسش گری به معنای بی ادبی تلقی می شود و اصل به این است 
که فرد باید سر به راه و مطیع باشد و هرچه برایش گفته شود، 
گوش کند و دوباره در پایان سال تمام گفته های ما را روی ورق 
بریزد وبرای ما تحویل دهد، در حالی که در کشورهای دیگر از 
نکاتی که بسیار به آن تأکیدصورت می گیرد، تفکر انتقادی است 

و این تفکر از سنین پایین آغاز می شود.
در این حال، زکریا زکریا عضو مجلس نماینده گان از سخنرانان 
یک  در  سیاسی  اختالفات  که  کرد:زمانی  نشستاظهار  این  دیگر 
جامعه به وجود می آید و منازعات سیاسی در آن به شکل درست 

آن حل نمی گردد، گروه ها به افراطیت رو می آورند.
اشخاص  مقابل  در  باید  جوانان  مجلس،  عضو  این  بیان  به 
ُدگم اندیش و حشونت طلب از سالح خرد و قضاوت معقولکار 
بگیرند و این راه کار خوبی برای نجات بشریت و مردم افغانستان 

باشد.
اسالمی  به ظاهر  آقای زکریا، اصول گرایان و گروه های  باور  به 
خوب  عملکرد های  از  می دهند،  نشان  نیکی  نیت  خود  از 
گذشته گانمثال می دهند و خودشان را به آن ها می چسپانند،اما در 
نیت و عمل به چیز های دیگری چشم دوخته اند که تنها همان 
مانند  است،  مهم  برای شان  دارند  که  شومی  و  درونی  نیت های 

طالبان.
صداقت،  اسالم  مبین  دین  بزرِگ  بخشی  یک  افزود:  او 
راست گویی،به دیگران مهربان و به جامعه مفید بودن است که 
خالفت خواه  اصطالح  به  که  گروه های  در  را  خصوصیات  این 
نمی  را  گفتن  حق  دیگران  به  می کشند  را  مردم  نمی شود  دیده 

دهند.
از  مهمی  بخش  سیاسی  کرد:«اهداف  اضافه  مجلس  عضو  این 
محروم  حاکمیت  از  گروهی  یا  فرقه  که  است،زمانی  افراطیت 
می شود و به قدرت سیاسی نمی رسد، دست به ساختن گروه های 
خشونت گرا و افراطی را می زند، ولی هدف غایی شان رسیدن به 
قدرت سیاسی است و بس؛ اگر هزاران تن انسان هم از بین برود، 

برای شان تفاوتی نمی کند.
آقای زکریا بیان داشت: باور این گروه های به این است که کشتن، 
قضاوت کردن و تعیین تکلیف کردن به دیگران برای شان جایز و 
به  و  کردن  تحصیل  درس خواندن  اما  است،  اصالت های شان  از 

کشور خود خدمت کردنبرای مردم جایز نیست.
در سویی دیگر، علی امیری دین پژوه و استاد دانشگاه و چهره یی 
که چندین کتاب در پیوند به فراموشی و خواب شدن خرد در 
گرایی  کرد:افراط  بیان  برنامه  این  در  است،  نوشته  اسالم  جهان 
به حیث یک واقعیت فرهنگی-سیاسی و تاریخی در جامعۀ ما 
است، ما مکرراً از افراط گرایی صحبت می کنیم، گویا ما افراط گرا 
نیستیم و کسان دیگری افراط گرا هستند، که این کار به باور من 

یک نوع بد فهمی است.
عمومی  وضعیت  یک  افراط گرایی  داشت:  اظهار  امیری  آقای 
دو  این  این که  به  بسته  و  دارد  ویژه گی  دو  استکه  همه گانی   و 
ویژه گی ها در کدام بخش جامعه و در کدام شخص بیشتر باشد 

که ما با این بیماری مبتال هستیم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: »برای مبارزه با افراط گرایی در قدم 

نخست باید تعریف خود را از افراطیت به حیث یک وضعیت 
به  نه  به حیث یک وضعیت،  افراطیت  ویژه گی  کنیم،دو  روشن 
حیث یک صفت فردی دارد، یکی خشونت گرایی است و دیگری 
خردگریزی، در جامعۀ که همۀ مسایل با سرانگشت زور و نیروی 
اجبارحل می شود، خواه نا خواه عقالنیت به حاشیه رانده شده و 

خشونت به محور و کانون بازگشته است«.
آقای امیری اضافه کرد: بنًا به هر میزانی که ما با مسایل انسانی 
منطق  و زور و خالف  با خشونت  و سیاسی خود  اجتماعی  و 

برخورد می کنیم،  خود غرق در افراطیت هستیم.
او تصریح کرد: افراط گرایی دو ویژه گی دارد، هم می توان صفت، 
عارضۀ و بیماری فردی باشد، هم بیماری اجتماعی که به باور 
داشته  نظر  خشونت گراییدر  و  خردگریزی  شاخصۀ  اگردو  من، 
افراط گرایی  در  غرق  زیادی  میزان  به  مجموع  جامعۀدر  باشیم، 
شده است، خردگریزی تفاهم را نابود می کند و خشونت گرایی 

کینه توزی را در جامعه توسعه می دهد.
آقای امیریدلیل ظهور افراط گرایی را در شکاف میان تجربۀ زیسته 
شده در گذشته و اکنون دانسته اظهار داشت:هیچ جامعۀ در زمان 
دارد،  آینده  و  اکنون  گذشته،  جامعه  هر  نمی کند،  زنده گی  حال 
وقتی میان گذشته و اکنون شکاف به وجود آید، آینده خودبه خود 
نابود می شود، تصور ما به این نباشد که اکنون را در دست نداریم، 
ولی می توانیم آینده را نیز داشته باشیم، ریشه های آینده در اکنون 

ساخته می شود.
پدیدۀ  تاریخی  لحاظ  از  داشت:  اظهار  دینی  پژوهش گر  این 
و  گذشته  به  را  نسبت مان  ما  این که  به  می گردد  بر  افراط گرایی 
امام  نمی کنیم،  می کردیم درک  در گذشته درک  که  را  مسلمانی 
نماز بخواند، مسلمان  قبله  به  فتوا می داد که هرکه رو  ابوحنیفه 
است، اما امروزه مثل آب خوردن فتوای قتل یک مسلمان صادر 
واقعیت  با  اکنون  واقعیت  که  است  معنی  آن  به  این  و  می شود 
ایجاد شده  اکنون  و  میان گذشته  و شکاف  ندارد  پیوند  گذشته 

است.
به بیان او: از قرن هشت به بعد انحطاط بر جهان اسالم مستولیشده 
است در این زمانتولید علم و دانش در جهان اسالم متوقفو مراکز 
علمی بسته می شود، تا بالخره در قرن نوزدهم جهان اسالم در 

یک انحطاط وحشت ناکی به سر می برد.
آقای امیری افزود: در این انحطاط است که چارچوب فرهنگی 
فرهنگی  چارچوب  یک  هم  فعاًل  و  می رود  میان  از  مسلمانان 
مشخص نداریم، در این صورت به دلیل این که چیزی از گذشته 
برای  می شود  زمینۀ  ذهن شان  و  استجوانان  نشده  منتقل  ما  به 

رقابِت ایدیولوژی های مختلف.
آموزشی درست در کشور  نبود سیستم  از  انتقاد  با  امیری  آقای 
انتقال  نخست  قدم  در  پرورش  و  آموزش  وظیفۀ  کرد:  تصریح 
که  است  این  پرورش  و  آموزش  نطام  هرنوع  غایت  است، 
توانایی های آدمی به فعلیت برسد، اما در کشور ما این فعلیت ها 

سرکوب می شود.
هم چنان، حمیرا ثاقب عضو جامعۀ مدنی افغانستان در این نشست 
در مورد شرایط ظهور افراط گرایی گفت: برای از میان برداشتن 
را  کشور  شرایط  تا  است  نیاز  نخست  کشور،  در  افراط گرایی 
آسیب شناسی شود که چرا اجتماع افغانستان بستر مناسب برای 

پرورش افراطیت است و بعداٌ اقدامات الزم انجام شود.
همچنان  و  بی سوادی  قومی،بیکاری،  اقلیت های  محرومیت، 
است  مواردی  از  بین المللی  جامعۀ  و  دولت  خام  پالیسی های 
که به باور بانو ثاقب سبب جذب شدن جوانان افغانستان را به 

گروه های افراطی  را آسان می سازد.
او گفت: در افغانسان مباحث دینی تیکه دارن خاص خود را دارد 
دانشگاه ها  دینی و کسانی که در  میان کسانی که در مدارس  و 
دارد،  وجود  ژرفی  و  عمیق  تفاوت  بسیار  می خوانند،  درس 
و  و حج  معارف  وزارت  با  را  مسأله  این  بارها  مدنی  نهادهای 
اوقاف مطرح کردند تا نصاب درسی مدارس دینی بازبینی گردد، 

اما به آن وقیعی گذاشته نشد.
چه باید کرد

افغانستان در  نهاد جامعۀ شهروندان  رییس  عبدالصمد حکیمی، 
نظام  اصالح  و  معارف  به  که  زمانی  تا  داشت:  بیان  زمینه  این 
کشور  در  را  افراطیت  نیست  ممکن  نکنیم،  تالش  آن  آموزشی 

ریشه کن کنیم.
فرهنگی  دینی،  ارزش های  به  توجه  با  آموزشی  مراکزی  ایجاد 
و با منافع اجتماعی مردم در روستاها و مناطق دور از پایتخت 
از راه های موثر دیگری است که رییس این نهاد به آن انگشت 

می گذارد.
آقای حکیمی همچنان اضافه کرد، تا زمانی که تغییر در تفکر به 
وجود نیاید، نابسامانی ها و نا برابری ها در کشور وجود خواهد 
داشت و برای از میان برداشتِن ریشه های مستحکم کهنه اندیشی 

باید جامعه باسواد شود و مردم به آگاهی برسند.
در عین حال، محمد محق پژوهشگر مسایل دینیبه این باور است، 
یکی از کارهای که الزم است انجام شود این است که خانواده، 
نیاز های روحی و روانی نسل جوان را  باید  جامعه و حکومت 
در نظر بگیرند و متناسب به آن رویکردهای خود را تنظیم کنند.

می خواهیم  اگر  دانشگاهمی گوید:  استاد  و  دین پژوه  امیری  علی 
مبارزۀ واقعی و کارزار جدیدر برابر افرط گرایی را در جامعه راه 
اندازی کنیم، در قدم نخست تحلیل خود را از وضعیت افراطیت 

روشن بسازیم.
آقای امیری گفت،دولت نمی تواند شکافی که میان گذشته و حال 
الزامات  اثر  بر  این دولت  پُر کند،چرا که  را  میان آمده است  به 
خارجی به میان آمده و از دل مشکالت، تعامالت و پیچیده گی ها 
میان  که  از شکاف های  باید  اما  است،  نیاورده  بر  سر  اجتماعی 
حال و گذشته وجود دارد آگاه شویم و درک کنیم که چطور این 
شکاف به وجود آمده، حال ما با گذشته چه نسبتی دارد و واقعٌا 

ما ادامۀ گذشته هستیم یا نه.
او اضافه کرد: اگر ما با مسألۀ نسبِت ما با گذشته آگاهی نسبی 
پیدا کنیم و این آگاهی عام شود، آهسته آهسته از الگوی افراطی 
که داریم فاصله می گیریم چون مسألۀ افراطیت و ظهور جریا های 
نه  است  فرهنگی-تاریخی  پدیدۀ  کاماًل  اسالم  افراطی در جهان 

سیاسی، دولت ها نمی توانند در این مورد کاری از پیش ببرد.
بانو حمیرا ثاقب فعال جامعه مدنی بیان داشت: ما نیاز به آگاهی 
با  خشونت پروری  و  افراط گرایی  برابر  در  همه گانی  بسیج  و 
مکانیسم درست نیاز داریم،در کنار آن، یک جنبش دانشجویی در 
هم آهنگی با جامعۀ مدنی و رسانه ها بابرنامه و هدف مشخص در 
برابر تروریسم باید ایجاد شود و از این طریق دولت را وادار به 

شناسایی و از میان برداشتن این گروه هاکنیم.
باید  نیز  کشور  دستان  به  قلم  و  دانشمندان  ثاقب:  بانو  باور  به 
را آسیب شناسی  افراط گرایی  پژوهش های شان جامعه و رشد  با 
و  مفید  کتاب های  نشر  و  چاپ  به  دست  زمینه  این  در  کنند، 
ارزش مند بزنند تا از این طریق، هم برای شهروندان آگاهی دهی 

صورت گیرد و هم اصالت نویسنده گی شان به جا گردد.
و  چاپی  صوتی،  تصویری،  رسانه های  از  باید  کرد:  تصریح  او 
اجتماعی استفادۀ زیادی ببریم،چون تأثیر آن باالی افکار جامعه 
بسیار زیاد است و می تواند ثمربخش تر از هرچیز دیگری باشد.

او گفت: برنامه های درسی که در درون زندان های افغانستان به 
زندانیان داده می شود نیز نیاز بسیار جدی به بازبینی دارد، چون 
ما در گذشته شاهد بودیم که وقتی زندانی از زندان بیرون شده 
اند به جای این که از گذشتۀ خود پشیمان باشد، برعکس دوباره 

خشن تر و افراطی تر عمل کرده است.
این نشستبا طرح پرسش و پاسخ میان اشتراک کننده گان و مهمانان 

و پخش اعالمیه یی به پایان رسید.
از  اکثراً  افراط گرایان  که  است  آمده  اعالمیه  این  از  بخشی  در 
انفرادی  آسیب پذیری های  و  اقتصادی  اجتماعی،  شرایط 
ایجاد  با  و  کنند  استخدام  را  جوانان  تا  می کنند،  بهره برداری 
انگیزه های خطرناک،آن ها را علیه اعمال تخریب کارانه در جامعه 
است  نیاز  جوانان  اساسی  نیازمندی های  برای  کنند.ببًا  تحریک 
و  میان مدت  کوتاه مدت،  استراتیژی های  افغانستان  حکومت  تا 
تا  کند  عملی  و  تدوین  آموزشیرا  و  تحصیلی  درازمدت شعلی، 
جوانان بتوانند در امورات سیاسی، مدنی و اقتصادی کشور سهم 

بیشتر داشته باشند.

رشد
وافراطگرایی
بیبرنامهگی
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عباس نقاوت
ایـن نوشـته را بـا تمثیـل دموکراسـی بـه سـاختمانی 
مجلـل دنبـال می کنیـم. هـر سـاختمانی بـا گذاشـتن 
قـدر  هـر  می شـود.  آغـاز  کارش  تهـداب  سـنِگ 
سـنگ تهـداب نسـبت بـه سـنگ های طبقـاِت باالیـی 
مسـتحکم تر باشـد، سـاختمان در مقابـِل بحران هـا و 
زلزله هـا مقاومـِت بیشـتر خواهـد داشـت. متأسـفانه 
سـنگ تهـداِب دموکراسـی در افغانسـتان، مسـتحکم 
نبـوده و این امر خطر فروپاشـِی دموکراسـی در مقابل 

می دهـد. افزایـش  را  بحران هـا 
به تعبیر جامعه شناسـی سیاسـی، توسـعه از بـاال نتیجه 
نمی دهـد، بایسـت از پاییـن آغـاز گـردد. دموکراسـی 
در کشـورهای غربـی، دارای ریشـۀ تاریخـی اسـت و 
ثبـات سیاسـِی پایـدار بـه ارمغـان آورده اسـت. ورود 
دموکراسـی بـه کشـورهای پیرامـون نیز بـدون مقدمه 
نبـوده، بـه وسـیلۀ روشـن فکران و تحصیل کـرده گان 
تهداب گـذاری شـده و حداقـل هواخواهـاِن خـود را 

است.   داشـته 
افغانسـتان ماننـد  دموکراسـی نوظهـور در 
مارکسیسـم، قبـل از آن کـه جـا بـاز کنـد، 
زیـرا  اسـت؛  مواجـه  انهـدام  خطـر  بـا 
تهـداِب مسـتحکم نـدارد و بـدون مقدمـه 
و  شـدن  مسـتحکم  اسـت.  شـده  وارد 
افغانسـتان  در  دموکراسـی  گرفتـِن  ریشـه 
اسـت.  نیازمنـد  دموکراتیـک  ادبیـاِت  بـه 
ادبیـات  را  افغانسـتان  عمومـی  فضـای 
کـرده  اشـغال  دموکراسـی  علیـه  متنفرانـه 
اسـت. ایـن ادبیـات بیـش از آن کـه از سـِر 
دموکراسـی  درِک  عـدم  از  باشـد،  فهـم 
هواخواهانـۀ  مباحـِث  می شـود.  ناشـی 
دموکراسـی چـون مانـع دموکراسـی، عـدم 
شـکل گیری طبقـۀ متوسـطه بـرای حمایت 
از دموکراسـی و غیـره، اکثـراً مباحثی سـت 
کـه  کشـورهایی  فکـری  فضـای  در  کـه 
تجربـۀ دموکراسـی دارنـد، مطـرح گردیده 
و بـرای ما راهگشـا نیسـت. طبقۀ متوسـط 
کـه فکـر ضـد دموکراتیـک داشـته باشـد، 
حامی دموکراسـی بـوده نمی توانـد. چالش 
از  بیـش  سـرزمین  ایـن  در  دموکراسـی 
معرفت شناسـی  بحـران  و  چالـش  همـه، 
کوشـش  این جـا  اسـت.  دموکراسـی 
و  معرفت شناسـی  ریشـه های  بـه  می کنـم 
سرچشـمه های فکری یـی کـه دموکراسـی 

کنـم.  اشـاره  می شـود،  تغذیـه  آن  از 
و  سرچشـمه ها  از  دموکراسـی  هرچنـد 
جریان هـای فکـری گوناگـون آِب حیـات 
می رسـد سـنگ  نظـر  بـه  ولـی  می گیـرد، 
دولت هـای  شـکل گیری  نظـرِی  بنـای 
غـرب،  سیاسـی  فلسـفۀ  در  دموکراتیـک 
قـرارداد  اصحـاب  اندیشـۀ  بـه  منـوط 
اجتماعـی اسـت. در ذیـل بـه اندیشـه های 
سیاسـی اصحاب قرارداد اجتماعی، سـپس 
مسـالۀ سـازگاری آن ها در افغانسـتان اشاره 

 . می کنیـم
قرارداد اجتماعی 

تومـاس هابـز بـا نوشـتن کتـاب “لویاتان” 
در تاریـخ فلسـفۀ سیاسـی جایگاهی بلندی 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. به نظر 
هابـز، تـا زمانـی که دولت تأسـیس نشـده 
بـود، هیچ گونـه نظـم و قانونـی بـر رفتـار 
انسـان حاکـم نبـوده. او ایـن وضعیـت را 
هابـز،  نظـر  از  می نامـد.  طبیعـی”  “وضـع 
دایمـی،  ناامنـی  وضعیـِت  طبیعـی  وضـع 
جنـگ بی پایـان و سـوءظِن دایمـی اسـت. 
یعنـی انسـان گـرِگ انسـان اسـت و جنگ 

همـه علیـه  همـه جریـان دارد. “اکنون آشـکار اسـت 
زمانـی کـه یـک قدرِت مشـترک وجود نداشـته باشـد 
حالتـی  در  مـردم  برنـد،  آن حسـاب  از  آدمیـان  کـه 
زنده گـی می کننـد کـه حالت جنـگ خوانده می شـود، 
و در چنیـن وضعـی جنـِگ همـه بـر ضـد همـه پدید 
خواهـد آمـد... در چنین وضعی محلی بـرای صناعت 
وجـود نـدارد،... هیـچ فرهنگی روی زمیـن پدید نمی 
آیـد... نـه هنـری وجود خواهد داشـت و نـه کتابی، و 
نـه اجتماعـی؛ و بدتـر از همـه، هـراس دایـم از خطر 
مـرِگ خشـونت آمیز همـواره در دل او خواهـد بـود؛ 
ددمنشـانه  و  تنهـا و مسـکنت بار  آدمـی،  زنده  گـی  و 
و کوتـاه خواهـد بـود. )خداونـدان اندیشـۀ سیاسـی، 

جونـز،722( توماس  ویلیـام 
 انسـان بـه کمـک و یـاری عقـل، از وضـع طبیعـی 
عبـور کـرده و بـا بسـتن قـرارداد اجتماعـی، دولت را 
تشـکیل می دهـد. قـرارداد اجتماعـی هابز چنین بسـته 

می شـود کـه “گویـی هرکـس بـه دیگـری گفـت مـن 
حـِق حکمرانـی خـود را به این مـرد یا به ایـن مجمع 
مـردان وامی گـذارم و او یـا آن هـا را مجـاز می گردانم 
بـه این شـرط که تـو هم حِق خـود را بـه او واگذاری 
و همـه اقدامـاِت او را ماننـد من مجاز بدانـی.” )تاریخ 
از  عالـم،244(  فلسـفۀ سیاسـی غـرب، عبدالرحمـان 
آن جایـی که کـه طرف قـرارداد هابز حاکم نیسـت، به 
طـور اتوماتیـک بـا بسـتن این قـرارداد، دولـت مطلقه 
تعبیـر  لویاتـان  بـه  آن  از  هابـز  کـه  می گیـرد  شـکل 

می کنـد. 
جـان الک کـه مشـهور بـه پدر لیبرالیسـم اسـت، یکی 
دیگـر از اندیشـمندان اصحـاب قـرارداد اجتماعـی به 
شـمار مـی رود. اندیشـه های سیاسـی الک در کتابـی 
“دو رسـاله در بـاب حکومـت مدنـی” وی درج شـده 
اسـت. الک نیـز فلسـفۀ سیاسـی خـود را ماننـد هابـز 
از وضعیـت طبیعـی آغـاز می کنـد. امـا برخـالف هابز 
بدیـن بـاور اسـت کـه “وضـع طبیعـی، وضـع آزادی 
باشـد...  افسارگسـیخته گی  وضـع  نمی توانـد  اسـت، 

حکومـت  آن  بـر  کـه  دارد  قانونـی  طبیعـی  وضـع 
می کنـد و همـۀ افـراد را موظـف می سـازد، و عقـل 
کـه همـان قانـون طبیعـت اسـت، به همـۀ ابنای بشـر 
کـه با آن بـه مصلحـت می نشـینند، می آمـوزد که همه 
برابـر و مسـتقل اند و هیـچ کـس نبایـد بـه زنده گـی و 
تندرسـتی، آزادی و امـوال کسـی دیگـر صدمـه وارد 
کند. )خداوندان اندیشـۀ سیاسـی، ویلیـام جونز،811( 
امـا ایـن وضـع برابـر و آزادی تحـت لـوای قانـون 
طبیعـی، سـه کمبـودی مهـم نیـز داشـت: اول، قانـون 
نوشـته نبـود؛ دوم، قاضـی بی طـرف وجـود نداشـت؛ 
سـوم، قـوۀ اجراییـه وجـود نداشـت )تاریـخ فلسـفۀ 
سیاسـی غـرب، عبدالرحمـان عالـم،276( بـرای رفـع 
ایـن سـه کمبـود، بشـر بـا بسـتن قـرارداد اجتماعـی 
اقدام به تشـکیل جامعـۀ مدنی و دولت نمـود. قرارداد 
اجتماعـی الک برخالف هابز شـامل دو مرحله اسـت. 

مرحلـۀ  در 
اول، جامعـۀ مدنـی و در مرحلـۀ دوم دولـت تشـکیل 
می شـود. در یـک طرف قـرارداد اجتماعـی الک حاکم 
نیـز قـرار دارد؛ بدین سـان، حاکـم اقتـدار بی نهایت و 
مطلقـه نـدارد )همـان، 279(. پیامـد قـرارداد اجتماعی 

الک، ایجـاد دولـت مشـروطه اسـت. 
نـام  بـا نوشـتن کتابـی تحـت  نیـز  ژان ژاک روسـو 
قـرارداد  اندیشـمندان  ذیـل  در  اجتماعـی”  “قـرارداد 
وی  اندیشـه های  گرچنـد  می گیـرد.  جـا  اجتماعـی 
نظـر  دارد. در  هابـز  بـا الک و  فـراوان  فاصله هـای  
روسـو، وضـع طبیعی وضعیت آزادی و برابری اسـت. 
“انسـان آزاد زاده می شـود ولـی در همـه جـا در بنـد 
اسـت” امـا در اثـر افزایش نفـوس و پیدایـش مالکیت 
و  اجتماعـی  قـرارداد  بـا عقـد  انسـان ها  خصوصـی، 
تشـکیل دولـت در پـی بازگشـت بـه وضـع طبیعی یا 
رسـیدن بـه همـان آزادی و برابـری اولیـه انـد. یعنـی 
در قـرارداد اجتماعـی روسـو، دولت مطلـوب، دولتی 
اسـت کـه بایـد آزادی و برابـری اولیـه را تأمیـن کند. 

چنیـن معجزه یـی بـا برقـراری حاکمیـت قانـون کـه 
ناشـی از ارادۀ عمومـی باشـد، امکان پذیر می شـود. از 
این سـبب، روسـو طـرف دار دموکراسـی های کوچک 

)همـان،3348-389(  اسـت. 
تیـوری قـرارداد اجتماعـی، دولـت را امـری تصنعـی 
و سـاختۀ ارادۀ انسـان می دانـد کـه در مقابـِل تیـوری 
طبیعـی و الهـی دولـت قـرار می گیـرد. بر اسـاِس این 
تیـوری نظـم، قانـون و دولت را بشـر سـاخته اسـت. 
دولت و قانون امری قدسـی نیسـت؛ بلکه سـاختۀ بشر 
اسـت و انسـان می توانـد بـه مـرور زمـان آن را تغییـر 
و تبدیـل کنـد. مفهـوم قـرارداد اجتماعـی راه را برای 
رسـیدن بـه حکومت هـای دموکراتیک همـوار می کند. 
زیـرا دموکراسـی چیز نیسـت جز حکومـت و قانونی 
کـه بـه وسـیلۀ مـردم سـاخته شـده اسـت و زمانی که 
قانونی دسـت وپا گیر شـود و یا حاکمی مسـتبد شـود، 

مـردم می تواننـد تغییرشـان دهـد. مشـروعیت حاکـم 
ناشـی از مردم اسـت و حاکم در مقابل مردم مسـوول 
اسـت. قـرارداد اجتماعـی ریشـه های معرفت شناسـی 
دموکراسـی اسـت، درخـت دموکراسـی از این فلسـفه 
اجتماعـی،  قـرارداد  می گیـرد.  حیـات  آِب  سیاسـی 
مشـروعیت آسـمانی و الهـی را زمینـی می کنـد و در 
مقابـل تیـوری قـرارداد اجتماعـی تیوری الهـی دولت 

قـرار می گیـرد. 
تیوری الهی دولت 

دولـت  دولـت،  الهـی  خاسـتگاه  نظریـۀ  اسـاس  بـر 
آفریـدۀ خداونـد اسـت. خداونـد دولـت را مقـدر و 
مسـتقر کـرده اسـت. شـاه نایـب و نمایندۀ خداسـت، 
حرمـت  را  او  و  کننـد  اطاعـت  او  از  بایـد  مـردم  و 
گزارنـد. در ایـن جهـان هیچ کـس فراتـر از فرمانـروا 
او  اعمـال  همـۀ  و  اسـت،  قانـون  او  فرمـاِن  نیسـت. 
به حـق اسـت. سـرپیچی از فرمـان فرمانـروا، مخالفت 
بـا ارادۀ الهـی اسـت، جنایـت و گناه اسـت. )بنیادهای 
علـم سیاسـت، عبدالرحمـان عالـم، 163( از نظـر دین 
مبیـن اسـالم نیز دولت خاسـتگاهی الهـی دارد. 
از آیـات متعـدد قـرآن کریـم به خوبـی آشـکار 
می شـود کـه “منشـای دولـت و حکومـت در 
ابتـدای امر بر اسـاس دسـتور و وحـی خدواند 
بـوده اسـت)همان،165( از لحـاظ تاریخـی نیز 
“سـرزمین حجـاز کـه دیـن اسـالم در آن جـا 
و  اسـالم  پیدایـش  از  پیـش  گرفـت،  شـکل 
تأسـیس اجتمـاع مدینه، فاقد دولت بود. سـامان 
سیاسـی و اجتماعـی در قالب قبیله شـکل بندی 
شـده بـود. ایـن منطقـه کـه منطقه یـی بیابانی و 
حایـل بیـن امپراتـوری روم و شاهنشـاهی ایران 
بـود، زیـر نفـوذ موثـر هیچ یـک از دولت هـای 
مجاور قرار نداشـت. )اندیشـۀ سیاسـی در ایران 

و اسـالم، کمـال پـوالدی،46(
در یـک مقایسـۀ کوتـاه چنیـن می تـوان نتیجـه 
گرفـت که بر اسـاس تیوری قـرارداد اجتماعی؛ 
انسـان در وضـع طبیعـی یعنـی وضعیـِت جنِگ 
همـه علیـه همـه بـه سـر می بـرد و بـه کمـک 
بـا عقـد قـرارداد اجتماعـی؛  و هدایـت عقـل 
دولـت، قانـون و نظـم اجتماعی را ایجـاد کرده 
اسـت. پـس دولت و قانـون، امِر الهی و قدسـی 
نیسـت و هـر زمـان که بشـر بخواهـد، می تواند 
تغییـر دهـد. در تیـوری الهـی ـ اسـالمی دولت 
نیـز بشـر ابتـدا در وضـع طبیعی به سـر می برد، 
بـه اصطـالح هابزی، انسـان گـرِگ انسـان بود. 
جزیره العـرب قبـل از تشـکیل دولـت اسـالمی، 
وضعیتـی همانند توصیف وضـع طبیعی هابز را 
داشـت. نجـات بشـر از زنده گـی جزیره العـرب 
فرسـتادن  بـا  و  خداونـد  یـاری  و  کمـک  بـه 
امکان پذیـر  )ص(  محمـد  حضـرت  پیامبـرش 
می شـود. در نتیجـه، دولـت و قانـون آسـمانی 
و الهـی اسـت، سـاختۀ دسـت بشـر نیسـت، و 
بشـر در تغییـر و تبدیـل آن دسـِت بـاال نـدارد. 
بـر اسـاس نظریـۀ قـرارداد اجتماعی، انسـان از 
وضعیـت طبیعی و افسارگسـیخته گی به هدایت 
عقـِل خویـش نجـات یافـت؛ پس عقـل هادی 
و راهنمـای بشـر اسـت. امـا بـر اسـاس تیوری 
افسارگسـیخته گی  وضعیـت  اسـالمی   – الهـی 
جزیره العـرب بـه هدایـت خداونـد )ج( پایـان 
یافتـه و بـه لطـف ایـزد منان، نظـم و قانـون بر 
بشـر فرسـتاده شـده اسـت. قـرارداد اجتماعـی، 
پایـه و سـتوِن اصلـِی نظام هـای دموکراتیـک را 
شـکل می دهـد؛ پایه هایـی کـه انسـان سـاخته 
اسـت و انسـان می توانـد آن را تغییـر و تبدیـل 
و  قانـون  اسـالمی   – الهـی  تیـوری  امـا  کنـد. 

دولـت را زادۀ امـر قدسـی می دانـد.
 بـه نظـر می رسـد دموکراسـی در کشـورهای 
جهـان اسـالم از جملـه افغانسـتان  بـدون پایـه 
و ریشـه اسـت و خطـر انهـدام و فروپاشـی آن فراوان 
و  اسـالمی  بـه کشـورهای  دموکراسـی  اسـت. ورود 
تلفیـق دموکراسـی بـا نظام های سیاسـی اسـالم به نظر 
می رسـد یـک ازدواج و تلفیـِق اجبـاری اسـت. حـال 
آن کـه پیـش از ورد عملـی دموکراسـی، بایـد مباحـث 
و راه حـِل تئوریـک و پاسـخ نظـرِی آن آمـاده می شـد. 
زیـرا عملـی کـه پشـتوانۀ تیوریـِک مسـتحکم نداشـته 
باشـد، منجـر بـه نتیجـۀ شـایان نمی شـود. متأسـفانه 
دموکراسـی در افغانسـتان پایه های تئوریکِی مسـتحکم 
نـدارد و خطـر انهـدام آن بسـیار اسـت. در جامعـه و 
میـان مـردم به خوبـی فهمیده می شـود که دموکراسـی 

غریـب اسـت و خریـدار ندارد
. پایـداری دموکراسـی در کشـور، نیـاز بـه پشـتوانۀ 
تئوریِک مسـتحکم دارد؛ امری که در ورود دموکراسـی 

به افغانسـتان به فراموشـی سـپرده شـده اسـت.
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نقد و به ویژه نقد ادبی از دیرباز در حوزۀ زبان و ادب 
متأسفانه  و  نداشته  به سامانی  چندان  اوضاع  پارسی، 
کمی  رشد  همپای  آمده،  پیش  زمانی  لحاظ  به  هرچه 
آن چه در تصور عمومی نقد نامیده می شود، رشد کیفی 
خاصی مشاهده نمی شود و آن چه زیر عنوان نقد ادبی 
ادبی  از نشریه های وزین  جدی، در گذشته در برخی 
گونۀ  به  امروزی  نشریاِت  در  کماکان  بودیم؛  شاهد 
با  سو،  دیگر  از  اما  است  مشاهده  قابل  انگشت شمار 
هفته نامه هایی  گاه  و  روزنامه ها  روزافزوِن  وجود رشد 
به  را  خود  فضای  از  توجهی  قابل  بخش  اغلب  که 
ادبیات و نقد ادبی اختصاص داده اند و هم چنین فضای 
انتشار  امکان  از  نامحدود  حجمی  که  انترنت  مجازی 
نقد ادبی را فراهم آورده است، در میان خیل آن چه در 
این سال ها به عنوان نقد ادبی شاهد هستیم، نمونه های 
چنان  اند،  محدود  بسیار  تأمل  قابل  و  اعتنا  خور  در 
که به جرأت می توان گفت بخش اعظم چنین مطالبی 
از سر سوءتفاهم، نقد نامیده می شوند و اگر بخواهیم 
یا  مرور  یک  کنیم،  پیدا  آن ها  برای  نامی  واقع بینانه 
نوشته هایی   برای چنین  عنوان  مناسب ترین  اثر  معرفی 
است. هرچند که این  سنخ یادداشت ها )مرور و معرفی 
کتاب به شکلی کوتاه( نیز خود دارای ساختار و الگویی 

هستند که در بیشتر این یادداشت ها رعایت نمی شود.
گاه شاهد هستیم که نویسنده گانی که در عرصۀ داستان  
چند  ندارند،  تبحری  نقد نویسی  در  و  می کنند  کار 
می نویسند؛  دیگر  نویسنده یی  کتاب  دربارۀ  پاراگراف 
یادداشتی که به نوبه خود در زمانی که خود اثری تازه 
منتشر می کنند با یادداشتی تاییدآمیز توسط آن دوست 
نویسنده پاسخ داده می شود. هرچند در این میان، برخی 
از نویسنده گان برای حمایت از ادبیات مهجور داستانی 
معاصر پا به میدان گذاشته  باشند؛ اما باید توجه داشت 
که حمایت از ادبیات و یا نویسنده گان جوان، نقدهای 
آگاهانه و منصفانه را می طلبد و رعایت انصاف همیشه 

تعریف و تمجید از سوژه ها نیست.
این گونه مشکل از زمانی آغاز شد که وب سایت های 
شخصی در فضای مجازی این امکان را به وجود آوردند 
تا هر نوشته بدون بررسی کیفی، به راحتی امکان انتشار 
پاره یی  در  نیز  جدی تر  ادبی  سایت های  باشد.  داشته 
موارد، به دلیل عدم بنیۀ مالی یا نداشتن تیمی حرفه یی 
را  ناچار رویکرد سهل گیرانه یی  به  مطالب،  تهیه  برای 
در انتخاب مطالب در پیش گرفتند و برایند این شرایط 
یادداشت های  برخی  شد  باعث  مجازی،  فضای  در 

احساسی یا چند اشارۀ کلی گویانه آن هم محدود به 

ن  مضمو
به  نقد  اثر، 

این  آید.  شمار 
ویژۀ  مساله صرفًا 

مجازی  فضای 
از  پاره یی  در  نبود، 

به خصوص  نشریات 
رسمی  و  اسم  که  آن ها 

در  نوشتن  )تا  ندارند 
نه  و  باشد  اعتباری  آن ها 

حق تالیفی پرداخت می کنند 
باکیفیت  مطالب  انتظار  که 

وضوح  به  باشند(،  داشته  را 
این  که  است؛ چرا  مشاهده  قابل 

نشریات وابسته اند به مطالب رسیده 
یا دوستانه و نه حاصل سفارش به منتقدی حرفه یی.

فارغ از سطح کیفی نقدها، در موارد بسیاری شاهدیم 
یا  بر اساس روابط دوستانه  نویسنده گان  از  که برخی 
)گاهی هم( خصمانه، به میدان آمده و اگر در گذشته 
از کسی تعریفی شنیده اند یا انتقادی تند، می کوشند به 
همان شکل پاسخ  گویند یا مهر و محبت نویسنده گان 

را که چشم به عنایت دوستان دوخته اند، تالفی کنند.
این  درون متنی  واقع  در  و  فنی  کیفیت  از  صرف نظر 
نقدها، باید به مسایل برون متنی آن ها نیز اشاره داشت. 

بده  بستان  نوع  یک  امروز  ادبی  فضای  در  متاسفانه 
می توان  مختلف  انحای  به  که  است  حاکم  دوستانه 
بازتاب آن را در نوشته ها و نقدهای ادبی دید. در واقع 
در غیاب منتقدان حرفه یی، بسیاری از نویسنده گان به 
شده  منتشر  آثار  دربارۀ  نوشتن  وظیفۀ  ذوقی  شکلی 
کیفی  از سطح  فارغ  ـ  بنابرین  گرفته اند.  برعهده  را 
این  که  شاهدیم  بسیاری  موارد  در  ـ  نقدها  این 
گاهی  یا  دوستانه  روابط  اساس  بر  نویسنده گان 
گذشته  در  اگر  و  آمده  میدان  به  هم خصمانه، 
تندی،  انتقادی  یا  شنیده اند  تعریفی  کسی  از 
البته  می کوشند به همان شکل پاسخ  گویند. 
در این میان، بازار تکه و پاره کردن تعریف 
و تعارف داغ تر است. عمدۀ این نقدها نیز 
یا در فضای مجازی یا در همان نشریاتی 
که چون حق تالیفی پرداخت نمی کنند 
رسیده  مطالب  به  تنها  به  اند  ناچار 
بنابرین،  اکتفا کنند، منتشر می شود. 
شاهد  که  مواردی  اند  فراوان 
دربارۀ  متعددی  مطالب  انتشار 
یک اثر متوسط یا زیر متوسط 
از  نویسنده اش  که  هستیم 
عمومی  روابط  و  مناسبات 
ادبی  فضای  در  خوبی 
برخوردار است و اما در 
نویسندۀ   حال،  همان 
دیگری که اثر بهتری 
در  چون  کرده،  ارایه 
به دور  و  خلوت خود 
از این روابط کار می کند، اثرش مهجور مانده یا بازتابی 
متناسب با ارزش واقعی خود پیدا نمی کند. البته ماجرا 
مفصل تر از این است و از جنبه های دیگر نیز برخوردار 
نکته  این  ذکر  با  را  بحث  که  مجبوریم  ما  اما  است، 
یک  نیازمند  به شدت  روزگار  این  در  ادبی  »نقد  که 

آسیب شناسی جدی  است«؛ تمام کنیم.

منبع: تبیان

بسیار به شگفتی اندر شدم آن گاه که دیدم نویسنده 
در  را  هفتاد سال عمرش  از  نیمی  که  مترجمی  و 
و  پُرخواننده  کتاب های  برگرداِن  و  برگردانی  کاِر 
رمان های برگزیدۀ دنیا گذرانده است، نگاه ساده و 

نه ژرف به واژه ها و زبان داشته  است.
و  نیست  »هزارتو«  »هزارخانه«،  که  است  آشکار 
»هزارتو«  را  »هزارخانه«  اگر  »هراس«.  »اختناق«، 
که  را  »چهارخانه«  چون  واژه هایی  پس  بدانیم، 
در پارسی شطرنجی هم گفته  شده  است، می توان 

»چهارتو« گفت. 
بگذریم،  زبانی  از چندوچوِن گویش های  اگر هم 
مگر در جایی از قلمرو پارسی »اختناق« را »هراس« 

هم گفته اند؟
اما همۀ  باشد،  اختناق هراسی  شاید در گلوگیری 
اختناق را نمی توان هراس نامید و هراس را اختناق. 

وز خموشی اختناق است و سقم
موالنای بلخ

دل هم رمیده است زما از هراِس ما
بیدل

هرگز از مرگ نهراسیده ام

اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود
هراس من -باری- همه از مردن در سرزمینی ست

که مزد گورکن
از آزادی آدمی 
افزون تر باشد
احمد شاملو

گفتنی می دانم که نقش مترجمان در دگرگونی های 
ساختاری و نوشتاری زبان تا آن جاست که امروز 
ترجمه  دوران  پای  رِد  ایرانی  متن های  همۀ  در 
قاعدۀ  و  دستور  مترجمان  گاه  یافت.  می توان  را 
متن های  به  بنیادی  بی هیچ  را  بیگانه  زبان های 
در  راه  رفته رفته  که  آورده اند  پارسی  نوشتاری 
گویش و گفتار مردم باز کرده  است. اثراِت عصر 
ترجمه از زبان های اروپایی نه تنها در کاربرِد فعل 
و به ویژه فعِل کمکِی »داشتن« روشن است، که گاه 
ایران  پارسِی  و شکل گیرِی جمله های  در ساخت 

نیز قابل مالحظه می تواند باشد.

همگون نگاری  که  دوستانی  برخالِف  به من 
که  دارم  باور  می گزارند،  ارج  را  ایران  شیوۀ 
نویسنده گان  انجمن  درست نگارِی  پیشنهاِد  منطِق 

این  است.  ایران  فرهنگستان  از  رساتر  افغانستان 
موضوع را جدا از چندوچوِن تولید و آفرینش ادبی 
در ایران و افغانستان که قابِل مقایسه هم نیست، در 

نظر باید داشت.
در  ماجراجویانی  ماننِد  ایران،  در  هم  کسانی  اگر 
افغانستان، دری را جدا از پارسی می دانند و نیازمنِد 
برگردانی و ترجمانی؛ نخست باید سری به شیراز 
با  را  سعدی  شعرهای  و  حافظ  غزل های  بزنند، 
گلستان و بوستان ترجمه کنند، تا نوبت برسد به 

سمرقند و بلخ.
هزار بلبِل دستانــــسرای عاشق را

بباید از تو سخن گفتِن دری آموخت
سعدی

ز شعر دلکِش حافظ کســی شود آگه
که لطِف طبع و سخن گفتِن دری داند

حافظ

صفاِت روی او آســان بود مرا گفــتن
گهی به لفِظ دری و گهی به شعِر دری

سوزنی سمرقندی

من آنم که در پای خوکان نریزم
مر این قیــــمتی ُدِر لفِظ دری را

ناصر خسرو بلخی

ماننِد  زبان است و  پارسِی دری فقط و فقط یک 
گوناگوِن  گویش های  دارای  دنیا  زبان های  همۀ 

محلی. آن گونه که بوعلی سینا گفته است:
»...که باید مر خادمان مجلِس وی را کتابی تصنیف 

کنم به پارسِی دری.«
و فردوسی:

بفرمود تا پارسِی دری
نبشتند کوتاه شد داوری

خوشحال خان ختک شاعر مشهور زبان پشتو هم 
بارها از زبان پارسِی دری یادی کرده  است: 

آفرین ای ختک به نظم دری
پیش ارباب فضل منظوری

و:
په پارسی ژبه که نور تر ما بهتر دی

په پشــــتو ژبه می مغواره مـــثال 

ردی پارسِی 
عزیزاهلل ایما

بدنقدکنی،
بدنقد

میکنم!
ACKU



محمداکرام اندیشمند
به  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  تأمین  که  حالی  در 
عوامِل مختلف برمی گردد، اما دو عامِل مهم در این 
میان نقش اساسی و تعیین کننده دارند. تحقق هیچ کدام 
از این دو عامل، از وظایف و مأموریت های امریکا و 
افغانستان نیست و   کشورهای خارجی حامِی دولت 
فقط مسوولیِت آن را دولت افغانستان به دوش دارد 
که بدون آن، جنگ و بی ثباتی هیچ گاه پایان نمی یابد:

و  پاسخ گو  سالم،  حکومت داری  و  حکومت  1ـ 
به  قانون مدار، عدالت محور و متعهد  از فساد،  عاری 
توسعۀ پایدار در عرصه های مختلِف حیات اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛
2ـ حل اختالفات و منازعات مختلف با پاکستان در 
توافق و تعامل متقابل، به ویژه حل منازعۀ دیورند و 

دست برداشتن از ادعای ارضی بر پاکستان. 
وقتی دولت و حکومت در افغانستان آلوده به فساد 
مجری  جای  به  حاکمانش  و  دولت مداران  و  باشد 
قانون، ناقض قانون باشند و عملکرد و اجراآت شان 
تبعیض  و  بی عدالتی  با  عدالت  و  انصاف  جای  به 
همراه باشد؛ صلح و ثبات، امنیت و آرامش در جامعه 

و کشور محقق نمی شود.
فراموش نباید کرد که صلح و ثبات تنها نبود و غیبت 
جنگ نیست، هر چند که در افغانستان جنگ نه غایب 
که همیشه حاضر و موجود است. صلح و امنیت، با 
حضور و تحقِق عدالت و قانون و یا حاکمیت قانون 
تأمین می شود. فقط در سایۀ قانونیت و عدالت است 
امنیت  احساس  کشوری  و  جامعه  هر  در  مردم  که 
و صلح  ثبات  چتر  در  را  و خود  می کنند  آرامش  و 
و  احساس  این  مردم  و  نباشد  چنین  اگر  می بینند. 
امتنان را نداشته باشند، ثبات و صلحی در کار نیست. 
و  متضمِن صلح  و  مستلزم  و عدالت  قانونیت  وقتی 
ثبات است، مجری و مسووِل اجرای قانون و عدالت 
کیست؟ پاسخ این پرسش را حتا کودکاِن جامعه هم 
می دانند که مجری قانون و عدالت در افغانستان و هر 
اما  است.  و حکومت  دولت  دیگر،  کشور  و  جامعه 
اگر دولت و حکومت به جای اجرای قانون و تطبیق 
عدالت، ناقض قانون، مجری بی عدالتی و عامل فساد 
می یابد؟  تحقق  ثبات  و  صلح  جامعه،  در  آیا  باشد، 
آیا مردم در حیات فردی و اجتماعِی خود احساس 

آرامش و امنیت می کنند؟ 

تا زمانی که در افغانستان حکومت و حکومت داری 
جای  فساد،  از  عاری  و  قانون مدار  پاسخگو،  سالم، 
فساد  انواع  به  آلوده  حکومت دارِی  و  حکومت 
هرگونه  نمی شود.  محقق  ثبات  و  صلح  نگیرد،  را 
حمالت انتحارِی گروه تروریستی طالب و هر گروه 
رابطه  حکومت  و  دولت  فساد  با  دیگر،  تروریستی 
دارد. این فساد در دولت و حکومت است که موجب 
نفوذ تروریست ها و انجام عملیات آن ها به خصوص 

در پایتخت و مراکز والیات می شود. 
از  دیگر  یکی  پاکستان،  با  اختالف و مشکالت  حل 
عوامل اصلی و تعیین کنندۀ صلح و ثبات در افغانستان 
است. این تفکر و باور که افغانستان همچنان می تواند 
با ادامۀ ادعای ارضی بر سر دیورند، همکاری و توافق 
پاکستان را در جهت صلح و ثبات افغانستان کسب 
آیا  است.  و غلط  نادرست  باورِ  و  اندیشه   کند، یک 
باشد  باور می تواند وجود  تفکر و  این  از  احمقانه تر 
که از یک طرف بر بیشتر از نیِم خاِک پاکستان ادعای 
ارضی کرد و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی پاکستان 
را به حیث ششمین قدرت اتومی جهان با این ادعا 
مورد تهدید قرار داد، و باز از پاکستان توقع داشت که 
به جای بی ثبات سازی و جنگ در افغانستان، با صلح 

و ثبات پایدار همکاری کند؟!

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1766   شنبه       4 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  15 رجب  المرجب  y 1437   23ا پر  یل   62016

حکمت دامنه ای 
افزایش روابط  کابلوف در مورد  آقای ضمیر  موضع گیرِی 
افغانستان که هر روز قربانی  با طالبان، برای مردم  روسیه 
تروریسِم طالبانی می شوند، به شدت نگران کننده و تأسف بار 

است.
آقای کابلوف در مقام مشاور حکومِت روسیه با تأکید اعالم 
می دارد که کشورش روابط خود را با طالبان افزایش داده 
است و دلیل آن را تقابل طالبان و داعش می نامد؛ شایعاتی 
افغانستان  پنجمی دروِن دولِت  که توسط مهره های ستون 
به شدت تبلیغ می گردد تا تروریسم طالبانی را توجیه نموده 

و پایگاه مشروعیت بخش برای آن سراغ نماید. 
تبانی  در  مشاور  عنوان  به  کابلوف  آقای  موضع گیری  اگر 
موضع گیری،  این  باشد،  دولت  درون  طالبانی  حلقات  با 
و  می گذارد  تأیید  ُمهر  انتحار  و  تروریسم  بر  ناخواسته 
رسمی  موقف  در  تاکنون  که  می کند،  تشویق  را  خشونت 
یک  موقف گیری  این  است.  نداشته  سابقه  روسیه  دولِت 
صفحۀ جدید را در روابط روسیه با افغانستان باز می نماید. 
در غیر آن، اگر این موضع آقای کابلوف بنا بر ملحوظات 

و تمایالت شخصی شان و یا تحت تأثیر مهره های حمایتی 
از طالبان بوده باشد، روابط 30 میلیون جمعیِت افغانستان 
که طی دو دهه گروگان اعماِل تروریستی چندهزار طالب 

می باشد را با کشور روسیه به شدت لطمه می زند.
امیدواریم که دولت روسیه به خاطر جلوگیری از مغشوش 
موقف  فوری تر  هرچه  افغانستان،  مردم  عامۀ  اذهان  شدن 
رسمِی خود را از طریق کاردار رسمی شان در کابل اعالم 

بدارد.
اظهارنظرهای آقای کابلوف در مورد تقابل طالب و داعش 
در افغانستان، هیچ منطِق سیاسی یی ندارد. طالب و داعش 
دو روی یک سکه می باشند که هر دو از سرچشمۀ ترور، 
از  و  می خورند  آب  خشونت  و  انتحار  انفجار،  وحشت، 
مراحل  در  اما  می شوند،  سازمان دهی  اطالعاتی  مرکز  یک 
تاکتیکی از نام های مختلف استفاده می شود تا عماًل اذهان 

عامه را مغشوش سازند و کار پروژۀ خود را پیش ببرند. 
می تواند  است،  پاکستان  استخبارات  طالبان،  در عقب  اگر 
آقای کابلوف پاسخ دهد که عقب جبهۀ داعش کی ها اند، 
از کجا تمویل می شوند، تجهیز می گردند، انتقال می یابند، 
و چرا این تقابل در مرزهای پاکستان صورت نمی گیرد که 

در شمال و زیر نام مستعار داعش با مردم ما جنگ دارند!
از جمله  داعش  و  طالبان  که  نمی داند  کابلوف  آقای  مگر 
توسط  قبل  سال ها  که  می باشند  استخباراتی  پروژه های 
سازمان های استخباراتی بزرگ تولید شده و به بهره برداری 

سپرده شده اند؟
آیا آقای کابلوف با این گونه مانورهای پُر از اشتباه و تحت 
تأثیِر حلقات طالبانی ستون پنجمی های داخل دولت، پروژۀ 

انتقال جنگ به شمال و آسیای میانه را تسریع نمی بخشد؟
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ابوبکر مجاهد
بررسی  منظور  به  هیأتی  که  می گوید  جمهوری  ریاست 
حملۀ مهاجمان انتحاری به ریاست دهم امنیت ملی )قطعۀ 

حفاظت از رجال برجسته( تعیین شده است. 
ریاست جمهوری همچنان می گوید که  معاون سخنگوی 
وزارت  امور،  اداره  نماینده گان  از  متشکل  که  هیأت  این 
امور داخله، ریاست امنیت ملی و دادستانی کل می باشد، 
را  آن  نتیجۀ  و  کرده  بررسی  را  حمله  این  مختلف  ابعاد 

به زودترین وقت با مردم و رسانه ها شریک می سازد.
مقامات امنیتی گفته اند که در حملۀ روز سه شنبه به ریاست 
حفاظت از رجال برجسته، نزدیک به  64 تن کشته و 347 

تن دیگر مجروح شدند.
مملو  موتر  انتقال  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  برخی 
از مواد انفجاری را تا چند قدمی ارگ ریاست جمهوری 
مالک  گفته اند،  هم  دیگر  برخی  و  خوانده  برانگیز  سوال 
مورد  باید  بود،  شده  پارک  آنجا  در  موتر  این  که  سرایی 

بازپرس قرار گیرد.
نعیم  حاجی  بسته گان  به  متعلق  سرای  این  می شود  گفته 
کوچی است که چندین مرتبه از طرف ریاست امنیت ملی 
به خاطر مسدودشدن آن عمل شده، اما صاحب این سرای 
کار  این  مانع  داشت،  دولت  داخل  در  که  نفوذی  نسبت 

مسووالن ریاست امنیت شد.
زهیر سعادت عضو مجلس نماینده گان  گفته که دانشجویان 
و کسانی که در داخل ریاست محافظت از رجال برجسته 
بی صدا  تفنگ های  توسط  انفجار  از  قبل  اند؛  کشته شده 

کشته شده  اند و بعداً انفجار صورت گرفته است.
از ضربات  نشانه هایی  افزوده که عالیم و  آقای سعادت 
مرمی توسط تفنگچه هایی که به صدا خفه کن مجهز بوده، 

در اجساد قربانیان ماموران امنیتی دیده می شود.
در این حال، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله، در پیوند 
به حمله تروریستی روز سه شنبه )31 حمل( در شهر کابل 
وظایف مسووالن درجه یک حوزه اول امنیتی را به حالت 

تعلیق در آورده است.

از سویی هم، مقام های امنیتی و دفاعی کشور تاکید می کنند 
که حمله تروریستی روز سه شنبه از بیرون مرز افغانستان 

طراحی و رهبری  شد است.
گفته می شود که این حمله توسط احمد ولی قندهاری و 
دوستش انجام شد؛ وی در سال 2013 به فرمان کرزی از 

زندان بگرام رها شد. 
با  هیأت  که  می گویند  جمهوری  ریاست  در  مسووالن 
صالحیت از نهادهای امنیتی و اداره امور ریاست جمهوری 
به خاطر بررسی ابعاد مختلف این حادثه تعیین شده است.

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری 
در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می  گوید: در رابطه به انفجار 
افتاد،  اتفاق  روز چهارشنبه که در ریاست رجال برجسته 
نماینده های  کشور،  امنیتی  نهادهای  از  باصالحیت  هیأتی 
وزارت دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی، دادستانی کل و 

اداره امور ریاست جمهوری تعیین شده است.
آقای مرتضوی افزود: این هیأت بررسی خود را آغاز کرده 
اند و نشست های با رییس جمهور و رییس اجرایی کشور 
داشتند.  هنوز بررسی های آنان، در مرحله ابتدایی قرار دارد 
و به زودترین فرصت این گزارش نهایی شده و نتیجه آن با 

مردم و رسانه ها شریک ساخته می شود.
نهادهای استخباراتی باید ظریفیت سازی شوند

دراین حال، غالم فاروق مجروح عضو مجلس نماینده گان  
می گوید: جنگ و جان فشانی نیروهای امنیتی کشور که در 
خط مقدم جبهه با دشمنان کشور قرار دارند، قابل تقدیر 

است.
دارد،  که وجود  اطالعاتی  اساس  به  افزود:  مجروح  آقای 
نبرد  میدان  در  جاری  سال  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
کشور  استخباراتی  نهاد  اما  اند،  داشته  خوبی  درخشش 

ضعیف عمل کرده اند.
افغاستان همیشه  این که در روازه های سرحدی  بیان  با  او 
که  موارد  تنها  می گوید:  نمی شوند،  بازرسی  و  استند  باز 
جلوگیری  کشور  به  انفجار  و  انتحار  ورود  از  می تواند 
جلوگیری کند، داشتن اطالعات و منابع استخباراتی است. 

به گفتۀ او، در افغانستان نیروهای استخباراتی فعال نیستند، 
فعال  حادثه  وقوع  از  پس  استخباراتی  و  کشفی  نیروهای 
و  می شوند  خاموش  دوباره  با  روز  چند  تا  اما،  می شوند 

همیشه فعال درمیدان کشفی نمی باشند. 
به گفتۀ او، در افغانستان 60درصد هزینه صرف نیروهای 
باید ظریفیت  استخبارات کشور  نیروهای  امنیتی می شود، 
دهشکت  گروه های  و سرچشمه  منابع  از  و  سازی شوند 
پیشرفته  تکنالوژی  با  هم چنان،  و  یابند  آگاهی  افگن 
استخباراتی  و  کشفی  عملیات های  در  فنی  و  اطالعاتی  

مجهز شوند.
از  همواره  افغانستان  کرد:  نشان  خاطر  مجروح  آقای 
مرزهای مشترک با همسایه ها زیان دیده است که حمالت 
انتحاری و ... اعمال دهشت افگنی از بیرون افغانستان طرح 

و اجرا کنند و خون مردم ما را می ریزانند. 
کم کاری نهادهای استخباراتی و ضعف  مدریت هم چنان 
به مسووالن درجه یک نهاد ارتباط دارد اما، در حال حاضر 
دو نهاد مهم امنیتی کشور، وزارت دفاع وریاست امنیت از 
برخی  تعیین  می شود و صالحیت  اداره  طرف سرپرستان 

ماموران شان را ندارند که نگران کننده است.
مجلس  به  امنیت  ریاست  و  دفاع  وزارت  نامزدان 

معرفی می شوند
آقای مجروح هم چنان افزود: به خاطر بهتر شدن انگیز کار 
به صورت  نماینده گان  مجلس  کاری،  امور  در  و جدیت 
و  دفاع  وزیر  که  اند  خواسته  ریاست جمهوری  از  مکرر 
رییس امنیت ر ابه مجلس جهت گرفتن رای معرفی کند، 
معرفی شوند  افراد  این  گذشته  هفته  در  که  بود  قرار  اما، 
که نشد، امیدوار استیم که در هفته آینده مسووالن این دو 
نهاد را جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کنند تا 

اوضاع بدتر از این آشفته  نشود.
رییس  سخنگوی  معاون  مرتضوی  حسین  شاه  هم چنان، 
جمهور، در مورد معرفی وزیر دفاع و رییس امنیت ملی به 
مجلس نماینده گان، گفت: در مورد معرفی رییس امنیت و 
وزیر دفاع صحبت ها با مجلس نماینده گان صورت گرفته 
و بین رهبران حکومت وحدت ملی هم چنان صحبت های 
شده، امید میرود که به زودترین وقت وزیر دفاع و رییس 
معرفی  مجلس نماینده گان  به  رای  گرفتن  جهت  امنیت 

شوند.

آیاموضعگیریکابلوفموقِفروسیهمیباشد؟

ریاست جمهوری:

حادثةسهشنبةخونینبررسیمیشود

نتیجةچندیندورهنشسِتصلح
دولت افغانستان:

جنگراباجنگپاسخمیدهیم
هارون مجیدی

پس از آن که چندین دور نشست های چهارجانبه برای آوردن صلح نتیجۀ 
مثبت نداد و گروه طالبان با رد این گفت وگوها هم چنان به حمالت خود 
امنیتی  نیروهای  تمامی  به  که  کرده  اعالم  افغانستان  دولت  دادند،  ادامه 

دستور داده شده تا پس از این به هیچ تروریستی رحم نکنند.
راه  از  جنگ  ختم  برای  آنان  اولویت  که  است  گفته  افغانستان  دولت 
داده  جنگ  با  جنگ  جواب  این،  از  پس  و  کرده  تغییر  صلح  مذاکرات 

خواهد شد.
دولت افغانستان می گوید که گروه های مخالف مسلح دولت برای اهداف 
و منافع دیگران در افغانستان می جنگند؛ اما حکومت از ارزش های ملی 

خود دفاع می کند.
پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که در کنار جنگ با گروه های 

مسلح مخالف دروازه های صلح را نیز باز گذاشته است.
سخنگویان  معاون  غورزنگ  تواب  و  فیصل  جاوید  مینه پال،  دواخان 
ملی   امنیت  شورای  سخنگوی  و  اجرایی  ریاست  و  جمهوری  ریاست 
افغانستان  دولت  که  گفتند  خبریی  کنفرانس  در  گذشته،  هفتۀ  پنج شنبۀ 
قبل از این به گفت وگو و مذاکره برای پایان جنگ در این کشور اولویت 
می داد، اما با توجه به ادامه حمالت تروریستی گروه های مخالف مسلح، 

تصمیم گرفته شده تا تمامی آنان سرکوب شوند.
آنان تأکید کردند، تا زمانی  که مراکز تمویل و تجهیز مخالفین در بیرون 
ادامه خواهد  برده نشود؛ تشنجات در کشور  بین  از  افغانستان  از خاک 

داشت.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این کنفرانس خبری 
گفت: »طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح به پیام های صلح خواهی 

ما با جنگ جواب داده اند و ما هم آماده ایم تا با جنگ جواب بدهیم«.
به گفتۀ او، به نیروهای امنیتی کشور دستور داده شده تا پس از این، با 

تمام قدرت گروه های شورشی را نابود کنند.
افغانستان،  حکومت  این بار  افزود:  اجرایی  ریاست  سخنگوی  معاون 
نیروهای امنیتی و مردم کشور متعهد هستند که باقاطعیت و جدیت تمام 

در برابر هراس افکنان از جمله گروه طالبان بجنگند.
به گفتۀ معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، طالبان 
به پیام صلح با خشونت پاسخ دادند و قسمی که تروریستان می خواهند و 
هنوز به این باور هستند که راه حل از طریق جنگ ممکن است، حکومت 

هم افغانستان به دفاع از مردم متعهد می باشد.
آقای فیصل یادآور گردید که ما آماده شده ایم و به نیروهای امنیتی دستور 
داده شده تا از تمام امکانات در هر مکان گروه های تروریستی را نیست 

و نابود کنند.
آقای فیصل بیان داشت: گروه های مخالف مسلح دولت برای اهداف و 
ملی  ارزش های  از  اما حکومت  می جنگند؛  افغانستان  در  دیگران  منافع 

خود دفاع می کند.
او تأکید کرد: "جواب جنگ را با جنگ می دهیم و در این جنگ برنده 

هستیم".
در این حال، دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این 
نشست با بیان این که براساس فیصله یی که در نشست چهار جانبه صلح 
صورت گرفته، گفته شده است که اگر گروه های مخالف مسلح دولت 
مذاکرات صلح را رد کنند، به ضد آن اقدام نظامی صورت می گیرد، او 
را روی  اقداماتی  پاکستان چه  که  منتظر هستیم  مورد  این  در  ما  گفت: 

دست می گیرد.
آقای مینه پال تأکید کرد: موقف ما در برابر دشمنان افغانستان این است 
که آنان دشمنان مردم افغانستان هستند و ما در برابرشان جنگ می کنیم 

تا سرکوب شان کنیم.
او یادآور گردید که حاال به پاکستان ارتباط دارد و عماًل می بیند که طالبان 
صلح نمی کنند و به جنگ ادامه می دهند، پس باید تعهدش را عملی کند.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری  با اشاره به حادثۀ مرگ بار حمله به 
ریاست محافظت از رجال برجسته، گفت: به قربانیان حادثۀ کابل کمک 

مالی صورت می گیرد.
هم چنان، تواب غورزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی نیز می گوید که 
از این پس، جنگ و حفاظت از جان و مال مردم در اولویت کاری دولت 

افغانستان قرار دارد.
این  از  پیش  افغانستان  "دولت  ملی:  امنیت  شورای  سخنگوی  گفتۀ  به 
امیدوار بود که مذاکرات مسالمت آمیز با مخالفان مسلح دولت، به ختم 
جنگ و برقرار شدن صلح در این کشور بی انجامد؛ اما مخالفان مسلح سر 

باز زدند و به خواست افغانستان جواب مثبت ندادند".
که  است  متعهد  افغانستان  "حکومت  کرد:  نشان  خاطر  غورزنگ  آقای 
دارد،  اولویت  جنگ  فعلی  وضعیت  در  ببرد،  پیش  به  را  صلح  پروسۀ 
این بار  داده اند.  جواب  سالح  با  صلح  صدای  به  طالبان  این که  به خاطر 
در  را  افغانستان  بین المللی،  متعهدین  و  گرفته  قاطع  تصمیم  حکومت 
جنگ  به  دشمنان،  مقابل  در  و  می کنند  کمک  نظامی  تجهیزات  بخش 

قاطع می پردازیم".
نیز در هنگام  افغانستان  از سویی هم، محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
عیادت از زخمی های حادثۀ حمله به ریاست حفاظت از رجال برجسته 
در کابل خطاب به طالبان گفت: انتقام خون هر شهروندی را که به ناحق 

ضایع می شود، می گیریم.
او خطاب به گروه های مخالف مسلح دولت گفت: »ما ارادۀ کشتار شما 

را نداشتیم، شما ما را مجبور ساختید«.
حکومت وحدت ملی افغانستان پیشتر برای رسیدن به صلح، نماینده گان 
چهار کشور افغانستان، پاکستان، امریکا و چین را گرد هم  آورد تا روی 

نقشۀ راه صلح کار کنند.
هم آهنگی  گروه  عنوان  به  آنان  از  که  کشور  چهار  این  نمایندهگان 
چهارجانبۀ صلح یاد می شود، در چهار نشست، نقشۀ راه صلح را نهایی 
کردند و به توافق رسیدند که دولت افغانستان، با گروه های مخالف مسلح 

دولت مستقیم بر سر صلح مذاکره کنند.
طالبان  شمول  به  دولت  مسلح  مخالف  گروه های  تمامی  از  گروه،  این 
اما شرکت در  بپیوندند. طالبان،  به مذاکرات مستقیم صلح  خواست که 
این مذاکرات را رد کردند و با آغاز سال 1395، عملیات بهاری خود را 

زیر نام »عمری« در سراسر کشور آغاز کردند.

دوعامِلاصلیوتعیینکنندۀصلحوثباتدرافغانستان
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ورزش

رییس ستاد مشترک ارتش عراق خطاب به همتای امریکایی خود تأکید کرد، 
آن یک  ریشه کنی  و  می کند  تهدید  را  داعش همه جهانیان  تروریستی  گروه 

ضرورت است.
سرلشکر ستاد عثمان الغانمی، رییس ستاد مشترک ارتش عراق دیروز در بغداد 
همتای امریکایی خود را به حضور پذیرفت که طی آن بر ضرورت تسریع 
در نابودی باندهای تروریستی داعش تأکید کرد، چرا که داعش تمام جهان 

را تهدید می کند.
دفتر  در  الغانمی،  ستاد  سرلشکر  است:  آمده  عراق  دفاع  وزارت  بیانیۀ  در 
خود جنرال جوزف دانفورد، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا را به حضور 

پذیرفت که استیوارت جونز سفیر امریکا در بغداد هم حضور داشت.
صحنه  تحوالت  آخرین  جمله  از  متعدد  مسایل  طرف  دو  دیدار  این  طی 
استان های  باقی مانده  آزادسازی  و  داعش  تروریستی  باندهای  ضد  بر  جنگ 
االنبار، صالح الدین و عملیات آزادسازی استان نینوا و ادامه حمایت امریکا از 

نیروهای عراقی بررسی شد.
به مشارکت دو  ارتش عراق  آورده است که رییس ستاد مشترک  بیانیه  این 
طرف در حمالت هوایی به مواضع داعش اشاره کرد و گفت 50 درصد از 

مناطق آزاد شده به سبب این حمایت و پشیبانی بوده است.
به  ما همچنان  امریکا گفت  ارتش  بیانیه، رییس ستاد مشترک  این  اساس  بر 
حمایت از نیروهای عراقی و افزایش آن ادامه می دهیم، ما از نزدیک عملیات 
ارتش عراق را از طریق مشارکت در آن عملیات و دیدار مستمر با فرماندهان 

امنیتی زیر نظر داریم.
این مقام نظامی امریکا افزود: ما شاهد پیشرفت زیاد در سطح رزمی و کسب 
سطح  از  اطالع  برای  آموزشی  پایگاه های  از  دیدارها  و  هستیم  پیروزی ها 
هماهنگی  و  همکاری  ما  اصلی  هدف  دارد،  ادامه  عراقی  نیروهای  آماده گی 
برای آزادسازی شهر موصل است و نیازهای عراق را به دولت امریکا منتقل 

خواهیم کرد.

ناتو و روسیه در دیدار اخیر خود  پیمان آتالنتیک شمالی می گوید،  دبیرکل 
مسکو-بروکسل  روابط  در  مطرح  مسایل  در  طرفین«  عمیق  »اختالفات  به 

پرداختند.
شورای ناتو-روسیه روز گذشته با حضور 28 تن از نماینده گان ایتالف ناتو 
و آلکاسندر گروشکو، فرستادۀ مسکو در این ایتالف پس از دو سال وقفه از 
سال 2014 و وقوع بحران اوکرین و الحاق کریمه به روسیه تشکیل جلسه داد.
ینس استولتنبرگ، دبیرُکل ناتو پس از پایان این جلسه طی کنفرانسی خبری 
این نشست را جدی، صریح و خوب توصیف، اما خاطرنشان کرد: روسیه و 

ناتو اختالفات عمیق و پایداری با یک دیگر دارند.
راه حل هایی  بر  توافق  با  بسیاری  فاصلۀ  طرف  دو  کرد،  اذعان  استولتنبرگ 
مسألۀ  »در  دارند:  اوکراین  شرق  درگیر  مناطق  سر  بر  تنش ها  کاهش  جهت 
اوکراین اختالفات بسیار عمیقی بین دو طرف وجود دارد. طی این نشست، 
در  مسؤلیت های  و  خوانش ها  واقعیت ها،  سر  بر  که  یافتیم  در  دست کم  اما 
مسألۀ اوکراین اختالف نظر وجود دارد و عالوه بر آن طرفین بر اهمیت توافق 

مینسک واقف هستند.«
این در حالی است که روابط مسکو و بروکسل طی ماه های اخیر و پس از آغاز 

کمپین هوایی روسیه در سوریه افول دیگری را تجربه کرد.
گروشکو نیز پس از پایان این نشست تأکید کرد، تا زمانی که ناتو گامی واقعی 
روسیه  فدراسیون  مرزهای  نزدیکی  در  خود  نظامی  فعالیت های  کاهش  در 
برندارد، حضور در هرگونه مذاکرات جهت اعتمادسازی ممکن نخواهد بود.

او با اشاره به حادثۀ هفته گذشته بین جنگنده های روسی و ناو امریکایی در 
دریای بالتیک عنوان کرد: این اتفاق به این دلیل رخ داد که این موشک افکن 

امریکایی در نزدیکی کالینینگراد در حرکت بود.

ننگیالی عثمانی
   در نخست لطف کرده خود را معرفی کنید؟

ــال  ــازده س ــدت ی ــودو م ــی ج ــم مل ــو تی ــی عض ــم فضل عبدالفهی
ــه  ــا اســدی ب ــتاد ذکری ــته را تحــت نظــر اس ــن رش ــه ای می شــود ک
پیــش می بــرم در ســال 2010 موفــق بــه کســپ عضویــت تیــم ملــی 

کشــور شــدم.

   در مــورد دســت آوردهای تــان بگویــد تــا بــه حــال چــه 
دســت آوردهــای داشــته ایــد؟

در ســال 2011 در مســابقات جنــوی آســیا اشــتراک کــردم و توانســتم 
ــال  ــان در س ــم، همچن ــن مســابقات کســپ کن ــز را در ای ــدال برن م
ــدال  ــه م ــز ب ــال نی ــوب نیپ ــوی آســیا در جن 2014 در مســابقات جن
ــور  ــه در کش ــیا ک ــک آس ــابقات المپی ــم، در مس ــت یافت ــز دس برن
ــه دســت  ــم را ب ــام هفت ــز توانســتم مق ــود نی ــا برگــزار شــده ب کوری
آورم و در وزن 66 کیلــو گــرام در افغانســتان قهرمــان هســتم یــازده 
مــدال طــال یــک نقــره از افغانســتان جــزء دســت آوردهایــم اســت و 

یــک دیپلــوم افتخــاری دیگــر از خــارج از افغانســتان.

ــه  ــخصی گفت ــه ش ــه چگون ــان ب ــما قهرم ــاور ش ــه ب    ب
؟ د می شــو

یــک قهرمــان بایــد همیشــه متجــه تمرینــات خــود باشــد و دســت 
آوردهــای خــود را حفــظ کنــد همچنــان در اجتمــاع تقــوا پیشــه کنــد 
و الگویــی باشــد بــرای دیگــر. نکتــۀ دیگــری کــه بســیار مهــم اســت 
ــه مســابقه  ــه خــارج از کشــور ب ــی ورزشــکار ب اخــالق اســت وقت
ــد اخــالق  ــًا بای ــد بن مــی رود نماینــده گــی از تمــام مــردم اش می کن

نیکــو و شایســتۀ داشــته باشــد.

ــتفادۀ  ــه از ورزش اس ــانی ک ــرای کس ــان ب ــای ت    گفتنی ه
ــت؟ ــد، چیس ــوء می کن س

ورزش بــرای صحــت منــدی اســت نــه بــرای زد و خــورد و جنــگ 
ــت ورزش  ــالمتی اس ــام ورزش س ــدف و پی ــران ه ــا دیگ ــردن ب ک
نقــش بســیار اساســی و بــا اهمیــت در نشــاط و ســالمتی جامعــه دارد 
ــه ســوی ســالمتی و کارهــای نیــک ســوق  ــد جامعــه را ب و می توان

دهــد، اخــالق بایــد وســیلۀ اخــالق مــا باشــد نــه ســوء اســتفاده.

ــا چــه چالش هــا  ــاور شــما ورزشــکار افغانســتانی ب ــه ب    ب
و مشــکالتی روبــه رو اســت؟

متأســفانه دولــت توجــۀ جــدی روی ورزش و جوانــان نــدارد، آنــان 
ــا مشــکالت اقتصــادی روبــه رو هســتند. کشــورهای دیگــر بــاالی  ب
نیــروی جوانــان و بــه ویــژه جوانــان ورزش کار شــان ســرمایه گذاری 
ــه  ــوند و ن ــوی می ش ــت معن ــه حمای ــتان ن ــا در افغانس ــد ام می کنن
هــم مــادی ماهانــه بــرای ورزش کاران تیــم مــای 1000 افغانــی داده 
ــن از  ــد و ای ــی کن ــا نم ــان را اکتف ــۀ راه ش ــا کرای ــه حت ــود ک می ش

ــت. ــتان اس ــکار افغانس ــی ورزش ــده و اساس ــای عم چالش ه

   پیام تان برای جوانان کشور چیست؟
هــر جــوان بایــد بــه نیروهــای درونــی خــود اعتمــاد داشــته باشــد، 
و ایــن مســأله را بایــد بپذیــرد و درک کنــد کــه ایــن نیــروی درونــی 
ــه  ــد ب ــردد، بای ــی گ ــزرگ اجتماع ــول ب ــث تح ــد باع ــان می توان ش
هــر ورزشــی کــه عالقــه دارنــد ورزش کننــد بــرای ســالمتی خــود 
ــد و  ــه من ــروی حوصل ــد نی ــن کار می توانی ــا ای ــان ب ــۀ ش و جامع

ــد باشــید. ــرای اجتمــاع مفی ــد و ب ــرورش دهی اخالقــی خــود را پ
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باروت  و  تعصب  چاشنی  با  زنده گی  و  زمین  نابودی 
برتری جویی

امروز 3/اردیبهشت(، روز زمین است. روز یگانه سیاره یی 
که حیات و زیبایی را در آغوش مساعد و مهربان خود پرورش می دهد.

اما آیا گاهی فکر کرده ایم که ما برای این مادر و این بهشت هستی چه 
کرده ایم؟ 

خود را می ترکانیم و در زمین سیل خون جاری می کنیم و آنگاه حامیان 
می کنند!  افتخار  آن  به  و  می گیرند  را جشن  بی گناهان  شدن  کشته  ما 
دانش و آرامش را نابود می کنیم و سنگ جهالت بر سینه می کوبیم و در 
بستر این جهالت، سیاست مداران ما بی باکانه بر گرده گاه مردم سوار 

می شوند.
ظالم می شویم و مظلومیت را می پذیریم و سرانجام زیبایی و زنده گی را 

با چاشنی تعصب و باروت برتری جویی منفجر می کنیم!
آیا وقت تغییر فرا نرسیده است؛ اگر مفید نیستیم، کم از کم ویران گر و 

نابود کننده نباشیم؟
روز زمین خجسته باد!

رویین رهنوش

رسیدن به شهرت از طریق شعر، اتوپیای فروپاشی ادبیات و 
توهمی که در زیر پوست جریان ادبی ما شکل می گیرد و نه 
تنها نادیده گرفتن که به رشد آن هم دامن زده می شود. گذار از 
دوران تیرۀ طالبان به سوی یک مسیر جدید و تالش برای ایجاد یک نهضت 
جدید ادبی برای پُرکردن خالی ایجادشده در آن دوران-اگرچه در پارادایمی 
ارزنده ترین  و  جدی ترین  از  گردید-  ارایه  مختلف  جهات  از  تأثیرپذیری  با 
اتفاق های چنددهۀ اخیر در ادبیات افغانستان، به ویژه در شعر بوده است. پس از 
سقوط رژیم طالبان حلقه یی بیش تر متشکل از جوانان کوشیدند با اندیشه های 
فرم های  گفت  می توان  و  برخورد  شیوه،  و  شوند  ادبیات  کارزار  وارد  تازه 
گرفتند.  تجربه  به  داشت،  تازه گی  مخاتبان شان  و  خود  برای  که  را  جدیدی 
بنیاد خوبی برای رسیدن به یک بلوغ  این آغاز و  از حقیقت دور نیست که 
اجتماعی ادبی بود و پیش رفتی هم داشت اما در سال های اخیر این روند نیز 
و  داد  و  دیگران  برای  نوشتن  نبوده است.  فساد  از  بی تاثیر  اداری  نظام  مانند 
داشته،  توجهی جریان  هیچ  بدون  همواره  اخیر  دوسه سال  در  ادبی  ستدهای 
سال  که  قسمی  از شعرها  بعضی  حتا  و  گرفته  قرار  مورد چک چک  آگاهانه 
پی آمد  که  اند  ادبی سردچار  فساد  پلورلیزم  به  بودم  یادآور شده  هم  گذشته 
این جریان چیزی جز پیش کش یک ادبیات معیوب به نسل بعد نیست. انگار 
فانتزی شاعرشدن و مشهوربودن از یک سو و بحث معاشقه ویا دغدغه های 
که نمی خواهم از آن نام ببرم از سوی دیگر، دو فکتور اند که در یک پهلوی 

آگاهانه شعر را تا سرحد ابتذال می کشانند.
دخترخانم تازه در حال فراگیری آموزش زبان فارسی است که زبان مادری 
اش هم نیست مگر بدون این که خمی به ابرو بکشد با شعری که آقا برایش 
می نویسد در محفل های ادبی و پردۀ تلویزیون با جرئت تمام ظاهر می شود. 
اما  البته هدفم از یادآوری زبان مادری انحصاری ساختن زبان و هنر نیست 
تصور کنید از کسی سخن می گویید که از میزان سواد و قریحه اش آگاهی کامل 
دارید، اگر اهل همان زبان هم باشد. بدتر از همه این که کسی که حتا خواندن 
از آدرس جامعۀ  آریانا  تلویزیون  ماه  برنامۀ بوی  نیست  بلد  خط هم درست 
ادبی دعوتش می کند تا دست آوردهایی را که اقا برایش داشته، همه گانی نماید.
هیچ ادعایی ندارم و البته به قول عام«مورچه یی را هم دوست ندارم بیازارام« 
یا به شخصیت کسی آسیب برسانم اما این موضوعی ست دردآور که خودم و 
شماری از دوستان بارها به آن اشاره کرده ایم، ولی هم چنان بی ثمر بوده و برای 

سد راه آن شدن هم به یک حرکت و ارادۀ جمعی نیاز است.
ملت افغانستان به معرفی گرفت؛ تا در آینده ضررشان دفع گردد.

فیـسبـوک نـــامــه

رزاق مامون

از  پس  دورۀ  به  گزاری  سرمایه  مسعود؛  حمدولی 
تصادم

اشاره: درماه سنبله، ) همزمان با به سرآمدن میعاد دو سالۀ 
توافق سیاسی( حفظ حکومت غنی- عبداهلل برای امریکایی ها دشوار 
می شود. با ورود دودمان احمدشاه »مسعود« درصحنه، عصر دیگری 
ولی  احمد  ادبیات  که  »تغییری«  غیراز  موضوع،  این  شود.  می  شروع 

رونما شده، از منابع دیگری خبرهایی هست.
است  بوده  این  برای  ها  سال  این  من طی  تالش  بیشترین  احمدولی: 
تا مردم افغانستان از اقوام و اقشار مختلف، خود را در چرخۀ تصمیم 
گیری ها و سیاست گذاری های دولتی و کشوری بیبنند. دقیقًا بخاطر 
ارزشمندی همین رسالت، با وجود فرصت هـا و تقاضاهای مکرر، هیچ 
آن  ذیل  تا  رأس  از  که  در ساختاری  ماموریتی  پیشنهاد  هیچ  با  گاهی 

سیستم ارباب رعیتی حاکم بوده است، نپذیرفته ام.
طرح دولت وحدت ملی را روی همین منظور بیرون دادیم تا مقدمۀ 

باشد بخاطر تغییر.
 تغییر قاعدۀ بازی سیاست در کشور، این که از یک نظام پدر شاهی 
یکنفرۀ ریاستی که طی بیش از یک دهه، امروز ناکامی خود را بوضوح 
ثابت نموده است به یک نظام مردمی، منطبق به خواست و بافت جامعه 
عبور نماییم و سر انجام همه با هـم به یک دولت ملی و مردمی امروزی 

برسیم. 
با این ملحوظ، تغییر نظام سیاسی در افغانستان یک اصل پذیرفته شده 
و بی باز گشت میباشد و ایجاد دولت وحدت ملی تا رسیدن به دولت 
ملی فقط در چارچوب ساختار های افقی و هموار معنی میشود و به 

ثمر مینشیند.
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آثار حکیمی
 400 به  نزدیک  که  شنبه  سه  انتحاری  حملۀ 
کس  هزاران  و  داشت  همراه  به  شهید  و  زخمی 
را به سوگ عزیزان شان نشاند، توسط احمد ولی 
خود  اعتراف  به  شد.  انجام  دوستش  و  قندهاری 
فرمان  به  انتحاری وی در سال 2013  احمد ولی 
کرزی از زندان بگرام رها شد. در ویدیویی که از 
نشانی طالبان نشر شده، احمد ولی هنگام آموزش 
امنیتی  نیروهای  توسط  که  گوید  می  نظامی  های 
بازداشت شده و پس از مدتی رها شده است. اسناد 
زندانیان بگرام نشان می دهد که این جانی به فرمان 
حامد کرزی در سال 2013 از بند رها شده است.

دو سال پیش هم یک حمله کننده انتحاری با ورود 
به لیسۀ استقالل خودش را منفجر کرد که چندین 
تلویزیون  بردار  تصویر  حاتمی  زبیر  جمله  از  تن 
را  مظلومش  و  مریض  مادر  تکیه   گاه  تنها  و  میترا 
شهید ساخت. وقتی تصویر صورت این انتحاری 
نشر شد، او درست شبیه تصویر نوجوان انتحاری 
توسط  داشت  باز  از  پس  کرزی  حامد  که  بود 

نیروهای امنیتی، رهایش کرده بود.
هنگام شهادت زبیر عزیز، ما عنوانی نهادهای عدلی 
و قضایی شکایت نامه ای را ترتیب کردیم که کرزی 
به عنوان عامل قتل زبیر و ده ها شهروند دیگر در 
یک دادگاه مستقل و یک روند عدالت محور باید 

مورد باز پرس قرار گیرد.
اما دو سال گذشت و در این راستا کاری صورت 
برای  هنوز  که  معناست  بدین  این  نگرفت. 
دادخواست خون قربانیان در این کشور فاصله یی 
خون  خود  مردم  که  هنگامی  تا  و  است  زیادی 
فرزندان شان را پاس ندارند، توقع عدالت از هر 

که  است  مردم  این  نابجاست.  و  واهی  حاکمیتی، 
سازند  می  محور  عدالت  جامعه ی  یا  برای خود 
یا تن به استبداد داده و می گذارند تا همیشه حق 

شان تلف شود.
با  انسان های  و  دیده  غم  خانواده های  همۀ  حاال 
درک می گویند که اگر این انتحاری ها توسط کرزی 

رها نمی شدند، ممکن این حوادث رخ نمی داد.
قربانیان خود  برابر  در  مردم  از بس  این،  کنار  در 
بی تفاوت شده اند دولت مردان هم از کنار فاجعۀ 
بزرگ روز سه شنبه که بزرگترین فاجعه در نوع 
خودش در چند سال اخیر بود، به راحتی گذشتند.
شما تصور کنید اگر حادثه روز سه شنبه در یک 
کشور دیگر که اندک فضای آزادی در آن می دمد 

صورت  است  مردمی  دولت  از  برخوردار  و 
می گرفت، آیا همین گونه به راحتی خون فرزندان 
هیچ  بی  مقامات،  موترهای  چرخ  زیر  وطن  این 
پولیس  فرمانده  می شد؟  پذیری خشک  مسئولیت 
مقامات مسوول  امنیت شهر و دیگر  شهر، رییس 
که وظیفه شان تامین امنیت شهروندان است و این 
حادثه ی اول نه که چندمین حادثه ی خونین به 
دلیل بیکفایتی شان رخ می دهد؛ اما در محل حادثه 
پارچه  به  وجدان  بی اندکترین  و  می شوند  حاضر 
های گوشت شهروندان می نگرند و می گویند این 
کار دشمنان افغانستان است. ولی هیچ دشمنی از 
ناکارایی و خیانت مسوولین برای مردم ما دشمن 

تر نبود و نیست.

در  آن  مقر  که  بشر  حقوق  دیدبان  سازمان 
اشرف  محمد  به  که  نامه یی  در  است  نیویارک 
کرده،  ارسال  افغانستان  جمهوری  رییس  غنی، 
معافیت از مجازات را در این کشور، خشونت 
قوانین  به  توجه  با  و  خوانده  بشری  حقوق 
مصونیت  نوع  این  به  پایان  خواستار  بین الملل 

شده  است.
توسط  ثور  دوم  پنجشنبه،  روز  که  نامه  این  در 
یک  بخشودگی  که  آمده  منتشر شده،  نهاد  این 
فرهنگ نافذ در افغانستان است که از گذشته های 

دور در این کشور رواج داشته است.
دیدبان حقوق بشر افزوده که افغانستان باید با 
کار  زمینه  فرهنگ  این  به  گذاشتن  پایان  نقطه 
دیوان بین المللی کیفری را در این کشور فراهم 

کند.
حکومت افغانستان در اکتبر 2003 عضو دیوان 

بین المللی کیفری )ICC( شد و حاال 13 سال 
از آن می گذرد اما تا حاال هیچ اقدام عملی برای 
انجام تعهداتش به عنوان عضو این دیوان نکرده 

است.
این سازمان افزوده که تصمیم دولت افغانستان 
باعث  کیفری  المللی  بین  دادگاه  عضویت  به 
بی  قانونمندی جایگزین  بود که  امیدواری  این 

قانونی ها شود.
زیادی  از خشونت های  بعد  دهه  از یک  بیشتر 
که  می شود  دیده  هنوز  شده،  افغانستان  در  که 
مردم این کشور از نقض حقوق بشر که توسط 
گروه طالبان، سایر مخالفان و همچنین نیروهای 
این کشور  در  دولتی  مقامات  به  مربوط  نظامی 

انجام می شود، رنج می برند.
به  این خشونت ها  عامالن  که  افزوده  نهاد  این 
قربانیان  و  می رسند  اعمالشان  سزای  به  ندرت 

نیز تاکنون به حق شان نرسیده اند.
سایر  و  طالبان  گروه  که  افزوده  سازمان  این 
واضح  صورت  به  دولت  مخالف  نیروهای 

حقوق بین الملل را نقض می کنند.
قدرتمند  افراد  دلیل  همین  به  که  افزوده  او 
دلیل  به  که  دولتی  مقامات  از  شماری  و 
ایجاد   2001 سال  از  بعد  که  مصونیت های 
دولت  زمانیکه  نشده اند،  مجازات  شده است، 
قبلی یا قدرت مقابله با این فرماندهان قدرتمند، 

جنگ ساالران و شبه نظامیان را نداشت.
سازمان دیدبان حقوق بشر افزوده که این یک 
افغانستان  در  اداری  توسعه  که  است  واقعیت 
که  است  کشور  این  در  ثبات  راهای  از  یکی 
مسلح  نیروهای  قانون،  حاکمیت  توسعه  شامل 

و سیستم قضایی است.
از  این سازمان حل مشکل مصونیت  نوشته  به 
و  قضای  سیستم  از  نیازمندحمایت  مجازات 
حسابدهی است. محاکمه عامالن جنایت مطابق 
سریع  جبران  و  المللی  بین  استنداردهای  به 

خسارت قربانیان باید انجام شود.
این نهاد از دولت افغانستان به دلیل تعهدش به 
کیفری قدردانی  المللی  بین  دادگاه  با  همکاری 
برای  افغانستان  دارد،  انتظار  که  گفته  و  کرده 
همکاری  کیفری  دادگاه  با  تعهد،  این  به  عمل 
کرده و این کشور را در رهایی فرهنگ معافیت 
از مجازات که به مردم این کشور برای سالهای 

طوالنی صدمه زده، پایان دهد.

عزایملی
وپرچمنیمه

افراشته
دولت در پی انفجار مهیب در کابل که بیش از 400 کشته و زخمی برجای 
گذاشت دو روز عزاداری ملی را اعالم کرده است. نیروهای امنیتی افغانستان 
این کشور خبر می  تهاجمی علیه مواضع شورشیان در  آغاز عملیات  از  هم 

دهند.
مراسم  قربانیان  برای  مساجد  تمام  در  است  داده  دستور  جمهور  رییس 
دعاخوانی برگزار شود و پرچم این کشور را بر فراز ادارات دولتی و نمایندگی 
های سیاسی اش در خارج از این کشور نیمه برافراشته شود. انفجار قوی در 
پل محمودخان در کابل 64 کشته و 347 زخمی برجای گذاشت. بیشتر قربانیان 
این حمله تروریستی مانند حمالت قبلی غیرنظامیان بودند. جامعه بین المللی 

و مردم افغانستان این حمله را نکوهش کردند.
را  مسئولیتش  که  انجام شد  مسلح  مهاجمان  از  گروهی  با حمله  انفجار  این 
طالبان به دوش گرفتند. این انفجار دقیقا چند روز پس از آن رخ داد که سازمان 
ملل متحد اعالم کرد شمار تلفات کودکان و زنان در منازعات مسلحانه در 
سال 2016 در افغانستان 29 درصد افزایش یافته است. شمار کشته شده های 
غیرنظامی از آغاز سال روان میالدی براساس گزارش سازمان ملل متحد 13 
درصد کاهش، اما آمار زخمی های غیرنظامی 11 درصد افزایش یافته است. 
نمونه واضح این ادعای »یوناما« هم انفجار کابل است که 347 زخمی برجای 

گذاشت.
به دشمنان رحم نکنید

این انفجار واکنش تند مردم افغانستان را علیه تالش های دولت برای احیای 
تروریسم  با  مبارزه  سیاست  و  طالبان  شورشیان  با  صلح  درجازده  مذاکرات 
دولت در پی دارد. حمید داکو یکی از کاربران افغان در شبکه اجتماعی فیس 
بوک در صفحه ارگ ریاست جمهوری پای حکم عزای عمومی رییس جمهور 
ما تعریف  پولیس  نیروهای  برای  را  این کاردشمن  نوشته است: »شما بجای 
با طالب صلح می کنید و یک روز جنگ. طالبی را که  کنید. شما یک روز 
پولیس، امنیت ملی و اردوی ملی ما به قیمت جان خود دستگیر کرده آزاد می 

کنید و همان طالب دوباره دشمن سر آن ها می شود«.
این اظهارات کاربران شبکه های اجتماعی در حالی مطرح می شود که یکی 
کند،  می  معرفی  قندهاری«  »عبداهلل  را  خودش  که  کابل  حمله  مهاجمان  از 
قبل از کشته شدنش در یک ویدیوی تبلغاتی گروه طالبان که در شبکه های 
اجتماعی نشر شده به وضاحت می گوید از زندان بگرام آزاد شده و دوباره 

برای »عملیات استشهادی« به گروه طالبان پیوسته است.
است  فرارسیده  آن  زمان  که  هستند  باور  این  به  هم  کارشناسان  از  شماری 
نرمش  سیاست  از  شهروندانش  جان  حفظ  خاطر  به  افغانستان  حکومت  که 
نظامی  مسائل  کارشناس  کوهستانی  بردارد. جاوید  برابر شورشیان دست  در 
از سوی  کابل  انتحاری  نوشته: »حمله  بوکش  استخباراتی در صفحه فیس  و 
شورای نام نهاد پشاور به همکاری مستقیم شبکه حقانی تحت رهبری حافظ 
مدرسه  نزدیک  آباد  در حکیم  که  کابل  برای  طالبان  نهاد  نام  والی  اهلل  محب 
از  دیگری  افراد  از  وی  است«.  گردیده  ریزی  طرح  کند  می  زندگی  حقانیه 
فرماندهان طالبان در افغانستان نام می برد که دو مهاجم این حمله را سمت 

و سو داده اند.
محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در سخنرانی اش در جریان عیادت 
از زخمی های رویداد کابل گفته است ما از صلح سخن می زنیم و طالبان با 
جنگ جواب می دهند: »ما انتقام قطره قطره خون مردم خویش را می گیریم«. 
عبداهلل عبداهلل رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان نیز سفرش را به 
پاکستان لغو کرد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجراییه گفت: »تالش این 
بود که از راه صلح به جنگ در افغانستان خاتمه داده شود. امروز که پاسخ 

طالبان مثبت نبود بنابراین تمرکز بیشتر سر جنگ است.«
مقامات افغانستان همواره پاکستان را به حمایت از شورشیان طالبان متهم می 
افغانستان در سازمان ملل در پی حمله روز سه شنبه در کابل  کنند. نماینده 
در اعالمیه ای از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا »در علیه کسانی که از 
طالبان حمایت و از رهبران آنان حفاظت می کنند اقدامات جدی و موثری 

بکنند«.
در پی این حمله مرگبار طالبان در کابل، دولت افغانستان به تمام نیروهایش 
دستور داده است که در نبرد با »دشمن« با قاطعیت برخورد کرده و به آنان 
رحم نکنند. تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در نشست 
به  امنیت  شورای  و  رییس جمهور  »دستورات جدی  گفت:  کابل  در  خبری 
نیروهای امنیتی و دفاعی داده شده که پس از این به دشمنان مردم افغانستان 

رحم نکنند«.
حمله تهاجمی نیروهای امنیتی

امنیتی  نیروهای  ملی،  امنیت  و شورای  ریاست جمهوری  دستور  این  پی  در 
در  شورشیان  مواضع  به  ساعت   24 در  و  گرفته  تهاجمی  حالت  افغانستان 
چندین والیت افغانستان حمله کرده اند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه ای 
نوشته است: »در نتیجه این عملیات 41 دهشت افکن کشته، هفت تن زخمی 

و هفت نفر هم دستگیر شده اند«.
رییس جمهور  اخیر  دستور  که  نیست  مشخص  واضح  به صورت  هم  هنوز 
افغانستان و سرقوماندان قوای مسلح این کشور به شورای امنیت و نیروهای 
این  استراتیژی جنگی  تغییراتی در  با طالبان چه  مبارزه  این کشور در  امنیتی 
نیروها به میان خواهد آورد و آیا تاثیر مسقیمی بر تالش های روان برای احیای 

مذاکرات صلح با طالبان خواهد داشت یا خیر.

اگـرکـرزیانتحـاریهارارهانمـیکـرد!
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ACKUبهفـرهنگمـعافیتپایـاندهیـد


	Button 2: 
	Button 3: 


