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هر نوع ارتباط انسانی، یا پاسخی است به محبت و یا فریادی 
برای کمک.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

وزیـر داخـله:

مسووالن پولیس بر اساس ارتباطات 
تعیین شده اند و پاسخ ده نیستند!

منظرۀ مظلومانۀ صدها جوانی که فقط در کمتر از یک ساعت با جنایت 
طالبانی در صنف های درسی ریاست دهم امنیت)ریاست محافظت از 
رجال برجسته(  میان خون و آتش سالخی می شوند، نقطۀ عطفی ست 
پوپولیستی  سیاست های  با  نه  زودگذر،  حکومتی  احساسات  با  نه  که 
با گذشت زمان و پاک کردن صورت مسأله  نه هم  کمیسیون سازی و 

می شود از آن عبور کرد و قناعت مردم را فراهم نمود.
این تراژیدی، عمق و گسترۀ دامنه داری دارد که با مسوولیت، دقت و 
تا  نتیجۀ قطعی برسیم  تا به عمق مساله و یک  عقالنیت پیگیری شود 

دیگر هیچگاه به چنین فاجعۀ انسانی بر نخوریم.
ملی  غیر  سیاست های  نتیجۀ  تراژیدی،  این  وقوع  که  نیست  تردیدی 
که  می باشد  قدرت  برای حفظ  آقای کرزی  تیم حکومتی  دراز  سالیان 
جان هزاران انسان را بدون کوچک ترین دست آورد برای مردم و کشور 

گرفت.
باالی حکومت  را  مردم  اعتماد  اینکه  پهلوی  در  کابل،  فاجعۀ سیاه  اما 
به شدت کمرنگ ساخت، شک و ظن را...               ادامه صفحه 6

در حاشیۀ روز سیاه کابل:

صدها میلیون دالر کمكىکه 
تروريزم را تقويت کرد

صفحه 6

رسک ، زمینه یی برای  رشد اقتصاد مردم روستا
دهکــدۀ بلورســنگ در ولســوالی مالســتان والیــت غزنــی موقعیــت دارد . ایــن قریــه دارای )۵۳۰( فامیــل بــوده وبــه کــه اکثریــت اهالــی آن ازطریــق زراعــت ومالــداری وبعضــًا درایــوری وشــغل آزاد ، امرارزنــده 

گــی میکننــد . قبــل ازپوشــش برنامــۀ همبســتگی ملــی ، اهالــی روســتای بلورســنگ ازناحیــۀ نبــود ســرک بــا دشــواری هــای زیــادی مواجــه بودنــد زیــرا نســبت موقعیــت کوهســتانی قریــه و فــراز وفــرود راههــای 
آن ، عبــور ومــرور و انتقــاالت محصــوالت مــردم بــه رکــود مواجــه بــود. درواقــع نداشــتن راه مواصالتــی مناســب ، همیشــه منحیــث یــک مشــکل عمــده درتمــام فصــول ســال مخصوصــًا درزمســتان بــرای مــردم 

مطــرح بــود. 
بعدازایجــاد شــورای انکشــافی متشــکل اززنــان ومــردان قریــه بــه همــکاری برنامــه همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات ، روســتای بلورســنگ تــا حــد زیــادی از ایــن مشــکل عمــده وحیاتــی رهایــی 
یافتــه ومــردم توانمنــدی آنــرا یافتنــد کــه بســیاری ازمشــکالت خویــش را موفقانــه حــل وفصــل نماینــد . شــورای انکشــافی قریــۀ بلورســنگ بــا اولویــت بخشــیدن بــه پــروژۀ احــداث ســرک کــه نیــاز اساســی و 

حیاتــی مــردم بــود، اقــدام بــه تطبیــق آن درعمــل گردیدنــد. بدینگونــه آنــان توانســتند ســرک دهاتــی خویــش را بــه طــول )۷۵۰۰( متــر کــه قریــه رابــا ولســوالی ومرکزوالیــت وصــل نمــود ، ایجــاد نماینــد. 

خیراهلل یکتن ازاهالی قریه دراین زمینه ابراز میدارد :
»  قبــال درقریــۀ مــا اصــاًل ســرک نبــود ، رفــت آمــد وجودنداشــت . مــردم بســیاربه مشــکالت مریــض خــودرا بــاالی شــانه ویــا مرکــب بــا قبــول خطــر هــای زیــاد بــه کلینیــک انتقــال میدادنــد کــه بــد بختانــه ، 
چندنفردرهمیــن راه جــان خــود را ازدســت دادنــد. الحمــدهلل اکنــون بــه برکــت برنامــۀ همبســتگی ملــی ، تمــام مــواد  ضــروری خویــش را توســط موتربــه خانــه انتقــال داده میتوانیــم . همچنــان ازطــرف بنیــاد خیریــۀ 

قریــه ،  یکعــراده موتــر فالینــگ کــوچ هــم درایــن ســرک رفــت وآمــد میکنــد ویکتعــداد دخترخانــم هــا وبچــه هــای قریــه را بــه مکتــب ودارالمعلمیــن ، تــا مرکــز والیــت انتقــال میدهــد.«
 قابــل ذکراســت کــه بــا ایجــاد  شــورای انکشــافی قریــۀ بلورســنگ ، برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات ، مبلــغ )۳۰۰۰۰۰۰( افغانــی درایــن پــروژه هزینــه نمــوده اســت  درحالیکــه ســهم مــردم 

قریــه نیــز بیشــتراز )۳۰۰۰۰۰( بــوده و بطورعمــوم ، بــه تعــداد )۱۹۲۸( نفــر از اهالــی قریــه از مزایــای ایــن ســرک مســتفید گردیــده انــد.

محمدتقی یکی دیگر ازاهالی قریه میگوید:
» قبــاًل زمانیکــه درقریــۀ مــا ســرک وجــود نداشــت ، بیشــتر محصــوالت زراعتــی و  میــوه هــای مــا نســبت نرســیدن بــه موقــع بــه بــازار ، گندیــده میشــد . حاصــالت میــوۀ  قریــۀ مــا اکثــر زردآلووانگــور اســت کــه 
انتقــال آن بــه بــازار احتیــاط بــه کاردارد ، ولــی مــا بخاطــر نداشــتن همیــن ســرک مقــدار زیــاد آنــرا ازدســت میدادیــم و ازنــگاه اقتصــادی بســیار ضــرر میکردیــم. مگــر حــاال بخاطــر داشــتن ســرک ، میتوانیــم بــه 

آســانی میــوۀ خــودرا توســط موتــر بــه بازاربــرده بــه فــروش برســانیم . همیــن امســال از برکــت ســرک توانســتیم چنــد برابرقیمــت ســالهای پیــش از فــروش محصــوالت خــود ، فایــده بدســت بیاوریــم. »

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی
وزارت احیا وانکشاف دهات

نعیم ایوب زاده، عضو کمیتۀ گزینش:

حكومت اراده يى 
برای آوردن 

اصالحات 
انتخاباتى ندارد

احساسات 
حكومت 

در برابر طالبان 
مقطعى است
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بخش نخست
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پس از کودتای ثور ۱۳۵۷، حاکمان حزب دموکراتیک 
خلق که در مسند حاکمیت، این کودتا را با نامِ انقالب 
پرولتری و انقالب برگشت ناپذیر ثور تبلیغ می کردند، 
به  پارچۀ سرخ رنگی  با خط بزرگ در  را  این شعار 
دروازۀ ورودی فردوگاه کابل آویختند: »به سرزمین 

مدل نوین انقالب خوش آمدید.«
آلمان  فدرال  سایت« جمهوری  »دی  خبرنگار  وقتی 
ثور  انقالب  فرمانده  را  او  که  امین  حفیظ اهلل  از 
شعار  این  مفهوم  مورد  در  تا  خواست  می خواندند، 
و دربارۀ این مدل توضیح دهد، امین پاسخ داد: »به 
انقالب  جدید  مدل  افغانستان  انقالب  من،  عقیدۀ 
پرولتری است که قدرت سیاسی را از استثمارگران 
حزب  آن،  رأس  در  که  کرد  منتقل  کارگر  طبقۀ  به 
طبقۀ کارگر یعنی حزب دموکراتیک خلق قرار دارد. 
صورت  انقالبی  چنین  فیودالی  جامعۀ  یک  در  قباًل 
نگرفته است. بنابرین این یک مدل جدیِد انقالب در 
می باشد  بود،  مسلط  فیودالی  مناسبات  که  جامعه یی 
که قدرت را از طبقۀ استثمارگر به طبقۀ استثمار شده 
که دوست و متحد تمام زحمت کشان می باشد، انتقال 

داد.« 
زمانی که در جدی ۱۳۵۸ دولت شوروی سوسیالیستی 
انقالب  نوین  مدل  این  حاکمیت  از  حمایت  برای 
امین  حفیظ اهلل  کشید،  لشکر  افغانستان  به  پرولتری 
جای  کارمل  ببرک  و  ُکشت  را  انقالب  قوماندان 
انقالب  گرفت،  انقالبی  حاکمیت  مسند  در  را  او 
برگشت ناپذیر ثور، به قول و ادعای زمام دار جدید، 
ارتش  نیروهای  شد.  تکاملی«  و  نوین  »مرحلۀ  وارد 
باقی  افغانستان  در  سال   ۹ از  بیشتر  شوروی  سرخ 
ماندند و برای انقالب برگشت ناپذیر ثور! و حاکمیت 
انقالبی جنگیدند. سه سال پس از خروج آن نیروها، 
دولت حزب دموکراتیک خلق به رهبری و ریاست 
داکتر نجیب اهلل دوام کرد؛ اما وقتی نیروهای فرقۀ ۵۳ 
جوزجان به فرماندهِی جنرال عبدالرشید دوستم در 
داکتر نجیب اهلل شورید و شماری  مزار شریف علیه 
این  رفتِن  مانع  داخلی  مخالف  و  رقیب  نظامیان  از 
در  خلق  دموکراتیک  حاکم  حزب  رهبر  آخرین 
شدند  کابل  فرودگاه  به   ۱۳۷۱ حمل   ۲۸ نیمه شب 
به دفتر  به ارگ کابل  بازگشت  به جای  و نجیب اهلل 
نمایندگی سازمان ملل برگشت و پناه گرفت، انقالب 

برگشت ناپذیر ثور، برگشت!
ثور)!؟( و فروپاشی حاکمیت  انقالب  این برگشت   
در  ریشه  ناگوار،  و  ناکام  سرنوشت  چنین  با  حزب 
میان  از  داشت.  خارجی  و  داخلی  مختلِف  عوامل 
گسست  انقالب،  برگشت  موجب  که  عواملی  تمام 
حاکمیت و شکست زمام دار آن شد، نقش و سهم دو 

عامل، بسیار اصلی و متبارز بود: 
کمک های  پایان  و  شوروی  فروپاشی   -۱
نظامی و مالی آن به دولت حزب دموکراتیک خلق 

در کابل
تفرقه و خصومت عمیق درونی حزب و   -۲
بغاوت از داخل حزب و دولت حزب مذکور علیه 

نجیب اهلل. 

   کمک »بی  حد و حصر« شوروی:
دولت  برای  شوروی  مالی  و  نظامی  کمک های 
امین  حفیظ اهلل  قول  به  خلق  دموکراتیک  حزب 
آغاز  همان  از  مذکور  حزب  بود.  »بی حدوحصر« 
غصب حاکمیت با کمک های هنگفت نظامی و مالی 
اتحاد شوروی سابق به حیاِت خود ادامه داد. پس از 
خروج ارتش سرخ که نیروهای دولت حزب مذکور 
به ریاست داکتر نجیب اهلل بار اصلی جنگ را در برابر 
مجاهدیِن مورد حمایت پاکستان، امریکا، عربستان و 
تمام کشورهای اسالمی متحد غرب به دوش داشتند، 
سیل وار  همچنان  مالی شوروی  و  نظامی  کمک های 
سیل وار  و  بی حدوحصر  کمک های  یافت.  ادامه 
را  خود  حمایت  مورد  دولت  نظامی  ماشین  مسکو، 
در کابل می چرخاند و این ماشین و نیروی نظامی در 
تاریخ افغانستان عظیم و بی سابقه بود. در آغاز سال 
ریاست  به  خلق  دمکراتیک  دولت حزب  که   ۱۳۷۱
نیروی  می رفت،  فروپاشی  سوی  به  نجیب اهلل  داکتر 

نظامی دولت عبارت بود از:
بیش از چهارصد هزار تن که ۲۲۰ هزار آن مربوط 
ارتش، بیش از ۹۳ هزار  مربوط پولیس و بیش از نود 
یا واد(  هزار مربوط سازمان استخبارات دولتی)خاد 

به شمول گارد ریاست جمهوری، می شد. 
اسلحه و تجهیزات این نیروها:

۱۵6۸ چین تانگ
۸۲۸ ماشین محاربوی

4۸۸۰ عراده توپ
۱۲6 فروند هواپیمای جنگنده و بمب افگن نوع میک 

و سو ۲۲
و  نظامی  ترانسپورتی  هواپیمای   ۲۰۰ از  بیش 

چرخبال های جنگی و باربری.
فعال نگهداشتن و حفظ این ماشین عظیم نظامی فقط 
و فقط با کمک بی حدوحصر اتحاد شوروی ممکن 

و عملی بود. اما فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ به 
این کمک ها نقطۀ پایان گذاشت. پایان این کمک ها، 
دولت حزب دموکراتیک خلق را به سوی فروپاشی 

برد.

تفرقه و خصومت درونی حزب دموکراتیک    
خلق:

اگر قطع کمک های عظیم و بی حدوحصر شوروی، 
دولت حزب دموکراتیک خلق را در مسیر سقوط و 
فروپاشی قرار داد، تفرقه و دشمنی عمیق و گستردۀ 
مهارناپذیر درونی حزب، فروپاشی را محقق ساخت. 
دموکراتیک  حزب  درون  در  خصومت  و  تفرقه 
از قبل وجود داشت، پس از خروج قوای  خلق که 
تنی  شوروی عمیق و گسترده شد. کودتای شهنواز 
از جناح خلق، نخستین آتِش این تفرقه و خصومت 
را شعله ور ساخت. هرچند نجیب اهلل این آتش را با 
مهارت و قابلیت فردی خود خاموش کرد، اما آتش 
این  خاکستر  زیر  در  همچنان  بیشتر  حجم  با  نفاق 
و  سرعت  با  و  ماند  باقی  سوزان  و  گرم  خاموشی، 

گسترده گی، دوباره و بیشتر از قبل مشتعل شد. 
در حالی که کینه و خصومِت دیرین میان دو جناح 
اصلی خلق و پرچِم حزب همچنان عمیق تر از گذشته 
باقی مانده بود، تفرقه و خصومت با دسته بندی های 
مختلف در درون جناح پرچم اوج گرفت. بسیاری 
از پرچمی های پشتون تبار، خلقی های حفیظ اهلل امین 
تنی  کودتای  از  پس  که  خلقی هایی  از  بخشی  و 
از  بودند،  مانده  باقی  نجیب اهلل  حکومت  درون  در 
ببرک  هواداران نجیب اهلل شمرده می شدند. هواداران 
و  کاویانی  نجم الدین  همراهان  و  اطرافیان  کارمل، 
علی  سلطان  هواداران  از  افرادی  فریداحمدمزدک، 
فراکسیون های  دیگر،  کوچک  دسته های  و  کشتمند 
در  کدام  هر  که  می ساختند  را  پرچم  محتلف جناح 
جداگانه  سالیِق  و  عالیق  دارای  سیاسی  بازی های 
و  نجیب اهلل  داکتر  وضعیتی،  چنین  در  بودند. 
نیرومندی  از  تا  بودند  آن  صدد  در  هوادارانش 
حزب  و  دولت  درون  در  خود  مخالفاِن  و  رقیبان 
پس  که  امنیتی  و  نظامی  نهادهای  در  به خصوص  و 
یافته  بیشتر  قدرت  تنی  شهنواز  کودتای  از شکست 

بودند، بکاهد.
غیرپشتون  ملیشیای  و  قومی  نیروی  عمده ترین   
بر  افزون  بود.  دوستم  عبدالرشید  دولت،  داخل  در 
در  تاجک تبار  پرچمی های  افسران  از  بسیاری  این، 
اما  داشتند.  قرار  امنیتی  و  نظامی  قطعات  فرماندهی 
از خروج  او پس  بقای حاکمیت  برای نجیب اهلل که 
شهنواز  کودتای  از  پس  به ویژه  و  شوروی  قوای 
از  آن ها  راندن  بود،  وابسته شده  نیروها  این  به  تنی 
عرصۀ قدرت آسان به نظر نمی رسید. وقتی وی در 
۲۵ جدی ۱۳۷۰ فرمان تبدیلی جنرال مومن اندرابی 

نظیمی  جمعه  جنرال  حیرتان،  هفتاد  لوای  قوماندان 
قوماندان  هالل  جنرال  دهدادی،  فرقۀ  قوماندان 
مفرزۀ هوایی و جنرال احمدیار قوماندان پولیس را 
افسران  آن ها  جای  به  و  کرد  صادر  بلخ  والیت  از 
پشتون تبار را گماشت، آتش اختالف و خصومت از 

زیر خاکستر سرکشید و مشتعل گردید. 
نپذیرفت  را  نجیب اهلل  داکتر  فرمان  مومن  جنرال 
وَعلم مخالفت و طغیان برافراشت. مخالفان و رقیبان 
نجیب اهلل در درون حزب دموکراتیک خلق یا حزب 
را  مومن  جنرال  غیرعلنی  به صورت  دولت  و  وطن 
مخالفت  ادامۀ  به  را  او  و  دادند  قرار  حمایت  مورد 
رقیبان  و  مخالفان  این  کردند.  تشجیع  و  تشویق 
داخلی، پای جنرال عبدالرشید دوستم و سید منصور 
کشاندند.  بغاوت  و  مخالفت  این  به  نیز  را  نادری 
هیئات  و  به حیرتان  نیرو  اعزام  با  مسعود  احمدشاه 
مذاکره کننده به مزار و پلخمری، حمایت و همراهی 
کرد.  اعالن  شورشی  و  مخالف  جنراالن  با  را  خود 
شهر مزار و ولسوالی های بلخ به تدریج در روزهای 
نجیب اهلل  حکومت  کنترول  از   ۱۳۷۱ حمل  نخست 
سقوط  روزهای  معکوِس  شمارش  و  شد  بیرون 
زمام داری داکتر نجیب اهلل و حکومت او آغاز یافت. 

  8 ثور1371:
روز یازدهم حمل ۱۳۷۱ خورشیدی در دفتر ریاست 
رادیو صدای افغانستان وزارت دعوت و ارشاد دولت 
موقت مجاهدین به عنوان رییس این دفتر در منطقۀ 
پاوکۀ پشاور نشسته بودم که از کنفرانس مهِم خبری 
در  افغانستان  اسالمی  حزب  امیر  حکمتیار  گلبدین 
مورد تحوالت مزارشریف باخبر شدم. با عجله همراه 
دو تن از همکارانم در رادیو، به محل کنفرانس واقِع 

منطقۀ تاون پشاور رفتم. 
تصرف  به   ۱۳۷۰ حوت  بیست ونهم  تا  مزارشریف 
پیاده   ۵۳ فرقۀ  قوماندان  دوستم  عبدالرشید  جنرال 
سایر  با  دوستم   که  حالي  در  بود.  آمده  در  ملیشیا 
جنراالن عمدتًا جناح پرچم حزب دمکراتیک خلق به 
رهنمایي و همکاري جنرال محمد نبي عظیمي معاون 
وزارت دفاع و قوماندان گارنیزیون کابل تسلط خود 
تنظیم هاي  مي ساخت،  مستحکم  شریف  مزار  بر  را 
اسالمي در پشاور با مبالغه و دروغ از فتح شهر مزار 
مژده دادند و هر کدام خود را فاتح مزار می خواندند. 
مورد  در  اسالمي  حزب  رهبر  حکمتیار  گلبدین  اما 
و  متضاد  موضع  هفته،  دو  طي  مزارشریف  حوادث 
و  آن  از  پس  که  تناقضی  و  تضاد  گرفت؛  متناقض 
پیوسته در سیاست و عملکرد او به تکرار به ظهور 
رسید و به بخشی از حیات و رفتار سیاسی او تبدیل 
آن روز )۱۱حمل ۱۳۷۱( حوادث  گردید. حکمتیار 

مزار شریف را به خبرنگاران این گونه توضیح داد: 
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نـزاع بر سـِر »دانشـگاه« و »پوهنتـون« در والیت هـرات، تنها 
نـزاع بـر سـِر یـک واژه نیسـت، بلکـه نـزاع بـر سـر چگونـه 
احتـرام گذاشـتن به هویت هاسـت. در کشـوری کـه زبان های 
مختلـف و اقـوامِ مختلـف بـا هـم زنده گـی می کننـد، باید به 
هویت هـا و ارزش هـای ِ همـه احتـرام گذاشـته شـود؛ ورنـه 
بی احترامـی بـه یک هویـت و هتک حرمـت بـه آن، می تواند 
ُکِل کشـور را بـه سـوی جنگ هـای داخلـی سـوق دهـدـ که 

الهـی چنـان مباد! 
آن چـه در روزهـای گذشـته در هـرات اتفـاق افتـاد، نشـان 
همزیسـتِی  و  آرامـش  دشـمناِن  دسـت های  کـه  دارد  آن  از 
افغانسـتان بـه کار شـده اند تـا غایله یـی بـزرگ به پـا  مـردمِ 
کننـد. جـدا کـردن و آتـش زدِن نـام دانشـگاه در کنـار نـام 
پوهنتـون در لوحـۀ دانشـگاه دولتـی هرات، نشـان می دهد که 
آتش افـروزان هنـوز هـم در تالش انـد که به ارزش هـای مردم 
بتازنـد و یـک بـارِ دیگر مـردم را به جـاِن یکدیگر بیــندازند. 
نـزاع  بـر سـِر دانشـگاه و دانشـکده و پوهنتـون و پوهنزی در 
یک ونیـم دهـۀ اخیـر به شـدت جریـان داشـته، امـا هیـچ گاه 
دولـت بـه حـِل ایـن مشـکل اقـدام نکـرده اسـت. فیصلـه 
نکـردِن عادالنـه و منطقـِی ایـن مسـأله در قانـون تحصیـالت 
عالـی نشـان داد کـه بحـث همپذیـری و همگرایـی در ایـن 
کشـور بسـیار ناآشناسـت و هنـوز ذهنیت هـای بسـیاری  در 

عصـر سـنگ قـرار دارد.
 برنتافتِن دیگران، در واقع برنتافتِن خود و سـتم بر خویشـتن 
اسـت؛ تـا زمانی که مـا دیگـری را نپذیریم، دیگـری نیز ما را 
نمی می پذیـرد. بنابریـن، خـوب اسـت کـه وزارت تحصیالت 
عالـی تـا زمانـی کـه قانـون تحصیـالت عالـی کشـور فیصله 
می کند و به تصویب و توشـیح می رسـد، هم واژۀ دانشـگاه و 
هـم نـام پوهنتـون را بر سـر درِ دانشـگاه ها درج کنـد. حتا در 
مکانـی اگـر اول نام پوهنتـون می آید، در مکاِن دیگـر اول نام 
دانشـگاه درج گـردد تـا هیچ ارجحیتـی میان دو زبان رسـمی 
کشـور ایجـاد نشـود. خوب ترین منطـق برای حـِل این قضیه 
همیـن اسـت که سـال ها قبـل مطرح شـده اسـت و آن این که 
بایـد دانشـگاه و پوهنتـون بـه عنـوان دو نام رسـمِی یک نهاد 
آموزشـی عالـی تصویـب شـود و هیـچ نزاعی نبایـد در مورد 

آن وجود داشـته باشد. 
مسـلمًا آن حلقه هـا و افـرادی کـه فکر می کنند بـا حذف واژۀ 
دانشـگاه، می تواننـد نـام پوهنتون را بـر همه بقبوالنند اشـتباه 
می کننـد؛ زیـرا حـدف دانشـگاه حـذف یـک کلمـۀ کوچـک 
از یـک فرهنـِگ گران سـنگ نیسـت؛ بلکـه به هدف دشـمنی 
بـا ُکِل آن فرهنـِگ عمیـق و گران سـنگ صـورت می گیـرد. 
همچنیـن حفـظ دانشـگاه و پوهنتـون در کنـار هـم بـه معنای 
حفـظ کلمـۀ پوهنتـون در کنـار واژۀ دانشـگاه بـه عنـوان یک 
مصلحـت و نزاکـت نیسـت؛ بلکـه احتـرام گذاشـتن بـه هـر 
اسـت؛  کشـور  رسـمِی  ارزش هـای  و  زبـان  و  فرهنـگ  دو 
ارزش هایـی کـه غـرورِ مردمان مـان بـه آن هـا گـره خـورده 
اسـت. بنابریـن، آن هایـی که تنها بـر طبل پوهنتـون می کوبند، 
در واقـع بـه سـلطه بـر دیگـران و حتـا حـذِف غیرخودی هـا 

می اندیشــند و می پندارنـد و ایـن درد مـردمِ ماسـت! 
مشـترِک  ارزش هـای  از  دفـاع  دانشـگاه،  از  دفـاع  امـروزه 
گرفتـه  شـکل  جغرافیـا  ایـن  در  کـه  متنوعی سـت  جامعـۀ 
اسـت و هیچ کـس نمی توانـد بـا نادیـده گرفتـن آن، راه بـه 
جایـی ببـرد. بایـد گفـت کـه بحـث دانشـگاه و پوهنتـون بـر 
هـر انسـاِن آگاه و بخـردِ ایـن سـرزمین، یک قضیـۀ پایان یافته 
اسـت. شـهرونداِن بی غـرض و صاحب خـرد می داننـد کـه به 
همـان پیمانه یـی کـه پوهنتـون گفتن حـِق مردم اسـت، گفتن 
دانشـگاه نیـز حـق مسـلِم افـراد ایـن سـرزمین می باشـد.  اما 
هسـتند سیاسـت مداراِن مریـض و متعصبـی کـه سـعی دارند 
مـردم را بـر سـِر آرزوهـای موهـوم و تمامیت خواهانۀشـان 
بـه جـاِن هـم بیــندازند و خـود در ایـن میـان، لقـِب »نابغه«، 
»قهرمـان« یـا »بابـا« را کمایـی کننـد. بنابراین دولـت وحدت 
بـه  احترام گـزاری  بـا  بایـد  آن،  رهبـران  به خصـوص  ملـی 
ارزش هـای هویتـِی تمامِ اقوامِ سـاکن در این سـرزمین، میدان 

را بـر چنیـن افـرادی تنگ سـازند.

ختم نزاع؛
هم دانشگاه، هم پوهنتون

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1768  د  و  شنبه       6 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  17 رجب  المرجب  y 1437   25ا پر  یل   2016

از انقالب برگشت ناپذيِر 7 ثور

 تا انقالب برگشت پذيِر 8 ثور

ACKU



گفت وگو کننده: روح اهلل بهزاد
اشاره: آوردن اصالحات انتخاباتی 
یکی از وعده های درشت رهبران 

حکومت وحدت ملی است؛ اما 
با گذشت نزدیک به دوسال 
از عمر این حکومت، تا به حال 
سرنوشت اصالحات انتخاباتی 

نامعلوم باقی مانده است. نخستین 
فرمان رییس جمهور در مورد 

اصالحات انتخاباتی از سوی مجلس 
نماینده گان رد شد، اما در در حالی 
که رییس جمهور دومین فرمان را 
نیز امضا کرده است، اما هنوز هم 
از آغاز کار کمیتۀ گزینش و آوردن 

اصالحات در نهادهای انتخاباتی 
خبری نیست. این که چرا کمیتۀ 

گزینش کمیشنران کمیسیون های 
انتخاباتی به کارش آغاز نمی کند و 
چه موانع فراراه این کمیته قرار 

دارد با نعیم ایوب زاده، عضو کمیتۀ 
گزینش گفت وگویی انجام داده ایم 

که اینک می خوانید:

*شــهروندان افغانســتان انتظــار آغــاز 
ــنران  ــش کمیش ــۀ گزین ــه کار کمیت ب
ــد،  ــی را دارن ــیون های انتخابات کمیس
ــه  ــال ب ــه ح ــا ب ــه ت ــن کمیت ــرا ای چ

ــت؟ ــرده اس ــاز نک کارش آغ
و  اصالحــات  آوردن  انتخابــات، 
انتخاباتــی  اصالحــات  عملی کــردن 
انتخاباتــی یکــی از  در کمیســیون های 
ــت.  ــتان اس ــرای افغانس ــم ب ــای مه کاره
ــت اندرکار  ــای دس ــردم و نهاده ــع م توق
ــا یــک  انتخابــات نیــز همیــن بــود کــه ب
سلســله دســت آوردها و کارهــای عملــی 
انتخاباتــی  اصالحــات  می توانســت 
ــا  ــد. ام ــتان باش ــات افغانس ــرای انتخاب ب
مشــکالت سیاســی در داخــل نظــام ســر 
ــی  ــات انتخابات ــازی اصالح راه عملی س
ضمــن،  در  و  کــرده  ایجــاد  مانــع 
حاکــم  وضعیــت  از  کــه  گروههایــی 
در انتخابــات نفــع می برنــد از خــود 
مقاومــت نشــان می دهنــد و مانــع ایجــاد 
کرده انــد تــا پروســۀ عملیاتــی اصالحــات 
ــش به نحــوی  ــن دوچال ــاز شــودکه ای آغ

ســبب شــده اســت تــا مــا کارهــای عملی 
ــی  ــت ُکش ــم و وق ــرده نتوانی ــاز ک را آغ
صــورت گیــرد. از ســویی هــم، حکومــت 
ــدارد،  ــورد ارادۀ خاصــی ن ــن م ــزدر ای نی
ــتفاده  ــاری اس ــت از سیاســِت گفت حکوم
کــرده و هموارهتأکیــد از ســوی رســانه ها 
انتخاباتــی  اصالحــات  آوردن  بــه 
ــاهد  ــا ش ــه م ــوز ک ــا هن ــا ت ــد، ام می کن
ــی  ــِد کار عمل ــتیم،حکومت عالقه من هس
ــزاری  ــی و برگ ــات انتخابات ــه اصالح ب

ــد. ــات ندارن انتخاب
*مشــکالتی سیاســی و گروه هــای 
کــه مانــع کار کمیتۀ گزینــش و آوردن 
می شــوند  انتخاباتــی  اصالحــات 
ــه  ــد ک ــاد کردی ــا ی ــما از آن ه و ش
چه هــا و کــدام گروه هــا هســتند؟

کــه  حکومــت  داخــل  از  افــرادی 
افــراد دور و بــر دو  می تــوان گفــت 
ــوۀ  ــماری در ق ــت وش ــوول حکوم مس
ــای  ــم در ائتالف ه ــماری ه ــه و ش مقنن

از حکومــت. بیــرون  سیاســی 
*شــما بــرای انجــام کارهای تــان 
به گونــۀ مســتقیم بــا کــدام نهــاد 
حکومــت در ارتبــاط هســتید، ریاســت 

ــی؟ ــت اجرای ــا ریاس ــوری ی جمه
مــا بــا ریاســت جمهــوری وادارۀ امور در 
ــت  ــتیم،چون ریاس ــتقیم هس ــاط مس ارتب
برنامــه  همیــن  آغازگــر  جمهــوری 
اســت. قــرار بــود تــا وضعیــت حقوقــی 
ــان مشــخص شــود و رییس جمهــور  فرم
تصمیــم بگیــرد و فرمانــش را بــه پارلمان 
بفرســتدتا پارلمــان آن را تصویــب کنــد، 
و  شــد  زمان گیــر  پروســه  ایــن  امــا 
هردوطــرف  از  کــه  می شــود  معلــوم 
حکومــت عالقه منــدی خاصــی بــرای 

ــدارد. ــود ن ــات وج آوردن اصالح
ــمت  ــی در قس ــت اجرای ــف ریاس *موق
آغــاز بــه کار کمیتــۀ گزینــش چــه بــوده 

اســت؟
را می شناســیم و  تنهــا حکومــت  مــا 
بــرای  راســخ  ارادۀ  حکومــت  ُکل  در 
انتخاباتــی  اصالحــات  عملی ســازی 
ــدوار  ــد. امی ــردا ندارن ــروز و ف ــرای ام ب
ــن  ــان در ای ــرور زم ــه م ــه ب ــتیم ک هس
مــورد تجدیــد نظــر کننــد و ارادۀ شــکل 

بدهنــد تــا مــا شــاهد کارهــای عملــی در 
ــیم. ــمت باش ــن قس ای

بــرای  را  شــرایطی  چــه  *شــما 
کمیســیون های  در  افــراد  انتخــاب 

گرفته ایــد؟ نظــر  در  انتخاباتــی 
در قــدم اول، کمیتــه بایــد هرچــه زودتــر 
معیارهــای  بــه  مطابــق  را  خــود  کار 
ــه روی آن کار  ــی ک ــی و طرزالعمل قانون
ــد  شــده اســت، آغــاز و کمیشــنران جدی
ــاب  ــی را انتخ ــای انتخابات ــرای نهاد ه ب
ــاز  ــات آغ ــی اصالح ــا کار ابتدای ــد ت کن
ــدی  ــل بع ــه مراح ــم ب ــا بروی ــود و م ش
اصالحــات. از ســوی هــم حکومــت 
ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــد ب ــرراً تأکی مک
دارد و تــالش دارد تــا در مــاه میــزان 
از  انتخابــات برگــزار شــود،اگر قبــل 
انتخاباتاصالحــات  به طــرف  رفتــن 
جــدی وارد نکنیــم، برگــزاری انتخابــات 
اعتبــار خواهــد  ناممکــن و غیرقابــل 
ــدون  ــه ب ــت ک ــن نیس ــاٌل ممک بود،اص
هم آهنگــی اصالحــات انتخاباتــی بــه 

ــم. ــات بروی ــرف انتخاب ط
ریاســت  و  جمهــوری  *ریاســت 
پیشــنهادی  بســتۀ  دو  از  اجرایــی 
کمیســیون ویــژۀ اصالحــات انتخاباتــی 
ــش  ــۀ گزین ــکیل کمیت ــه تش ــا ب تنه
موافقــت کــرد، چــرا بــه مــوارد دیکــر 

ایــن بســته ها توجــه نشــد؟
در ایــن قســمت سیاســی برخــورد شــده 
سیاســی وجــود  مشــکالت  و  اســت 
بســتۀ  از  اســتفاده  در  دارد،حکومــت 
کمیســیون اصالحــات انتخاباتــی صــادق 
نبــوده اســت. کمیتــۀ گزینــش را هــم کــه 
پذیرفتــه اســت بــا ترکیبــی که کمیســیون 
ویــژۀ اصالحــات انتخاباتــی پیشــنهاد 
کــرده اســت، نپذیرفتــه، بلکهترکیــب 
ــی  ــات انتخابات ــژه اصالح ــیون وی کمیس
ــی  ــۀ مدن ــان جامع ــه می ــود ک ــۀ ب به گون
ــود  ــده ب ــاد ش ــی ایج ــت توازن و حکوم
ــی  ــای انتخابات ــه نهاده ــه ب ــرادی ک واف
مشــخص  می شــد،  فهرســت  هــم 
ــژه  ــیون وی ــه کمیس ــه ک ــر آن چ ــود، ه ب
اصالحــات انتخاباتــی پیشــنهاد کــرده 
آدرس  از  تصمیــم  اســت،همان گونه 
می شــود  نشــده،  گرفتــه  حکومــت 
ــن  ــت توهی ــم حکوم ــه تصمی ــت ک گف
ــات  ــیون اصالح ــای کمیس ــه کارکرده ب

ــت. ــی اس انتخابات
آوردن  در  تعلــل  شــما  بــاور  *بــه 
ــدن  ــروع نش ــی و ش ــات انتخابات اصالح
ــای را  ــه پیامده ــش چ ــۀ کزین کار کمیت
ــه  ــدۀ سیاســی کشــور ب ــه آین ــد ب می توان

ــد؟ ــته باش ــال داش دنب
ــی  ــدکاری و وقت ُکش ــل، کن ــوع تعل هرن
بــرای آوردن اصالحــات انتخاباتــی و 
ــزرگ خواهــد  ــات کشــور،جفای ب انتخاب
بــود و کشــور را را به ســوی بحــران 
سیاســی، ضعــف مدیریتــی، ســطح بــاالی 
حلقــات  بی اعتمادی،چندپارچه گــی 
سیاســی در کشــور و در نهایــت ضعــف 

دموکراســی می کشــاند.
ایــن  بــرای  کــه  ایــن  از  *ممنــون 

گذاشــتید. فرصــت  گفت وگــو 
از شماهم.
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رسانه های غربی تصور می کنند جنگ افغانستان 
دیگر به پایان رسیده است، حتا در صورتی که 
این  یا  و  می پیوندند  داعش   و  طالبان  به  مردم 

کشور را ترک می کنند.
سال دیگر و عملیات بهاری دیگر. موتر باربری 
روز  شلوغ  صبح  در  که  انفجاری  مواد  از  پر 
سه شنبه منفجر شد و شلیک های پس از آن، 64 
نفر کشته و بیش از صدها تن دیگر زخمی برجا 
کابل  برای  تازه ای  غم انگیز  رویداد  که  گذاشت 
نبود. حاال پس از ۱۵ سال که رهبران غربی در 
افغانستان بر علیه طالبان ندای پیروزی سر دادند، 
هر  به  نسبت  را  بیشتری  مناطق  شورشیان  این 

زمانی، تحت کنترول دارند.
عادی  خبر  حتی  حمله  این  بریتانیا،  در  اما 
غربی  رهبران  نشد.  کشور  این  رسانه های 
می خواهند فکر کنند که جنگ دیگر تمام است 
افتاده اند. آن هم  نیز در همین مسیر  و رسانه ها 
در صورتی که ۱۲ هزار سرباز ناتو، شامل ۹۸۰۰ 
سرباز آمریکایی و ۵۰۰ سرباز بریتانیایی هنوز در 
بریتانیایی  مستقر  هستند. خانم یک سرباز  آنجا 
بسته  گرفتن  از  پست  دفتر  که  گفت  من  به 
مراقبتی اش خودداری کرد و برایش اطمینان داد 
که »تمام سربازان خیلی وقت است آنجا را ترک 

کرده اند«.
سوریه  داعش،  گروه  روی  تمرکز  آن،  جای  به 
به  که  است  مهاجرانی  بحران  به  رسیدهگی  و 

صورت فزاینده ای به اروپا سرازیر می شوند.
را  کشورشان  که  بزرگی  گروه  دومین  هنوز 
در  گذشته  هفته  هستند.  افغان ها  می کنند،  ترک 
جزیره لیزبوس یونان، در حالی که منتظر آمدن 
پاپ و انجام شدن رسم سامری نیکو کار بودم، 
تقریبا  که  کردم  مالقات  را  افغانی  خانواده های 
۵هزار کیلومتر را مسافرت کرده بودند. در میان 
بود  نیز  پسرش  دو  با  زنی  بیوه  خانواده ها،  این 
که خانه شان را به خاطر مخارج این سفر در بدل 

۲۰هزار دالر فروخته بود.
تنها چیز خوبی که آنها از حضور ناتو می گفتند، 
آوردن تلفن های همراه بود که آنها را در پیوستن 
کمک  مهاجرت شان  برنامه ریزی  و  واتساپ  به 

کرده بود.
از  احتمال دارد  این که می دانستند  با وجود  آنها 
اروپا برگشت داده شوند، بازهم به این سفر آمده 
بودند. پسر کالن این خانواده گفت: »در صورتی 
که خانه شما در حال سوختن باشد، شما از آن 
بیرون خواهی شد، حتی اگر شما در حال بیرون 

شدن، زندگی تان را از دست بدهید«.
اکنون نه تنها طالبان در جاهایی که هرگز نبودند، 
اسالمی  دولت  گروه  بلکه  دارند،  باال  دست 
در  پایش  جای  گسترش  حال  در  نیز  )داعش( 

افغانستان است.
از دست دادن جایی هستیم که  ما در خطر  آیا 
سوگند  ما  که  را  سرزمینی  شد؛  آغاز  همه  این 
رشد  جای  و  بی حکومت  هرگز  بودیم  خورده 
تروریزم نخواهد شد؟ درست است که ردیابی 
جنگ  به  معموال  اسالمی  دولت  گروه  ریشه 
عراق بر می گردد، اما بنیان گذاران آن، دندان های 
طوری  است.  ریخته   افغانستان  در  کودکی شان 
در  جهادی ها  اصلی  سربازگیران  از  یکی  که 
بروکسل،  بدنام شده شهر  تازه  مولنبیک، حومه 
عملیات تروریستی انجام داد و عملیات پاریس 

را نیز طرح ریزی کرده بود.
اگر افغانستان از دست برود، نه تنها به خاطر این 
در  ما  سربازان  که  است  تاسف بار  و  اندوهناک 
آنجا جان های شان را ازدست داده اند و میلیاردها 
دالر مصرف کرده ایم، بلکه این کشور یک زمانی 
پیروزی بزرگ نیز تلقی می شده است. به عنوان 
یک خبرنگار جنگ، به باور من پایان های خوش 
و موفق بسیار کم است. به یاد دارم در شب سال 
مصطفی  هوتل  بام  باالی  در   ۲۰۰۱ میالدی  نو 
خیره  کابل  تپه های  به  بودم،  نشسته  کابل  در 

می کردم.  فکر  پیروزی  یک  را  آن  و  بودم  شده 
طالبان  توسط  طوالنی  مدت  برای  که  موسیقی 
ممنوع شده بود، در آن لحظه از طرف سرک با 
نغمات دل انگیزی شنیده می شد. اولین برف سال 
درحال باریدن بود و کودکان مصروف بازی های 

کودکانه خاص شان در این روز بودند.
فقط بعد از 6۰ روز اولین بمباران آمریکا پس از 
۱۱ سپتامبر، رژیم طالبان سقوط کرد؛ سریع تر از 
آنها توسط  بود.  برآورد کرده  پنتاگون  مدتی که 
افغان  مبارزان  و  بی ـ۵۲  بمب افگن های  چندین 
با  گروه  این  فرماندهان  خریداری  هم چنان  و 
دالر سی آی ای در نسخه جدید بازی بزرگ، از 
قدرت خلع شدند. روبی فرای، فرمانده نیروهای 
دریایی رویال در آن زمان به من گفت: »ما فکر 
می کردیم که سنگ جادویی مداخله را خواهیم 
یافت«. پس اشتباه چه بود؟ ما چگونه پیروزی را 

به شکست تبدیل کردیم؟
با  مجهز  نظامی  نیروی  هزار   ۱4۰ باآلخره 
روی  سالح های  پیشرفته ترین  و  پیچیده ترین 
زمین، از پس یک توده به اصطالح چریکی که 
می شد،  رهبری  چشمه  یک  مالی  یک  توسط 
»کم  را  او  پیروان اش  که  مالیی  برآمدند؛  ناکام 
که  شد  افشا  آن  از  پس  و  می خواندند  حرف« 
که  فهمیدیم  ما  اگر  است.  مرده  وقت  خیلی 
را  جنگ  نمی توانیم  چرا  که  می فهمیدیم  چرا، 
پایان ببخشیم و به خیلی چیزهای دیگر نیز پی 

می بردیم.
به نظر من، مشکل بیشتر سیاسی بود تا نظامی. 
است:  گفته  مکرتور  جنرال  که  طوری  همان 
»وارد شدن در جنگ بدون اراده برای پیروزشدن 
در آن، کشنده است«. پس از مرحله آغازین ما 
هرگز واقعا نفهمیدیم که در پی انجام چه کاری 
تالش می کنیم و ما نمی دانستیم که به کدام مسیر 

روان هستیم.
نیاموخته  تاریخ  از  چرا  ما  که  می پرسند  مردم 
بودیم. بریتانیا سه بار در افغانستان جنگیده است 
که دو بار با شکست مواجه شده است. و یک 
چشم دید جالب و تازه ی دیگری را در این کشور 
دیدم. اگر شما به هرات بروید، یک جنگ ساالر 
و  مدور  به نام جنرال وهاب، ساختمان  معروف 
گنبدداری را باالی یک تپه ساخته است که یک 

موزیم فوق العاده ای از جهاد است.
شده  گرفته  غنیمت  سالح های  موزیم،  این  در 
شوروی، تانک ها، جت های جنگی میگ روسی 
و یک گالری مجلل از عکس های جنگ ساالران، 
یک  گنبد،  این  تحت  بود.  شده  جمع آوری 
نمایش صوتی و نورافگنی ترسناک از چگونگی 
مهیب  صداهای  با  که  است،  روس ها  شکست 
گلوله و فریادهای وحشتناک تکامل یافته است. 
جنرال وهاب به صورت رجز گونه ای گفت: »ما 
سپس  داریم«.  خود  با  نیز  را  زنده  روسی  یک 
معلوم شد که اشاره او به راهنمای روسی االصل 
این موزیم است. این مرد در جنگ افغان – روس، 
مانده  باقی  افغانستان  در  سپس  و  شده  زندانی 

است.
آقای وهاب افزود: »زمانی که او بمیرد، ما او را 
همین جا دفن خواهیم کرد و آن زمان یک روسی 

مرده را نیز در اینجا خواهیم داشت«.
فکر  و  ببیند  را  موزیم  این  نمی تواند  هیچ کسی 
کند که اشغال افغانستان یک نظریه خوب است. 
نکته اصلی نمایش پیروزمندانه ی جنرال وهاب 
نیست. بلکه پند دادن به نسل نوین است، تا نباید 

دوباره به جنگ برگردند.
افغانستان جمعیت جوان زیاد دارد که ۷۰ فی صد 
این  اکثریت  سی سال اند.  سن  زیر  آن  نفوس 
جوانان نمی خواهند دوباره به جنگ رو بیاورند. 
فراهم  برای شان فرصت  تا  دارند  نیاز  این ها  اما 
شود. در غیر آن صورت، آنها یا به گروه دولت 
این  از  یا  اسالمی )داعش( و طالبان می پیوندند 
تلفن های همراه برای ترک و رفتن به خارج از 

کشورشان استفاده می کنند.
The daily best :منبع

پیـروزی کـه به شكـست
 تبـديل شـد
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محسن معینی 
لوک فری استاد فلسفۀ 
سیاسی دانشگاه پاریس، یکی 
یکی  و  مدرنیسم  نظریه پردازان  از 
است.  اندیشۀ  مدرن  مدافعان سرسخت  از 
ویتر  گادامر،  برجستۀ  شاگردان  از  که  او 
هاینریش و رودریگر بوبنر بوده، در کتاب 
Homo Aes� هومواستیک  خود،  )مهم 

دنیای  در  معنا  خالی  مفهوم  به   )thetic
مدرن می پردازد.

مدرن،  فلسفۀ  که  است  اعتقاد  این  بر  وی 
است.  گذاشته  سر  پشت  را  دوران  سه 
مِن  بحث  و  دکارت  با  دوره  نخستین 
با  و  می شود  آغاز   )Cogito( خودبنیاد 
هگل و سیستم فلسفی وی خاتمه می یابد. 
وی معتقد است این مرحله در واقع تالشی 
برای رقابت با دین در مرزهای عقل است، 
یعنی فلسفۀ نظام تا هگل از همان تمهیداتی 
استفاده می کند که دین، منتها این بار درون 

عقل.
هگلی،  عصر  پایان  از  پس  فری  نظر  از 
که  می شود  آغاز  فلسفه  در  مرحله  دومین 
نوعی شالوده شکنی است و نیچه و هیدیگر 
از  مرحله  این  هستند.  آن  سمبول های 
دنیوی سازی  فرایند  او، گامی مهم در  نظر 
فلسفه  و  است  دین   )Secularisation(

گامی بلندتر برمی دارد.
اما آن چه او موج سوم فلسفۀ مدرن می نامد، 
آن است که متفکران بدانند چه گونه تفکری 
به  و  فلسفی  نظام های  ساختن  از  پس  که 
است،  شده  الئیک  شالوده شکنی  آن  دنبال 
می تواند در درون خود کانون های معنایی 
را بیابد که شبیه به کانون های معنایی دین 

باشند.
لوک فری به بحث هنر بزرگ دوران قرون 
میانه و هنر مذهبی می پردازد و آثار هنری 
میانه،  قرون  دوران  آثار  برابر  در  را  مدرن 
را  مدرن  نقاشی  او  می داند.  بسیار ضعیف 
و  می کند  قیاس  رافائل  و  میکل آنژ  آثار  با 
آن گاه از تأثیرگذاری عمیق هنر نقاشی در 
قرون میانه بر مخاطبان یاد می کند. از نظر 
عدم  دلیل  مدرن،  دنیای  معنایی  خالی  او 

خلق آثار هنری بزرگ و تأثیرگذار است.
فری،  لوک  شد،  گفته  باال  در  که  چنان 

هیدیگر 
را  نیچه  و 
مدرنیته  گفتمان  وارد 
امر،  این  کنار  در  و  می کند 
نوهیدیگر هایی هم چون میشل فوکو، 
سخنان  تکرارکننده گان  نیز  را  دریدا  ژاک 
را  پست مدرن  گفتمان  و  نیچه،  و  هیدیگر 

امری موهوم و واهی می داند.
همانا  دارد،  اذعان  آن  به  وی  آن چه  اما 
معناباخته گی  عبارتی  به  یا  معنا  بن بست 
فلسفۀ مدرن است. وقتی که من خودبنیاد 
سکوالریزاسیون  برای  را  مقدمه  دکارت 
جهت  در  گامی  اصل  در  می کند،  باز 
برای  او  که  راهی  برمی دارد.  معناباخته گی 
از این معناباخته گی پیشنهاد می کند،  گریز 
از  شاید  را  این  و  است  کلی گویی  صرفًا 
استادان اید یالیست خود به ارث برده باشد. 
در  معنایی  ساخت های  ایجاد  دنبال  به  او 
بطن فلسفۀ مدرن است که بتوانند خألهای 
معنایی مدرنیته را حل کنند. اما آیا این امر 

امکان پذیر است؟ 
تفکر  زیبایی شناسی و ساخت شناسی  تمام 
معنایی  ساخت های  جداسازی  از  مدرن، 
زمینی از یک دیگر برمی آید. متفکران غرب 
به  قایل  را  خود  ظاهر  در  آن که  علی رغم 
نوعی »گومیزشن« اجتماعی نشان می دهند، 
و  عناصر  تفکیک  به  دست  عمل  در  اما 
اجزای سازندۀ یک ساخت معنایی می زنند. 
جداسازی بین فرم و محتوا در هنر مدرن، 
دایرۀ  تفکیک  قدرت،  اجزای  تفکیک 
تخصصی  حوزه های  در  فعال  واژه گان 
)آن گونه که فوکو می گوید( از مصداق های 

این تفکیک است.
دگرگون  را  معنا  کاماًل  تفکیک،  گاهی  اما 
هم  در  آن چنان  محتوا  و  فرم  و  می کند 
مرگ  دو،  آن  بین  تفکیک  با  که  تنیده اند 
مثال  است.  شده  ایجاد  معنایی  ساختار 
واضح این امر، هنر مدرن است. هنر مدرن 
محتوای  حذف  با  آن(  از  بخشی  )البته 
متعالی از فرم و تأکید بر فرم، در نهایت به 
خالی معنایی رسید که ناگزیری از رسیدن 
می نمود.  آشکار  تفکیک  ابتدای  از  آن،  به 
به  خود  آثار  در  فری  لوک  آن چه  الجرم 
است  موهوم  پنداری  صرفًا  می پردازد،  آن 
از ساخت های  بتوان اجزای خاصی را  که 
اجزا،  آن  بر  تکیه  با  و  کرد  کسب  معنایی 
برساخت های معنایی در بطن فلسفۀ مدرن 

ایجاد کرد. 
غفلت  آن  از  فری  لوک  که  دیگری  نکتۀ 
اساسًا  مدرن  فلسفۀ  که  است  آن  می کند، 
نهادن شالودۀ  بنیان  امر متعالی و  با حذف 

و  عینیت   از  نوعی  بر  خود  باورهای 
خلق  امکان  رسمًا  افراطی،  حس گرایی 
همان  است.  برده  بین  از  را  بزرگ  معانی 
مدرن  هنر  می کند،  اشاره  او  خود  طورکه 
رومانسک  یا  گوتیک  دوران  هنر  برابر  در 
احساس حقارت می کند و این نتیجۀ بدیهی 

فلسفۀ مدرن است. 
در  رومانسک  یا  دوران گوتیک  کلیساهای 
در  را  متعالی  معنای  بتوانند  بودند  تالش 
یا  مدرن  هنر  اما  کنند،  متجلی  کلیت خود 
افراطی  انتزاع  نهایتًا  و  فرمالیسم  نوعی  به 
و  کاربردی  شکل  آن که  یا  و  آورده  روی 
فونکسیونال پیدا کرده است. این امر کاماًل 
است.  مدرن  فلسفۀ  و  هنر  طبیعی  برآیند 
اساسًا روح مدرنیته توان زایش و پذیرش 
مفاهیم متعالی را ندارد و از این رو، شکل 
دادن به ساخت معنایی که بر امری برتر از 
که  )امری  کند  داللت  مدرنیته  چهارچوب 
غیر  رسمًا  می نامد(  سوم  موج  فری  لوک 

ممکن است. 
فکری  ساخت  هر  هم چون  مدرن  تفکر 
بتواند  که  بیابد  معنایی  آن که  برای  دیگری 
حدود  از  باید  کند،  داللت  آن  بر  همواره 
این  و  کند  نفوذ  بیرون  به  خود  بستۀ 
از چهارچوب  فراتر  ساحاتی  در  را  معانی 
سیستماتیک خود بیابد، که نفس این عمل 
یعنی انتقال نگرش مبنایی به بیرون ساخت، 
با روح فلسفۀ مدرن در تناقض است و از 
راهی  تنها  که  تناقض گویی هاست  این  دل 
که برای مدرنیته می ماند، بازگشت به روح 
به  داشتن  خوش  دل  نه  است  پیشامدرن 

ازهم گسیخته گی اندیشۀ پسامدرن.

اشاره ها از:
 about modernism. J.mackley ۱ـ 

.Routledge. ۱۹۹۹
modern philosophy. An intro� ۲ـ
 duction. A. R. Lacy. Routhedg
&amp; Kegan Paul. First Pub�

.lish ۱۹۸۲
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بخش دوم و پایانی

بازگشت

روحپیشامدرن به 

ـ رابطه برقرار کردن با پول، سخت است.
ـ پول درآوردن، سخت است.

ـ برای پول پس انداز کردن باید از خیلی چیزها صرف نظر کرد و بدون خیلی 
چیزها گذران کرد.

ـ نمی توانم هم پول داشته باشم و هم وقِت آزاد.
ـ پول، معنویت را از بین می برد.

ـ باید خیلی کارهایی را که دوست نداری، انجام دهی تا پول دار شوی.
ـ من پول کافی برای قسمت کردن یا بخشیدن ندارم. 

ـ قبول کردن پول، مرا مقید می کند.
ـ بهتر است کمتر از حقم پول به دست آورم و از شرایط سخت رها شوم.

ـ برای این که فرد باارزشی باشم، باید در ازای پول کمتر، بیشتر از دیگران کار 
کنم. 

ـ پول داشتن، مانع خوشحال بودن و شادمانی انسان است.
ـ پول، فساد در پی دارد.

ـ هرگز پول کافی نخواهم داشت. 
ـ بهترین کار این است که فقط پول کافی برای گذراِن زنده گی بخواهم.

ـ همان قدر پول به دست می آوریم که مستحقش هستیم و حق مان است. 
ـ کار درست این است که نسبت به کوچک ترین دارایی مان، هوشیار باشیم.

ـ اگر زوِج باهوش و زرنگی بودید، تا حاال برای خودتان امکانات یک زنده گی 
راحت را فراهم می کردید. 

ـ اگر انسان باهوش و زیرکی بودید، تا حاال با یک زن/ مرد ثروتمند ازدواج 
کرده بودید.

ـ من همیشه کرایه نشین هستم؛ صاحب خانه شدن غیرممکن است. 
ـ هرگز نمی خواهم دیگران بدانند خیلی پول دارم، زیرا مردم با افراد ثروتمند، 

خوب رفتار نمی کنند.
ـ اگر خیلی پول درآورم، مردم فکر می کنند شیاد و کاله بردارم.
ـ فرد دیگری دروِن من است که همۀ پول هایم را خرج می کند.

اگر با این باورها احساس نزدیکی می کنید، یک یِک آن ها را مورد بررسی قرار 
دهید و به این سه پرسِش مربوط به هر باور، پاسخ دهید. 

چرا به این باور اعتقاد دارم؟
آیا درست است؟

اگر به چنین باوری معتقد نبودم، ممکن بود نگران چه پیشامدی باشم؟
با پاسخ دادن به این سه سواِل معنی دار دربارۀ هر باور، می توانید آن باور را از 

ذهن تان بیرون کنید و رها شوید تا به دنبال عالیق و خواسته های تان بروید.
همچنین، آزاد خواهید بود تا هم ببخشید و هم دریافت کنید. 

همین االن دست به کار شوید و بی وقفه روی این باورها کار کنید!  

منبع: موفقیت

تفکر مدرن هم چون هر 
ساخت فکری دیگری برای 

آن که معنایی بیابد که بتواند 
همواره بر آن داللت کند، باید 
از حدود بستۀ خود به بیرون 
نفوذ کند و این معانی را در 
ساحاتی فراتر از چهارچوب 
سیستماتیک خود بیابد، که 
نفس این عمل یعنی انتقال 

نگرش مبنایی به بیرون 
ساخت، با روح فلسفۀ مدرن 

در تناقض است و از دل 
این تناقض گویی هاست که 
تنها راهی که برای مدرنیته 

می ماند، بازگشت به روح 
پیشامدرن است نه دل خوش 
داشتن به ازهم گسیخته گی 

اندیشۀ پسامدرن

30باوِر محدود
     کننده

 دربارۀ پول
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کافکا، آدورنو و دیکنز در خأل به وجود نیامدند. 
مسایل اکنونی و این جایی برای آنان بسیار مهم 
و حساس بود. این حساسیت هم باعث شد قلم 
فرقه های مسیحی  بوبر  قول  به  گیرند.  به دست 
عرفان  به  زیادی  شباهت  پولینیسم  جمله  از  و 
کاباله دارد. شاید بوبر از آن جا که خود یهودی 
مسیحیت  به  را  مسأله  داشته،  دینی  التزامات  و 
با  انسان  ارتباط  است  معتقد  او  می کند.  متصل 
انسان  که  است  نحوی  به  پولینیسم  در  الوهیت 
از  فیضی  محتاج  گنه کار،  موجودی  عنوان  به 
جانب خدا است. یعنی در مناسبات قدرتی که 
به قول والتر بنیامین یک سِر آن به اسطوره های 
پیشاتاریخی، یا به قول مارتین بوبر یک سِر آن 
به بارگاه ملکوتی برمی گردد، انساِن داستان های 

کافکا موجودی ناتوان و عاجز است. 
من این تفسیر را تا حدودی مجاب کننده می دانم. 
بوبر برای اثبات این امر به واپسین یادداشت ها و 
کلمات قصار کافکا اشاره می کند. کلمات قصار 

او مثل:
پشت  روی،  بیرون  خانه  از  که  نیست  »نیازی 
نیست  نیازی  حتا  نه  کن.  گوش  و  بمان  میزت 
نیازی  حتا  نه  بمان.  منتظر  فقط  کنی،  که گوش 
نیست که منتظر بمانی، فقط یک سره بی حرکت 
هست  که  آن چنان  را  خود  جهان  باش.  تنها  و 
بر تو عرضه خواهد کرد. جز این نمی توان کار 

دیگری کرد.«
جهان  انسان  که  است  این  بوبر  مارتین  تفسیر 

کافکا باید صرفًا انتظار یک سویه داشته باشد.
   مقصد هست، اما راه نیست 

تفسیری  کافکا  آثار  از  دارند  چرا عده یی اصرار 
را  کافکا  فرانتس  باید  دهند؟  دست  به  مذهبی 
به  که  نامه هایی  خصوصی،  یادداشت های  از 
متِن  درون  از  و  نوشته  زنده گی اش  انسان های 
خودش شناخت. به نظر نمی رسد کافکا عالقه یی 
به طرح مباحِث موجود در عرفان های یهودی یا 
کافکایی  است.  داشته  مسیحیت  پل  مکتب سن 
که ما می شناسیم، به زور به کنیسه می رفت. حتا 
یک بار که ماکس برود او را به کنیسه برد، بعدها 
شبیه  افرادی  جز  چیزی  کنیسه  در  من  نوشت 

آدم خورهای وحشی ندیدم!
گفتار  این  آغاز  در  که  همان طور  کنید،  دقت 
تفاسیر  عمدتًا  کافکا  از  مذهبی  تفاسیر  گفتم، 
انتخاب  کافکا  از  یادداشت  چند  برون متنی اند. 
شویم  متوجه  آن ها  خواندِن  با  شاید  که  کردم 
اساسًا مسالۀ کافکا عالم غیب و دیگر نبوده است:
فروبسته گی،  این  است،  فروبسته  قصر  »اگر 
و  جهان  به  نسبت  است  انسانی  فروبسته گی 

قدرت.« 
»کافکا  گوید:  می  کافکا  مفسران  از  یکی 

بزرگ ترین تیوری پرداز قدرت است.«
با  که  می بینیم  شخصیتی  کافکا  آثار  همه  در 
قدرتی در حال کشمکش است. زباِن آن قدرت 
را نمی فهمد، آن قدرت هم به او اعتنا ندارد. ولی 

هیچ کدام از دست دیگری رها نمی شوند.
راه نجاتی نیست. نه از این سو و نه از آن سو. 

عنوان »نه این و نه آن« عنوانی بود که می خواستم 
بر کتاب “سیری در جهان کافکا” بگذارم، ولی 

بعدها تغییر کرد.
نه این و نه آن، بازگفت جهان کافکاست.

جهان کافکا، جهان انسانی است که به قول اریش 
ِهلِر از میراث بریده است. جهان یک انساِن مدرن 
مدرنیزه  ما  همۀ  باشیم.  ما  همۀ  شاید  که  است 
هستیم. حتا زمانی که با مدرنیزه و غرب ستیزه 
می کنیم و شعار می دهیم، نحوۀ مبارزه و بیان مان 
مدرنیزه شده است. در جهان مدرن، انسانی که از 
خدا دور شده، قصد دارد راه خود را از دیگران 
این وضعیت در  پیدا کند. یک معنای  و جامعه 
آلمانی قصر و قلعه است. معنای دیگر آن بستن 
و بستن دژ است. کافکا در متون خود دژ بسته 
را در قالب استعاره های تمثیلی بسیار قوی بیان 

می کند. از جمله در »پزشک دهکده«.
خانه یی  یکی  دارد.  خانه  دو  دهکده  پزشک 
است که محل کسب وکارِ اوست و دیگری یک 
خوکدانی. اگر بخواهیم به دنبال نشانه های متن 
بسیاری  که  دهکده  پزشک  داستان  در  باشیم، 
بیان  ادبی جهان می دانند،  از شاهکارهای  را  آن 
حالت نوساِن نه این و نه آن است که در داستان 
دیده می شود. نویسنده در انتهای داستان صریحًا 
مقصود خود را بیان می کند: »در یخ بندان عصر 

ما«. 

در این داستان پزشک در منزل خود لمیده مثل 
بود.  لمیده  خود  پانسیوِن  در  که  کا”  “جوزف 
خانواده،  محل  که  است  راحتی  جای  او  منزل 
خوکدانی  از  است.  انسانی  روابط  و  زناشویی 
با  تملک  قصد  که  می آید  بیرون  مهتری  پزشک 
این خوکدانی  زور«ُرزا« خدمتکار دکتر را دارد. 
تاریک، مهتر، اسب ها و بیماری که در خانۀ دیگر 

است، همه استعاره یی از خود پزشک  اند. 
مجاب  را  ما  کافکا  داستان های  در  که  نکته یی 
فرازمینی  و  الوهیت  کافکا  مسالۀ  که  می کند 
تمام  اوست.  داستان های  روایت  نحوۀ  نیست، 
همۀ  یعنی  است.  تک پرسپکتیوی  کافکا  آثار 
صحنه ها  همۀ  است.  نفر  یک  دیدگاه  از  ماجرا 
آن  در همۀ  راوی  که  می افتند  اتفاق  به گونه یی 
صحنه ها حاضر است. راوی داستان های او مثل 
و  جنگ  داستان  فراز  در  که  کلی  دانای  راوی 
آیا  نمی شود.  دیده  دارد،  وجود  تولستوی  صلح 
ما می توانیم لحظه یی از دریچۀ دیدگاه خودمان و 
به قول کافکا، از میله های آهنی ذهنیِت خودمان 

رها شویم؟
وقتی  است.  بحث  مورد  عرفان  در  رهایی  این 
نشانۀ  است،  کافکا تک منظری  آثار  روایت همۀ 
به صحبت  نویسنده  و عالقۀ  اعتقاد  عدم  نوعی 
از ساحتی متعالی است. کافکا اصاًل عالقه ندارد 
مثل رودولف اشتاینر، کی یر که گور یا مارتین 
کند.  فراتر  و  متعالی  ساحتی  از  صحبت  بوبر 
مسالۀ من، مسالۀ خودم است. درگیری خودم با 
جهان است. جمله یی در کتاب قصر وجود دارد 
که همه آن را به گونه یی خاص تفسیر می کنند. 
آن جا که قهرمان داستان می گوید: »من حق خود 
چنین  هرگز  کافکا  آثار  سایر  در  می طلبم”  را 
جمله یی دیده نمی شود. در سایر داستان های او 
مثل “محاکمه”، این متهم است که به دنبال قاضی 
می دود. در صحنۀ اول، مفتّش ها به سراغ جوزف 
کا می آیند. ولی در بقیۀ داستان او را به حاِل خود 
به  دایمًا  این جوزف کا است که  وا می گذارند. 

صورتی مضحک به دنبال مقامات می دود.
بیانگر  که  کافکا  دیگِر  داستان های  از  یکی 
فروبسته گی، قفل شده گی و انجماد انسان معاصر 

است، داستان “نقب” است.
در این داستان موش کوری عظیم الجثه نقبی به 
دور از دنیای خارج می کند تا در این نقب خیلی 
ساده زنده گی کند. این جانور چیزی نمی خواهد 
جز یک زنده گی انسانی. طبیعی است که جانوران 
در داستان مثل داستان های کلیله و دمنه اشاره یی 
به آدمیان اند. او مادون ترین وضعیت را پذیرفته 
تا با شروعی دوباره برای خود زنده گی کند. شاد 
باشد و بیاشامد. شاید اعتراض شود که به قول 
فوئر باخ آیا انسان آن چه است که می خورد؟ باید 
سؤال شود، اگر انسان خوردن و آشامیدن نیست، 
پس چه چیز است؟ غیر از آن چیزی است که 
و  جذمیت  خون ریزی،  از  است  ماالمال  تاریخ 
تعصب. وگرنه جهان بینی و تفکر نیازی به زد و 
خورد ندارد. تمام مسالۀ تاریخ، درگیری دانش، 
معرفت و تفکر انسانی با قدرت است. این جانور 
می خواهد از این وضعیت رهایی یابد. از این رو 
چنین نقبی برای خود درست می کند. همین که 
از ساختن خانه اش فارغ می شود، منزل او توسط 

صوتی از جهان خارج تهدید می شود. 
منبع  یافتن  برای  را  جست وجویش  سپس  او 
می ماند.  ناتمام  داستان  و  می کند  آغاز  صوت 
ناتمام  داستان  این  می خواست  کافکا  این که  نه 
مهلت  او  به  عمرش  آخر  بیماری  بلکه  بماند، 
پیش بینی خواهد  قابل  اما  نداد.  را  داستان  اتمامِ 
خراب  سرش  بر  نقب  همان  یا  منزلش  که  بود 

خواهد شد.
ناتمام  او  مسالۀ  بگوید؟  می خواهد  چه  کافکا 
دویدن و نرسیدن است. او در یکی از جمالت 
قصارش می گوید: »مقصد هست، اما راه نیست.« 
این موضوع یکی از مواردی است که مفسرانی 
کرده اند.  توجه  آن  به  بنیامین  والتر  چون 
در  موسی  سرگردانی  داستان  دربارۀ  کافکا 
از  یکی  در  کنعان  به  موسی  نرسیدن  و  بیابان 
می کند.  اشاره  مسأله  این  به  یادداشت هایش 
)۱۹۲۱( این یادداشت در تفسیرهای دینی از او 

بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
مارتین بوبر با استناد به یادداشت های کافکا، از 
آثار کافکا صحبت می کند. کافکا  نزد  متافیزیک 
تمثیل بسیار معروفی به نام »بر در قانون« دارد. 
این است که: یک روستایی  تمثیل  این  خالصۀ 

دربانی  که  شود  وارد  قانون  در  از  می خواهد 
او  نمی دهد.  ورود  اجازۀ  او  به  دربان  آن  دارد. 
مطمین  ولی  شوی  داخل  می توانی  تو  می گوید 
دیگری  دربان  شوی،  وارد  در  این  از  اگر  باش 
است و بعد دربان دیگری و دربان دیگری و هر 
دربان از درباِن دیگر وحشتناک تر است. خالصه 
تمام عمر، او را جلِو در نگه می دارند. موقعی که 
او در حال احتضار و مرگ است، درخششی از 
گوشۀ در تابیده می شود و روستایی بدون این که 
وارد در قانون شده باشد، از دنیا می رود. فقط در 
روستایی  می بندد.  را  در  دربان  لحظات  آخرین 
می گوید چرا در را بستی. دربان می گوید این در 

فقط برای تو بود.
بوبر  مارتین  است.  تفسیرپذیر  بسیار  تمثیل  این 
از این تمثیل، حضور متافیزیک در آثار کافکا را 
نتیجه گرفته و آن را به فلسفۀ هگل ربط می دهد.

به هر حال کافکا از تناقضی که از درون وجود 
آدمی  وجود  بودِن  دوپهلو  و  می جوشد  انسان 
و  نرسیدن  بودن،  دوپهلو  این  می کند.  صحبت 
ناتوانی نیست. قدرت های بازدارنده یی اند که به 
قول والتر بنیامین از دوران پیشاتاریخی سرچشمه 
قصار  کلمات  از  جمله یی  به  بنیامین  می گیرند. 
کافکا اشاره می کند که اعتقاد به پیشرفت به این 
است.  داده  رخ  پیشرفتی  واقعًا  که  نیست  معنا 
و  کودکی  در  که  پیشاتاریخی  بدوی  نیروهای 
ناخودآگاه  نهان  در  تاریخ،  توحش  دوران  در 
این  دیگر،  بیان  به  است.  نرفته  جایی  نهفته، 

تمدن چیزی از بربریت 
این  است.  نکرده  کم 
کافکا  توسط  مسایل 
داستان هایش  در  و 
 ۱۹۱4 سال های  بین 
زمان  یعنی   ۱۹۲4 تا 
می شود.  مطرح  مرگش 
بعد  و  در حین  درست 

از جنگ اول جهانی. 
این  وقتی  کافکا 
می گوید،  را  جمالت 

مورد  سه در  مرگ 
پیش بینی  خواهرش 
خواهر  سه  می کند. 
اردوگاه های  در  کافکا 
می روند.  بین  از  نازی 
والتر بنیامین که در حاِل 
نازی ها  دست  از  فرار 
قربانی آن ها می شود، با 
کافکا که سه خواهرش 
نازیسم  رژیم  قربانی 
امر  این  در  می شود، 
جا  »هر  که:  مشترک اند 
سندی از مدنیت است، 
هم  بربریت  از  سندی 

هست.« 
بنیامین  جملۀ  این خودِ 
داستان های  است. 
آزاد  را  بربریت  کافکا، 
این که  برای  آیا  می کند. 
چشم انسان به حقیقت 
به  نیازی  شود،  باز 

خون ریزی است؟
صرفًا  کافکا  و  بنیامین 
در این زمینه نظریه پرداز 
دربه در  بنیامین  نبودند. 
معرض  در  و  آواره  و 
هیچ  می گوید:  مرگ 

از  سندی  با  همراه  که  نیست  تمدن  از  سندی 
بربریت نباشد. 

دین،  و  کافکا  رابطۀ  امکان  دربارۀ  پایان،  در 
دین،  به  ارتباطی  او  آثار هنرِی  و  کافکا  معتقدم 
جهاِن  به  اعتقاد  و  آخرالزمان  به  امیِد  مفهوم  به 
جهان  این  اساسًا  کافکا  مسالۀ  ندارد.  دیگر، 
آثارِ  مورد  در  دینی  تفسیرهای  هرچند  است. 
دارد  معروف  جمله یی  کافکا  است.  بسیار  او 
نه  »من  می رسانم:  پایان  به  آن  با  را  سخنم  که 
مسیح  رنجور  دست های  به  کیر که گور  همچون 
درآویخته ام و نه همچون صهیونیست ها به عبا و 

قبای خاخام های یهودی.« 
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ناجیه نوری  
به خصوص  و  که حکومت  نمی رسد  نظر  به  محتمل 
رییس جمهورغنی در برابر طالبان موضع نرم و مهربانانه 

خود را تغییر دهد.
سخنان  این که  ضمن  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
روز  شهدای  خون  انتقام  گرفتن  مبنی  رییس جمهور 
سه شنبه هفته گذشته از طالبان را یک احساسات زود 
گذر می دانند، به این باور اند که  موضع نرم حکومت 

در برابر طالبان تغییر ناپذیر است.
اما شماری از آگاهان نظامی به این باور اند که جنگ 
مکان  و  زمان  که  است  چریکی  جنگ  افغانستان  در 
کجا  در  که  کرد  پیش بینی  نمی توان  و  ندارد  مشخص 
و در چه زمانی اتفاق می افتد؛ پس برای حل آن یک 
استراتیژی طرح شود نه اینکه از روی احساسات عمل 

شود.
حکومت  که  می شود  ابراز  آن  از  پس  واکنش ها  این 
افغانستان پس از حمله انتحاری مرگبار سه شبنه گذشته 
بر جا گذاشت،  در کابل که 64 کشته و ۳4۷ زخمی 
اعالم کرده که اولویت این کشور برای ختم جنگ از 
این، جواب  از  پس  و  کرده  تغییر  مذاکرات صلح  راه 

جنگ با جنگ داده خواهد شد.
سخنگویان حکومت گفتند که رییس جمهور غنی، به 
تمامی نیروهای امنیتی دستور داده تا پس از این به هیچ 

تروریستی رحم نکنند.
به گفته آنان: به تمام نیروهای امنیتی کشور دستور داده 
شده تا پس از این، با تمام قدرت گروه های شورشی 
را نابود کنند و از این پس، جنگ و حفاظت از جان و 
مال مردم در اولویت کاری دولت افغانستان قرار دارد.

این  که  اند  باور  به  آگاهان  و  مجلس  نماینده گان  اما 

بوده  از سراحساسات  افغانستان  واکنش رییس جمهور 
و به زودی فروکش خواهد کرد.

غالم فاروق مجروح عضو مجلس نماینده گان می گوید: 
واکنش رییس جمهور از روی احساسات بوده و مردم 
شاهد خواهند بود که  دوباره"همان آش و همان کاس" 
خواهد بود و رییس جمهور فراموش می کند که به مردم 

چه وعده  داده بود.
به گفته او: سخنان اشرف غنی از روی احساسات ابراز 
سال   ۱4 در  افغانستان  حکومت  رهبران  زیرا  شده، 
طالبان  به  نسبت  احساسات  روی  از  همواره  گذشته 

موضع گیری داشتند نه براساس استراتیژی و برنامه.
امروز(  فردا)  سخنرانی  اما  کرد:  تاکید  مجروح 
خواهد  مشخص  افغانستان  پارلمان  در  رییس جمهور 
کرد که گفته های چند روز قبل او از روی احساسات 

بوده یا واقعًا به آن عمل می کند.
منتظر  باید  پس  گفت:  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
با  رییس جمهور  قبل  روز  موضع گیری چند  که  باشیم 
سخنرانی اش در پارلمان یکی خواهد بود و یا اینکه از 

روی احساسات واکنش نشان داده بوده است.
امروز(  فردا)  که  باشیم  منتظر  باید  افزود:  وی 
هفته  سه شنبه  رویداد  به  رابطه  در  رییس جمهورغنی 
داشت  خواهد  ملت  برای  گفتن  برای  چیزی  گذشته 

یا خیر.
پارلمان  در  رییس جمهورغنی  فردا)امروز(  است  قرار 
صلح  گفتگوهای  مسایل  خصوص  در  افغانستان 

سخنرانی کند.
و اما شورای ملی به رییس جمهور هشدار داده اند که 
قبل از حضور یافتن در مجلس باید نامزد وزیر وزارت 
دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی را جهت گرفتن 

رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
از یک سال بدین سو وزارت دفاع ملی و از چند ماه 
قبل ریاست عمومی امنیت ملی توسط سرپرست اداره 

می شود.
دفاعی  کمیسیون  عضو  هاشمی  شکیبا  حال  این  با 
یک  هیچ  به  ملی  وحدت  حکومت  می گوید:  مجلس 
از تعهدات اقتصادی و سیاسی که به مردم داده بودند؛ 
کسی  اخیرنیز  موضع گیری  به  بنابراین  نکردند،  عمل 

عمل نخواهد کرد.
قانون  ماده  یک  حتا  حکومت  می افزاید:  هاشمی  بانو 
اساسی را تطبیق نکرده است، بنابراین مردم افغانستان 
خون  انتقام  حکومت  که  باشند  داشته  انتظار  نباید 

فرزندان شان را خواهد گرفت.
رییس جمهور  سخنان  این  مجلس:  عضو  این  گفته  به 
به خاطر جلوه دادن به مردم ابراز شده و هیچ ممکن 
نیست که حکومت بخواهد در برابر طالبان موضع نرم 

و مهربانانه خود را تغییربدهند.
اما عتیق اهلل امرخیل آگاه نظامی می گوید: برای رسیدن به 
صلح در کنار اینکه باید از حوصله بگیریم کمربندهای 
امنیتی خود را مستحکم بسازیم و خطر حمالت طالبان 

را به حد اقل برسانیم.
افغانستان جنگ جریکی است که  او گفت: جنگ در 
زمان و مکان مشخص ندارد و نمی توان پیش بینی کرد 
که در کجا و در چه زمانی اتفاق می افتد؛ بنابراین برای 
حل آن باید یک استراتیژی مناسب طرح و ارایه شود.

وی افزود: برای مهار کردن این جنگ ما به پشتیبانی 
جهانی نیازمند استم و اینکه امریکا را با طرح و برنامه 
مشخص قناعت دهیم که به جای پاکستان ما را انتخاب 

کند.

به باور امرخیل: مشکل ما با جنگ حل نمی شود، زیرا 
طالبان حمایت گر دارند؛ بنابراین برای رسیدن به صلح 
به  وادار  را  پاکستان  تا  کنیم  راضی  را  امریکا  باید  ما 

دست برداشتن از حمایت طالبان بسازد.
وی تصریح کرد: طرف گفتگوی ما پاکستان است نه 
طالبان و پشت سر پاکستان امریکا قرار دارد، بنابراین ما 
باید کاری کنیم که امریکا ما را انتخاب کند و به امریکا 

بقبوالنیم که دست از حمایت پاکستانی ها بردارد.
وزیر  بلخی  عالمی  حسین  سید  که  درحالست  این 
مهاجران و عودت کننده گان که در حال حاضر برای 
به  پاکستان  در  افغان  مهاجران  مشکل  مورد  در  بحث 
سر می برد، پس از مالقات با سرتاج عزیز مشاور امور 
خارجی صدراعظم پاکستان شنبه هفته روان به صدای 
تا  اطمینان دادند که  ما  به  پاکستانی ها  امریکا گفته که 

یک ماه دیگر پروسۀ صلح از سر گرفته می شود.
که  می دهند  ادامه  شان  حمالت  به  حالی  در  طالبان 
حکومت وحدت ملی افغانستان برای رسیدن به صلح، 
و  امریکا  پاکستان،  افغانستان،  کشور  چهار  نمایندگان 
چین را گردهم  آورد تا روی نقشه راه صلح کار کنند.

نمایندگان این چهار کشور که از آنان به عنوان گروه 
چهار  در  می شود،  یاد  صلح  چهارجانبه  هماهنگی 
توافق  به  و  کردند  نهایی  را  صلح  راه  نقشه  نشست، 
رسیدند که دولت افغانستان، با گروه های مخالف مسلح 

دولت مستقیم بر سر صلح مذاکره کنند.
این گروه، از تمامی گروه های مخالف مسلح دولت به 
مستقیم صلح  مذاکرات  به  که  طالبان خواست  شمول 
رد  را  مذاکرات  این  در  شرکت  اما  طالبان  بپیوندند. 
را  بهاری خود  آغاز سال ۱۳۹۵، عملیات  با  و  کردند 

زیر نام »عمری« در سراسر کشور آغاز کردند.
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حادثۀ سه شنبۀ خونین کابل پای مسووالن نهادهای امنیتی 
را به مجلس سنا کشید.

چه گونگی  از  پرسش هایی  مطرح کردن  کنار  در  سناتوران 
حادثۀ سه شنبۀ خونین کابل، از وجود فساد و ناهنجاری 
با  افغانستان  داخلۀ  امور  وزیر  پرسیدند.  نیز  پولیس  های 
پذیرفتن این که فساد در این وزارت وجود دارد، می گوید 
که پولیس در شاهراه ها و حتا در خود کابل اخاذی می کند.
تاج محمد جاهد وزیر امور داخله، مسعود اندرابی سرپرست 
ریاست عمومی امنیت ملی و عبدالرحمان رحیمی فرمانده 
امنیه کابل در نشست دیروز )یک شنبه ۵ اردیبهشت( مجلس 

سنا حضور داشتند.
به ویژه غیبت رییس  امنیتی  از غفلت مسووالن  سناتوران 
موظف  کندک  فرمانده  و  برجسته  رجال  امنیت  ریاست 
معلومات  جدی  کم بود  و  حادثه، ضعف  وقوع  هنگام  در 
وقوع  هنگام  امنیتی  کمره  و کشفی، خاموشی  استخباراتی 
رویداد و دوباره روشن شدن آن پس از حادثه، بی توجهی 

در تامین امنیت سرای عقب مکان هدف قرار گرفته شده، 
به شدت انتقاد کرده و ریاست امنیت ملی و وزارت داخله 

را زیر سوال بردند.
یکی از سناتوران مدعی شد که یکی از سه مهاجمانی که 
از انفجار وارد ساختمان ریاست امنیت رجال برجسته شده 

بودند، جسدش یافت نشده و موفق به فرار شده است.
به گفتۀ آنان، کسانی از درون حکومت نیز برای انجام این 

حمله زمینه سازی کرده اند که باید افشا و مجازات شوند.
این  مورد  در  کوتاهی ها  پذیرفتن  ضمن  داخله  وزیر  اما 
حادثه، گفت: ضعف استخباراتی و کشفی در وزارت داخله 

نیز موجود بوده است.
رویداد  این  بررسی  برای  »هیاتی  افزود:  جاهد  تاج محمد 
توظیف شده است و حال قبل از وقت است که در مورد آن 
ابراز نظر کنیم؛ اما وظیفۀ آمرحوزۀ اول امنیتی پولیس کابل 
نسبت بی توجهی در جلوگیری از وقوع این حادثه به تعلیق 

درآمده است«.
مسعود اندرابی سرپرست ریاست امنیت ملی هنگام صحبت 

نشست  ادامۀ  و  کرد  را  جلسه  بودن  سری  تقاضای  خود 
مجلس سنا در پشت درهای بسته ادامه یافت.

حمله روز سه شنبه هفتۀ گذشته بر ریاست امنیت رجال 
برجسته بزرگترین حمله در کابل خوانده شده که طی آن 

بیش از 6۰ تن کشته و ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
به گفتۀ مقام های امنیتی، اکثر قربانیان این حادثه غیرنظامیان 

هستند و طالبان مسوولیت آنرا برعهده گرفته است.
از  هیأتی  افغانستان،  نماینده گان  مجلس  هم چنان، 
کمیسیون های امنیت داخلی و امور دفاعی این مجلس را 
موظف کرد تا چگونگی حملۀ خونین بر ریاست محافظت 

رجال برجسته را بررسی و نتیجۀ آن را گزارش دهد. 
از سویی هم، وزیر داخله بر موجودیت فساد در وزارت 
اساس  بر  پولیس  »مسووالن  گفت:  و  کرد  اعتراف  داخله 
مسلک نه بلکه بر اساس ارتباطات تعیین شده اند و آنان 
از  یکی  این  و  نیستند  پاسخ ده  خود  باالدست  آمرین  به 

مشکالت جدی در وزارت داخله است«.
تمامی شاهراه ها  پولیس در  یاد آور شد:  تاج محمد جاهد 
و حتا متن کابل اخاذی می کند و به کسانی که مقرر شان 

کرده اند سهم می دهند.
به گفتۀ آقای جاهد: با آنکه موانع و دخالت های سیاسی بر 
سر راه اصالحات در پولیس وجود دارد؛ ولی با آنهم تالش 
می کند در 6 ماه آینده اصالحات گسترده یی را در وزارت 

داخله به میان آورد.
پیش از این نیز از موجودیت فساد در وزارت داخله به ویژه 
در بخش تعیینات این وزارت شکایاتی مطرح شده است؛ 
اما دیده شود که وزر داخله جدید تا چه حد می تواند در 

صفوف پولیس اصالحات به وجود آورد.
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احساسات حكومت در برابر طالبان مقطعى است

»کسانی که از درون حکومت
 در حمله بر ریاست دهم امنیت نقش داشتند، افشا شوند«

صدها میلیون دالر کمكى...
تروریستی  ماهیت  مورد  در  کشور  سطع  در  و  عمومی  اذهان  در 
طالبانی به یقین مبدل ساخت، چشمان مردم را در امر دفاع از خود 
و نظارت بر اعمال حکومت کاماًل باز نمود و مردم را به بیدار باش 
فرامی خواند. اما سوال های جدی و حیاتی را در اذهان مردم خلق 
باید  را  بی گناه  انسان  بار مسوولیت خون هزاران  کرد: چه کسانی 

عهده دار شوند و به مردم جواب پس بدهند؟ 
طالبان در سال ۲۰۰۱ با مبارزه و قربانی چندین سالۀ مقاومت گران 
و  می شود  باز  می خورند، صفحۀ جدیدی  قطعی  مردم شکست  و 
فراهم  افغانستان  برای  جهـانی  جامعۀ  کالن  امکانات  و  زمینه ها 
قدرت  به  خارج  توافق  با  کرزی  حامد  آقای  آخر  در  و  می گردد 
عالم  در  مردم  می گردد.  امکانات  همه  این  مجری  و  می نیشیند 
ناشناسی به آمدن وی تمکین می کنند و این گونه طالیی ترین فرصت 
تاریخی برای کشور با فداکاری مردم و بدون کوچکترین زحمتی در 

اختیار آقای کرزی قرار می گیرد.
اما آقای کرزی چه کرد؟ 

سنتی،  سیاست  با  شخصی،  سلیقۀ  با  را  فرصت ها  این  همۀ  او 
وابسته گی، کج اندیشی و ساعت تیری سوخت و در آخرین نمایش، 

کشور را دو دسته به کام بحران فروبرد.
نقطهء عطفی که ما از آن صحبت می کنیم در مرگبار ترین سیاست 
نیروی  کامل  شدن  مضمحل  از  جلوگیری  کرزی،  آقای  حکومت 
طالبان و رهایی بیشر از هزاران تن از تروریستانی می باشد که زیر 
چتر تیم حکومت وی، امروز مردم ما را با انتحار و انفجار زمین گیر 

کرده اند.
مگر پول های بادآوردۀ صدها میلیون دالری از طریق دستگاه فاسد 
این  در  طالبان  و  ترورزیم  تقویت  و  تباهی  فساد،  باعث  حکومتی 
با جان خویش  تاوان سنگین آن را  امروز مردم  کشور نگردید که 

می پردازند؟

وزیـر داخـله:

مسووالن پولیس بر اساس ارتباطات 
تعیین شده اند و پاسخ ده نیستند!

ACKU
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ورزش

ــۀ  ــه توافق نام ــدار داد ک ــر هش ــار دیگ ــه ب ــر ترکی ــت وزی نخس
ــا  ــزای اروپ ــدون آزادســازی وی ــا ب ــا اروپ ــه مهاجــرت ب ــوط ب مرب

ــد. ــد ش ــرا نخواه ــه، اج ــهروندان ترکی ــرای ش ب
ــک  ــته در ی ــه روز گذش ــر ترکی ــت وزی ــو، نخس ــد داود اوغل احم
ــه  ــا ب ــۀ اروپ ــی رتب ــأت عال ــفر هی ــان س ــری در پای ــس خب کنفران
جنــوب شــرق ترکیــه، تأکیــد کــرد: بــدون آزادســازی ویــزای اروپــا 
ــه مهاجــرت اجــرا  ــوط ب ــۀ مرب ــه، توافق نام ــرای شــهروندان ترکی ب

نخواهــد شــد.
ــم  ــألۀ مه ــک مس ــزا ی ــازی وی ــرد: آزادس ــح ک ــه تصری او در ادام
اســت و اتحادیــۀ اروپــا گام هــای الزم بــرای تکمیــل آن را برخواهد 

داشــت.
ــای  ــایر مقام ه ــراه س ــه هم ــان ب ــم آلم ــدر اعظ ــرکل، ص ــگال م آن
ارشــد اروپایــی روز گذشــته وارد ترکیــه شــدند تــا از اردوگاه 

ــد. ــدن کنن ــور دی ــرز دو کش ــوری در م ــران س مهاج
ــس در  ــس تیمرمان ــا و فران ــورای اروپ ــس ش ــک، ریی ــد تاس دونال
ایــن ســفر مــرکل را همراهــی کردنــد. اردوگاه پناه جویــان »نیزیــپ« 
در ســال ۲۰۱۳ میــالدی راه انــدازی شــده و حــدود ۵ هــزار آوارۀ 

ســوری در آن زنده گــی می کننــد.
بــر اســاس توافــق ترکیــه و اتحادیــۀ اروپــا، انــکارا همــه مهاجــران 
خارجــی بــه اروپــا را کــه از دریــای اژه بــه طــور غیرقانونــی وارد 
یونــان شــده اند، بــاز خواهــد گردانــد. در مقابــل، اروپــا نیــز هــزاران 
ــد، قبــول خواهــد  مهاجــر ســوری را کــه مســتقیم از ترکیــه آمده ان
کــرد و مذاکــرات بــر ســر ســفر بــه اروپــا بــدون نیــاز بــه ویــزا و 

عضویــت ترکیــه در اتحادیــه اروپــا، پیشــرفت خواهــد داشــت.

ــی  ــی امریکای ــروی زمین ــه نی ــزام هرگون ــکا اع ــوری امری رییس جمه
بــه ســوریه را رد و عنــوان کــرد: اقدامــات نظامــی بــه تنهایــی بــرای 

حــل مســایل ســوریه کافــی نخواهنــد بــود.
ــبکۀ  ــا ش ــه ب ــکا در مصاحب ــوری امری ــا، رییس جمه ــاراک اوبام ب
ــا انگلیــس  ــکا ی ــرای امری ــاره گفــت: ب ــن ب ــری بی بی ســی در ای خب
اعــزام نیــروی زمینــی بــه ســوریه و ســاقط کــردن رژیــم بشــار اســد، 

ــود. ــد ب ــتباه خواه ــک اش ــن کشــور ی ــی ای ــوری فعل رییس جمه
اوبامــا همچنیــن اذعــان کــرد کــه شکســت داعــش در ۹ مــاه 
ــود. ــد ب ــن نخواه ــوری او ممک ــت جمه ــده از دوران ریاس باقیمان
ــرل  ــت کنت ــق تح ــوان مناط ــی می ت ــه آرام ــرد: ب ــد ک ــا تأکی او ام

داعــش را کاهــش داد.
رییس جمهــوری امریــکا کــه به منظــور ســفری ســه روزه بــه انگلیــس 
ــوریه  ــرایط س ــر ش ــال حاض ــد: در ح ــت، می گوی ــرده اس ــفر ک س

ــت. ــده اس ــف پیچی ــای مختل ــوده و از جنبه ه ــیار درد آور ب بس
اوبامــا در ایــن مصاحبــه دربــارۀ حــل مســألۀ ســوریه گفــت: بــرای 
ــی و  ــل نظام ــور راه ح ــن کش ــدت ای ــی م ــکالت طوالن ــل مش ح

ــود. ــد ب ــذار نخواهن ــا تأثیرگ ــی م ــای زمین ــتقرار نیروه اس
ــه  ــش ب ــی ضــد داع ــالف بین الملل ــال، ایت ــن ح ــا ای ــه داد: ب او ادام
ــتی در  ــروه تروریس ــن گ ــع ای ــه مواض ــود علی ــی خ ــالت هوای حم
ــا  ــه ادامــه خواهــد داد و تــالش خواهــد کــرد ت مراکــزی چــون رق
ــد  ــزوی کن ــروه را من ــن گ ــان ای مناطــق تحــت حضــور شــبه نظامی
ــا حــد ممکــن راه هــای ورودی و خروجــی نیروهــای خارجــی  و ت

ــد. ــا مســدود کن ــه اروپ داعــش را ب
ــار  ــداوم فش ــه ت ــد ب ــی بای ــه جهان ــه جامع ــد ک ــا می گوی ــا، ام اوبام
ــران و گروه هــای  ــه روســیه، ای ــر از جمل ــر گروه هــای درگی خــود ب
ــد انتقــال  ــرای انجــام مذاکــرات و تکمیــل رون ــه رو ب مخالفــان میان

سیاســی در ایــن کشــور ادامــه دهــد.
اوبامــا ادامــه داد: بســیاری از افــراد تمایــل دارنــد تــا بــاور کننــد ایــن 
ــه تنهایــی حــل کنــد،  ــد ایــن مســأله را ب امریــکا اســت کــه می توان
ــرای  ــدون همــکاری و اتحــاد، مــا ب امــا حقیقــت ایــن اســت کــه ب

حــل ایــن مســأله بســیار بســیار ضعیــف خواهیــم بــود.
ــز  ــش نی ــتی داع ــروه تروریس ــارۀ گ ــکا درب ــوری امری رییس جمه
عنــوان کــرد: مــن نمی توانــم پیش بینــی کنــم کــه طــی ۹ مــاه آینــده 
ــن  ــی شکســت ای ــه معن ــی ب ــی عمل ــه نتیجه ی ــش ب ــا داع ــارزه ب مب
ــا گــروه کوچکــی از  ــه متأســفانه حت گــروه خواهــد رســید چــرا ک
ــد در  ــند می توانن ــاده باش ــردم آم ــرای م ــر ب ــان اگ ــن افراط گرای ای

ــد. ــه انتقــام گیــری بزنن ــا دســت ب شــهرهای م

ابوبکر مجاهد
بانوانـی کـه در مسـابقۀ بایسـکل رانی از کابـل تـا تپـۀ ارغـوان والیـت پروان 
رکاب زده بودنـد، دیـروز یکشـنبه ۵ ثـور از طـرف کمیتـۀ ملـی المپیـک و 

فدراسـیون بایسـکل رانی درکابـل سـتایش شـدند.
محمـود حنیـف، سـکتر جنـراِل کمیتـۀ ملی المپیـک در مراسـم تقدیـر از این 
بانـوان بـه رسـانه ها گفـت: پـس از آن کـه برخـی از کمیته هـای مـوازی در 
ادارۀ المپیـک به فرمـان رییس جمهور برداشـته شـد، فدراسـیون بایسـکل رانی 
مسـابقۀ بایسـکل را میـان ۲۰ تـن از بانـوان جـوان از کابـل اال تپـۀ  ارغـوان 

والیـت پـروان راه انـدازی کرد.
آقـای حنیـف افـزود: چهـار بانـوی برتـری کـه توانسـتند در این مسـابقه به 
صـورت خـوب بدرخشـند، از طـرف کمیتۀ ملـی المپیـک مورد تقدیـر قرار 

گرفته انـد.
از سـویی هـم، عبدالصـادق صادقـی رییـس فدراسـیون بایسـکل رانی کمیتـۀ 
ملـی المپیـک در این برنامه گفت: این مسـابقه نشـان دهندۀ شـهامت دختران 
افغانسـتانی اسـت کـه علی رغـم مشـکالتی کـه فراراه شـان وجـود داشـت 

توانسـتند از  یـک والیـت بـه والیـت دیگـر رکاب بزننـد و رقابـت کنند.
آقـای صادقـی بیـان داشـت: در ایـن مسـابقه کـه ۲۰ تـن از بانـواِن والیـات 
کابل، بلخ، پنجشـیز وپرواناشـتراک داشـتند،معصومه علی زاده مقام اول، زهرا 
علـی زاده مقـام دوم، فروزان رسـولی مقام سـوم و ژاله سرمسـت مقام چهارم 

را از آن خـود کردند.
او گفـت: قـرار اسـت در آینـده ۵ تـن از بانـوان بایسـکل ران بـه دعـوت 
باشـگاهی در فرانسـه بـرای مسـابقات جهانـی جایـزۀ نوبل که در آن کشـور 

برگـزار می گـردد شـرک کننـد.
به گفتـۀ او:«درافغانسـتان نسـبت مشـکالتی اجتماعـی تنهـا در چنـد والیـت 
امـا تـالش  دارنـد،  را  بایسـکل رانی  ملـی  تیـم  بانـوان عضویـت  محـدود، 
می کنیـم کـه در تمـام والیـات مسـابقات بایسـکل رانی را راه انـدازی کنیـم 
و از تمـام والیـات بانـوان عضویـت تیـم ملی بایسـکل رانی را کسـپ کنند«.

بایسـکل رانیاز  فدراسـیون  بـه  دولـت  وکم  توجهـی  کافـی  بودجـۀ  نبـود 
چالش هـای اسـت کـه بـه گفتـۀ آقـای صادقـی سـبب عقـب مانـی ایـن 

اسـت. شـده  فدراسـیون 
او ادامـه داد، دور بعـدی مسـابقات بایسـکل رانی از کابـل تا والیـت بامیان و 

از مرکـز بامیـان تـا بند امیـر راه اندازی خواهد شـد.
در ایـن حـال، فـروزان رسـولی عضـو تیـم ملـی بایسـکل رانی کـه در ایـن 
مسـابقه مقـام سـوم را کسـپ کـرده اسـت، در مصاحبه بـا روزنامـۀ ماندگار 
گفت:«بایسـکل رانی را از حویلـی مـا شـروع کـردم، سـپس بـه کوچـه و 
همین گونـه سـرکی کـه بـه خانۀ مـان نزدیـک اسـت برآمـدن، از طرف شـب 
بایسـکل رانی می کردیـم، تـا این کـه آهسـته آهسـته با بایسـکل رانی آشـنایی 

خـوب پیداکـردم و سـپس عضـو تیـم ملـی بایسـکل رانی شـدم«.
ایـن عضـو تیـم ملی بایسـکل رانی افـزود: این خواسـت مـادرم بود کـه باید 
مـن بایسـکل ران باشـم و خـودم نیـز به ایـن ورزش شـوق و عالقه داشـتم. 
مدت سـه ونیم سـال می شـود کـه عضو تیم ملی بایسـکل رانی کشـور اسـتم.
او بـا ابـراز نگرانـی از وضعیـت بانـون در کشـور اضافـه کـرد:در افغانسـتان 
زنـان همـواره از حقوق شـان محروم انـد و در حـال حاضـر نیزحق شـان در 

عرصه هـای مختلـف به ویـژه ورزش بـه صـورت واضـح تلـف می شـود.
بـه گفتـۀ او، پیـام بانوانـی کـه در مسـابقۀ بایسـکل رانی شـرکت کردنـد این 
بـود کـه بـه مـردم نشـان دهندکـه بانـوان ایـن کشـورمی  توانند حق شـان را 
بگیرند،آن هـا در مسـابقات باهـزار و یـک رقـم مشـکلی که داشـت اشـتراک 

کردند.
بانو رسـولی خاطرنشـان کـرد: یکی از خواسـت های بزرگ من پیشـرفت در 
رشـتۀ بایسـکل رانی اسـت تا بتوانم روزی در مابقات جهانی اشـتراک داشـته 

باشـم و بیرق کشـورم را در اهتزاز در آورم.
بانـو فـروزان بـاور دارد کـه می تواند در آینـده یک بانـوی رکاب زن خوب به 
کشـور باشـد و از ایـن مجـرا هـم به خـود و هم بـه هموطنان خـود خدمت 

. کند

هشدار نخست وزير ترکیه 
به اتحادۀ اروپا

اوباما:
اعزام نیروی زمینى به سوريه 

اشتباه است

بـانـوان رکـاب زن 
ستايش شدند

معروف بیان گر

کتاب
دیروز روز جهانی کتاب بود، بی بی سی با شماری از 
فروشنده گان کتاب مصاحبه داشت که همۀ شان یک نظر 
داشتند و آن این که فروشات شان کم شده و کسی به کتاب توجه ندارد.
این یک واقعیت است که در کشور ما »کتاب« یک پدیدۀ غریب است 
و چندان خریداری ندارد و نتایج آن را ما در گفتار و رفتار و کردار 
خواندن  و  مطالعه  بدون شک  ببینیم.  می توانیم  به خوبی  جامعه   افراد 
کتاب، در دیدگاه و بینش افراد تغییر مثبت وارد می کند، چون در گام 
بعدی  گام  در  و  می کشاند  تفکر  و  تعقل  صراط  به  را  آدمی  نخست 
حس تساهل، تسامح، همدیگرپذیری و... را در رفتار انسانی به وجود 
می آورد؛ از همین جاست که رفته رفته از برخوردهای خشن و خالف 
کرامت انسانی پرهیز صورت می گیرد و جامعه به صوب انسانیت گام 
بر می دارد. بنًا از این منظر افغانستان را نمی توان با کشورهای حتا در 

حال توسعه مقایسه کرد.
از  تغییر کتاب  اقتصاد مردم،  پایین آمدن توان خرید و سطح  در کنار 
شکل چاپی به شکل دیجیتالی و کامپیوتری نیز در خرید کتاب تأثیر 
البته  نیستند،  باریکی  این  بسیاری ها متوجه  به سزایی گذاشته است که 

این یک مشکل جهانی است.
یکی از تفاوت های عجیب کشور ما با کشورهای دیگر این ست که در 
اکثریت کشورها، نویسنده گی یک حرفه   است تا کار ذوقی، و نویسنده 
فقط و فقط از فروش کتاب هایش امرار معاش می کند در حالی که ما 
در کشور خود نویسندۀ حرفۀ که وظیفه اش فقط و فقط نوشتن کتاب 
دنال  به  با خاطر راحت  به فروش رسید  کتابش  زمانی که  باشد و هر 
پژوهش های تازه و نوشتن کتاب تازه برود، نداریم. در صورتی که ما 
نویسنده گان حرفۀ می داشتیم خواندن کتاب های او برای ما به مراتب 
جالب تر و جذاب تر از کتاب های نویسنده گان خارجی می بود زیرا او با 

فرهنگ و طرز دید من نزدیک تر می بود.
هر زمانی چشمم به کتاب می افتد و کتاب را در جایی می بینم، حرف آن 
دانشمند نیک سرشت یادم می آید که گفته بود: »بترسید از آن طایفه یی 
که یک کتاب دارند و آن را مقدس می شمارند« و من اضافه می کنم که 
بترسید از آن طایفۀ که کتاب خود را مقدس می شمارند و به هیچ کس 
اجازه نمی دهند که محتوای آن را بی طرفانه بررسی و تحلیل و تجزیه 

کنند.
هرچند روز جهانی کتاب گذشته است، اما بازهم این روز را به تمامی 

خردمندان و کتاب دوستان مبارک باد می گویم.

شهید ثاقب

بهانه یی برای فراموشی
رویداد کابل، رویداد تلخی بود. این اتفاق اگر در یکی از 
کشورهای دیگر می افتاد، شاید سرانجام کار به استعفای 
ارشد  مسووالن  از  دیگری  یکی  یا  رییس جمهوری  یا  نخست وزیر، 
در  رویداد  نخست  دوروز  در  که  اعتراض هایی  می انجامید.  حکومتی 
شبکه های اجتماعی راه اندازی شده بود، نیز امیدوارکننده بودند. حدس 
زده می شد که این روند اگر ادامه پیدا کند، شاید حکومت به پاسخ گویی 
به  رییس جمهوری  که  همانگونه یی  شود.  مجبور  مسوولیت پذیری  و 
تندگویی در برابر طالبان مجبور شد. اما جالب این است که دو روز 
پس از این حادثه، عزیزان ما بهانه یی برای فراموشی پیدا کردند و به 
اعتراض ها ادامه ندادند. بهانۀ ما هم رویداد دانشگاه هرات است. شاید 
هم رویداد دانشگاه هرات، جنگ زرگری یی باشد که به قصد فراموشی 
رویداد کابل، با مدیریت ارگ ریاست جمهوری، راه اندازی شده باشد. 

خواهشم از دوستان این است که رویداد کابل را نیز فراموش نکنید.

جواد نادری

مدینۀ لندن
پیش  از  بودم.  سی  بی  بی  پرگار  برنامۀ  مهمان  امروز  بامداد 
دکان های مجاور گذشتم تا به تکسی برسم. خوراکه فروشی 
زادۀ  دو  هر  است.  عبدالکریم  از  خشکه شویی  و  سینگ  کرن  از  ما  همسایۀ 

کابل اند.
از  که  گفت  شریف،  راننده اش،  بود.  انگلیسی  آژانس  یک  به  مربوط  تکسی 
نزدیک های منطقۀ افغانستان است. این نکته را پس از آن گفت که فهمید من 

از افغانستان ام. پرسیدم از کجایی، پاسخ داد از جمهوری پغمان.
وقتی برنامۀ پرگار تمام شد، کارت دخولی ام را به مسؤل پذیرش تحویل دادم. 

کارگردان پرگار گفت این شخص افغانستانی است.
امروز شاید روز استثنایی بوده باشد. ولی این واقعیت را می توان به وضوح دید 
که افغانستانی های مقیم این جا در الیه های گوناگون زنده گی بریتانیا حاضراند. 
درس  افغانستانی تبار  دانشجویان  روزافزون  شمار  بریتانیایی  دانشگاه های  در 

می خوانند و در دفاتر دولتی و غیردولتی نیز تعدادشان رو به افزایش است.
از آن که کرن سینگ، عبدالکریم و شریف... در این جا زنده گی و کار می کنند 
متأسف نیستم، زیرا این ها می توانند از این جا به افغانستان پول بفرستند و به 
خانواده و دوستان شان در افغانستان کمک کنند. شاید این ها روزی بتوانند در 

افغانستان شرکتی بنا کنند و از آن طریق شغل ایجاد کنند.
ما  اندازۀ وخیم است که هموطنان  آن  به  افغانستان وضع  در  این که  از  البته، 
زنده گی  حداقِل  غرب  در  تا  شوند  متحمل  را  جانی  و  مالی  خطرات  باید 

شرافت مندانۀ داشته باشند، اندوهگین ام.
جوامعی غربی انصارِ مهاجر پروری دارند. کاش هم تباران قریشی ما این قدر 

ستیزه جو نبودند.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



ننگرهــار  والیــت  محلــی  مســووالن 
ایــن  علنــی  دادگاه  در  کــه  می گوینــد 
ــن  ــام توهی ــه اته ــجو ب ــت، ۳۱ دانش والی
ــزب  ــه ح ــاط ب ــی و ارتب ــم مل ــه پرچ ب
ــد. ــدان شــده ان ــه زن ــر محکــوم ب التحری
ــه ریاســت  ــراد ب ــن اف ــی ای ــه علن محکم
قاضــی زاده،  عبدالولــی  قضاوت منــد 
رییــس دادگاه اســتیناف والیــت ننگرهــار 

ــن دادگاه ۲۱  ــت. در ای ــده اس ــزار ش برگ
تــن بــه اتهــام تبلیغــات ضــد دولتــی هــر 
ــه  ــدان و جریم ــاه زن ــج م ــه پن ــدام ب ک

ــد. ــده ان ــوم ش ــدی محک نق
ــاط  ــام ارتب ــه اته ــن ب ــک ت ــان، ی هم چن
ــس  ــال حب ــه دو س ــر ب ــا حزب التحری ب
تنفیــذی محکــوم شــده اســت. یــک 
دانشــجوی دیگــر بــه دلیــل تبلیغــات 

ضــد دولتــی بــه ســه مــاه و ۲۰ روز 
ــت. ــده اس ــوم ش ــذی محک ــس تنفی حب
دانشــجوی دیگــر بــر اســاس اســناد 
ــاط  ــه ارتب ــده ب ــت آم ــه دس ــواهد ب و ش
ــه یــک ســال و  ــی، ب تبلیغــات ضــد دولت
شــش مــاه حبــس محکــوم شــده اســت. 
ــه ارتبــاط  هفــت دانشــجوی دیگــر کــه ب
عضویــت داعــش بازداشــت شــده بودنــد، 
ــق  ــواهد مؤث ــناد و ش ــود اس ــل نب ــه دلی ب
برائــت گرفتــه انــد؛ امــا بــه ارتبــاط 
تبلیغــات ضــد دولتــی هــر کــدام بــه پنــج 

ــد. ــده ان ــوم ش ــس محک ــاه حب م
چنــد مــاه پیــش، شــماری از دانشــجویان 
ــرات،  ــک تظاه ــار در ی ــگاه ننگره دانش
ــد  ــد کردن ــان را بلن پرچــم داعــش و طالب

ــد. ــن نمودن ــی توهی ــه پرچــم مل و ب
ایــن درحالــی اســت کــه گفتــه مــی 
شــود گــروه هــای تروریســتی در تــالش 
ــور  ــگاه های کش ــوذ در دانش ــش نف افزای

ــتند. هس
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

آینده  سال  که  می گوید  غنی  رییس جمهور 
در بودجه وزارت های معارف و تحصیالت 
یک  کشور  دفاعی  و  امنیتی  قوای  و  عالی 
داده  اختصاص  ورزش  به  خاص  بخش 

خواهد شد.
با  کشور  رییس جمهور  غنی  اشرف  محمد 
اعطای ستایشنامه به اعضای تیم ملی فوتبال 

کشور از دست آوردهای آنان ستایش کرد.
در این مراسم که در ارگ انجام شد، ابتدا 
فوتبال  فدراسیون  رییس  کریم  الدین  کرام 
ملی  تیم  راه یابی  و  کرده  صحبت  کشور 
به  آسیا  ملت های  جام  به  را  کشور  فوتبال 

رییس جمهور تبریک گفت.
کرد  نشان  خاطر  فوتبال  فدراسیون  رییس 
فوتبال  ورزش  از  پشتیبانی  و  حمایت  که 
این  بیشتر  افتخارات  کسب  بر  می تواند 
روحیۀ  تقویت  باعث  و  نماید  کمک  تیم 

ورزش کاران گردد.
تیم  مربی  سر  شگرت  پیتر  آقای  هم چنان، 
ملی فوتبال کشور ضمن قدردانی از توجه 
آمده  وجود  به  فرصت های  رییس جمهور، 
در راستای تقویت ورزش فوتبال افغانستان 
بیشتر  پیروزهای  کسب  بهسوی  گامی  را 

عنوان کرد.
فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان  شایسته  فیصل 
به  ورزشکاران  تالش های  ادامۀ  از  نیز 
که  گفت  داده،  اطمینان  رییس جمهور 
سعی  خود  پیروزی های  با  ورزش کاران 
را  شادمانی  و  مردم خوشی  به  که  می کنند 

به ارمغان آورند.
استماع  از  پس  کشور  رییس جمهور 
آنان، گفت که من از مدت ها  صحبت های 
مالقات های  بودم،  شما  با  مالقات  منتظر 
زیادی خواهیم داشت و این آخرین مالقات 

ما نخواهد بود.
به ورزش کاران  غنی خطاب  رییس جمهور 
گفت که هر باری که شما مسابقات را انجام 

را  اندوه  و  غم  افغانستان  مردم  می دهید، 
برای تان  آواز  یک  به  و  می کنند  فراموش 
لبان هر  بر  اینکه  از  کنند و تشکر  دعا می 
طفل، جوان، زن و پیر مرد این کشور تبسم 

می آورید.
که  کرد  نشان  خاطر  غنی  اشرف  محمد 
خاص  افتخار  با  را  افغانستان  بیرق  شما 
ملی  تیم  جهان  نقطه  هر  در  و  کردید  بلند 
ترقی  و  پیشرفت  به  را  افغانستان  فوتبال 
دارید،  که  اتحاد  با  که  دارم  باور  رساندید. 
می توانید  تالش های تان  و  جدید  تشکیل 

پیشرفت های واضح داشته باشید.
فوتبال  ملی  تیم  که  گفت  رییس جمهور 
افغانستان برای تمام کشور افتخار می آورد 
حمایت  آنها  از  افغانستان  مردم  تمام  و 
و  هستید  الگو  جوانان  برای  شما  می کنند. 
و  بیکاری  اعتیاد،  میراث  که  کشوری  در 
نظریات افراطی را گرفته است، شما الگوی 

هم  را  جوانان  که  الگوی  هستید،  درست 
تشویق می کنید و هم جهت می دهید.

ورزش  شدن  سرتاسری  بر  رییس جمهور 
آینده  سال  که  گفت  و  کرد  تاکید  فوتبال 
های  وزارت  بودجه  در  خواهم  می  من 
معارف و تحصیالت عالی و قوای امنیتی و 
دفاعی کشور یک بخش خاص به سپورت 

اختصاص داده شود.
و  مکتب  هر  که  گفت  غنی  اشرف  محمد 
پوهنتون افغانستان باید امکانات و سهولت 
قول  هر  در  و  باشد  داشته  را  فوتبال  های 
کردن  بنیادی  برای  افغانستان  لوای  و  اردو 

ورزش کار شود.
نهادهای  از  تشکری  با  رییس جمهور 
حمایت کننده ورزش گفت که من حاضرم 
منابع  از  کشور  ورزش  بهتر  تمویل  برای 
دولتی و همچنان از منابع خصوصی و بین 

المللی امکانات را فراهم کنم.

رییس جمهور به ورزش کاران:

در بودجۀ سال آينده 
يک بخش به ورزش اختصاص داده خواهد شد

3۱ دانشجوی دانشگاه ننگرهار محكوم به زندان شدند

درگیری نظامیان افغانستان
 و پاکستان تلفات برجای گذاشت

نیروهای  ننگرهار،  گوشته  ولسوالی  در  پاکستانی  نظامیان  پراکنی  موشک  از  پس 
سرحدی دو کشور باهم درگیر شده اند.

از  اما  اند،  افغانستان کشته و دو تن دیگر زخمی شده  این درگیری یک سرباز  در 
تلفات نظامیان پاکستان هنوز جزئیات در دست نیست.

مسئوالن در ننگرهار گفته اند، درگیری میان دو طرف حدود دو ساعت ادامه یافت و 
در آن از سالح های سنگین نیز استفاده شده است.

نظامیان پاکستان از چند سال به این طرف هرازگاهی حمالت راکتی و موشکی را 
بر برخی از مناطق شرقی انجام داده که ده ها کشته و زخمی برجای گذاشته است.

وزارت خارجه کشور در پیوند به آن چند بار سفیر پاکستان در کابل احضار کرده و 
خواستار توافق آن شده، اما هنوز نتیجه ای به دنبال نداشته است.

هم چنان، پیشتر محمود صیقل، نماینده افغانستان در سازمان ملل از حمالت موشکی 
پاکستان بر مناطق شرقی در این سازمان شکایت کرد.

اما اخیراً قدم شاه شهیم، رییس ستاد ارتش افغانستان به پاکستان هشدار داد، نباید بیش 
از این خشم مردم و ارتش افغانستان را برانگیزد.

دولت افغانستان امروز در مقر شورای ملی موضع خویش را دربارۀ جنگ و صلح 
اعالم می دارد. 

حمالت اخیر طالبان سبب شده است که دولت استراتژی خویش را در قبال جنگ 
و صلح عوض نماید.

مردم،  نماینده گان  با حضور  و  افغانستان  ملی  شورای  در  امروز  غنی  رییس جمهور 
موضع دولت وحدت ملی را در نبرد جاری اعالم کرده و مشخص خواهد ساخت که 

برنامۀ دولت در قبال وضعیت موجود و آینده چیست. 
از  پارلمانی  امور  در  دولت  وزارت  ملی،  شورای  به  غنی  آقای  رفتن  با  همزمان 
وزارت خانه هایی که در مسیر شورای ملی قرار دارند، خواسته است که برای یک روز 

درهای خویش را ببندند. 
این وزارت در نامه یی به وزارت های تحصیالت عالی، انرژی و آب، انکشاف دهات، 
اطالعات و فرهنگ، زراعت و مالداری، ادارۀ اراضی، تجارت و صنایع و دادستانی 
کل خواسته که به کارکنان خوش دستور بدهند که روز دوشنبه به وظایف خویش 

حاضر نشوند. 
این چندمین بار است که با رفتن آقای غنی به شورای ملی، بخشی از دولت تعطیل 

می شود.

بخشى از کابل در روز اعالم 
ACKUموضع دولت تعطیل شد
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