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سړک، د کلیوالو داقتصاد د ودې لپاره
د بلورسـنګ کلـی د غـزين والیـت مالسـتان ولسـوالۍ کـې پـروت دی . دې کلـی کـې )۵۳۰( کـورين ژوند کـوي چې اکـره خلک یې د کرنـې او مالـدارۍ او ځینې هـم د آزاد کسـب او دریورۍ لـه الرې خپل ژونـد پرمخ بیایي 

. مخکـې لـدې چـې دغـه کلـی د مـي پيوسـتون پروګـرام تـر پوښـښ النـدې رايش ، د بلورسـنګ کلـی خلک د سـړک نشـتوايل له املـه له زیاتـو سـتونزو رسه مخامـخ وو ، ځکه نومـوړې کلی په غرنۍ سـیمه کـې پروت وو او دسـمې 

الرې د نـه شـتون لـه املـه د خلکـو تـګ او راتـګ او د محصوالتـو لیـږدول پـه تپـه والړوو، پـه حقیقـت کې د سـمې مواصـايت الرې نشـتوالې ، همیـش دیوې لويې سـتونزې پـه توګه دکال پـه ټولـو فصلونو کې پـه تیره بیا پـه ژمي کې 

خلکـو ته مطـرح وه . 

د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت د مـي پیوسـتون د پروګـرام پـه مرسـته او همـکاري د کلـی ښـځینه اونارینـه پراختیایـي شـورا لـه جوړیـدو وروسـته د بلورسـنګ کلـی تر یوزیـات حده لـدې حیايت سـتونزې نه خاصـون وموند او 

خلکـو ددې توامننـۍ تـر السـه کـړه چـې خپلـې زیاتـې سـتونزې پـه بریالیتـوب رسه حل کړي . دبلورسـنګ دکي پراختیایي شـورا د سـړک پـروژې ته پـه لومړیتـوب ورکولو رسه چـې دخلکو یوه حیـايت غوښـتنه وه ، په تطبیـق یي عمآل 

پیـل وکـړو. پـه دې ټوګـه هغـوی وتوانیـدل یو کلیوايل سـړک چـې )۷۵۰۰( مـره اوږدوالـې لري اوکلـی له ولسـوالۍ او مرکزرسه نښـلوي ، جـوړ کړي .

د دې کي یو تن اوسیدونکی خیر الله پدې هکله داسې وویل :

» مخکـې زمونـږ پـه کلـی کـې سـړک شـتون نـه درلـودو، تـګ اوراتګ نـه وو او خلکـو به په ډ یرو سـتونزورسه خپـل ناروغـان د زیاتو ګواښـونو په منلـو رسه کلینیک تـه لیږدول چی لـه بده مرغه څـو تنو د الرې پـه اوږدو کـې خپل ژوند 

لـه السـه ورکـړ. الحمـد للـه اوس د مـي پیوسـتون پروګـرام لـه برکتـه کولـې شـو خپـل ټـول د اړټیا وړ ټوکـې د موټر په وسـیله تـر کـوره ولیـږدوو، همدارنګـه د کي د خیریه بنسـټ له خـوا ، یو فاینـګ کوچ موټـر په همدی سـړک تګ 

راتـګ کـوي او کي یو شمیرښـځې اوهلکان دوالیـت مرکزښـوونځی اوداراملعلمین تـه لیږدوي .«

دیادونـې وړده چـې د بلورسـنګ کي د پراختیایـي شـورا پـه جوړیـدو رسه د کلیـو دبیارغونـې او پراختیا وزارت د مي پیوسـتون پروګـرام )۳۰۰۰۰۰۰( افغانۍ پـدې پروژې لګولی دي  پداسـې حال کې چې د خلکو ونـډه  د )۳۰۰۰۰۰( 

افغانیـو نـه زیاتـه وه او )۱۹۲۸( کورين ترینـه ګټه اخي .

ددې کلی یو تن بل اوسیدونکی محمد تقي داسې وویل : 

» مخکـې لـدې چـې زمونـږ پـه کلـی کـې سـړک نـه وو، زمونـږ اکـره کرنیزمحصـوالت بـازار ته پـه ټاکلې مـودې د نه رسـیدو لـه امله خوسـا کیـدل. زمونـږد کي اکره حاصـات انګـوراو آلـوګان دي چې لیـږدول یـې تربـازاره پورې ډ 

یراحتیـاط غـواړي  چـې مونـږد همـدې سـړک د نـه شـتون لـه املـه له اقتصـادي پلوه ډ یرزیامنـن کیدو، خو اوس د سـړک په درلـودو رسه کوالی شـو په ډیرې هوسـاینې رسه خپله میـوه د موتر په وسـیله بازار تـه خرڅاو له پـاره ولیږدوو 

. سـږکال دهمـدې سـړک لـه برکتـه وتوانیـدو د مخکینیوکلونـو په پرتلـه څوځلې خپـل محصوالت وپلـورو او ګټه ترالسـه کړو .«

دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت

دميل پیوستون پروګرام دعامه اړیکو دفرت

جنوبی  آفریقایی  یاد  زنده  رهبر  ماندیال  نیلسن  از  وقتی 
و  نژادی  تبعیض  ضد  رهبر  بحیث  شما  برای  که  می پرسند 
یاسر  با  که  است  ممکن  چگونه  آینده  جمهور  رئیس  احتماالً 
عرفات، قذافی و فیدل کاسترو هر سه ناقضین حقوق بشر 

رشتۀ دوستی ببندید؟
ماندیال در پاسخ می گوید: یکی از اشتباهات شما تحلیل گران 
دشمن  حتماً  شما  دشمن  که  می کنید  فکر  که  است  این  در 
مانیز باید باشد. ماندیال ادامه داده می گوید: نظر ما در مورد 
هر کشوری بستگی به پشتیبانی آن کشور از داعیه و مبارزة 
خودمان دارد. کاسترو، قذافی، عرفات نه تنها مبارزة ما را با 

شعار، بلکه با همۀ امکانات حمایت می کنند
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چیـن قـرار اسـت در هماهنگـی بـا دولـت 
افغانسـتان، اقدام هـای امنیتـی تازه یـی را در 

مرزهایـش بـا افغانسـتان آغـاز کند.
کـه  اسـت  ایـن  چیـن  نگرانی هـای  دلیـِل 
ایالـت ایغـور این کشـور، چون با بدخشـان 
بـه  می توانـد  اسـت،  هم مـرز  افغانسـتان 
پناهـگاه امنـی بـرای هراس افکنـان تبدیـل 

. د شو
در ایـن اقـدام، هـر دو کشـور برنامه هایـی 
علیـه شورشـیان دارند و گفته شـده که این 

هماهنگـی بـه زودی عملـی خواهد شـد.
پایـگاه بلومبـرگ امریـکا گـزارش داده کـه 
ایـن اقـدام چیـن، بیانگـر نگرانی  هـای آن 
صلـح  گفت وگوهـای  شکسـت  از  کشـور 

کابـل بـا طالبـان اسـت.
چیـن یکـی از طرف هـای اصلـی مذاکراِت 
و  اسـت  افغانسـتان  در  صلـح  مقدماتـی 
نشسـت های  در  کشـور  ایـن  نماینده هـای 
ترسـیم نقشـۀ  راه صلح در کابل و اسالم  آباد 

می کننـد. شـرکت 
از  افغانسـتان  بیـن، سـهم  ایـن  در  این کـه 
مرزهـای  در  تروریســم  بـا  مبـارزۀ چیـن 
دقیقـًا  چیسـت،  افغانسـتان  بـا  کشـور  آن 
انتظـار  هرگـز  زیـرا  نیسـت؛  مشـخص 
بـا  مبـارزه  بـرای  چینی هـا  کـه  نمـی رود 
تروریســم در مناطـق نزدیک مرزهای خود 
در داخـل خـاک افغانسـتان، کاری صورت 
دهنـد و ایـن اصـوالً بـا توجه بـه حضور و 
سـلطۀ گسـتردۀ نظامی غرب در افغانسـتان، 
اسـت؛  تصـور  غیرقابـل  حاضـر  حـال  در 
طـرف  کـه  می شـود  پیش بینـی  بنابرایـن، 
ذی نفـع در ایـن مـورد، چیـن خواهـد بـود 

نـه افغانسـتان. 
چینی هـا  تصمیـِم  ایـن  دیگـر،  سـوی  از 
نشـان می دهـد کـه ایـن کشـور بـه عنـوان 
یـک عضو فعـال و مؤثـر محـور هماهنگی 
صلـح  رونـد  تسـهیل  بـرای  چهارجانبـه 
بـه  نسـبت  طالبـان،  بـا  افغانسـتان  دولـت 
آینـدۀ ایـن رونـد، خوش بین نیسـت و این 
البتـه بـا واقعیت هـای جـاری در ایـن زمینه 

نیـز کامـاًل همخوانـی دارد. 
در  تروریســم  کـه  داننـد  مـی  چینی هـا 

افغانسـتان بـه ویـژه تروریســم خارجی که 
حضور و سـلطۀ آن در برخی مناطق کشور، 
رو بـه افزایشـی نگران کننـده و رعب انگیـز 
بـه  نزدیـک،  آینـدۀ  در  اسـت،  گذاشـته 
ایسـتگاه پایـان، نخواهـد رسـید؛ بنابریـن، 
آن هـا ضمـن آن که بـا انگیزه های سیاسـی و 
افزایـش نقـش و اثرگذاری خود در مسـایل 
ماننـد جنـگ و صلـح در  منطقه یـی  مهـِم 
افغانسـتان، در نشسـت های چهارجانبـه بـه 
صـورت فعـال شـرکت می کننـد، در عیـن 
و  امنیتـی  اولویت هـای  بـه  نسـبت  حـال 
اسـتراتژیِک خـود در مبـارزه با تروریســم 
نیـز غافل نیسـتند؛ تروریســمی که بـر بنیاد 
یـک برداشـت، افغانسـتان بـرای آن معبری 
بـرای رسـیدن بـه کشـورهایی ماننـد چین، 

آسـیای میانـه و روسـیه اسـت. 
بـه  افغانسـتان  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
عنـوان کشـوری کـه اگرچـه گفته می شـود 
اسـت؛  خارجـی  تروریسـت های  معبـر 
و  مرگبـار  آسـیب های  از  نمی توانـد  امـا 
ویرانگـر ناشـی از حضـور و نفوذ گسـتردۀ 
تروریسـت های خارجی در امان باشد، هیچ 
تمهیـد و تدبیری برای مبارزه با تروریســم 
روی دسـت نـدارد و در برابـر، هنـوز بـا 
پـروژۀ  روی  عظیـم  سـرمایه گذاری های 
شکسـت خـوردۀ صلـح بـا تروریسـت ها، 
امیدوار اسـت کـه از این طریـق، هزینه های 
تأمیـن امنیـت در کشـور را کاهـش دهـد؛ 
غافـل از آن کـه این امیـد سال هاسـت که با 
فریب کارانـۀ  و  دوگانـه  سیاسـت بازی های 
اسـالم آبـاد و واشـنگتن با شکسـت مواجه 
شـده اسـت و بدتر از آن این کـه بخش های 
نحـو  بـه  اکنـون  هـم  کشـور  از  وسـیعی 
تروریسـت های  جوالنـگاه  کم سـابقه یی، 

داخلـی و خارجـی اسـت. 
از سـوی دیگـر، اقـدام چیـن، یـک زنـگ 
بیداربـاِش جـدی بـرای اصحـاب قـدرت 
این کـه اگرچـه  بـر  در کابـل اسـت مبنـی 
تروریسـت های خارجـی بـا ایـن مأموریت 
به افغانسـتان آمـده اند که با اسـتفاده از این 
کشـور، به چین، آسـیای مرکزی و مرزهای 
قفقـاز و روسـیه نفـوذ کنند؛  اما بـا توجه به 

تمهیـدات و تدابیـر جـدی و همه جانبه یـی 
کـه چیـن، روسـیه، جمهوری هـای آسـیای 
مرکـزی و کشـورهای پیراموِن آن سـنجیده 
باقـی  افغانسـتان،  در  تروریسـت ها  انـد، 
خواهنـد مانـد و در ایسـتگاه اول، متوقـف 

شـد.  خواهند 
بـا ایـن وصـف، دولـت افغانسـتان بخواهد 
یـک  آمـادۀ  اسـت  ناگزیـر  نخواهـد،  یـا 
رویارویی سراسـری و بزرگ با تروریســم 
خارجـی و جاده صاف کن هـای داخلـی آن 

 . شد با

از  بـزرگ  و  رویـداد خطرنـاک  ایـن  آثـار 
مدت هـا پیـش در والیت هـای امنـی ماننـد 
بدخشـان، فاریاب، سـرپل و... آشکار گشته 
اسـت؛ امـا ظاهـراً حکومـت همچنـان بـا 
بی تفاوتـی و سـکوت در قبال ایـن رویداد، 
بـه تالش هـای بی نتیجه و شکسـت خوردۀ 

صلـح چشـم دوخته اسـت. 
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رویدادهایـی کـه در کنـذز اتفـاق افتـاده اسـت و در دیگـر 
بخش هـای کشـور از جملـه کابـل نیـز شـاهدش هسـتیم، 
سـال های  به سـاِن  امنیتـی  وضعیـت  کـه  می دهنـد  نشـان 
گذشـته چندان مطلوب نیسـت و همچنان به سـان سـال های 
گذشـته، دولـت نـه راهِ جنگ را گرفته اسـت و نـه راه صلح 

را دقیـق پیـش می بـرد.
 اگرچـه بعـد از رویداد سه شـنبۀ گذشـته در کابل، ما شـاهد 
موضع گیـری تنـِد رییس جمهـور علیه طالبان و تروریسـتان 
بودیـم، امـا بـار دیگـر بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتیـم کـه 
حرف هـا و موضع گیری هـای ریاسـت جمهـوری، زودگـذر 

و احساسـاتی اند تـا عملـی و مبتنـی بـر برنامه. 
امـا مـردم انتظـار دارنـد کـه دولـت در شـرایط کنونـی، راهِ 
جنـگ را بـه هـدِف فشـار وارد کـردن بـر طالبـان انتخـاب 
کنــد و ایـن دقیـق در برابـِر برنامه هایـی قـرار دارد کـه در 
چنـد سـاِل گذشـته در کشـور شـکل گرفتـه اسـت؛ زیـرا 
طالبـان جریانـی هســتند کـه بـرای برخی هـا حضورشـان 
بسـیار مفیـد تمـام شـده و بـرای برخی هـا هم بسـیار سـود 
اقتصـادی در بـر داشـته اسـت. بـا ایـن حسـاب، هـم بحِث 
جنـگ بـا طالبـان و هم بحـث صلح، هـر کدام عوایـد کالِن 

خـود را بـرای حلقاتـی در کشـور بـه دنبـال دارد. 
آن چـه اکنــون کـه در کنـدز جریـان دارد، به وضوح نشـان 
می هـد کـه اگـر دولـت ارادۀ قاطـع بـرای سـرکوب طالبان 
و جمـع کـردِن گلیـم آنـان داشـته باشـد، بـدون شـک این 
کار بـه ثمـر می نشـیند و طالبـان زیر فشـار جنـگ و ضعِف 
ناشـی از آن، وادار بـه تمکیـن در برابـِر دولـت می شـوند. 
اگـر همان گونـه کـه دولـت افغانسـتان اعـالم کـرده اسـت، 
اولویـِت آنـان بـرای ختـم جنـگ از راه مذاکـراِت صلـح 
تغییـر کـرده باشـد و پـس از ایـن، جـواب جنـِگ طالبان را 
بـا جنـگ بدهنـد، خواهیـم دید که جنـگ در سـاِل پیِش رو 
و در همیـن ماه هـای نخسـِت سـال بـه نتایـج مثبـت منتهی 

می گـردد. 
می گوینـد،  مـردم  هـم  و  دولـت  هـم  کـه  همان گونـه 
گروه هـای مخالـف مسـلِح دولـت بـرای تأمیـِن اهـداف و 
منافـِع بیگانـه گان در افغانسـتان می جنگنـد و دیگـر نیـازی 
نیسـت کـه بیـش از ایـن، صلـح و صـالح التمـاس شــود. 
ضایـع کـردن وقت بـرای گفت وگوهـای چهارجانبـه، دیگر 
منطـق نـدارد و نبایـد بـارِ دیگـر این هـوِس خام را در سـر 

پرورانیـد. 
جنـگ قاطـع، تنهـا گزینـۀ معقول اسـت؛ زیـرا خـود طالبان 
بـه ایـن انتخاب دسـت زده اند. امـا در کنار سـرکوب طالباِن 
برحـاال، بایـد طالبـان نقاب پـوِش داخـِل نظام نیز ریشـه کن 
شـوند. امـا این کـه حکومـِت افغانسـتان اذعان کـرده که در 
وضعیـت فعلـی، جنگ اولویـت دارد، یک گامِ بسـیار مثبت 
تلقـی می شـود؛ زیـرا پیـش از ایـن واضح بود کـه حکومت 
انگیـزه و برنامه یـی بـرای جنـگ بـا طالبـان نـدارد و همین 
امـر سـبب شـد کـه طالبـان دوبـاره خودشـان را در چنـد 
نوبـت بسـیج کنند و موقعیت هـای بهتری را کمایـی نمایند. 
مـردمِ مـا هـر روز قربانـی سیاسـت هایی شـده اند کـه بـر 
بنیـاد عالیـق و سـالیق اعمـال شـده اسـت؛ اما بعـد از این، 
نبایـد سـلیقه های فـردی و بینـش خصوصـِی افـراد، جایـی 
بـرای طـرح مسـأله داشـته باشـد و افغانسـتان بایـد از ایـن 
وضعیـِت اسـف بار گـذار کنـد. دولـت مکلفت اسـت که به 
منظور پیشـبرد و انسـجام امور نظامـی و امنیتی، راهکارهای 
عملـِی سنجیده شـده را در قالـِب یـک اسـتراتژِی هدف منـد 
ترسـیم و عملـی سـازد. جنگ یا صلـح با طالبان، با سـخناِن 
مقطعـی و تصمیم گیری هـای احساسـاتی و گاه عوام فریبانـه 
نتیجه بخـش نیسـت. اول بایـد ارادۀ سیاسـی بـرای پیروزی 
در جنـگ و نابـودِی طالبـان و یـا هم دسـت یافتـن به صلح 
وجود داشـته باشـد و بعـد در سـایۀ همیـن اراده، راهکارها 

و برنامه هـاِی درخـور تدویـن و اجـرا گردند. 

جنــگ
برای

صـلح

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1767  یک    شنبه        5 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  16 رجب  المرجب  y 1437   24ا پر  یل   2016

افغانستان هنوز با سرمایه گذاری های 
عظیم روی پروژۀ شکست خوردۀ صلح 
با تروریست ها، امیدوار است که از این 
طریق، هزینه های تأمین امنیت در کشور 
را کاهش دهد؛ غافل از آن که این امید 
سال هاست با سیاست بازی های دوگانه 
و فریب کارانۀ اسالم آباد و واشنگتن با 
شکست مواجه شده و بدتر از آن این که 
بخش های وسیعی از کشور هم اکنون به 
نحو کم سابقه یی، جوالنگاه تروریست های 
داخلی و خارجی است
دولت افغانستان بخواهد یا نخواهد، 
ناگزیر است آمادۀ یک رویارویِی 
سراسری و بزرگ با تروریسـم خارجی و 
جاده صاف کن های داخلی آن باشد. آثار این 
رویداد خطرناک و بزرگ از مدت ها پیش 
در والیت های امنی مانند بدخشان، فاریاب، 
سرپل و... آشکار گشته است؛ اما ظاهراً 
حکومت همچنان با بی تفاوتی و سکوت 
در قبال این رویداد، به تالش های بی نتیجه 
و شکست خوردۀ صلح چشم دوخته است

ACKU
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حـمایتمشـروطمجـلس
ازمـوقفرییسجـمهور

مجلـس نماینـده گان می گویـد کـه از اعـالم 
در  طالبـان  علیـه  بـر  رییس جمهـور  جنـگ 
صورتـی حمایـت می کند کـه آقـای غنی قبل 
از ورود بـه نشسـت مشـترک شـورای ملـی 
نامـزد وزارت دفـاع و امنیـت ملـی را جهـت 

کسـب رأی اعتمـاد معرفـی کنـد.
مجلـس  رییـس  ابراهیمـی  عبدالـروف    
از  نماینـده گان  »مجلـس  گفـت:  نماینـده گان 
موقـف رییس جمهـور غنـی مشـروط بـر این 
حمایـت می کنـد که قبـل از ورود به نشسـت 
مشـترک شـورای ملـی نامـزد وزارت دفـاع و 
ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی را بـه مجلـس 
معرفـی کنـد تا جنـگ با مسـوولیت پیش برده 

. » شود
دفـاع  وزارت  ادارۀ  افـزود:  ابراهیمـی  آقـای 
سرپرسـتان  توسـط  ملـی  امنیـت  ریاسـت  و 
دیگـر کفایـت می کنـد و ادامـۀ قانون شـکنی 

نـدارد. هیچ توجیهـی 
وزارت دفـاع ملـی نزدیـک به دو سـال اسـت 

کـه از سـوی سرپرسـت اداره مـی شـود؛ امـا 
مطابـق قانون سرپرسـتی هیـچ اداره یی بیش از 
دو مـاه نمی توانـد توسـط سرپرسـت مدیریت 

. شود
گفتـه می شـود، رییس جمهـور غنـی پـس از 
حملـه روز سـه شـنبه کابـل، موقـف خـود 
نشسـت  و  داده  تغییـر  طالبـان  برابـر  در  را 
مشـترک شـورای ملی را فراخوانـده تا موضع 

جدیـدش را اعـالم کنـد.
گفـت:  مجلـس  منشـی  انعامـی  عبدالـروف 
زمـان  و  رییس جمهـور  سـخنرانی  آجنـدا   «
برگزاری نشسـت مشـترک شـورای ملی هنوز 
مشـخص نشـده اسـت؛ امـا ضـرورت مبـرم 
اسـت کـه آقـای غنـی اسـتراتیژی جنـگ و 
دشـمن افغانسـتان را در این نشست مشخص 

. » کند
آقـای انعامـی افـزود: مـردم افغانسـتان دیگـر 
تـوان ندارنـد که تعریف مشـخصی از دشـمن 
وجود نداشـته باشـد و با یک جنـگ مبهم رو 

در رو شـوند. 
از سـویی هـم، اعضـای مجلـس نماینـده گان 
رییـس  جدیـد  موقـف  از  کـه  می گوینـد 

می کننـد. حمایـت  جمهـور 
اسـداهلل سـعادتی گفـت:  »بعضـی هـا خواب 
سـقوط زودهنـگام حکومـت را می بینند و این 
راهـی را کـه مـا پیموده ایـم برگشـت ناپذیـر 
اسـت؛ آنـان بداننـد کـه بدیـل ایـن حکومت 

طالبـان اسـت نه شـما«.
طالبـان  کـه  ایـن  ذکـر  بـا  سـعادتی  آقـای 
افغانسـتان را بـه قـرون وسـطی و بـه سـمت 
افـزود:  می گردانـد  بـر  دهشـت  و  وحشـت 
منافـع  بـه  بایـد  افغانسـتان  همـه شـهروندان 
ملـی کشـور بیاندیشـند و از حکومـت کنونی 

کننـد. حمایـت 
ناهیـد فریـد دیگـر عضـو مجلـس نیـز گفت: 
اسـناد  افغانسـتان می خواهـد کـه  »حکومـت 
حمله روز سـه شـنبه را درج یک شکایت نامه 
بـه سـازمان ملـل متحـد بفرسـتد و در ایـن 
مـورد مـا اعضای شـورای ملـی از این تصمیم 

حکومـت حمایـت می کنیـم«.
المـاس زاهد نماینـدۀ مردم پـروان در مجلس 
نیـز بیان داشـت: »هـر روز نیروهـای امنیتی ما 
شـهید می دهنـد؛ پارلمـان باید تصمیـم بگیرد 

کـه با پاکسـتان چـه کنیم«.
آقـای زاهد افـزود: مجلـس باید طـرح امنیتی 
و خط مشـی سیاسـی را تهیـه و تصویـب کند 
و آنـرا جهـت تطبیـق بـه حکومـت پیشـنهاد 
کشـور  کنونـی  اوضـاع  قبـال  در  کـه  کنـد 

چگونـه برخـورد کنـد.
نماینـده گان مجلـس تأکید دارنـد که حکومت 
بـه مثابۀ سـقف بـر افغانسـتان اسـت و هرگاه 

فـرو بریـزد همه مـردم زیر آن خواهد شـد.

بحران،  متن  از  واقعی  رهبران  می گویند 
اما  می رسانند،  نجات  ساحل  به  را  کشورها 
افغانی اغلبًا سیر معکوس داشته  نگاه رهبران 
تا کشور را به بحران نکشانند، کنار نمی روند.

و  مبارزه  با   2001 سال  در  طالبان  سرانجام 
مردم  و  مقاومت گران  سالۀ  چندین  قربانی 
باز  جدید  صفحۀ  میخورند.  قطعی  شکست 
جامعۀ  کالن  امکانات  و  زمینه ها  و  می شود 
و  می گردد  فراهم  افغانستان  برای  جهـانی 
در آخر آقای حامد کرزی با توافق خارج به 
قدرت می نیشیند و مجری این همه امکانات 

می گردد.
تمکین  آمدن وی  با  ناشناسی،  عالم  در  مردم 
برای  تاریخی  فرصت  ترین  طالیی  می کنند، 
کوچکترین  بدون  و  مردم  فداکاری  با  کشور 

زحمتی در اختیار آقای کرزی قرار میگیرد.
با  را  فرصت ها  این  همۀ  کرد؟  چه  وی  اما 
وابستگی،  سنتی،  سیاست  با  شخصی،  سلیقۀ 
در  و  سوخت  تیری  ساعت  و  اندیشی  کج 
کام  به  دسته  دو  را  کشور  نمایش،  آخرین 

بحران فروبرد.
این یک نمونۀ روشن تاریخ زندۀ مان است که 
می توان از آن دالیل ناکامی تاریخی کشور را 
سراغ گرفت و اینکه چرا در افغانستان کمبود 
رهبرانی را داریم که در حافظۀ ملی مردم ما 

جا داشته باشند.
وقتی از نیلسن ماندیال رهبر زنده یاد آفریقایی 
رهبر  بحیث  شما  برای  که  می پرسند  جنوبی 
رئیس جمهور  احتماالً  و  نژادی  تبعیض  ضد 
آینده چگونه ممکن است که با یاسر عرفات، 
قذافی و فیدل کاسترو هر سه ناقضین حقوق 

بشر رشتۀ دوستی ببندید؟
ماندیال در پاسخ می گوید: یکی از اشتباهات 
شما تحلیل گران در این است که فکر می کنید 
باشد.  باید  مانیز  که دشمن شما حتمًا دشمن 
مورد  در  ما  نظر  می گوید:  داده  ادامه  ماندیال 
از  هر کشوری بستگی به پشتیبانی آن کشور 
داعیه و مبارزۀ خودمان دارد. کاسترو، قذافی، 
با  بلکه  با شعار،  را  ما  مبارزۀ  تنها  نه  عرفات 

همۀ امکانات حمایت می کنند.

داستان  افغانستان  داد  خدا  کشور  در  اما  و 
داعیۀ  باید  را  ما  حکومت  داعیۀ  دیگریست. 
بدهد.  تشکیل  فرامنطقه  و  منطقه  بازیگران 
مخاطب رهبری ما را، خواست، پالیسی ها و 
پروژه های دیگران می سازد. در واقع رهبری 
موجود، غرق در آجندای کالن و خورد می 
کالن،  بازیگران  مربوط  کالن  آجندای  باشد. 
آجندای خورد مال شخصی خود شان است. 
است،  غایب  کامل  بطور  میان  این  در  آنچه 

مردم، آجندای ملی و کشور می باشد.
این  هیاهوی  درمیان  که  نشود  فراموش  هان، 
میگیرد، جمعی  قربانی  که هر روز  آجندا  دو 
پروژه  نظام، مسئول  هم در جایگاۀ محافظین 
سازی  شخصیت  و  ها  کشی  منفعت  سازی، 

خود اند.!!!
که:  همینست  معروف  قول  ترین  درست 
زمین  وطنپرستی  ثبوت  بخاطر  نیست  »نیازی 
را  تان  خود  فقط  بریزید،  بهم  را  آسمان  و 

نفروشید«.
رهبری موجود حکومت همۀ تالش ها را دارد 
تا در زیر چتر حمایت آجندای کالن دیگران، 
بجای  و  بزند  رقم  را  خود  خورد  آجندای 
ماه   6 وعدۀ  آینده،  ماه   6 آور  ثبات  تغییرات 

خونین جنگ را برای مردم میدهند!!!
این وضعیت برای مردم مان قابل تحمل نیست. 
از شمال و جنوب صدای دفاع مستقالنه بلند 
اعتراض هر روز  از مرکز صدای  شده است. 

طنین بیشتری دارد.
نه  دارد،  اولویت  مان  مردم  برای  آنچه  اما 
آینده  ماه   6 خونین  جنگ  وعدۀ  از  هراس 
است، نه آجندا های کالن و خورد، نه بازی 
های  فرافگنی  نه هم  و  قدرت  های شخصی 
منظور  به  خودمان  مبارزه  بلکه  حکومتی، 
در  اساسی  تغییرات  بخاطر  حق،  به  رسیدن 
جهت عدالت سیاسی و اجتماعی می باشد. تا 
بازی قدرت در این سرزمین عادالنه نگردیده 
است، هیچ تولید عادالنه ندارد و رنج و درد 

مردم همچنان ادامه خواهد داشت.
برگرفته از صفحة فیسبوک احمدولی مسعود

الیحةتشکیلوظایفوصالحیتهای
کمیسیونانتخاباتیبهمجلسرفت

ــی اعــالم  ــور پارلمان ــت در ام ــر دول وزی
وظایــف  تشــکیل  الیحــه  کــه  کــرد 
کمیســیون های  صالحیت هــای  و 
انتخاباتــی کشــور در اختیــار نماینــده گان 
مجلــس ایــن کشــور قــرار گرفتــه اســت.
ســرانجام  کشــمکش  ماه هــا  از  پــس 
صالحیت هــای  و  وظایــف  الیحــه 
ــتان در  ــی افغانس ــیون های انتخابات کمیس

اختیــار نماینــده گان قــرار گرفــت.
غــالم نبــی فراهــی وزیــر دولــت در 
ــت:  ــگاران گف ــه خبرن ــی ب ــور پارلمان ام
ــۀ گزینــش  ــر اســاس ایــن الیحــه کمیت ب
اعضــای ایــن کمیســیون ها نیــز آغــاز بــه 

ــرد. ــد ک کار خواهن
ــز  ــروف انعامــی منشــی مجلــس نی عبدال
ــر اظهــار داشــت کــه  ــن خب ــد ای ــا تأیی ب
ایــن الیحــه امروز)شــنبه( در اختیــار 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق پارلم
عبدالــرووف  گذشــته  ســال  اواخــر 
ــود  ــه ب ــس گفت ــس مجل ــی ریی ابراهیم
کمیســیون های  صالحیت هــای  کــه 
ــوی  ــات از س ــون انتخاب ــی و قان انتخابات
ــا رد نشــده  ــد ی ــتان تأیی ــان افغانس پارلم
ــش  ــه گزین ــاد کمیت ــن ایج ــت بنابرای اس
افغانســتان  انتخاباتــی  کمیســیون های 

غیرقانونــی اســت.

صلیب سرخ:

جـهانافغانستانرافـراموشنکنـد
کمیتۀ  در  بلندپایه  مقام  یک 
بین المللی صلیب سرخ نسبت به 
سه مشکل اساسی در افغانستان 
خشونت ها،  تشدید  جمله  از 
حامی  کشورهای  دل زده گی 
از  مغزها  فرار  مسألۀ  و  مالی 
تأکید  و  داد  هشدار  افغانستان 
دهد  اجازه  نباید  جهان  که  کرد 
بحران  یک  به  تبدیل  افغانستان 

فراموش شده شود.
رییس  مارتی،  نیکوالس  ژان 
سرخ  صلیب  بین المللی  کمیتۀ 

بین المللی  جامعۀ  داشت:  اظهار  کشور  در 
باید توجه به افغانستان را ادامه دهد. مسألۀ 
افغانستان هنوز تا تمام شدن فاصلۀ زیادی 
افغانستان  به  بی اعتنایی  وقت  حاال  و  دارد 

نیست.
افغانستان  در  که خشونت ها  داد  او هشدار 
سال  زمان  از  بی سابقه یی  سطوح  به  که 
سال  در  احتماالً  و  رسیده  تاکنون   2001

آینده تشدید خواهد شد.
در  امنیتی  وضعیت  کرد:  تصریح  مارتی 
من  و  است  شده  وخیم  حقیقتًا  افغانستان 
می کنم،  را  بیشتر  وخامت  حتا  پیش بینی 
بالقوه  به طور  پیشرو داریم  ما  18 ماهی که 

دورانی بسیار دشوارتر خواهد بود.
کرد  مطرح  حالی  در  را  اظهارات  این  او 
در  دولتی  مقام های  با  دیدار  مشغول  که 
پایتخت های اروپایی و واشنگتن است تا به 
منظور افزایش حمایت های سیاسی، مالی و 

انسان دوستانه از افغانستان رأی زنی کند.
او در مصاحبه با رویترز خاطرنشان ساخت: 

پیام من این است که ما نیاز داریم، اطمینان 
به یک درگیری  افغانستان  که  کنیم  حاصل 
تبدیل  شده  گرفته  نادیده  یا  رفته  یاد  از 

نمی شود.
این مسؤل بین المللی تصریح کرد که کمیته 
اول  ماهه  سه  در  سرخ  صلیب  بین المللی 
سال جاری میالدی 600 فرد زخمی جنگی 
را از میدان نبرد خارج کرده و این تعداد با 
توجه به کاهش درگیری ها در زمستان قابل 

توجه است.
نشان  این  افزود:  همچنان  مارتی  آقای 
ما  برای  درگیری  فصل  امسال  که  می دهد 
به  انسانی  پاسخ  باید  و  بود  دشوار خواهد 
این وضعیت نیز با آن مطابقت داشته باشد.

سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته  مقام  این 
اظهار کرد که از بابت افزایش تعداد تلفات 
غیرنظامیان در افغانستان که در سال 2015 
را  باالیی  رکود  متوالی  سال  هفتمین  برای 
هزار   11 بر  بالغ  شدن  وخیم  و  کشته  با 
غیرنظامی رکورد باالیی را تجربه کرد بسیار 

نگران است.
این  آمار  براساس  همچنین 
سازمان حمالت علیه تأسیسات 
در  پزشکی  بخش  کارکنان  و 
گذشته  سال  در  افغانستان 
افزایش  درصد   50 میالدی 
دشوارتر  از  که حاکی  داد  نشان 
به  شهروندان  دسترسی  شدن 

کمک های پزشکی بود.
فرار  به  نسبت  ادامه  در  مارتی 
طبقۀ  ره سپارشدن  و  مغزها 
افغانستان  متوسط  تحصیل کردۀ 
تبعات  این کشور که می تواند  از  به خارج 

جدی برای آن داشته باشد هشدار داد.
مارتی بیان داشت: چیزی که به طور خاص 
من را نگران آینده افغانستان می کند این که 
 10 که  می شناسم  را  افغانستانی هایی  من 
برای  بهتر  آینده  ایجاد  امید  به  پیش  سال 
افغانستان در این کشور بودند، اما اکنون در 
به اروپا و  حال آماده کردن خود برای فرار 
می دهد  نشان  من  به  این  هستند.  کانادا  یا 
که آن ها امید خود را به آینده این کشور از 

دست داده اند.
مارتی همچنین تأکید کرد که افغانستان، به 
به  بین المللی  توجه  افزایش  دلیل  به  ویژه 
وضعیت سوریه و عراق از مسألۀ دل زدگی 

کشورهای حامی مالی نیز رنج می برد.
به  تمایل  کلی  کاهش  شاهد  ما  افزود:  او 
که  حالی  در  بودیم  افغانستان  به  کمک 
وضعیت در این کشور عماًل در حال بدتر 

شدن است و این خطرناک است.
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حسیني رضوان 
در ادبیات عرفاني و فرهنگ اسالمی ما همواره 
به ما توصیه شده است که در مناسبات انساني، 
با  برادرانه  رفتار  و  عطوفت  و  مهر  بر  را  بنا 
با تمامي  به راستي چرا  اما  همنوع قرار دهیم؛ 
این حساسیت ها و توجهات، شاهد برخي سیر 

نزول اخالق در جامعه هستیم. 
مباحث  و  شعارها  از  یکي  امروزه  دنیاي  در 
اصلي در نهادهاي اکادمیک، اجتماعي، فرهنگي، 
اصول  رعایت  و  پایبندي  اقتصادي  و  سیاسي 
اخالقي در حرفه و کسب مي باشد؛ و شاید در 
هیچ کشوري به مانند سرزمین هاي اسالمي که 

ما هم بخشي از آن پیکرۀ عظیم استیم. 
رسانه ها،  مدني،  جامعۀ  بشر،  حقوق  نهادهاي 
تبلیغي  تریبون  علما، مساجد و صدها مرکز و 
دیگر که هر از گاهي تیتر عناوین شان اخالق و 
به  از وجنات و خوبي هاي آن است،  توصیف 
وفور به چشم دیده و به گوش شنیده مي شود. 
کمتر رسانه، عالم، مسوول و وزیري را مي توان 
اخالق  گزاره هاي  و  پندها  به  مزین  که  یافت 

نباشد و به آن توصیه ننموده باشد. 
طول  در  خصوصي  و  دولتي  رسانه هاي  تمام 
جمالت  از  مشحون  اخبارشان  شبانه روز، 
تکراري و مالل آوري است که با دیدن و شنیدن 
آنها جز ناامیدي و یأس را به ارمغان نمي آورد. 
میزگردهاي  و  برنامه ها  تدویر  اوقات  گاهي 
کارشناسان و صاحب نظران  آن  در  که  صوري 
اخالق  حرفه یي،  اخالق  شهروندي،  اخالق  از 
اجتماعی، احترام به بزرگساالن، کرامت انساني، 
دم  و...  اسالمي  موازین  و  اصول  به  پایبندي 
مي زنند؛ در حالي که اول کساني که که تجاوز 
به همان حریم ها مي کنند و آن را بي شرمانه و 
بیرحمانه مي شکنند، همان ها مي باشند، بي آن که 
به آن اصول و ارزش ها  یا دانشي  اعتقاد  خود 
داشته باشند. در ادبیات عرفاني و فرهنگ دیني 
در  که  است  شده  توصیه  ما  به  همواره  نیز  ما 
و  عطوفت  و  مهر  بر  را  بنا  انساني،  مناسبات 
رفتار برادرانه با همنوع قرار دهیم؛ اما به راستي 
توجهات،  و  حساسیت ها  این  تمامي  با  چرا 
شاهد سیر نزول اخالق در جامعه هستیم و چرا 
چشم انداز  این چنین  جامعه  اخالقي  افق هاي 

یأس آلودي یافته است؟ 
روشن است، زماني که در جامعه یي هنجار و 
رفتار  و  و جرم  تغییر  آن  اجتماعي  ارزش هاي 
مقیاسي  در  و  وسیع  سطحي  در  اخالقي  غیر 
جمعي مشاهده مي شود، به ناگزیر صبغۀ جمعي 
و اجتماعي مي یابد و دیگر نمي توان آن را صرفًا 
بنیان هاي روان شناختي، عبارت هاي  بر  با تکیه 
و  قصار  جمالت  قالب  در  شبه فیلسوفانه 
که  چرا  کرد،  درمان  و  تبیین  رواني  مشاورۀ 
مسایل اجتماعي ماهیتي جامعه شناختي، علمي 
با  تنها  و تجربي دارند و پدیده هاي جمعي را 
جامعه شناختي  ابزارهاي  و  جمعي  پدیده هاي 
دادن  تقلیل  کرد.  بررسي  و  شناسایي  مي توان 
مسایل اجتماعي به مسایل رواني صرف، موهوم 
و غیر تجربي چیزي جز آدرس غلط دادن، پاک 
کردن صورت مسأله و در سطحي باالتر نشاندن 
کالبد بیمار معلول بر جایگاه علت نخواهد بود. 
دریافت  انسان  تا  شد  سپري  سال  هزاران 
ارزش هاي اخالقي نیز به اندازۀ همه چیزهایي 
که از او صادر مي شوند، وابسته به نگرش ها و 
باورهاي دروني و بستگي به محیط اجتماعي و 
معموالً  اند.  اجتماعي  ساختارهاي  به  پرداخته 
آن،  ساختارهاي  بنیان  و  شالوده  که  نظام هایي 
استوار بر اصول و ارزش هاي حاکم بر جامعه 
تمامي الیه ها و قشرهاي جامعۀ  براي  است و 
خود، الگوها و مولفه هاي روشن و تعریف شده 
دارند، حاکمیت ارزش هاي اخالقي و وفاداري 

جامعه و مردم به آن، تبارز دارد. 
اخالق اجتماعي از مهم ترین موضوعاتي است 
که ارتباط آدمیان را با خود، با جامعه و تاریخ 
مطرح مي سازد؛ زیرا جامعه مي تواند یک تمدن 
را بسازد نه یک فرد، و اجتماع انساني پیوسته 

تاریخ را ساخته و به جلو برده است. 
الهي، اسالم یک  ادیان  از آن جایي که در میان 
دین اجتماعي است و در آن آرمان ها و ایده هاي 
جاي  جاي  در  مي شود،  دیده  فراوان  جمع گرا 
این  منابع  از مهم ترین  کتب معتبر اسالمي، که 
دین است؛ به این مهم بسیار پرداخته شده و گاه 
و بي گاه جامعه و اجتماع مورد عتاب و خطاب 

واقع گردیده است. 
آداب و رسوم هر جامعه یي نیز قالبي است که 
که  هنگامي  آدمیان  مي دهد.  شکل  را  رفتارها 
در  )که  اجتماعي  هنجارهاي  رعایت  به  ملزم 
قالب قوانین و سنن جلوه مي کنند( باشند، در 
پرتو این آداب و رسوم، ساخته و ویرایش شده 
پیمایند،  مي  بهتر  را  خویش  سعادت  مسیر  و 

صورت  به  اگر  جامعه  ناهنجاري هاي  چنان که 
هم  از  را  اجتماع  آیند،  در  ناپسند  سنت هاي 

پاشیده و آن را به ورطۀ هالکت مي افکنند. 
دارای  معاشرت  اسالم،  مبارک  دین  نظر  از 
اصول و ضوابطی است و فرد مسلمان باید در 
نماید.  مراعات  را  کلیاتی  خود،  معاشرت های 
معاشرت، بازار تبادل اخالق است، بسیاری از 
معاشرات  همین  از  اخالقی  رذایل  و  محاسن 
از  اگر  می یابد.  تسری  و  انتقال  معمولی 
انسان های موفق بپرسید که عامل موفقیت شما 
چه بود؟ بی درنگ یکی از عوامل مهم موفقیت 
خود را رفاقت با دوستان خوب اعالم می دارند، 
و بر عکس اگر از انسان های شکست خورده در 
زندگی بپرسید: چه گونه به این ناکامی ها مبتال 

گشتید؟ خواهند گفت: دوستان نااهل. 
مسیر  از  را  انسان  بد،  دوستان  با  معاشرت 
تکامل باز می دارد. به همین دلیل مسلمان، باید 
دوستان خود را با صالحدید دین خود انتخاب 
نماید، یعنی در خصوص این که با چه کسانی 
معاشرت نماید و با چه کسانی معاشرت ننماید، 

باید نظر اسالم را جویا شود. 
و مالیمت  نرمی  معنی حلم،  به  مدارا،  و  رفق 
با مردم و تحمل و شکیبایی در برابر تندخویی 
اسالمی  معاشرت  آداب  مهمترین  از  دیگران، 
است. انسان در جامعه یی زندگی می کند که در 
برابر  در  اگر  و  دارد.  وجود  مختلفی  افراد  آن 
مدارا  آنان  کج خلقي های  و  دیگران  درشتی 
و  بکشد  معاشرت  از  دست  یا  باید  ننماید، 
گوشۀ انزوا اختیار کند و یا این که با بیماریهای 
نرمی،  کند.  نرم  دست وپنجه  روانی  و  عصبی 
تأثیر  و  است.  جاهل  ارشاد  و  هدایت  مایۀ 
خداوند  است.  بهتر  بسیار  متقابل  پاسخ  از  آن 
به  تا  می کند  مأمور  را  هارون  و  موسی  وقتی 
آنها می گوید: »به سراغ  به  بروند؛  کاخ فرعون 
بگویید،  سخن  او  با  نرمی  با  و  بروید  فرعون 

شاید بترسد و یا هدایت شود.« 
در موفقیت پیغمبر اسالم )ص( عوامل مختلفی 
موفقیت  عامل  مهم ترین  ولی  داشتند،  نقش 
ایشان  مدارای  و  نرم خویی  )ص(  اکرم  پیامبر 
بود. چنان چه در قرآن مجید می خوانیم »پس با 
رحمت پروردگار برای آنان نرم گشته یی و اگر 
از اطرافت پراکنده می شدند.«  سخت دل بودی 
همین  واسطۀ  به  که  انسان هایی  بسیار  چه  و 

صفت، به آغوش اسالم گرویده اند. 
انکار  توانایي هاي  و  قدرت  تمام  با  انسان 
این  به  ناپذیرش، موجود »عکس العمل« است! 
معنا که او ذاتًا نه خوب است و نه بد، بلکه به 
مانند هر موجود ذي حیاتي در برابر محیط و بر 
اساس غریزۀ بقا و اکنش نشان مي دهد. هرگاه 

زیست او در محیطي شکل بندد که ساختارهاي 
بر  و  عادالنه  را  زندگي  منابع  و  امکانات  آن، 
اساس شایستگي هایش تقسیم مي کنند، گرایش 
جمعي  فضیلت هاي  و  اخالقي  زندگي  به  او 
محیط  اوالً  آن که  سبب  به  بود.  خواهد  بیشتر 
خود را عادالنه و اخالقي مي داند، ثانیًا نفع خود 
پیگیري  از ساختارهاي جامعه و  پیروي  را در 

یک زندگي اخالقي مي داند. 
فرانسوي  شهیر  جامعه شناس  بوردیو  یر  پي 
جامعه شناس  یک  مثابه  به  »من،  مي گوید: 
مي دانم که اخالق تنها در صورتي کارایي دارد 
و  ساز  زند،  تکیه  ساختارها  از  گروهي  بر  که 
در  سودي  مردم  شوند  سبب  که  کارهایي 
رعایت اخالق داشته باشند و براي آن که چیزي 
همچون یک دغدغۀ اخال قي ظاهر شود، الزم 
است چنین دغدغه یي ریشه در ساختارها داشته 
پاداش  و  تغذیه  ساختارها  همان  وسیلۀ  به  و 
گیرد.« جوامعي که در آن رعایت کردن اخالق 
ناکارآمد  مکانیسم هاي  دلیل  به  فردي  منافع  و 
یکدیگر  با  معکوسي  نسبت  آن چنان  اجتماعي 
یافته اند که رعایت یکي مستلزم از دست دادن 
یا  اخالقي  زندگي  براي  است،  دیگري  کامل 
احتیاج به ابرانسان هایي با فضیلت هاي بزرگ و 
طاقت هاي فوق بشري دارند یا این که صحبت 
و  پند  سطح  در  اخالقي  زندگي  و  اخالق  از 
شد.  خواهد  جا  در  بزرگ  شعارهاي  و  اندرز 
امروزه اخالق به امري نهادي و ساختاري بدل 
شده و این ساختارها و مکانیسم هاي اجتماعي 
اند که وظیفۀ هدایت اخالقي جامعه را بر عهده 

گرفته اند. 
در جوامعي که سازوکارهاي اجتماعي از عمل 
اخالقي فرد حمایت نمي کنند و از طرفي قادر 
جامعه  اخالقي  حریم  شکننده گان  مجازات  به 
فضیلت هاي  و  اجتماعي  ق  اخال  نیستند، 
جمعي، گمشدۀ بزرگ این جوامع خواهند بود. 
شاید نیازي به گفتن نباشد که زندگي اخالقي، 
چیزي بیگانه با فرهنگ غنِي اسالمي ما نیست. 
بزرگان و عارفان ما همواره بر روي این اصل 
به  رسیدن  راه هاي  از  یکي  که  داشته اند  تأکید 
خداوند، همانا از خلق او مي گذرد. و به کرات 
گوشزد کرده اند که یکي از معیارهاي دوري و 
طرز  و  او  رفتار  نحوۀ  خدا،  به  انسان  نزدیکي 

سلوکش با نزدیکان و دیگر انسان هاست. 
نگاهي گذرا به زندگي پاکبازانه و سرشار پیامبر 
آن  که  کریمانه یی  رفتار  و  اسالم )ص(  بزرگ 
بزرگوار در طول حیات شان با مردم داشته اند، 
کفایت  معني  این  صدق  به  بردن  پي  براي 

مي کند. 
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30 باوِر 
محدودکننده 
دربارۀ پول

اجتـماعي؛ اخـالق
بزرگ گمشدهیي
درزمـانةما

»یکــی از دالیلــی کــه خیلــی از مــردم پــول ندارنــد ایــن اســت کــه مــدام 
ــد.« ــا آشــکارا، آن را محکــوم می کنن ــد بی ســروصدا ی دارن

ــه  ــه ک ــر از آن چ ــب بزرگ ت ــی به مرات ــول، نقش ــارۀ پ ــراد درب ــاور اف ب
ــذت و رضایت شــان از  ــروت و ل ــد، در ســطح ث اکثرشــان تصــور می کنن

ــد. ــازی می کن ــروت، ب آن ث
در واقــع، بیشــتر مــردم تصــور نمی کننــد کــه باورهای شــان در موفقیــِت 
ــا عــدم آن، نقــش داشــته باشــند. بیشــتر مــردم هرگــز در مــورد  مالــی ی
ــدام  ــان اق ــق باورهای م ــط طب ــا فق ــد. م ــم نمی کنن باورهای شــان فکــر ه

می کنیــم.
ــی  ــراد حقیق ــول از اف ــارۀ پ ــی درب ــاورِ واقع ــن ب ــه، چندی ــن مقال  در ای

شــرکت کننده در کارگاه هــا و کالس هــای واقعــی، ارایــه می شــود.
ایــن باورهــا، جریــان پــول را بــه دروِن زنده گی هــای بی شــماری 
ــی باریــک و بســیار ناچیــز، کاهــش  ــه جریان ــا آن را ب قطــع می کننــد- ی
ــی  ــتند و بعض ــنا هس ــان آش ــا برای ت ــن باوره ــی از ای ــد. بعض می دهن
ــه نظــر  دیگــر آن قــدر خــاص و اســتثنایی اند کــه عجیــب و غیرعــادی ب

می رســند.
ــش  ــر زنده گی بخ ــک نف ــرای ی ــد ب ــاور می توان ــک ب ــا، ی ــی وقت ه گاه
ــا آخــر ایــن  ــدۀ زنده گــی. از اول ت ــرای یکــی دیگــر، نابودکنن باشــد و ب
فهرســت را بخوانیــد و ببینیــد آیــا بــا هیــچ یــک از ایــن باورهــا احســاس 

ــه. ــا ن ــد ی نزدیکــی می کنی
ـ پول، منشای همۀ بدی ها و پلیدی هاست.

ـ اگر آدم موفقی باشم، مردم از من متنفر می شوند.
ـ اگــر یــک میلیــون بــه دســت آورم، ممکــن اســت آن را از دســت بدهــم 

و بعــد، احســاس حماقــت کنــم و بــرای همیشــه از خــودم بیــزار شــوم. 
ـ اگــر خیلــی بیشــتر از حــد نیــازم پــول بــه دســت آورم، افــراد زیــادی 

مجبورنــد بــدون پــول ســر کننــد.
ـ کمتــر بــه دســت آوردن پــول، بهتــر از ایــن اســت کــه مســوول رنــج و 

ســختِی فــرد دیگــری باشــم. 
ـ اگــر پــول زیــادی بــه دســت آورم، بــه پــدرم، کــه هرگــز پــول زیــادی 

کســب نکــرد، خیانــت خواهــم کــرد. 
ـ ثروتمندان، ثروتمندتر می شوند.

ـ فقرا، فقیرتر می شوند.
ـ رابطه برقرار کردن با پول، سخت است.

ـ پول درآوردن، سخت است.

منبع: موفقیت
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سیاوش جمادی 
 بخش نخسـت

موضـوع ایـن گفتـار، کافکا و دین اسـت. از کافکا داسـتان، 
نوشـته و نامه هـای بسـیاری باقـی مانـده اسـت. جهـاِن او 
تـا حـدودی دسـترس ناپذیر و از طرفـی هـم دسـترس پذیر 
اسـت. دیـن هـم مفهومـی وسـیع و کلـی اسـت. اگـر قبـاًل 
بـر سـِر ایـن دو بـه توافـق نرسـیده باشـیم، نمی توانیـم بـه 
دنبـاِل رابطه یـی بیـن ایـن دو در آثـار کافـکا برویـم. کافکا 
ـ  اتریـش  امپراتـوری  در  بیسـتم  قـرن  اوِل  دهه هـای  در 
مجارسـتان و میـان اجتماعـی از یهودیـان بـه نـام یهودیـاِن 
اروپایـی می زیسـت. آنـان غالبـًا آلمانی زبـان بـوده و حتـا 
را  خـود  آنـان  نمی گفتنـد.  سـخن  ِعبـری  هـم  خانـه  در 
عالیقـی  از  نمی توانسـت  کافـکا  می نامیدنـد.  روشـن فکر 
یـا  ئیدیـش  تیاتـر  نـام  بـه  یهودیـان  خـاِص  تیاتـِر  مثـل 
مطـرح  صهیونیسـم  نـامِ  بـه  کـه  آرمان هایـی  و  زمزمه هـا 
می شـد و یـا دوسـت نزدیکـش بـه نـام “ماکـس بـرود” که 
عالیـق صهیونیسـتی داشـت، مبـرا باشـد. بـه بیـان دیگـر، 
او نمی توانسـت از جذبـۀ ایـن محافـل بگریـزد. امـا کافـکا 
در نهایـت، در آثـار هنـری و داسـتانی اش بـه هیچ یـک از 
مسـایلی کـه در فرقه هـای عرفانـی یهـودی از جملـه فرقـۀ 
کابالـه یـا حسـیدی یا صهیونیسـت ها، یـا فرقـۀ عرفان گرای 

رودولـف اشـتاینر بـود، نمی پـردازد.
اگـر بـه دفترچـۀ روزانـۀ کافـکا یـا بـه کتابـی بـا عنـوان 
متوجـه  کنیـد،  رجـوع  کافـکا”  فرانتـس  بـا  “گفت وگـو 
می شـوید کافـکا چه قـدر در قبـاِل زمزمه هایـی کـه صحبت 
از رسـتگاری و نجـات و امیـد بسـتن بـه عوالـم رهایـی و 
غیره یی که اسـاس بسـیاری از ادیان اسـت، سـاکت اسـت.

او نـه ملحـد اسـت و نـه کافـر؛ بلکـه می گویـد: »مـن در 
میله هـای آهنـی و ذهنیـت خود محصـورم. من نـه می توانم 

متشـرع و نـه متعارف باشـم.«
او اساسـًا نسـبت بـه ایـن زمزمه هـا بدبیـن و در آن ها نوعی 
خودفریبـی می بینـد. حـال مسـالۀ ارتبـاط کافـکا و دیـن از 
کجـا به وجـود آمـده اسـت؟ چـه انگیزه یـی در تفسـیرهای 
متعـدد از کافـکا وجـود دارد کـه تفسـیرهاِی دینـی از او 

جایـگاه خاصـی را اشـغال کرده اسـت؟
کمتـر نویسـنده یی را می تـوان یافـت کـه بـه انـدازۀ کافـکا 
تفسـیرپذیر باشـد. نوشـته های او بـر اسـاِس نظـِر یکـی از 
معروف ترین مفسـران او یعنـی “والتر بنیامیـن”، تجدید ُفرمِ 
اسـطوره و تمثیـل در ادبیـاِت جدید اسـت. به نظـر می آید، 
ایـن بنـا بـه ضرورتـی انجـام شـده اسـت. اول این کـه چرا 
ادبیـات کافـکا شـکل تمثیـل و اسـطوره یـا بـه نوعـی زبان 

دارد؟ دینـی  خاِص 
همان طـور کـه می دانیـد، والتـر بنیامیـن منّقد بسـیار دقیق و 
ژرف کاوی اسـت که متأسـفانه در حوادث سـال های 1۹۴0 
یعنـی اوایـل دهـۀ ۴0 قـرن بیسـتم در سـن ۴0سـاله گی در 
حـال گریـز از فرانسـه در کوه هـای پیرینه به طـرز مرموزی 
می میـرد. طبـق گزارش هـای هانـا آرنـت کـه از نزدیـکان 
بنیامیـن بـود، او خودکشـی می کند تـا به دسـت نازی ها که 

فرانسـه را اشـغال کرده بودنـد، نیفتد. 
والتـر بنیامیـن در نقـدی دربـارۀ آثار فرانس کافـکا در کتاب 
آثـار  هـوای  دربـارۀ  نکته یـی  بـه  رهایـی”  بـه  “نشـانه یی 
کافـکا اشـاره کـرده، می گویـد: »هـوای آثـار کافـکا نوعـی 
هـوای روسـتایی اسـت و ایـن هوایـی اسـت کـه آثـار همۀ 

بنیان گـذاران ادیـان در آن شـکل گرفتـه اسـت.« 
برون متنی انـد.  کافـکا  آثـار  دربـارۀ  دینـی  تفاسـیر  بیشـتر 
مـن منکـر تفسـیر برون متنـی نیسـتم. ولـی معتقـدم بـرای 

دسـت یابی بـه جهـان کافـکا نبایـد از هیـچ چیـِز او 
تـا  و خصوصـی  پراکنـده  یادداشـت های  از  گذشـت، 

توسـط  و  داشـت  را  نابـودی اش  قصـد  کـه  نامه هایـی 
دوسـتانش مثـل “ماکس بـرود” نجـات یافت. مـن معتقدم 

تفسـیر برون متنـی بایـد خـود را بـا شـخصیت نویسـنده به 
گونه یـی پیونـد دهـد.

در  می کنیـد،  بررسـی  را  او  روزانـۀ  یادداشـت های  وقتـی 
واقـع افـکارِ او پیـش چشـِم شماسـت. هـر چنـد “موریس 
بالنشـو” می گویـد بـه این هـا اعتماد نکنیـد. او نکتـۀ جالبی 
در مـورد کافـکا به خصـوص در رابطـۀ او بـا زن هـا بیـان 
می کنـد. او می گویـد: »کافـکا بـا دیگـری همواره دگـر بود. 
کافـکا هرگـز شـخصیت حقیقـِی خـود را حتـا بـه “ملینـا” 
کـه بسـیاری معتقدنـد او تنهـا زنـی بـود کـه کافکا بـا تمام 
وجـود، حضـور خـود را در برابـر او عریـان کـرد و بـه او 
اعتقـاد داشـت، بـه مالحظۀ شـخص مقابلـش، کامـاًل عیان 

» نکرد.
»سـوزان سـانتاگ« با تفسـیرهای ولنـگ و باز دربـارۀ کافکا 
مخالـف اسـت. سـانتاگ تفسـیرهای دربـارۀ کافـکا را در 
مقالـۀ معـروف »علیه تفسـیر« به سـه لشـکر تقسـیم می کند:
»تفسـیرهای اجتماعـی« دربـارۀ آثـار کافـکا غالبـًا مدعی اند 
در آثار او از قدرت و بوروکراسـی و دیوان سـاالری خشـک 
و آهنیـن صحبت می شـود کـه در زمانۀ مـا در دوران مدرن 

در تمامی نسـوج و روابط انسـانی حاکم اسـت.
»تفسـیرهای روان کاوانـه« آثـار کافـکا کـه بـه قول سـانتاگ 
لشـکر دیگـری را تشـکیل می دهنـد، غالبـًا به رابطـۀ کافکا 
بـا پـدرش تأکیـد می کنند و مسـایلی چـون عقیـدۀ ادیپ را 

پیـش می کشـند.
»تفسـیرهای متافیزیکـی« یـا مابعدالطبیعـی کـه امـروز مورد 
بحـث من اسـت، لکشـر دیگـری از این تفاسـیر را تشـکیل 
می دهنـد. سـوزان سـانتاگ می پرسـد با ایـن انبوه تفسـیرها 

چـه بایـد کرد؟
    کافکا و دین؛ امکان یا امتناع؟ 

برمی گـردد.  کافـکا  تفسـیرپذیری  بـه  واقعـًا  مشـکل  ایـن 
کافـکا شـخصیتی بسـیار تفسـیرپذیر دارد. یکی از مفسـران 
کافـکا کـه بسـیار دقیـق آثـار او را تفسـیر کـرده، “موریـس 
کافـکا  آثـار  ویژه گـی  اسـت  معتقـد  او  اسـت.  بالنشـو” 
اساسـًا بازنمـودی اسـت از ویژه گی شـخصیت کافـکا.  این 
ویژگی هـا گاه عیـان و گاه نهان انـد. اما مسـأله صرفـًا نوعی 
بیـان حدیـِث نفـس و بازگـو کـردِن ویژگی هـای شـخصی 
نیسـت. کافـکا از اصطـکاک ویژه گی هـای شـخصی اش بـا 

مقـررات و به طـور کلـی قـدرت صحبـت می کنـد.
بـه عقیـدۀ بالنشـو جوهـرۀ آثـار کافـکا، اصطکاکـی بیـن 
شـخصیت و خـود بـودن اسـت بـا نیروهـای بیرونـی کـه 
مانـع خـود بودن انـد. بالنشـو بـر آن اسـت کـه کیرکه گـور 
بـه گونه یـی تکلیـِف خـود را بـا ایـن مسـأله روشـن کرده 
بـود. زیـرا ویژه گی هـا را بـه درون و باطـِن خـود سـوق 
مـی داد. امـا کافـکا نمی توانـد بـه دروِن خـود عقب نشـینی 
کنـد، چـون در آن صـورت دچـار خودفریبـی وحشـتناکی 
می شـود کـه حاصـل آن نوعـی شرمسـاری اسـت کـه در 
واپسـین جملـۀ »محاکمـه« نمـود پیـدا می کنـد. یعنـی حتـا 
بعـد از این کـه “جـوزف کا” در واپسـین صحنـۀ محاکمه به 
وسـیلۀ دژخیمـان کشـته می شـود، آن شرمسـاری هنـوز به 

قـوِت خـود باقی اسـت.
ایـن صحنـه جـای تأمـل دارد. بالنشـو ایـن شرمسـاری را 
اصطـکاِک وجـود حقیقـِی قهرمان بـا دنیای بیـرون می داند.

امـا تفسـیر “ماکـس بـرود” از جمله دوسـتان نزدیـِک کافکا 
هـم قابـل توجـه اسـت. ماکـس بـرودِ یهـودی، معتقـد بـه 

تل آویـو  دانشـگاه  در  او  اسـت.  یهودیـت و صهیونیسـت 
کرسـی اسـتادی دارد. او همان قـدر کـه بـا کافـکا دوسـت 
صمیمـی بـود، بـه قـول بعضـی از مفسـران، از کافـکا دور 
بـود. تـا جایی کـه کافـکا در یادداشـت های شـخصی خود 
تصریـح می کنـد کـه او و ماکـس بـرود بـه دو دنیـای کاماًل 
متفـاوت تعلـق دارنـد. از جملـه شـواهد ایـن افتـراق ایـن 
اسـت کـه ماکـس بـرود و کافـکا هرگـز نمی تواننـد اثـری 
مشـترک بنویسـند. گرچـه در ایـن زمینـه تـالش می کنند و 
رمـان نیمـه تمامـی هم به نـام “ریچـارد و سـاموئل” از این 
همـکاری ناتمـام باقـی مانـده اسـت.  علـت هـم اختـالف 
شـدیِد ایـن دو از نظـر سـبک، دیـدگاه و جهـان بینـی بود. 
ماکـس بـرود اصـرار زیادی دارد کـه از آثار کافکا تفسـیری 
متافیزیکـی و مابعدالطبیعـی اسـتخراج کنـد. یکـی از دالیل 
او و مفسـران دینـِی دیگری از جمله مارتیـن بوبر و “برنارد 
رانـگ”، رمـان »قصر« کافکا و فروبسـته گی قصر نسـبت به 
قهرمـان داسـتان اسـت. در رمان قصر، مسـاک ها به شـدت 
فعالنـد، ولـی متولیـان و زعمای قصـر به شـدت مردم گریز، 
کثیـف، آلـوده، پنهـان و منفعـل و بی خاصیت اند. نمی شـود 

به هیچ چیز آن ها اعتنا کرد. 

از  بسـیاری 
ت  صیـا خصو

قصـر  رمـان 
اسـت  بازگفتـی 

در  کـه  الوهیتـی  از 
عرفـان  فرقه هـای 

مجسـم  یهـودی 
می شـود. بـه عنـوان مثال 

فرقه هـای  از  یکـی  در 
یعنـی  یهودیـت  عرفانـی 

خـاص  تصویـری  کابالـه، 
سـاحت  و  الوهیـت  جهـان  از 

بـه  می شـود.  عرضـه  “یَُهـَوه” 
ایـن معنـی کـه اگـر تمـام جهـان 

سـاحت  برابـر  در  را  خودشـان 
مقدس و باشـکوه “یَُهـَوه” چاک چاک 

حتی کننـد، او به انسـان هیچ اعتنایـی ندارد.  سـا
دور از دسـترس اسـت و هرگـز همچـون مسـیحیت کـه 
ملکوت الهی درون شماسـت یا اسـالم که خدا از شـاهرگ 
نـدارد. وجـود  اسـت،  نزدیک تـر  انسـان  بـه  گـردن 
نسـبت منشـای الهـی بـا عالـم انسـانی نسـبتی ذی مراتـب 
اسـت. شـبیه پرتو نوری اسـت کـه شـعاع های مختلفش در 
مراتـب مختلـف بـاز تابیـده می شـود. از مافـوق بـه مادون 
طـی یـک سلسـله مراتب تا بـه مادون ترین مرحلـه اش یعنی 
انسـان و طبیعـت می رسـد. بشـر بـا منشـای اصلـی هرگـز 

نمی کند. پیـدا  رابطـه 
ایـن مراتـب مختلـف، نامه رسـان و پیک هایـی دارنـد کـه 
در آثـار کافـکا مثـل “قیـام امپراتـوری” و “دهکـدۀ بعـدی” 
پیک هـا نقـش عمده یـی بـازی می کننـد. بنابرایـن مفسـران 
می شـود،  مشـاهده  قصـر  در  کـه  تصویـری  معتقدنـد  او 
نوافالطونـِی عرضـه شـده در  از جهـان  تصویـری اسـت 

برخـی از مکاتـب عرفانـی یهـود.
والتـر بنیامیـن در عیـن این کـه بـا ماکـس بـرود مخالفـت 
می کنـد، امـا خـود هـم در آثـار کافـکا صبغه هـای دینـی 
و مذهبـی می جویـد. بنیامیـن چنـد داسـتان از تلمـود نقـل 
می کنـد کـه شـباهت بسـیار زیادی بـا ماجـرای رخ داده در 
رمـان »قصـر« دارنـد. از جملـه داسـتان تلمـودی شـاهزاده 
خانـم تبعیـدی اسـت. قهرمان این داسـتان به شـهری تبعید 
شـده کـه نـه او و نـه مـردمِ آن شـهر، زبـان همدیگـر را 

نمی فهمنـد.

او همـواره منتظـر پیامـی رهگشـا و بـه قـول حافـظ پیـک 
فرخ پی اسـت کـه آمده و فروبسـته گی در قصر را بگشـاید. 
کسـی کـه در داسـتان تلمـودی بایـد ظاهـر شـود، مسـیح 
تلمـودی اسـت. شـاهزاده خانـم روح و آن دهکـده جسـم 

و طبیعـت اسـت. 
والتـر بنیامیـن ایـن مسـأله را از دیگـران نقـل می کنـد. ولی 
تطابـق عجیبـی بین این داسـتان تلمودی بـا ماجرایی که در 

رمـان قصر اتفـاق می افتد، وجـود دارد.
همان طـور کـه قباًل گفته شـد، مسـاک ها فعال ترین شـخص 
همـۀ آثـار کافکا هسـتند؛ شـخصیتی کـه انفعال دسـت یابی 
و دسـت یازی و چنـگ زدن بـه سـاحت دوردسـتی کـه در 
آغـاز رمـان قصـر در پشـت ابـر و برف هـا پنهان بـود، آغاز 
بیـن  کابالـه  می کنـد. در مراتـب مختلفـی کـه در عرفـان 
مبـدای اعـالء تـا مـادون توصیف می شـود، مراتـب مادونی 
صحنه هایی انـد  شـبیه  بیشـتر  کثیف انـد.  بسـیار  پایینـی  و 
کـه در آثـار کافـکا مثـل صحنه هـای مربـوط به زنـان دیده 

می شـود.
داسـتان های زیـادی در تلمـود و آثار مذهبی وجـود دارد تا 
ایـن شـباهت را تداعی کنند کـه کافکا قصـد دارد در قصر، 

بازگفتـی از عرفـان یهودی بـه نمایش گذارد.
»مارتیـن بوبـر« از مفسـران دیگـر آثـار کافـکا اسـت. بوبـر 
از متفکـران بـزرِگ یهـودی اسـت کـه رگه یی از فیلسـوفان 
اگزیسـتانس هـم در او وجـود دارد. برخـی از کتـب او هـم 
بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت. در آثـار بوبـر بـا نوعـی 
سـکوالریزه کـردن رابطـۀ عرفانـی انسـان و خـدا در دیـن 
مواجهیـم. رابطـۀ مـنـ  او در دیـن به رابطۀ مـنـ  تو تبدیل 
می شـود. مارتیـن بوبـر کتابـی هـم بـه ایـن نـام دارد. او در 
مقاله یـی، تفسـیر دینـِی مجاب کننده یـی از کافـکا به دسـت 
می دهـد. او می گویـد: »می تـوان از کافـکا تفسـیری دینـی 
بـه طریـق سـلبی و منفـی ارایه داد.« بـه اعتقـاد او، کافکا 

تـا مرزهـای کفر پیش مـی رود.
مـن در کتابـی به نـام “یادبود ایوب در جهـان کافکا”، 
جهـاِن او را بنـا به دریافت شـخصی ام، نوعی مرتبط 
بـا اعتـراض ایـوب در کتـاب مقـدس می دانم. من 
قـادر نیسـتم عظمـِت ایـن متـن دراماتیک بسـیار 
کهـن را برای تـان بازگـو کنم. داسـتان ایوب در 
متـون دینـی یهـود غیر از داسـتاِن مطرح شـده 
در قرآن کریم اسـت. در قرآن کریم داسـتان 
ایـوب چنـدان بـه تفسـیر گفته نمی شـود. 
تـا آن جایـی کـه مـن تحقیق کـردم، قرآن 
کریـم در چهـار جـا از صبـر ایـوب در 
سـخن  شـیطان  وسوسـه های  برابـر 

می گویـد. 
عتیـق،  عهـد  در  ایـوب  داسـتان 
ماهیتـًا داسـتاِن دیگری اسـت. در 
این جـا شـیطان اسـت کـه خدا 
ایـوب  می کنـد.  وسوسـه  را 
او  خداسـت،  صالـِح  بنـدۀ 
دارای کشـت زاران وسـیع، 
قلبـی پاک و پُـر از مهر و 
محبت به همۀ انسـان ها 
فرزندانـی  دارای  و 
ایوب  اسـت.  صالـح 
به طـور  هـم 
مـداوم شـکرگزار 
 . سـت ا خد
خـدا  شـیطان، 
می کنـد  وسوسـه  را 
ناشـی  ایـوب  شـکرگزاری  کـه 
از خوشـی و راحتـی و تنعـِم اوسـت، اگـر 
می کنـد،  حمـد  را  تـو  واقعـًا  او  بدانـی  می خواهـی 
نعمت هایـت را از او بگیـر. خـدا هـم یکایـک نعمت هـا را 

می گیـرد.  او  از 
از طرفـی هرچـه بالسـت، از فقـر و بیمـاری یک جـا بـر او 
نـازل می کنـد. او بـه مجسـمۀ تمام دردهـای انسـانی تبدیل 
می شـود. ایـوب در حالـت دردمنـدی خـود، بـه جـای بیان 
دردِ خـود، بـه سـخن گوی همـۀ دردمنـداِن عالـم تبدیـل 
می شـود. مدافعـۀ ایـوب در برابر “یَُهـَوه” که پشـت ابرها با 
گوش هـای بی اعتنـا و خاموش پنهان شـده، فریـاد “جوزف 
کا” و فریـاد “مسـاک ها” اسـت. البتـه این تفسـیر من اسـت 

کـه آن را بـا آب وتـاب بیـان کردم. 
مارتیـن بوبـر این تفسـیر را بـه ایوب ارجـاع نمی دهد، بلکه 
به طـور کلـی بـه ایـن مسـأله اشـاره می کنـد کـه در دیـن 
مسـیحیت فرقه یـی به نـام “پولینیسـم” وجـود دارد )پیروان 
سـنت پـل( کـه در زمـان کافـکا، ایـن فرقـۀ مسـیحی بـر 
کلیسـای مسـیحی جمهوری هابسـبورگ حاکم بوده اسـت.
مسـایل فـوق نشـان می دهد کـه در ادبیـات، قـدرت تعمیم 
مسـایِل این جایـی و اکنونـی وجـود دارد. در وادی ادبیـات، 
نویسـنده برخالف فلسـفه، از مسـایل این جایـی و دردهای 
حاضـر در زمانـه اش متأثـر می شـود. مـا امـروز در زمـان 
خودمـان زنده گـی می کنیـم. در عرصـۀ سیاسـت، اجتمـاع، 
رابطـۀ قـدرت- ملـت و مناسـبات قـدرت بـا درگیری هایی 

مواجهیم.

دین 
در آثاِر           

کافکا      فرانتس    ACKU



سفارت روسیه در کابل تاکید کرده است که مسکو 
هیچ گونه همکاری و ارتباط با گروه طالبان و سایر 

گروه های دهشت افکن در افغانستان ندارد.
سفارت روسیه در کابل با انتشار اطالعیه یی همکاری 

مسکو با طالبان را بی اساس خواند.
بر اساس این اطالعیه، اظهارات ضمیر 
برای  روسیه  ویژه  نماینده  کابلوف 
با  مسکو  ارتباط  مورد  در  افغانستان 

گروه طالبان تحریف شده است.
هفته  خونین  انتحاری  حمله  از  پس 
رسانه ها  از  برخی  کابل  در  گذشته 
طالبان  با  روسیه  که  شدند  مدعی 

همکاری دارد.
شدت  به  کابل  در  روسیه  سفارت  اما 

این اظهارات را رد و آن را بی اساس خوانده است.
را  روسیه  با  همکاری  گزارش های  نیز  طالبان  گروه 

رد کرده است.

برای  روسیه  که  شدند  مدعی  رسانه ها  از  برخی 
طالبان  با  میانه  آسیای  به  داعش  نفوذ  از  جلوگیری 

همکاری می کند.
اما طالبان اعالم کردند که برای سرکوب داعش نیاز 

به کمک هیچ کشوری ندارند.
امور خارجه  همچنین جان کربی سخنگوی وزارت 
طالبان  شناختن  رسمیت  به  که  بود  گفته  امریکا 
روسیه  توسط  غیرتروریستی  سازمان  عنوان  به 
و  کارآمد  افغانستان  در  سیاسی  روند  پیشبرد  برای 

کمک کننده بود.
کربی در این مورد افزود که این یک رویکرد مشابه 
به رویکردی است که در حال حاضر پس از دو سال 

به آن دست یافتیم.
ضمیر کابلوف فرستاده ویژه رییس جمهور روسیه به 
افغانستان گفته بود که در صورتی که طالبان شرایط 
صلح ملی را بپذیرند و از اقدامات تروریستی دست 
تبدیل شوند،  آینده  نیرویی سیاسی در  به  تا  بردارند 
روسیه این گروه را به عنوان گروه غیر تروریستی به 

رسمیت خواهد شناخت.
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ناجیه نوری  
هیچ یک از مقامات ارشد حکومتی در مراسم ختم 
قربانیان  از  گرامی داشت  خاطر  به  که  کریم  قرآِن 
بود،  شده  برگزار  گذشته  هفته  شنبۀ  سه  رویداد 

شرکت نکرده اند.
شماری ازعالمان دین با بیان این مطلب می گویند: 
ختم  مراسم  برگزارشدن  کمرنگ  دالیل  از  یکی 
گذشته،  هفتۀ  سه شنبۀ  رویداد  شهدای  برای  قرآن 

ترس عالمان دین از طالبان است.
نفوذ  دین  علمای  میان  در  طالبان  آنان،  گفتۀ  به 
زیادی دارند و بعضی از مولوی های مساجد هستند 
که مخالفین را راضی نگه می دارند و به همین دلیل 

مراسم ختم قرآن کمرنگ برگزار شد.
با این حال، شماری از روزنامه نگاران با انتقاد از 
رسانه ها می گویند: رسانه ها باید با مردم که مخاطب 
اصلی آنان اند، غم شریکی کرده و عزای ملی را 

که روز جمعه اعالم شده بود، رعایت می کردند.
به باور آنان: اما شاید رعایت نکردن عزای ملی از 
سوی رسانه ها به خاطر ترس باشد، زیرا مسووالن 
رسانه ها فکر می کنند که اگر با مردم غم شریکی 

کنند، مورد حمله تروریستان قرار گیرند.
این واکنش ها پس از آن ابراز می شود که حکومت 
هفته  انتحاری  حمله  قربانیان  به  احترام  منظور  به 
گذشته کابل، دو روز عزای عمومی اعالم کرده و 
بود که جمعه  داده  رییس جمهوری غنی، دستور 
سوم ثور)اردیبهشت( پرچم افغانستان در داخل و 

خارج کشور نیمه افراشته شود.
به  که  بود  خواسته  کشور  سراسر  علمای  از  او 
منظور ارج گزاری به جایگاه تمام قربانیان در کابل 
و والیت ها پس از ادای نماز جمعه، مراسم ختم 
کنند،  دعا  قربانیان  ارواح  به  و  کرده  برگزار  قرآن 
اما ضمن اینکه مراسم ختم قرآن در مساجد بسیار 
کمرنگ، رسانه ها نیز توجه چندانی به آن نکردند .

باال  باغ  مسجد  خطیب  حسام  حبیب اهلل  مولوی 
برای  قرآن  مراسم ختم  بودن  دلیل کمرنگ  کابل،  شهر 
شهدای سه شنبه هفته گذشته را فاصله کالن میان علما و 

حکومت می داند.
این عالم دین می گوید:  فاصله میان عالمان دین و نظام 
حاکم سبب شده تا علمای دین فرمایشات رییس جمهور 

را اطاعت نکنند.
به گفته این عالم دین: مسله بسیار مهم دیگر اینکه علمای 
دین یک جریان بی دفاع هستند واز جریان های سیاسی 
می ترسند، بنابراین نمی توانند خود را به خطر بی اندازند.

مولوی حسام به این باوراست که طالبان در میان علمای 
دین نفوذ زیادی دارند و بعضی از مولوی های مساجد 
هستند که هم مخالفین را راضی نگهمیدارند و هم دولت 

را که این مساله تاثیر زیادی داشت.
ختم  مراسم  بودن  کمرنگ  دیگر  دلیل  حسام،  مولوی 
قرآن را بی عالقه گی حکومت عنوان کرده گفت: زمانیکه 
اجرا  را توسط علمای دین  برنامه یی  حکومت بخواهد 
ارسال  مکتوب  هم  می رود،  آنان  دروازه  به  هم  کند، 
می کند، هم پول می دهد و هم وزیر صاحب را به نزد 

آن می فرستد.
برنامه ی  اجرایی  برای  بخواهند  زمانیکه  کرد:  تاکید  او 

ازعلمای دین تایید بگیرند، به درب آنان می رود و آنان 
یک  به  نداند،  الزم  زمانیکه  اما  می کشاند،  میدان  به  را 

اعالمیه اکتفاء می کنند.
گفته  که  رسانه ها  از  شماری  ادعا  رد  با  حسام  مولوی 
گفت:  بوده  کمرنگ  بسیار  فاتحه خوانی  مراسم  بودند 
اکثریت مساجد مراسم فاتحه خوانی و ختم قرآن داشتند 

و این طور نبوده که هیچ ختم قرآنی نشده است.
وی تصریح کرد: در کابل بیش از 2000 مسجد وجود 
دارد و رسانه ها 5 تا 10 مسجد معروف شهر را پوشش 
دراین  کابل  شهر  مساجد  اکثریت  حالیکه  در  دادند، 
خصوص سخنرانی ها و مراسم فاتحه داشتند و به روح 

شهدای سه هفته گذشته دعا کردند.
صدیق اهلل توحیدی مسوول دیده بان رسانه های آزاد یا نی 
می گوید: تمام رسانه ها مسوول اند تا عزای ملی را که 
به دلیل آسیبی که به تعدادی زیادی از شهروندان رسیده 

باشد، رعایت کنند.
از سوی شماری  او: رعایت نکردن عزای ملی  باور  به 
آنان  عدم  آگاهی  دلیل  به  است  ممکن  که  رسانه ها  از 
صورت گرفته باشد، فاصله میان شهروندان و رسانه ها 

را بیشتر می کند.

کرد: شاید  تاکید  آزاد  رسانه های  دیده بان  مسوول 
شماری از رسانه ها گمان کنند که عزای ملی مربوط 
رعایت  را  آن  و  نمی شود  خصوصی  سکتور  به 
نمی کنند و من این عملکرد رسانه ها و به خصوص 
رسانه های تصویری را یک عمل نادرست می دانم.

او می گوید: شاید هم رعایت نکردن عزای ملی از 
سوی رسانه ها به خاطر ترس باشد، زیرا مسووالن 
رسانه ها فکر کنند که اگر با مردم غم شریکی کنند، 
درحالیکه  گیرند،  قرار  تروریستان  حمله  مورد 
همواره طالبان خبرنگاران را مورد حمله قرار داده 

اند.
به رسانه ها گفت: زمانیکه دراثر  توحیدی خطاب 
اعالم  ملی  عزای  حکومت  سوی  از  رویداد  یک 
مردم  آنان  اصلی  مخاطب  که  رسانه ها  می شود، 
هستند، خصوصاً رسانه های تصویری اخالقاً به این 
مساله توجه کنند و خود را با خانواده های غم دیده 

شریک بدانند.
نگارمی گوید:  روزنامه  صوفی  سیدمظفردره  اما 
رسانه اخالقاً ملزم هستند که با مردم همراه وهمگام 
باشند نه قانوناً؛ از سویی هم این گونه اعالمیه ها 
فراخوان  تا یک  کند  پیدا می  بیشتر جنبه سیاسی 

عمومی و قابل قبول برای همه گان.
برای  بیشتر  رسانه ها  نکردن  رعایت  می افزاید:  او 
مخالفت با اعالم حکومت است، زیرا رسانه ها می 
پرسند که اگر حکومت واقعا می خواهد خون مردم 

حفظ شود، پس باید به وظایف خود عمل کنند.
این روزنامه نگار تاکید کرد: بیش از یکسال است 
امنیت  ریاست  و  افغانستان  ملی  دفاع  وزارت  که 
اگر  بنابراین  شود؛  می  اداره  سرپرست  با  ملی 
پس  است،  مردم  به حفظ خون  پای بند  حکومت 

باید برای وزارت دفاع وزیر پیشنهاد کند.
نگار می گوید:  سید محمد علی رضوانی روزنامه 
رسانه های  از  شماری  دیروز  عملکرد  بدون شک 
تصویری در خصوص عزای ملی، دیدگاه منفعت 
طلبانه بود، اما حکومت  در اجرای نادرست مراسم 

عزای ملی مقصر اصلی است.
به باور این روزنامه نگار: چون حکومت نسبت به این 
مساله بسیار سرد برخورد کرد؛ بنابراین رسانه ها هم این 

مساله را جدی نگرفتند که جای بس تاسف است.
وی تاکید کرد: عزای ملی یک امر ملی است و مسوولیت 
با مردم غم شریکی  امر،  با رعایت این  تا  رسانه ها بود 
دراین  دولت  اما چون  می  شدند،  همنوا  آنان  با  و  کرده 
توجه  زیاد  آن  به  رسانه ها  بنابراین  نبود،  جدی  مساله 

نکردند.
به گفته او: باید مقامات ارشد حکومتی برای شرکت در 
ختم قرآن پیش قدم  می شدند و در عزای خانواده های 
داغ دیده خود را شریک می کردند؛ اما متاسفانه هیچ یک 

از مقامات حکومتی دراین مراسم شرکت نکرند.
در حمله روز سه شنبه هفته گذشته کابل 6۴ نفر کشته و 
۳۴۷ نفر نیز زخمی شدند. این حمله یکی از خونین ترین 

حمالت گروه طالبان بود.
انتحاری  مهاجم  دو  شنبه  سه  روز  اول  ساعات  در 
ساختمان واحد محافظت از رجال برجسته مربوط اداره 

امنیت ملی افغانستان را هدف قرار دادند.
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پروژةبرق
"کاسایکهزار"راهمیافتد

مولویمعروف
استاددانشگاهکابلبازداشتشد

وزرای انرژی افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان 
در  تصامیم  آخرین  و  یکهزار  کاسا  پروژه  تطبیق  اسناد 
پروژه  الحکومتی  بین  نشست  در  را  آن  اجرائی شدن  مورد 

کاسایکهزار نهایی کردند.
تاجیکستان  درخواست  با  یکهزار  کاسا  پروژه  است  قرار 
مراسمی  طی  و  رسمی  صورت  به  می2016،  تاریخ12  به 
نمایندگان  کشور،   چهار  عالیرتبه  هیأت های  حضور  با 
بانک های توسعه مالی، کشورهای تمویل کننده و نهادهای 
از  مراسم،  این  در  شود.  افتتاح  تاجیکستان  در  حمایتی، 
رییس  عبداهلل  دکتور  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  جانب 

اجرائیه اشتراک خواهد کرد.
آسیای  منطقه یی  بزرگ  پروژه های  از  یکی  یکهزار  کاسا 
مرکزی به شمار می رود که برای اولین بار در سال 2005 
از سوی پروسه کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ای 

)رکا( معرفی گردید.
کاسایکهزار  پروژه  امورخارجه،  از خبرنامه وزارت  نقل  به 
 1250 با  را  تاجیکستان  و  قرغیزستان  مازاد  برق  انرژی 
کیلومتر لین ولتاژ بلند به افغانستان و پاکستان انتقال می دهد. 
این پروژه دارای دو استیشن تغییردهنده برق ای سی به دی 
سی و برعکس آن در مناطق سنگتوده جمهوری تاجیکستان 
به ظرفیت های )1۳00 میگاوات( تا نوشیره پشاور خواهد 
برقی  حوزه  در  بلند  ولتاژ  ترانسفارمر  دستگاه  یک  بود. 
افغانستان  نیاز  مورد  برق  تا  شد  خواهد  تأسیس  پلخمری 

)۳00 میگاوات( و انتقال آن به پاکستان نیز تأمین شود.
دالر  میلیارد   1.1۷ حدود  در  پروژه  این  بودجه  مجموعۀ 
ایاالت  بانک جهانی،  به حال  تا  و  است  زده شده  تخمین 
بانک  و  اروپایی  گذاری  سرمایه  بانک  انگلستان،  متحده، 
تعهد  پروژه  این  مالی  خأل  رفع  مورد  در  اسالمی  توسعه 

نموده اند.
افغانستان ساالنه معادل ۴5 میلیون دالر از ترانزیت برق به 

پاکستان عاید به دست خواهد آورد.

ــه  ــد ک ــتان می گوی ــی افغانس ــالت عال وزارت تحصی
ــل در  ــتاد دانشــگاه کاب ــخ، اس ــروف راس ــوی مع مول

ــرد. ــر می ب ــه س ــی ب ــت مل ــد اداره امنی قی
ــی  ــن ســخنگوی وزارت تحصیــالت عال  فیصــل امی
ــوی  ــه مول ــت ک ــد گف ــزاری رص ــه خبرگ ــی ب ط
معــروف راســخ بیــرون از ســاحه دانشــگاه و حــوزه 
ملــی  امنیــت  اداره  از ســوی  عالــی  تحصیــالت 

ــت. ــده اس ــت ش بازداش
ــی در  ــی جزییات ــالت عال ــخنگوی وزارت تحصی س
ــروف  ــوی مع ــتگیری مول ــان دس ــل و زم ــورد دلی م
راســخ ارایــه نکــرد امــا گفــت، زمانی کــه اداره 
ــا  ــا م ــورد ب ــن م ــات را در ای ــی معلوم ــت مل امنی
ــار  ــات را در اختی ــن معلوم ــا ای ــازد، م ــریک بس ش

می دهیــم. قــرار  رســانه ها 
 مولــوی معــروف راســخ، اســتاد دانشــکده شــرعیات 

دانشــگاه کابــل اســت.
ــل  ــر در مقاب ــت الخی ــجد کوی ــه مس ــام جمع او، ام
ــوده اســت. ــز ب ــل نی ــگاه پســرانه دانشــگاه کاب خواب
بــه اســاس گزارش هــای منتشــر شــده، وی بــه دلیــل 
ــوی  ــل، از س ــون کاب ــی در پوهنت ــج افراطگرای تروی

اداره امنیــت ملــی بازداشــت شــده اســت.
پیــش از ایــن نیــز اداره امنیــت ملــی کشــور، شــماری 
از  محصلیــن دانشــگاه ننگرهــار را بــه دلیــل حمایــت 

از گروه هــای تروریســتی بازداشــت کــرده بــود.

ACKU
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ورزش

سازمان بین المللی مهاجرت در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد که 
روند ورود مهاجران خارجی از ترکیه به یونان بار دیگر افزایش یافته 

است.
سازمان بین المللی مهاجرت اعالم کرده است که علی رغم تالش های 
دیگر  بار  مهاجران،  ورود  مسیر  کردن  مسدود  برای  گرفته  صورت 

پناهجویان بیشتری از ترکیه وارد یونان شده اند.
سازمان بین المللی مهاجرت افزود: حدود 150 مهاجر در روز طی ۳ 
اولیه  به روزهای  نسبت  رقم  این  که  یونان شده اند  وارد  روز گذشته 
بحران  با  مقابله  برای  ترکیه  و  اروپا  اتحادیۀ  جنجالی  توافق  اجرای 

مهاجرت، رشد چشم گیری داشته است.
به  مهاجران  ورود  کرد:  تأکید  مهاجرت  بین المللی  سازمان  سخنگوی 
دیگر  بار  بود،  رسیده  صفر  به  ماه  این  روزهای  برخی  در  که  یونان 
خالق ترشدن  هوایی،  و  آب  وضعیت  است.  شده  همراه  افزایش  با 
به  ترکیه  از  مهاجران  ورود  مجدد  افزایش  اصلی  عامل  قاچاق چیان، 

یونان بوده است.
سازمان بین المللی مهاجرت افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 180 
هزار پناهجو از طریق دریا وارد اروپا شده اند. بیش از 15۴ هزار مهاجر 
وارد جزایر یونان شده اند و 12۳2 نفر نیز در این مسیر جان خود را 

از دست داده اند.
مقام های ترکیه هشدار داده اند که اگر اتحادیۀ اروپا به قول های خود 
در زمینۀ سفر بدون ویزای شهروندان ترک تبار به اروپا عمل نکند، ُکل 

توافق نامه مربوط به مهاجران لغو خواهد شد.

فرســتادۀ امریــکا در ســازمان پیمــان آتالنتیــک شــمالی ناتــو گفــت: 
هیــچ شانســی بــرای گســترش ناتــو در آینــدۀ نزدیــک وجــود نــدارد، 
ــب  ــو موج ــترش نات ــه گس ــود دارد ک ــرس وج ــن ت ــه ای ــرا ک چ

ــد. ــد ش ــیه خواه ــی روس بی ثبات
در حالــی کــه گرجســتان و تعــدادی از کشــورهای بالــکان خواســتار 
ــتند، داگالس  ــا هس ــرق اروپ ــوی ش ــه س ــو ب ــریع نات ــترش س گس
ــد کــرد  ــو در ســخنانی تأکی ــکا در ســازمان نات ــوت، فرســتادۀ امری ل
کــه هیــچ شانســی بــرای گســترش ناتــو در ســال های آینــده وجــود 

نــدارد.
ــاهد  ــر ش ــار دیگ ــد ب ــو نمی خواه ــرد: نات ــح ک ــه تصری او در ادام
تشــدید ضعــف داخلــی در روســیه باشــد و بــه همیــن علــت هیــچ 

ــدارد. ــک وجــود ن ــدۀ نزدی ــو در آین ــرای گســترش نات شانســی ب
ــه  ــم ک ــر نمی کن ــن فک ــی، م ــای عمل ــر معیاره ــت: از نظ ــوت گف ل
زمینــۀ مناســبی بــرای گســترش ناتــو طــی ســال های آینــده وجــود 
ــای  ــی در فض ــش مهم ــیه نق ــن، روس ــاور م ــه ب ــد. ب ــته باش داش
راهبــردی کنونــی ایفــا می کنــد و ایــن فضــای راهبــردی یــک ترمــز 

ــه شــمار مــی رود. ــو ب ــرای گســترش نات ب
ــن  ــه ای ــا ب ــرد ت ــوت ک ــرو دع ــه نگ ــو از مونت ــته، نات ــامبر گذش دس
ــال 200۹  ــو از س ــالش نات ــتین ت ــن نخس ــود. ای ــازمان ملحــق ش س
ــت.  ــوده اس ــرقی ب ــای ش ــوی مرزه ــترش به س ــرای گس ــالدی ب می

ــه رو شــد. ــا خشــم روســیه روب ــدام ب ــن اق ای
ــاده  ــاًل آم ــد کام ــرش اعضــای جدی ــرای پذی ــو ب ــزود: نات ــوت  اف ل
ــرای دعــوت از  ــد ب ــن ســازمان بای ــی همــه 28 عضــو ای اســت، ول
اعضــای جدیــد موافقــت کننــد و در شــرایط کنونــی احتمــال کمــی 

ــن مســأله وجــود دارد. ــرای ای ب
ــتین  ــه نخس ــت ک ــرایطی اس ــی در ش ــام امریکای ــن مق ــارات ای اظه
نشســت مشــترک ناتــو و روســیه از ســال 201۴ میــالدی اخیــراً در 

بروکســل برگــزار شــده اســت.
شــورای ناتــو و روســیه در ســال 2002 میــالدی تشــکیل شــد، ولــی 
پــس از اقــدام روســیه در الحــاق کریمــه بــه خــاک خــود در مــارچ 

201۴ میــالدی، فعالیــت ایــن شــورا بــه حالــت تعلیــق درآمــد.

در بازی که تیم ملی کرکت افغانستان در برابر کانادا داشت، توانست تیم ملی 
کرکت کانادا را شکست دهد.

در ابتدا تیم ملی افغانستان با بردن تاس یا شیر و خط، تیم کرکت کانادا را 
به بولنگ دعوت کرد که بازیکنان افغانستان توانستند در 20 اوور 150 رنز 

را پوره کنند.
بازی دیروزی اصاًل باید در 50 اوور انجام میافت، ولی به خاطر ریزِش باران، 
بازی به تعویق افتاد و زمانی که آغاز گردید، فقط زمان اجرای 20 اوور باقی 

مانده بود.
در این بازی، بولرهای افغانستان نه تنها نگذاشتند تا کانادایی ها نمبر اخذ کنند، 

بلکه بسیار زود بازیکنان ردۀ اول آن ها را از میدان خارج کردند.
پتیل توانست در بدل ۳۹ توپ ۴5 نمبر اخذ نماید و رضوان چیما در بدل 2۴ 
توپ ۳6 نمبر را از آن خود کرد. به استثنای ای ایس هنسره که 10 نمبر اخذ 
کرد، متباقی بازیکنان کانادایی با نمبرهای یک، دو، سه، چهار و حتا صفر از 

میدان راهی اقامتگاه شان گردیدند.
داده  نمبر  اوور، 16  افغانستان، سمیع اهلل شینواری در سه  بولرهای  میان  در 
و سه بازیکن کانادایی را از میدان خارج کرد. متباقی بولرهای افغانستان که 
شامل حمید حسن، میرویس اشرف، دولت زدران، محمد نبی و نوروز منگل 

هریک، توانستند یک یک بازیکن کانادایی را از میدان خارج نمایند.
بااین حساب تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی یک روزه هم توانست 
کانادا را شکست داده و تا حال در سلسله بازی های یک روزۀ 50 اووره، دو 

مقابل صفر برتری را از آن خود کند.
بازی بعدی تیم ملی کرکت افغانستان با کشور ترینادا به روز پنجشنبه یازدهم 

ماه اگست در گینگ سیتی کانادا برگزار خواهد شد.
روز  کانادا،  کرکت  ملی  تیم  با  را  بعدی اش  بازی  است  قرار  افغانستان  تیم 

دوازدهم اگست اجرا کند.
در سوی دیگر، تیم ملی کریکت افغانستان در چهارمین روز جام سارک تی 
20 که در جزیرۀ مالدیف راه اندازی شده است، توانست تیم ملی بوتان را با 

یک تفاوت زیادی شکست دهد.
انتخاب کرده و  باتنگ را  با بردن تاس، نخست  افغانستان  تیم ملی کریکت 
بااستفاده از کوچکی میدان، ضربات چهار و شش نمره یی را بر بولران بوتانی 

وارد کرده و بعد از ختم 20 اوور توانستند 2۹5 نمبر به دست آورند.
هدف 2۹5 نمبر در 20 اوور به مثابۀ کوهی برای تیم بوتان تلقی می شد. خارج 
شدن بازیکنان بوتان در اولین اوورهای بازی، پوره کردن این هدف را برای 

تیم بوتان مشکل تر ساخت.
تیم بوتان بعد از 20 اوور توانست تنها ۷1 نمبر را کسب کرده و با تفاوت 225 

نمبر مسابقه را به تیم ملی کریکت افغانستان واگذار کرد.
امیر خان با کسب 85 نمبر به حیث بهترین بازیکن مسابقه شناخته شد.

کریکت  تیم  گردد.  نیمه نهایی  دور  راهی  پیروزی  این  با  توانست  افغانستان 
افغانستان در دور نیمه نهایی با یکی از تیم های پاکستان و یا هم نیپال که قرار 

است امروز به مصاف هم بروند روبه رو خواهد شد.

سازمان بین المللی مهاجرت:
ورودمهاجرانازترکیه

بهیونانباردیگرافزایشیافتهاست

نماینده امریکا در ناتو:
هیچشانسیبرایگسترشناتو
طیسالهایآیندهوجودندارد

پیـروزیافغـانستان
دربـرابرکانـادا

افتتاحیکسالونخاصکشتیدرهرات

جمشید یما امیری

مردمی که پانزده ساِل تمام بر سر یک واژه می جنگند و 
بر هم دیگر لعن و نفرین می فرستند، سزاوار روزگاری 

بدتر از این ها هستند. 
کِل دنیا در برابر همدیگر منعطف گردیدند و حاضر شدند به ارزش ها، 
احترام  همدیگر  باورهای  نهایت  در  و  زبان  اخالقیات،  هنجارها، 
بگذارند و تنوع و تکثر را به عنوان یک اصِل اجتناب ناپذیر، سرمشق 
از جنس دیگر  این جغرافیا، گویی  انسان  اما  بدهند.  قرار  راه خویش 

است: تغییرناپذیر، نامنعطف، متعصب و کوته اندیش.  
در یک جامعۀ متکثر، هیچ گروه اجتماعی و قومی نباید به خود اجازه 
و  مفاهیم  چه  از  تا  کند  وضع  چارچوپ  دیگر  زبان  کاربران  به  دهد 
مکاتیب  و  روزانه  گفتار  در  را  واژه هایی  چه  و  گیرند  کار  واژگانی 

خویش به کار نبرند. 

 سمیع مهدی

)تمرکز  قدرت  سنتی  ساختار   1۳۴۳ اساسی  قانون 
یک جانبه و مطلق قدرت در خاندان شاهی( را به شکل 
از  شاه،  استثنای  به  خانواده،  اعضای  و  زد  برهم  نرم 
قدرت بیرون رانده شدند. این تحول نقطۀ عطف برای مدرن سازی نظام 
سیاسی افغانستان بود. اما کودتای 1۳52 ساختار جدید تقسیم قدرت 
را از میان برد و خود نتوانست روش پایدار تقسیم یا گردش قدرت 
دهۀ  چهار  کشمکش های  خارجی،  عوامل  از  فارغ  آورد.  به وجود  را 
اخیر، پس لرزه های همان ساختار شکنی است که در 1۳52 انجام شد. 
نخبه گان سیاسی تا هنوز نتوانسته اند روش پایدار برای تقسیم قدرت 

به وجود آورند.

سخی داد هاتف

حکــم  نمی گیــرم؛  مذهبــی  مالیــۀ  مــردم  از  مــن 
دســتور  نمی کنــم؛  صــادر  را  کســی  سنگ ســار 
نمی دهــم مــردان و زنــان را شــالق بزننــد؛ چهــار 
ــی  ــد متفاوت ــه عقای ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب ــدارم؛ کســی را تنه همســر ن
دارد، مســتوجب اعــدام نمی دانــم؛ بــرای خالــی کــردن جیــب خلــق 
ــه  ــودات درج ــان را موج ــدم؛ زن ــه کار نمی بن ــرعی ب ــای ش حیله ه
ــران ۹ ســاله  ــا دخت ــدارم؛ هــوس همســری و هم بســتری ب دو نمی پن
ــان و  ــب و زب ــت و مذه ــر ملی ــا ه ــر را، ب ــان های دیگ ــدارم؛ انس ن
ــر  ــژادی، نجــس نمی دانــم؛ کســی را مجبــور نمی کنــم کــه حتمــًا ب ن
عقایــد آبــا و اجــداد خــود راســخ بمانــد؛ کســی را بــه خاطــر تغییــر 
ــای  ــم؛ جنگ ه ــرگ نمی دان ــد و م ــرد و تبعی ــزاوار ط ــش س باورهای
پــای  در  را  انســان ها  زنده گــی  حــق  نمی انــدازم؛  راه  فرقه یــی 
چهــار تــا جمله یــی کــه فــالن مرجــع مقتــدر معنــوی گفتــه قربانــی 
ــا نفــرت از آدم هــای دیگــر  ــم؛ ذهــن کــودکان خردســال را ب نمی کن
ــدس  ــدی و مق ــق اب ــود را حقای ــی خ ــای ذهن ــم؛ گزاره ه نمی آالی
ــا  ــق را فحش ــم؛ عش ــی نمی کن ــب و روز خرافه پراکن ــدارم؛ ش نمی پن
نمی دانــم و مجــازات اهــل فحشــا را حــق الهــی خــود نمی شــمارم؛ 
بــرای نگه داشــتن مــردم در چنبــرۀ یــک بــاور خرافــی هــزاران قصــۀ 

دروغیــن نمی پــردازم...
ــه فکــرم را می نویســم هــر  ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب ــن، تنه ــا وجــود ای ب
روز دشــنام می شــنوم. مــن خــرم، ســگم، ســگ شــویم، غــرب زده ام، 
دلقــک ام، حــرام زاده ام، عیــاش ام، جاهــل ام، کثیــف ام، مــزدور 
ــه  ــم ب ــن قل ــا ای ــی دارم و ب ــه قلم ــری ک ــا به خاط ــه ام... تنه بیگان
انــدازۀ یــک چــراغ دســتی کوچــک بــر گوشــه های تاریــک حیــات 

می انــدازم. روشــنی  جمعی مــان 

رحمت اهلل بیگانه

نه سازد علم بی اخالق فخر مرد را ظاهر
و اما شاعر و نویسنده

ــز  ــر از هــر چی ــردار انســانی، باالت ــه و ک اخــالق، روی
ــا دارد. ــدی، در شــخصیت آدم ه ــع و بلن ــگاه رفی ــر جای دیگ

هســتند آدم هــای کــه در الی کتاب هــا ُگــم شــده اند و خــود را 
ــخصیت،  ــا بی ش ــد، ام ــتان نویس و... می گوین ــاعر، داس ــنده، ش نویس

ــتند. ــی اس ــی و بی معن ــاکار، الو بال ــو، ری ــردار، دروغ گ کاله ب
آیا این گونه آدم ها، جایگاه، مقام و ارزشی در جامعه دارند؟

عروضــی ســمرقندی در چــار مقالــۀ خــود در مــورد شــاعر، بــه ایــن 
بــاور اســت:

»امــا شــاعر بایــد کــه ســلیم الفطــره، عظیــم الفکــر، صحیــح الطبــع، 
جیدالرویــه، دقیــق النظــر باشــد، در انــواع علــوم متنــوع باشــد و در 
ــوی  ــاورت خوش گ ــه مح ــرا چنان ک ــتطرف، زی ــوم مس ــراف رس اط
ــدان  ــعر او ب ــد ش ــوش روی و بای ــرت خ ــس معاش ــود و در مجل ب
ــر  درجــه رســیده باشــد کــه در صحیفــۀ روزگار مســطور باشــد و ب
الســنه احــرار مقــرو... و چــون شــعر بدیــن درجــه نباشــد، تأثیــر او 
ــرد و چــون او را در بقــای  ــد خــود بمی ــود و پیــش خداون ــر نب را اث

ــر باشــد؟ ــری نیســت، در بقــای اســم دیگــری چــه اث خویــش اث
ــباب و در  ــوان ش ــه در عنف ــد اال ک ــه نرس ــن درج ــاعر بدی ــا ش و ام
ــرد  ــاد گی ــان ی ــعار متقدم ــت از اش ــزار بی ــی بیســت ه روزگار جوان
ــار متاخــران پیــش چشــم کنــد و پیوســته  و ده هــا هــزار کلمــه از آث

ــرد.« ــی گی ــاد هم ــد و ی ــی خوان ــتادان هم ــن اس دواوی

فیـسبـوک نـــامــه

به  افتتاح یک سالون ورزشی مختص  از  مسؤلین ورزشی در والیت هرات 
رشتۀ کشتی در این والیت خبر می دهند.

غدیر جویا، معاون اداری آمریت ورزشی هرات می گوید، این سالون ورزشی 
محلی  کشتی  ورزشی  رشتۀ  عالقه مندان  برای  تاجران  از  یکی  همکاری  به 

)کورش( ایجاد شده است.
این سالون ورزشی "پیمان" نام دارد که با افتتاح آن مشکالت تمرین برای 

بیش از صد ورزشکار در والیت هرات رفع شد.
همزمان با افتتاح این کلپ، شماری از ورزشکاران این رشته از سایر تجار و 
عالقه مندان به ورزش می خواهند تا با جامعۀ ورزشی در این والیت همکاری 

بیشتر کنند.
ورزش کشتی در هرات از هواداران زیادی برخوردار می باشد که ورزشکاران 
این رشته در هرات هم اکنون مقام نخست را نسبت به سایر والیت های کشور 

در اختیار دارند.
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روسیه اعالم کرد: بی توجهی پیمان ناتو به دیدگاه های 
در  مخدر  مواد  قاچاق  با  مبارزه  تقویت  برای  مسکو 

افغانستان و تولید این مواد که منبع اصلی درآمد شبه 
نظامیان است، ادامه دارد.

شنبه  روز  ناتو  در  روسیه  نماینده  گروشکو  الکساندر 
به خبرگزاری ریانوستی گفت: آشکار است که اوضاع 
در  جریان  دو  شاهد  ما  و  می شود  بدتر  افغانستان  در 
این کشور هستیم که فعال شدن طالبان از یک سو و 
ورود شبه نظامیان تحت عنوان داعش از طرف دیگر 

به افغانستان است.
وی افزود: متأسفانه ناتو همچنان درخواست روسیه را 
برای تقویت مبارزه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان 
است  روشن  همه  برای  که  چند  هر  می گیرد،  نشنیده 
شبه  درآمد  اصلی  منبع  سابق  مانند  مواد  این  تولید 

نظامیان است.
گروشکو همچنین گفت: فعالیت طراحان بی مسوولیت 
ژئوپولتیک در این منطقه که ناتو در آن حضور دارد به 
تخریب سازوکارهای سنتی اداره دولتی و تامین امنیت، 

قاچاق غیرقابل کنترل اسلحه، مهمات نظامی و تحرک 
فعالیت های  نتیجه  در  و  شده  منجر  تندروها  بیشتر 
راحت تر  را  افراطی  و  تروریستی  سازمان های  نظامی 

کرده است.
چهارشنبۀ گذشته نخستین نشست شورای روسیه — 
ناتو در دو سال گذشته در سطح سفرا برگزار شد که بنا 
به گزارش ها در رسیدن به هدف نزدیک کردن دیدگاه 

های دو طرف شکست خورد.
پس از برگزاری بی نتیجه این نشست برای از سرگیری 
وضعیت  این  ادامه  که  داد  هشدار  مسکو  همکاری ها، 
می تواند پیامدهای ناخوشایندی در مبارزه با پدیده رو 

به گسترش تروریسم داشته باشد.
مسیر  عنوان  به   2002 سال  در  ناتو-روسیه  شورای 
و  پیمان  این  عضو  کشورهای  همکاری  و  مشورت 
مسکو در خصوص طیف گسترده یی از مسایل امنیتی 
آغاز  با  نهاد سال 201۴ همزمان  این  اما  تشکیل شد، 

درگیری ها در اوکراین به حالت تعلیق درآمد.

Year 8 y NO 1767 y Sunday 24 April 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري ، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر مجاهد و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

در  افغانستان  شاعران  و  نویسنده گان  از  شماری 
از  کابل  در  کتاب  روز جهانی  مناسبت  به  نشستی 
و  نویسنده گی  حوزۀ  در  تا  می خواهند  حکومت 
همچنان  گردهمایی  این  در  نکند.  مداخله  ادبیات 
نویسنده گان  از  تن  شش  به  طالیی  پنجۀ  جایزۀ 
کرده  منتشر  اخیراً  که  کتاب هایی  پاس  به  کشور 

بودند، اعطا شد.
رضا محمدی، رییس اتحادیۀ نویسنده گان افغانستان 
این که شمار شاعران  با  این نشست می گوید،  در 
اما  و نویسنده گان روزبه روز در حالی فزونی ست، 

تاحال کمتر توجهی به این طبقه نشده است.
این  در  شاعران  از  دیگر  یکی  هزاره،  مصطفی 
نشست از حکومت خواهان توجه بیشتر شد. او نیز 
نویسنده گی  حوزۀ  در  نباید  حکومت  که  می گوید 

دخالت کند.
شماری از نویسنده گان به سالم وطندار می گویند که 
برای چاپ و نشر یک کتاب باید روزها از یک دفتر 
به دفتر دیگر بروند تا بتوانند اجازۀ چاپ اثرشان را 

دریافت کنند.
جایزۀ پنجۀ طالیی نیز در این نشست به طایر زالند، 
آریا حافظ، یاسین نگاه، مصطفی هزاره، ادهم کاوه 
نشرشدۀ شان  آثارهای  خاطر  به  مسعود  سیدشاه  و 
بخش های  در  نویسنده گان  این  آثار  شد.  اعطا 

وحدت ملی، هنر و دموکراسی منتشر شده است.
نیز  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  جهانی،  عبدالباری 
می گوید که باید برای رشد فرهنگ کتاب خوانی کار 
صورت گیرد. او با ستایش از نقش نویسنده گان در 
کشور از تخصیص 2.5 میلیون افغانی برای واردات 

کتاب خبر می دهد.
در طول چندین سال گذشته، کتاب های زیادی در 
عرصه های گوناگون به چاپ رسیده اند؛ ولی ظاهراً 
دولت هیچ سیاست فرهنگی مؤثری در زمینۀ بسط 

و گسترش فرهنگ مطالعه نداشته است. از جانبی 
در  این  است؛  نشده  توجهی  کتاب  ناشران  به  هم 
حالی است که در این سال ها بسیاری از کتاب هایی 
که در کشورهای همسایۀ ما اجازه چاپ نداشته در 

کابل به چاپ رسیده اند.
ساالنه پنجاه عنوان کتاب، با روی کردهای متفاوت 
اساس  بر  که  حالی  در  می شوند.  منتشر  و  چاپ 
طور  به  افغانستانی  شهروند  هر  ساالنه  آمارها 

میانگین کم تر از یک دقیقه مطالعه می کند.

به تعداد 106 دانش آموز یک مکتب دخترانه صبح روز شنبه ۴ ثور، در والیت 
فراه مسموم شدند.

عبدالجبار شایق، رییس صحت عامه والیت فراه در یک گفت وگوی تلفنی به 
از چاشت  پیش  که دختران مسموم شده، ساعت 10  خبرگزاری رصد گفت 

امروز به شفاخانه مرکزی این والیت، منتقل شدند.
آقای شایق گفت که این دختران مسموم شده، دانش آموزان صنف های 5، 6 و 

۷ مکتب دخترانه قریه چارباغ والیت فراه می باشند.
قریه چارباغ در چند کیلومتری مرکز والیت فراه موقعیت دارد.

آقای شایق منتشر شدن یک نوع گاز سمی در صحن مکتب را علت مسمومیت 
این دختران خواند.

رییس صحت عامه والیت فراه، گفت که تعدادی از این دانش آموزان به صورت 
سرپایی تداوی و از شفاخانه مرخص شدند و در حال حاضر به تعداد ۳0 تا ۳5 

دانش آموز دیگر در شفاخانه مرکزی والیت فراه تحت مداوا قرار دارند.
وضعیت صحی این دانش آموزان قناعت بخش گزارش شده است.

تا هنوز این که دستان چه کسانی و یا گروهی در عقب این مسموم سازی دختران 
دانش آموز نهفته است، مشخص نیست.

مسموم سازی دانش آموزان مکاتب دخترانه در افغانستان تازگی ندارد، هرازگاهی 
در جای جای کشور به شمول شهر کابل، این اتفاق روی داده است.

در تازه ترین مورد، در والیت تخار نیز به تعداد 62 دانش آموز دختر مسموم 
شدند.

نویسنده گان به حکومت: 

برایرشدفرهنگکتابخوانیکارکنید

بیشاز۱00دانشآموزدختردروالیتفراهمسمومشدند

روسیه:
ناتوبهمبارزهباقاچاقموادمخدردرافغانستانتوجهیندارد

رییس عمومی برنامه های انکشافی 
سازمان ملل متحد:

منابعطبیعیافغانستان
باتهدیدروبرواست

داگالس کیـــه، رییـــس عمومـــی برنامه هـــای انکشـــافی 
رشـــد  کـــه  متحد)UNDP(می گویـــد  ملـــل  ســـازمان 
ـــوار دارد.  ـــرات ناگ ـــی اث ـــع طبیع ـــوس روی مناب ـــۀ نف بی روی
ـــنبه  ـــن روز ش ـــی زمی ـــل از روز جهان ـــم تجلی ـــه در مراس او ک
ــی  ــع طبیعـ ــه منابـ ــزود کـ در کابـــل ســـخن می گفـــت، افـ

افغانســـتان زیـــر تهدیدهـــای جـــدی اســـت.
ســـید حســـین فاضـــل ســـانچارکی، مشـــاور فرهنگـــی 
ریاســـت اجرایـــی کـــه  در ایـــن مراســـم شـــرکت کـــرده 
ــا و  ــی از انفجارهـ ــاروِت ناشـ ــه دود بـ ــد کـ ــود، می گویـ بـ
اســـتعمال جنگ افزارهـــا، محیـــط زیســـت افغانســـتان را 
ــت.« ــاخته اسـ ــاک سـ ــوار و خطرنـ ــان ها دشـ ــرای انسـ بـ

بـــه گفتـــۀ آقـــای ســـانچارکی، حکومـــت وحـــدت ملـــی 
ــط  ــت از محیـ ــی حفاظـ ــۀ ادارۀ ملـ ــا برنامـ ــعی دارد تـ سـ
زیســـت را بـــه گونـــۀ سراســـری در کشـــور عملـــی کنـــد.
ـــط  ـــت از محی ـــی حفاظ ـــت ادارۀ مل ـــا، سرپرس ـــهزاده مصطف ش
ــه در  ــازهای بی رویـ ــاخت و سـ ــاد از سـ ــا انتقـ ــت بـ زیسـ
ــت  ــط زیسـ ــۀ او محیـ ــه گفتـ ــتان-که بـ ــهرهای افغانسـ شـ
ــه ادارۀ او  ــا خطـــر روبـــرو کـــرده اســـت-می گوید کـ را بـ
ـــت را  ـــط زیس ـــی محی ـــا آلودگ ـــارزه ب ـــوان مب ـــی ت ـــه تنهای ب
نـــدارد. او از ســـایر اداره هـــای دولتـــی می خواهـــد کـــه بـــا 

ایـــن اداره همـــکاری کننـــد.
ـــا روز  ـــت ب ـــادف اس ـــور مص ـــوم ث ـــا س ـــر ب ـــل براب 22  اپری
ـــورها  ـــام کش ـــاله در تم ـــه س ـــن روز هم ـــن. از ای ـــی زمی جهان

ــود. ــل می شـ تجلیـ
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