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نبوغ، یک درصد استعداد است و نودونه درصد، جان کندن و 
عرق ریختن.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

دانشگاه و دانشکده تصویب شد
»راهی جز هم دگرپذیری نداریم«

ورځې  شنبې  سې  سبا  له  وایي  سفارت  پاکستان  د  کې  کابل  په 

وروسته به بې وېزې افغانانو ته له تورخمه د تېرېدو اجازه نه ورکول 

کېږي.

ازادي  اړه  په دې  منیر نن  د دغه سفارت مطبوعايت مسوول اخرت 

راډیو ته وویل: »له سبا ورځې یعني د مۍ له ۳۱ وروسته به بې 

افغانان  او څومره  دلته زموږ سفارت شته  نه ورکوو،  اجازه  ویزې 

چې راځي هیڅ چاته د ویزې انکار نه کوو او تقریبًا هره ورځ تر 

دوه دونیم زره پوري موږ ورکوو.«

د  ځواکونه  رسحدي  افغان  چې  کېږي  هغه  له  وروسته  اقدام  دا 

ډيورنډ کرښې په صفري نقطه کې د پاکستاين پوځیانو د تاسیساتو 

جوړولو مخه ونیوله.

خو تراوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دې ویيل.

سـخنگوی وزارت خارجـه امریـکا گفتـه اسـت کـه 
هیـچ تضمینـی وجـود نـدارد کـه اگـر مـا هیبت اهلل 
آخونـد زاده مذاکـره نکنـد، هواپیماهای بی سرنشـین 
بـار دیگـر رهبر جدیـد طالبـان را هدف قـرار ندهد.
سـخنگوی وزارت خارجـه امریـکا ضمن ُهشـدار به 
رهبـر جدیـد طالبـان اعـام کرد کـه ضمانتـی وجود 
نـدارد کـه در صـورت نپیوسـتن وی بـه رونـد صلح 
طالبـان  پیشـین  رهبـران  سرنوشـت  بـه  افغانسـتان، 

نشـود. دچار 
مـارک تونر سـخنگوی وزارت خارجـه امریکا گفت: 
صلـح  مذاکـرات  از  کـه  اسـت  مدت هـا  واشـنگتن 

افغانسـتان-طالبان حمایـت و از پیوسـتن رهبر طالبان 
بـه رونـد صلـح اسـتقبال مـی کند.

وی افـزود: هیـچ تضمینـی وجـود ندارد کـه اگر »ما 
هیبـت اهلل آخونـد زاده« مذاکـره نکنـد، هواپیماهـای 
بی سرنشـین بـار دیگر رهبـر جدید طالبـان را هدف 

قـرار ندهد.
الزم بـه ذکر اسـت که پـس از انتخاب آخونـدزاده به 
عنـوان رهبر جدیـد طالبـان متعاقب مـرگ »ما اختر 
منصـور« سـرکرده پیشـین ایـن گـروه، امریـکا اعام 
کـرد کـه آخوندزاده شـامل لیسـت سـیاه این کشـور 
نیسـت و ایـن فرصتی اسـت تـا وی مذاکـره صلح با 

افغانسـتان را آغـاز کند.
امـا آخونـدزاده پـس از انتصـاب بـه سـمت رهبـری 
طالبـان بـا انتشـار پیامی صوتـی اعام کرد: مـا تاریخ 
۲۳ سـاله گـروه طالبـان و نیـز یـاد »ما عمـر« و »ما 
اختـر منصـور« رهبـران پیشـین ایـن گـروه را ازیـاد 
نمـی بریـم و در مذاکـرات صلح افغانسـتان شـرکت 
برابـر  در  خـود  جنـگ  بـه  همچنـان  و   نمی کنیـم 
نیروهـای بیگانـه در خاک افغانسـتان ادامـه می دهیم.

افغانستان  پناهنده  میلیون  نیم  و  قانونی یک  اقامت  که  در حالی 
در پاکستان در آخر ماه جنوری سال جاری میادی پایان می یابد، 
مقامات کابل بار دیگر تاش های خود را برای تمدید اقامت این 

پناهندهگان آغاز کرده اند.
بر اساس منابع آگاه، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین 
افغانستان از اسام آباد خواسته است تا مدت اقامت پناهندهگان 
دولت  و  کند  تمدید  دیگر  سال  چهار  مدت  به  را  افغانستان 

اسام آباد قرار است در این خصوص تصمیم بگیرد.
در  پاکستان  در  افغانستان  پناهندهگان  مدت  تمدید  درخواست 
حالی از سوی مقامات کابل مطرح شده است که روابط دو کشور 
در حال حاضر به دلیل عدم اعتماد متقابل بویژه تنش مرزی و 
فعالیت های گروه های تروریستی برون مرزی کم رنگ شده است.

قانونی  غیر  و  قانونی  پناهندۀ  میلیون   ۳ از  بیش  که  پاکستان 
بار  چندی  میادی   ۲009 سال  از  می کند،  میزبانی  را  افغانستان 
تمدید  کابل  دولت  به خواسته  را  پناهندهگان  این  اقامت  مدت 

کرده است.
یکی از مقامات دولتی پاکستان در این خصوص گفت: پاکستان 

برای تمدید اقامت پناهندهگان تا ۲017 میادی آمادهگی دارد.
او گفت: این پیشنهاد از سوی مقامات پاکستان در جلسه کمیسیون 
۳ جانبه در کابل که پیش نویس استراتژی بازگرداندن پناهندهگان 

را مورد بحث قرار داد، مطرح شد.
پاکستان  در  افغانستان  شده  ثبت  پناهندهگان  قانونی  اقامت 
شریف  نواز  اما  بود  یافته  پایان  میادی   ۲015 سال  دسمبر  در 
ماه  تا 6  اختیارات خود  با  را  این مدت  این کشور  نخست وزیر 

دیگر در جنوری سال جاری تمدید کرد.

د پاکستان سفارت:

 رس له سبا هیڅ افغان له وېزې 

پرته له تورخمه نيش تېرېدای

لشکرکشی طالبان در هلمند

امریکا خطاب به رهبر جدید طالبان: 

یا صـلح یا مـرگ!

رأی زنی افغانستان برای تمدید 

مدت اقامت مهاجرین در پاکستان
صلح با گلبدین 

حکمتیار؛ 
بخشش  یا 
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به حــمایت 
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صفحه 6

صفحه 6

هشـدار  هلمنـد  والیتـی  شـورای 
رسـیدن  عـدم  صـورت  در  كـه  داد 
پشـتیبانی هوایـی و نیـروی كمکـی و 
تجهیـزات تـا 4۸ سـاعت دیگـر شـهر 

كـرد. خواهـد  سـقوط  لشـکرگاه 
 كریـم اتـل رییـس شـورای والیتـی 
گفـت:  خبـری  نشسـت  در  هلمنـد 
بـرای حفظ مناطق لشـکرگاه، حکومت 
ACKUبایـد بـه طور سـریع توجه جـدی كند



نویسنده: كامبیز رفیع، منبع دیپلومات
برگردان: سیداكرم بارز

پیشرفت واقعی در مذاکرات  نشانه های  نخستین 
شورشی  گروه  و  افغانستان  دولت  میان  صلح 
رهبران  از  یکی  که  است  این  گلبدین حکمتیار، 
در  امریکا  استخباراتی  دستگاه  حمایت  مورد 
تروریست  و  شوروی  علیه  مقاومت  دوران 
علیه  وی  مسلحانه  مخالفت  از   پس  جهانی، 
عملیات نظامی امریکا به افغانستان، پس از مذاکره 
صلح با حکومت وحدت ملی، در حال بازگشت 

به کشور دیده می شود.
شامل  افغانستان  در  شورشی  قوی  گروه های 
داعش،  وابسته های  طالبان،  منشعب  گروهای 
حرکت اسامی ازبکستان، القاعده و شبکه حقانی 
می باشد.هیچ یک از این گروه های شورشی، چراغ 

سبزی برای صلح مانند حکمتیار نشان نداده اند.
برای  است  ممکن  حکمتیار،  با  صلح 
دارند،  زیادی  امیدواری های  که  افغانستانی هایی 
ناخوشایند باشد. این حرکت به صورت گسترده 
نشان دهنده شکست وی  در تحمیل چالش های 
امنیتی برای دولت افغانستان و عدم موثریت در 

جنگ مداوم افغانستان می باشد.
سیاست ورزی و  فعالیت های جنگجی وی، در 
جریان عدم حضور طوالنی در افغانستان، بعد از 
1996 دچار مشکل گردید. حزب اسامی، سازمان 
سیاسی که در سال 1970 تشکیل گردید و یکی 
از رقبای قدرت سیاسی در میان مجاهدین، برای 
از  یکی  و  گردید  انشعاب  دچار  یکبار  از  بیش 
شاخه های بزرگ این حزب که علیه فعالیت های 
مسلحانۀ حزب اسامی قرار داشته، حاال در کابل 
به رهبری عبدالهادی ارغندیوال فعالیت می نماید.
وزیر  سال  چندین  برای  ارغندیوال  عبدالهادی 
حکومت آقای کرزی بود. برخی از اعضای حزب 
در  اجرائیه،  رییس  اول  معاون  مانند  اسامی، 
حکومت وحدت ملی شامل است. حزب اسامی 
به صورت گسترده بعد از سال های ۲01۳ اهمیت 
خویش را از دست داده و در سال های ۲014 و 
۲015 به  گونۀ کامل از ارزیابی تهدیدهای وزارت 

دفاع امریکا حذف گردید.
امتیاز صلح حکمتیار، می تواند ارزش نمادین برای 
طالبان،  مسأله   این  باشد.  داشته  افغانستان  ثبات 
با  تا  مینماید  تشویق  را  شورشی  عمده  گروه 
دولت افغانستان صلح نمایند. این مسأله به شدت 
ناخوشایند به نظر میرسد. رهبران برجستۀ طالبان 
عبدالسام  مانند  اند،  گذاشته  زمین  به  که ساح 
ضعیف، تاثیر اندک در بی انگیزه سازی طالبان در 
یک دهۀ اخیر داشته اند. روشن است که در قضیۀ 
صلح و آوردن رهبری طالبان به میز مذاکره، رهبر 
مقابل،  در  می باشد.  موثر  غیر  نیز  اسامی  حزب 
نداشتند،  دوست  را  حکمتیار  ابتدا،  از  طالبان 
سال  بیعت  نمی کند.  انکار  آنرا  وی  که  مسأله یی 
داعش  به  وابسته  گروهای  به  حکمتیار  گذشتۀ 
در شرق افغانستان که در برابر طالبان قراردارند، 

شکاف میان وی و طالبان ایجاد کرد.

به  که  بود  کسانی  نخستین  میان  از  حکمتیار 
میانۀ  در  کابل  به طرف  طالبان  از حرکت  گرمی 
جنوب  مناطق  گلیم  طالبان  کرد.  استقبال   1990
کابل، جایی که وی کورکورانه به مدت چهارسال 
اهداف دولتی و ملکی را مورد هدف قرار میداد، 
برچیدند. طالبان وی را یکی ازرهبران فاسد اشرار 
لقب دادند )اشرار، لقب مجاهدین بود که توسط 
مخالفین آن ها داده شد(. در دیدگاه های طالبان در 
برابر حکمتیار به رغم اتحاد وی با طالبان در برابر 
حکومت مورد حمایت غرب، تغییری چندانی رو 

نما نشده است.
در  بزرگ  تاثیر  او  کابل،  به  وی  برگشت  با 
اکنون  افغانستان  وارد خواهد کرد. هم  سیاست 
گروه  از  یکی  رهبر  عنوان  موثربه  غیر  مهرۀ  وی 
صلح  موافتنامه  نسخۀ  یک  است.  شورشی  های 
که توسط شورای عالی صلح از طریق شبکه های 
اجتماعی و ژورنالیستان دست به دست میگردد، 
نشان میدهد که حکمتیار با دست خالی به صلح 

نمی پیوندد.
برای  فراهم سازی مسکن  تقاضاهای وی شامل 
بیست هزار هوادار وی که از کمپ های مهاجرین 
سازی  خارج  برمی گردند،  افغانستان  به  پاکستان 
ملی  تحریم های  لست  از  هوادارانش  و  وی  نام 
امنیت  شورای  با  مشوره  طریق  از  بین المللی  و 
سازمان ملل متحد و توظیف وی به عنوان مشاور 
سیاسی  مسایل  در  غنی  رییس جمهور  عالی ربته 

می باشد.
در  تا  میدهد  اجازه  وی  به  صلح  موافت نامۀ 
شورای  و  پارلمانی  ریاست جمهوری،  انتخابات 
به   صلح  موافقت نامۀ  نماید.  اشتراک  والیتی 
تاکید  احزاب  تناسبی  نماینده گی  بر  افراد  جای 

می نمایند.
بنیادگرایانۀ  قرائت های  و  حکمتیار  طلبی  قدرت 
وی  که  بود  عمده یی  دالیل  از  وی  اسامی 
همکاری با سایر احزاب و جریان های مجاهدین 
اتحاد  سقوط  از  پس  را  غرب  حمایت  مورد 
که  نمود  رد   1990 اوایل  در  شوروی  جماهیر 
بر  رقیب  با  داخلی  آعاز جنگ خونین  آن  نتیجۀ 
سرقدرت خویش، پروفیسور برهان الدین ربانی 
و احمد شاه مسعود بود. او  در این مرحله در فکر 
احیای پایگاه سیاسی خویش برای تحقق اهداف 

بلندپروازانه اش در عمل می باشد.
از  کشیدن  کنار  جنگ،  از  خسته  مردم  میان  در 
مخالفت های مسلحانه جنگساالی مانند حکمتیار 
عنوان  به  وی  باالی  محاسبه  است.  باورنکردنی 
جهادگر هنوز در میان مردم محافظه کار روستایی 
طرفدارانی زیاد دارد. با خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان که پیش شرط مذاکرات صلح عنوان 
تاکید  نیز  صلح  موافتنامه  این  در  و  می گردد 
در  را  افغانستان  سیاست  است،  گرفته  صورت 

محور مسایل قومی قرار خواهد داد.
تاجک ها،هزاره ها  میان  در  حکمتیار،  رقبای 
و  برخورداربوده  خاص  احترام  از  ازبیک ها  و 
احراز  طالبان  پسا  ادارۀ  در  را  مهم  سمت های 

دارند  همدردی  وی  با  که  پشتون هایی  نمودند. 
برای شکستاندن توازن قوم، تقاضای سمت های 

مشابه به حکمتیار دارند.
را  سیاسی  حیات  نفس،  به  اعتماد  با  حکمتیار 
برای هواداران استاد ربانی،  در جمعیت اسامی 
هوادارانی  که  حزبی  می سازد.  دشوار  افغانستان 
زیاد در میان تاجک ها و ازبیک ها دارد و رییس 
وابسته  حزب  این  به  نیز  عبداهلل  عبداهلل  اجراییه 
است. حکمتیار می تواند همکاری اش را با امریکا 
نشان دهد، نقطه یی که وی در مصاحبه اخیرش 
در ماه اکتوبر مطرح کرد. مشابهت میان عملیات 
به رهبری امریکا و تهاجم شوروی به افغانستان 

که همه در برابر آن رزمیدند وجود دارد.
به  را  افغانستان  سیاست  است  ممکن  مسله  این 

شدت در خطوط قومی و حزبی سوق دهد 
در صورتیکه گروهای شورشی و رهبران طالبان، 
مسلحانه  به جنگ های  نسبت  را  مذاکرات صلح 
به  را  اش  ارزش  حکمتیار  مسلما  دهند،  ترجیح 
عنوان رهبر یکی از گروه های شورشی که به صلح 
همچنان  او  داد.  خواهد  دست  از  است،  پیوسته 
نمی تواند تهدید کند که به میدان مخالفت خواهد 
رفت. او هم اکنون کمترین نیروی جنگی را در 
اختیار دارد. از طرف دیگر،تازمانیکه شورشگری 
ادامه داشته و شدت یابد، او همیشه می تواند تهدید 
به خروج از حکومت وحدت ملی کند. مضاف بر 
آن، او ممکن است در یک وضعیت خشونت بار 
و شدت حمات مخالفین، تقاضاهای دیگری را 
نیز به خاطر موافتنامه صلح با حکومت نماید. در 
آخرین  کشیدن  با  است  ممکن  او  حاضر،  حال 
فراموشی  باد  به  خویش  مخفیگاه  در  نفس ها 
نیز  وی  صحی  وضعیت  وخامت  شود.  سپرده 
اسکان  و  بازگشت  است.  زبان ها  سر  بر  شایعه 
گزینی وی در منطقه یی که بر بنیاد موافتنامۀ صلح 
انتخاب نموده است، به گونۀ دراماتیک چشم انداز 
وی را تغییر خواهد داد. دشوار است باور کرد، 
جهانی  جامعه  و  امریکا  توسط  که  حکمتیاری 
سال  چند  درمدت  می گردد،  خطاب  تروریست 
خواهد  ثابت  زمان  گردد.  مبدل  صلح  مدافع  به 
چه  مختلف  مناسبت های  در  حکمتیار  که  کرد 
مقداری در تضعیف روحیه جنگ و شورش گری 
علیه دولت افغانستان موضع خواهد گرفت. قرار 
رهبری  سمت های  از  یکی  در  حکمتیار  گرفتن 
حکومت یا خارج از حکومت و صدور فتواهای 
انداز  بنیادگرا اش، چشم  مذهبی برای طرفداران 
دموکراسی با ثبات را در افغانستان با خطر مواجه 

خواهد کرد.
شد،  خواهد  متفاوت  جدی  صورت  به  قضیه 
مرکزی  ثبات  با  قوی  دولت  یک  صورتیکه  در 
با  نظارت جدی بر تطبیق قانون و جامعه مدنی 
شکوفا در کشور شکل گیرد. واقعیت های جدید 
سیاسی که توسط رهبران جوان، مظاهره کننده های 
رسانه های  مطبوعات،  آزادی  مسالمت آمیز، 
اجتماعی به وجود آمده، دیدگاه سیاسی حکمتیار 
با  را مشخص خواهد کرد. قمار کنونی مصالحه 
با  صلح  به  دست یابی  به  کمی  کمک  حکمتیار، 
که  امکاناتی  درنظرداشت  با  کرد،  خواهد  طالبان 
به وی گذاشته خواهد شد تا از داخل حکومت 
حاضر  حال  در  او  نماید.  تخریب  و  سبوتاژ  را 
اما  درد  پیش  در  دراز  راه  آن،  به  رسانیدن  تا 
نفس  به  اعتماد  است  ممکن  صلح  موافقت نامۀ 

وی را بیشتر سازد. 

2 www.mandegardaily.com

 

ــی نظامــی در مجلــس  ــون تحصیــات عال ــب قان تصوی
ــا حفــظ حــق اســتفادۀ واژه هــای فارســی  نماینــده گان ب
ــون و  ــای پوهنت ــار واژه ه ــکده در کن ــگاه و دانش دانش
ــت  ــه عدال ــرای ارزش گــذاری ب ــزی گام بزرگــی ب پوهن
ــته  ــال گذش ــزده س ــتان در ده- پان ــردم افغانس ــت. م اس
ــت خوش  ــد، دس ــت جدی ــدن دول ــود آم ــه وج ــا ب و ب
ــه یکــی آن بحــث  ــد ک ــی شــده بودن ــای تازه ی بحران ه
دانشــگاه و دانشــکده بــود. هــر بــار مخالفت هایــی 
واژه هــا  ایــن  بــا  فاشیســتی  حلقه هــای  ســوی  از 
طوالنــی  مدت هــای  بــرای  می گرفــت.  صــورت 
مجلــس نمانیــده گان هــم در دام آن گرفتــار شــده بــود. 
ــن  ــه همی ــی ب ــات عال ــون تحصی ــه قان ــت ک سال هاس
ــه  ــا ب ــت؛ ام ــده اس ــته نش ــری گذاش ــه رای گی ــل ب دلی
ــل  ــا تعدی ــی ب ــی نظام ــات عال ــون تحصی ــی قان تازه گ
ــگاه  ــای دانش ــدن واژه ه ــدف گنجانی ــه ه ــاده ب ــک م ی
ــرانجام  ــر، س ــث نفس گی ــک بح ــد از ی ــکده، بع و دانش
دیــروز بــه رای گیــری گذاشــته شــد و بــا اکثریــت آرا بــه 
تصویــب رســید. ایــن اقــدام مجلــس نماینــده گان نشــان 
داد کــه نماینده هــای مــردم بــا درک اصــل عدالــت 
ــان و فرهنــگ ســاکنان ایــن  ــه زب ــرام ب اجتماعــی و احت
ســرمین، از مخالفــت بــا واژه هــای دانشــگاه و دانشــکده 
دســت کشــیدند. ایــن اقــدام گامــی در راســتای تامیــن 
عدالــت اســت. در حالــی کــه می بینیــم حلقه هایــی 
ــر  ــی را ب ــا جدال های ــداز باره ــه ان ــر و تفرق ــزد بگی م
ســر واژه هــای دانشــگاه و دانشــکده خلــق کردنــد و در 
آخریــن مــورد هــم دیدیــم کــه در والیــت هــرات یــک 
فــرد بــا یــک حلقــۀ کوچــک ســبب از میــان برداشــتن و 
آتــش زدن لوحــه دانشــگاه شــد و تــا حــاال آن دانشــگاه 
ــرزی  ــای ک ــت آق ــدارد. در دول ــبش را ن ــۀ مناس لوح
ــه  ــم خــرم کســانی را کــه واژه دانشــگاه را ب ــای کری آق
کار بــرده بودنــد، از کار برکنــار و آنــان را جریمــه کــرد 
ــرزی  ــای ک ــه ســخنان آق ــاب حــاوی مجموع ــز کت و نی
ــل  ــه دلی ــم ب ــود آنه ــده ب ــاز مان ــاپ ب ــال ها از چ س
اینکــه یک بــار او واژۀ فارســی را بــه جــای دری بــه کار 
ــا  ــن تجربه ه ــن چنی ــی ای ــود. افغانســتان در حال ــرده ب ب
را در بســتر دمکوراتیــک می پرورانــد کــه در غیــر 
دمکراتیک تریــن کشــورها ایــن تجربه هــا وجــود نــدارد. 
ــک  ــوم و ی ــک ق ــان و ی ــک زب ــه ی ــی ب ــرا بی توجه زی
ــه  ــی ک ــی دارد. منطق ــس را در پ ــخ بالعک ــخص پاس ش
بــا دانشــگاه مخالفــت بــورزد در واقــع در برابــر دانــش 
ــای  ــان چهره ه ــاید هم ــه ش ــرار دارد. روزان ــم ق و فه
ــد و گاه  ــمند بگوین ــار دانش ــا ب ــگاه ، ده ه ــف دانش مخال
ــه  ــخن ب ــگاه س ــد و از زایش ــتگاه بگوین ــگاه و ایس و بی
ــد  ــد و لشــکرگاه بگوین ــد، پرورشــگاه بگوین ــان آورن زب
ــا  ــود. ام ــم می ش ــا گاه خت ــه ب ــر ک ــه دیگ ــا کلم و ده ه
ــد مــرغ شــان یــک  ــان بیای ــه می ــای دانشــگاه ب وقتــی پ
ــود  ــان از وج ــت نش ــن وضعی ــد. ای ــدا می کن ــگ پی لن
ــه  ــی اســت ک ــان آنان ــب در می ــل مرک شــکل گیری جه
ــوم را  ــد یــک ق ــن کار می توانن ــا ای ــد ب احســاس می کنن
ــد  ــه نمی دانن ــی ک ــال خودشــان بکشــند؛ در حال ــه دنب ب
ــا  ــل ب ــتان در تعام ــردم افغانس ــم و درک م ــروزه فه ام
ــات  ــا زرق اطاع ــت و ب ــرده اس ــاوت ک ــا تف پدیده ه
ــق  ــآله خل ــی مس ــد مدت ــط می توانن ــان فق ــا آن ــط ب غل
ــات  ــون تحصی ــدن قان ــب ش ــا تصوی ــاال ب ــد. ح کنن
و  دانشــگاه  واژۀ  شــدن  تصویــب  و  نظامــی  عالــی 
ــزی  ــتنی پوهن ــای دوست داش ــار واژه ه ــکده در کن دانش
ــدهای راه  ــاده گی س ــه س ــم ب ــا می توانی ــون، م و پوهنت
بــرادری و برابــری را برداریــم. آنانــی کــه دریــک و نیــم 
ــد  ــا جنگاندن ــر ســر واژه ه ــط ب ــا را فق ــته م ــۀ گذش ده
ــده  ــام ش ــان تم ــازی پلیدش ــای ب ــه کارت ه ــد ک بفهمن
ــان فارســی و پشــتو  ــد می ــچ کــس نمی توان اســت و هی
ــک بســتر واحــد مشــکل ایجــاد  در یــک ســرزمین و ی
کنــد. بنابرایــن خــوب اســت کــه مجلــس نماینــده گان 
قانــون تحصیــات عالــی را هــم بــه تصویــب برســانند. 

نزاعی که پس از
 ده سـال پایان یـافت
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صلح با گلبدین حکمتیار؛ 
بخشش  یا نفرین
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کار ساخت قصر داراالمان 
آغــاز شــد

مجــدد  احیــای  و  بازســازی  پــروژۀ 
ســوی  از  داراالمــان  قصرتاریخــی 
رییس جمهــور، رییــس اجرایــی و دیگــر 
مقامــات بلندپایــۀ دولتــی دیــروز افتتــاح 

ــد. ش
ــان شــهر  ــروژه بازســازی قصــر داراالم پ
ســال  حــوت  مــاه  آخــر  در  کابــل، 
گذشــته، بــه  هزینــۀ بیــش از 16 میلیــون 
کابینــه  جلســۀ  در  امریکایــی،  دالــر 
ــازی  ــید و وزارت شهرس ــب رس به تصوی
موظــف شــد تــا طبــق تذکــر جلســه، در 
قســمت احیــای مجــدد قصــر داراالمــان 

ــد. ــدام کن اق
براســاس فرمــان محمــد اشــرف غنی، 
قصــر  بازســازی  و  طراحــی  پــروژۀ 
داراالمــان، توســط هیــأت فنی-تخنیکــی 
وزارت هــای امــور شهرســازی، اطاعات 
و فرهنــگ و ریاســت عمومــی ادارۀ امور، 
ــا  ترتیــب شــده کــه طــی پنــج مرحلــه ب
بودجــۀ 16.5 میلیــون دالــر امریکایــی بــه 

ــۀ اکمــال خواهــد رســید. پای
رییس جمهــور  غنــی  محمداشــرف 
کشــور، دیــروز حیــن افتتــاح پــروژۀ 
قصــر  مجــدد  احیــای  و  بازســازی 
تاریخــی  داراالمــان گفــت کــه ایــن 
قصــر از امکانــات داخلــی بازســازی 
ــم دارد  ــت ارادۀ محک ــردد و حکوم می گ
تــا کارهایــی را کــه نتیجــۀ دشــواری های 
تاریــخ بــوده، حــل کنــد و زمینــه را برای 

ــازد. ــاعد بس ــده مس ــت آین حکوم
رییس جمهــور افــزود: »پــروژۀ بازســازی 
قصــر داراالمــان، تنهــا یــک پــروژۀ 
بــزرگ نیســت؛ کاری اســت کــه در کنــار 
آن، خدمــات معیــاری شــهری نیــز ارایــه 

خواهــد شــد.«
امــروز  داشــت:  بیــان  غنــی  آقــای 
ــدگاه و یــک آواز  ــه یــک دی بازگشــت ب
نویــن اســت. وقتــی امــان اهلل خــان 
دیــدگاه یــک کابــل نــو را مطــرح کــرد، 
ــی  ــهرهای غرب ــت ش ــرق و اکثری در ش

ــود. ــازه ب ــوز ت ــدگاه هن ــن دی ای
ــان تمــام  ــزود: در آن زم رییس جمهــور اف
ــال  ــش س ــرف ش ــان ظ ــروژۀ داراالم پ
ــد.  ــل گردی ــل تبدی ــه عم ــدگاه ب از دی
ــا در  ــود، ام ــاص ب ــز خ ــت آن نی مدیری
ــا ســکتور  پهلــوی آن همــکاری عظیــم ب

ــت. ــود داش ــز وج ــی نی خصوص
ــا  ــروز م ــرد: ام ــان ک ــور اذع رییس جمه
ــت  ــان حج ــاختن داراالم ــه س ــاره ب دوب
ــد را تحــت  ــاز جدی ــک آغ ــم و ی می کنی
ــهر  ــرای ش ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
کابــل و شــهروندان آن و بــرای تمــام 

ــم. ــتان آغــاز می کنی ــهرهای افغانس ش

همچنیــن عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایی 
حکومــت وحــدت ملــی نیــز در مراســم 
آغــاز کار بازســازی قصــر داراالمــان، 
گفــت کــه دولــت افغانســتان بــرای 
بازســازی بناهــای تاریخــی و احیــای 

شــهرها تصمیــم جــدی دارد.
آقــای عبــداهلل ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
ــتر  ــن بیش ــس از ای ــتان پ ــردم افغانس م
گفــت:  او  باشــند.  بازســازی  شــاهد 
ــژه  ــه وی ــهر ب ــک ش ــردم در ی ــی م »وقت
در پایتخــت احســاس عــزت کردنــد، 
ــتر  ــرژی بیش ــا ان ــه ب ــود ک ــبب می ش س

ــد.« ــر کار کنن ــه بهت و روحی
در همین حــال، عبدالــرووف ابراهیمــی 
ــد  ــده گان، می گوی ــس نماین ــس مجل ریی
ــر  ــتان تصوی ــگ در افغانس ــه دوام جن ک
بــدی بــرای مــردم ایــن کشــور داده 
اشــاره  بــا  ابراهیمــی  آقــای  اســت. 
تخریــب قصــر تاریخــی داراالمــان گفــت 
کــه بازســازی ایــن قصــر می توانــد 
ــردم  ــرای م ــوب ب ــات خ ــر لحظ بیان گ

ــد. ــتان باش افغانس
ــادری  در ســویی دیگــر، ســید منصــور ن
ــد  ــکن در پیون ــازی و مس ــر شهرس وزی
ــعۀ  ــیون توس ــف کمیس ــۀ وظای ــه الیح ب
کمیســیون  داشــت:  اظهــار  شــهری 
حکــم  اســاس  بــر  شــهری  توســعۀ 
ریاســت  تحــت  جمهــوری  ریاســت 
شهرســازی،  وزیــر  و  رییس جمهــور 
ــی مشــاور رییس جمهــور،  ــون قیوم همای
وزیــر مالیــه، وزیــر افتصــاد، وزیــر فوایــد 
شــهردار  ترانســپورت،  وزیــر  عامــه، 
کابــل، معییــن ارگان هــای محــل، رییــس 
محیــط  ادارۀ  رییــس  اراضــی،  ادارۀ 
رییــس آب  برشــنا،  رییــس  زیســت، 
ــور  ــان و منظ ــس مهندس ــانی و ریی رس

ــت. ــده اس گردی
دســت یابی بــه مراکــز شــهری پویــا، 
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــل زیس ــن و قاب ام
مراکــز اصلــی رشــد اقتصــادی، فرهنگــی 
و اجتماعی،تقویــت ظرفیــت و ایجــاد 
ارگان هــای  میــان  بیشــتر  هم آهنگــی 
ــات،  ــردآوری معلوم ــت گ ــهری جه ش
امــر  در  پالیســی ها  تدویــن  طــرح 
توســه یی  و  عمرانــی  فعالیت هــای 
نهایــی  هــداف  عنــوان  بــه  شــهری 
کمیســیون توســعۀ شــهری از ســوی 
جمهــور  رییــس  شهرســازیبه  وزیــر 

گردیــد. پیشــنهاد 
آقــای نــادری در پیونــد بــه وظایــف 
ایــن کمیســون بیــان داشــت:  طــرح 
قوانیــن،  پالســی ها،  تصویــب  و 
برنامه هــای  و  مقــررات، طرزالعمل هــا 

نظــام  در  اصاحــات  آوردن  شــهری، 
مدیریتــی اداره هــای ســکتور شــهری، 
تداخــل  رفــع  و  هم آهنگــی  ایجــاد 
ــان ســکتور شــهری، طــرح  ــوی می وظیف
برنامه هــای  و  پروژه هــا  تصویــب  و 
ــای  ــب برنامه ه ــهری، تصوی ــعۀ ش توس
ــای  ــهرک ها مجتمع ه ــهرها، ش زیربناییش
اداری، رهایشــی صنعنــی و تجارتــی، 
در  خصوصــی  ســکتور  از  حمایــت 
ــف  ــهری از وظای ــای ش ــق پروژه ه تطبی

ــت. ــون اس ــن کمیس ای
وزیــر شهرســازی اظهار داشــت: ســاختار 
شــهری  هویت هــای  ملــی  برنامــۀ 
توســط ســکتور شــهری طــرح و ترتیــب 
شــده اســت و تــا اکنــون پانــزده جلســه 
ــهری در  ــکتور ش ــری س ــطح رهب در س
ارتبــاط بــه طــرح و ترتیــب ایــن برنامــه 
ــدف  ــه ه ــه ب ــن برنام ــه ای ــته ایم ک داش
تقویــِت ظرفیــت و هم آهنگــی میــان 
ارگان هــای ســکتور شــهری طــرح شــده 

اســت.
هشــت  حــدود  در  داراالمــان،  قصــر 
کیلومتــری جنوب غــرب شــهر کابــل 
ایــن  قصــردردوره امــان  قــرار دارد. 
ــری  ــۀ 1۳00هج ــل ده ــان دراوای اهلل خ
بــود؛  اعمارگردیــده  شمســی 
تقریبًا150اتــاق  کــه  قصرداراالمــان 
ــرای  ــل ب ــت، دراوای ــک وبزرگداش کوچ
مرکــز ســلطنتی و بعدهــا بــه حیــث 
تعمیــر وزارت دفــاع اســتفاده مي شــد 
کــه بــه اثــر جنگ هــای دهــۀ 1۳70 

تخریــب شــد.
اکنــون زیبایــی ایــن قصــر از بیــن رفتــه، 
ــای آن  ــه واتاق ه ــای آن فروریخت دیواره

بــه مخروبــه مبــدل شــده اســت.
امان اهلل خــان نزدیــک بــه دو ســال از 
ــقوط  ــا س ــرد. ب ــتفاده ک ــر اس ــن قص ای
ــه  ــن قصــر ب ــان اهلل خــان، ای ســلطنت ام
یکــی از مراکــز مهــم نظامــی تبدیــل شــد. 
در زمــان حاکمیــت داکتــر نجیــب اهلل 
از  افغانســتان،  ســابق  رییس جمهــور 
مرکــز  عنــوان  بــه  داراالمــان  قصــر 
داکتــر  ســقوط  بــرای  فرماندهــی 

می شــد. اســتفاده  نجیــب اهلل 
نیــز،  داخلــی  در جریــان جنگ هــای 
قصــر داراالمــان بــه محــل درگیــری 
ــگ  ــر جن ــای درگی ــان گروه ه ــی می نظام
ــود. ایــن قصــر در نتیجــه  مبــدل شــده ب
قبلــی  عزمــت  و  شــکوه  درگیری هــا 
خــود را از دســت داد و امــروز بــه یــک 
ــت. ــده اس ــدل ش ــی مب ــه تاریخ مخروب

هفتة جاری سرنوشت 
کمیتة گزینش روشن می شود

ناجیه نوری   
تقنینـی  فرمـان  نشـدن  تصویـب  دلیـل 
تشـکیل  قانـون  مـورد  در  رییس جمهـور 
وظایـف و صاحیت هـای کمیسـیون های 

انتخاباتـی »سیاسـی« اسـت.
از  حکومـت  می گویـد:  گزینـش  کمیتـه 
در  و  دارد  هـراس  انتخابـات  برگـزاری 
تصویـب  بـرای  مشکل تراشـی  تـاش 
نشـدن  برگـزاری  و  فرمـان  ایـن  نشـدن 

اسـت. انتخابـات 
بـه گفتـه یکـی از اعضـای ایـن کمیتـه: 
هـم حکومت و هـم پارلمـان از برگزاری 
انتخابـات هـراس دارنـد؛ بنابراین مشـکل 

اصلـی سیاسـی اسـت نـه حقوقی. 
نعیـم ایـواب زاده عضـو کمیتـه گزینـش، 
تقنینـی  فرمـان  نشـدن  تصویـب  دلیـل 
تشـکیل  قانـون  مـورد  در  رییس جمهـور 
وظایـف و صاحیت هـای کمیسـیون های 

می کنـد. عنـوان  سیاسـی  را  انتخاباتـی 
تصویـب  دلیـل  می گویـد:  ایـواب زاده 
رییس جمهـور  تقنینـی  فرمـان  نشـدن 

و  وظایـف  تشـکیل  قانـون  مـورد  در 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  صاحیت هـای 
در اصـل سیاسـی اسـت نـه حقوقـی؛ امـا 
حقوقـی  دالیـل  آن  بـرای  نماینـده گان 

میاورنـد.
گزینـش:  کمیتـه  عضـو  ایـن  گفتـه  بـه 
حکومـت از برگـزاری انتخابـات سـخت 
تـا  اسـت   تـاش  در  و  دارد  هـراس 
انتخابـات برگزار نشـود و بـه همین دلیل 

می کنـد. مشکل تراشـی 
 ایـواب زاده می گویـد: از یـک سـو معیـاد 
کار مجلـس نماینـده گان تمـام شـده و از 
طـرف دیگـر قانـون تشـکیل وظایـف و 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  صاحیت هـای 

مربـوط قانـون انتخابـات می شـود.
وی تاکیـد کـرد: بدون شـک درایـن مورد 
مشـکل حقوقی وجـود دارد، امـا در اصل 
مشـکل سیاسـی اسـت نـه حقوقـی، زیرا 
هـم حکومت و هـم پارلمـان از برگزاری 

انتخابـات هـراس دارند.
بـا  حکومـت  کـرد:  تصریـح  ایـواب زاده 
بـه تعویـق انداختـن برگـزاری انتخابـات 
می خواهـد زمـان پیـدا کنـد بـرای انجـام 
برنامه هـای کـه در سـر دارد، بنابرایـن من 
تاکیـد می کنـم که مشـکل اصلی سیاسـی 

اسـت نـه حقوقی. 
امـا ریاسـت جمهوری از بـاز شـدن گـره 
کـور آغـاز کار کمیتـه گزینـش خبـر داده 
تصویـب  مشـکل  زودی  بـه  می گویـد: 
مـورد  در  رییس جمهـور  تقنینـی  فرمـان 
قانـون تشـکیل وظایـف و صاحیت های 
انتخاباتـی حـل می شـود. کمیسـیون های 

سـخنگوی  معـاون  مینه پـال  دواخـان 
روزنامـه  بـه  ریاسـت جمهوری 
جـاری  هفتـه  در  می گویـد:  مانـدگار 

خصـوص  درایـن  رییس جمهـوری 
کمیسـیون های  روسـای   بـا  نشسـتی 
کمیتـه  اعضـای  و  نماینـده گان  مجلـس 

داشـت. خواهـد  گزینـش 
از  ریاسـت جمهوری  سـخنگوی  معـاون 
حـل شـدن ایـن مشـکل بـه مـردم وعده 
قـرار اسـت  داد گفـت: در نشسـت کـه 
رییس جمهـور بـا اعضـای کمیتـه گزینش 
و روسـای کمیسـیون های مجلـس داشـته 
باشـد، راه حلـی بـرای ایـن مشـکل پیـدا 

کرد. خواهـد 
از سـوی هـم نماینـده گان مجلـس تاییـد 
کردنـد که بـه احتمال زیاد  فرمـان تقنینی 
تشـکیل  قانـون  مـورد  در  رییس جمهـور 
وظایـف و صاحیت هـای کمیسـیون های 
انتخاباتـی از سـوی مجلـس رد می شـود.

نماینـده گان مخالـف دلیـل رد شـدن ایـن 
فرمـان را نفرسـتادن طـرح تعدیـل عنوان 
طـرح  بایـد  حکومـت  می گوینـد:  کـرده 
تعدیـل را می فرسـتاد نـه خـود فرمـان را 
بـه دلیـل اینکه نفـس فرمان مشـکل دارد.
بـه گفتـه آنـان: اسـاس روال کار، طـرح 
تعدیـل اسـت نـه فرمان، زیـرا فرمـان در 
صورتیکـه قانـون وجود نداشـته باشـد و 
پارلمـان بـه رخصتـی رفتـه باشـد، صادر 

می شـود.
متهـم  را  نماینـده گان  امـا حقوق دانـان  و 
ایـن  می گوینـد:  کـرده  وقت کشـی  بـه 
فرمـان طبـق قانون تصویب شـده اسـت، 
فرسـتاده  فرمـان  سرنوشـت  اگـر  زیـرا 
شـده در 15 روز مشـخص نشـود، طبـق 
قانـون اساسـی آن فرمـان تصویـب شـده 

می شـود . محسـوب 
ایـن حالـی اسـت کـه بیـش از یـک مـاه 
از فرسـتادن فرمـان تقنینـی رییس جمهور 
و  وظایـف  تشـکیل  قانـون  مـورد  در 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  صاحیت هـای 
امـا  می گـذرد،  نماینـده گان  مجلـس  بـه 
ایـن  رد  یـا  و  تاییـد  سرنوشـت  تاهنـوز 

نیسـت. مشـخص  فرمـان 
کمیتـه گزینـش، وظیفه دارد تا کمیشـنران 
جدیـد را بـرای کمیسـیون های انتخاباتـی 
گزینـش و بـه رییس جمهور پیشـنهاد کند.
ایـن کمیتـه چنـد مـاه پیش تشـکیل شـد؛ 
قانونی)تصویـب  خاهـای  نسـبت  امـا 
رییس جمهـور  تقنینـی  فرمـان  نشـدن 
و  وظایـف  تشـکیل  قانـون  مـورد  در 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  صاحیت هـای 
از سـوی مجلـس( نمـی توانـد بـه کارش 

آغـاز کنـد.
حکومت وحدت ملی  براسـاس توافقنامه 
سیاسـی تشـکیل خـود، در اصـاح نظـام 
انتخاباتـی مکلف شـده اسـت؛ امـا پس از 
گذشـت حـدود دو سـال هنوز هـم روند 
اصاحـات در ایـن کمیسـیون ها متوقـف 

است.

روح اهلل بهزاد
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برگردان: مهدي قراچه داغي
هفت بايد مرگبار

باید مرا  به آن ها مي کنم،  این  همه خدمتي که  به دلیل  1. دیگران 
دوست بدارند و از من تشکر کنند.

۲. دیگران باید همیشه مرا تأیید کنند و دوست بدارند، زیرا براي 
خشنود کردن آن ها به شدت تاش مي کنم. 

۳. دیگران هرگز نباید از من انتقاد کنند، زیرا همیشه سعي دارم 
مطابق میل و خواستۀ  آن ها رفتار کنم. 

به خوبي  آن ها  با  من  زیرا  باشند،  مهربان  من  با  باید  دیگران   .4
رفتار مي کنم. 

5. دیگران هرگز نباید مرا برنجانند و یا با من رفتار غیرمنصفانه 
رفتار  خوشایند  و  خوب  آن ها  با  من  این که  براي  باشند،  داشته 

مي کنم. 
6. دیگران هرگز نباید مرا ترک کنند، زیرا کاري مي کنم که به من 

احتیاج داشته باشند. 
7. دیگران هرگز نباید از من عصباني شوند، زیرا من با تمام وجود 
سعي مي کنم از پیدا کردن اختاف با آن ها، بپرهیزم و یا آن ها را از 

خودم خشمگین نسازم. 
رفتار  »نباید«  یا  »باید«  دیگران چه گونه  این که  دربارۀ  قوانین  این 
کنند، نشانۀ رفتار تدافعي کساني است که مي خواهند دیگران را 
از خود راضي نگه دارند. تردیدي در این نیست که راضي کردن، 
کمک کردن و یا برآورده ساختن نیازهاي دیگران به شما احساس 

خوبي مي دهد؛ اما این فرمول در نهایت اشتباه و معیوب است. 

دست از بايدها بشوييد
»ترجیحي«  گونۀ  به  مي توان  را  هفت گانه  مهلک  بایدهاي  تمامي 
بیان کرد. مثًا »ترجیح مي دهم که دیگران به من بي اعتنایي نکنند«؛ 

این طرز بیان و انتظار، بسیار واقع بینانه تر است.
بیان ترجیح، »ترجیح مي دهم که دیگران، به خصوص کساني که 
نکنند«،  ترک  مرا  و  بمانند  باقي  من  با  دارم  د وست  را  آن ها  من 
ممنوع  شما  کردن  ترک  از  را  دیگران  که  عبارتي  با  مقایسه  در 
مي کند، عبارت بهتري است. عبارت دوم، بدین معناست که شما 
کنترل کامل کارهایي را که دیگران مي توانند یا نمي توانند بکنند، 
جملۀ  اما  نیست.  چنین  واقع  در  آن که  حال  و  دارید  دست  در 
»ترجیحي« تصدیق درست و دقیقي است که دیگران مي توانند حتا 
انتخاب  به  ناراحت بکنند، دربارۀ نصیحت تان دست  اگر شما را 

بزنند.
روش  ـ  شناخت درماني  متخصصان  سایر  و  برنز  دیوید  دکتر 
خطاهاي  برداشتن  میان  از  براي  که  پرطرفداری  بسیار  درماني 
شناختي تاش مي کندـ  معتقد استند که »بایدها« مسبب افسردگي، 
اضطراب و سایر مسایل خلقي هستند. در روش شناخت درماني، 
بیماران تشویق مي شوند تا به جاي عبارات »باید دار«، از عباراتی 

منعطف تر و منطقي تر استفاده کنند.
سامتي  دار،  »باید«  عبارات  بردن  کار  به  که  نکته  این  به  توجه 
به  مي اندازند،  مخاطره  به  را  انسان  شادي  و  عاطفي، خوشبختي 
حدود سي سال قبل از آن ها در شناخت درماني برمي گردد. یکي از 
بنیان گذاران سرشناس تحلیل رواني به نام داکتر کارن هورناي از عبارت »قساوت 
بایدها« براي توصیف نیروي دربند کِشندۀ قواعد و قوانین شخصي استفاده نمود.

الیس مؤسس مکتب رفتار درمانِي منطقي هیجاني ـ مکتبي  به گفتۀ دکتر آلبرت 
که قبل از شناخت درماني، صورت خارجي پیدا کرد ـ، بیماران عصبي خوب و 
خوشایند ـ عبارتي که الیس آن را براي تمامي کساني که از اضطراب ، افسرده گي 
و سایر اختاالت دماغي رنج مي برند به کار برده است ـ موجوداتي هستند که به 
خود لطمه مي زنند. به گفتۀ او، این بیماران در سه مورد از باورهاي »باید »دار با 

دشواري روبه رو هستند.
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استوارت  از مباحث مهمی که “جان  یکی 
آن  به  آزادی«  در  »رساله  کتاب  در  میل” 
کتاب  محتوای  از  مهمی  بخش  و  پرداخته 
“فرهنگ  بحث  است،  داده  تشکیل  را  او 
سیاسی” می باشد. میل در این کتاب ضمن 
تحلیل و بررسی مفاهیم آزادی و نقد نگاه 
دینی،  ایدیولوژی های  به  الک  روادارانۀ 
خوشبختی  که  دهد  نشان  تا  است  آن  بر 
تعامل  و  فردیت  تکامل  با  بشر  و سعادت 

مدنی وی، ارتباط متقابلی دارد. 
نظریات  کتاب  این  در  میل  استوارت 
که  را  کامل  انسان  روح  باب  در  افاطون 
خردمندی،  چون  چهارگانه  صفات  با 
مشخص  عدالت  و  میانه روی  شجاعت، 
می گردد، مورد نقد و تجزیه قرار می دهد. 
وی معتقد است که در حال حاضر، انسان 
تجلی  نمی تواند  صفاتی  چنین  با  کامل 
و  “آزادی  انسان  این که  مگر  باشد،  داشته 
اصول  در  که  باشد  داشته  کامل  شجاعت 

کلی و اساسی تفحص و گفت وگو کند.” 
میل در بحث آزادی، اجتماعات به اصطاح 
عقب مانده را کنار می گذارد و آن ها را فاقد 
ارزش سیاسی می داند و هم چون منتسکیو 
می داند.  مطلقه  حکومت  را  آن ها  ویژه گی 
بهبود  حکومت  غایت  این که  بر  “مشروط 
وضع آنان باشد و در این صورت تحصیل 
خیر و سعادت با ابزار زور و اجبار نیز قابل 
توجیه است.” اصل اساسی و سادۀ میل در 
نفس  از  دفاع  و  حفاظت  جوامع  تشکیل 
است و هر صنعت و تمدنی بعد از ایجاد 
است  اصلی  امنیت  می آید.  پدید  امنیت، 
که الزمه و زمینه ساز جامعۀ مدنی است و 
اجتماعی  اهداف  بستر گسترش  آن  تحقق 
به  نیل  برای  این رو  از  می سازد.  فراهم  را 
امنیت در جامعه می باید هرگونه اقدامات و 

عملیات صورت گیرد. 
مجوز  مسأله،  این  ساختن  مطرح  با  میل 
هرگونه اجبار و زور را مشروط بر این که 
سازد،  فراهم  را  جامعه  امینت  زمینه های 
که  نمی کند  فرقی  است.  نموده  صادر 
یا  و  ابتدایی  حالت  در  جامعه  وضعیت 
وضعیت مدنی باشد، با این تفاوت که در 
حالت اخیر، اعمال زور زمانی که با هدف 
اصاح و خیر و سعادت فردیت فرد باشد، 
مجاز نیست. از طرف دیگر، میل به بحث 
به  او  نوشته های  در  و  می پردازد  فردیت 
فرد اجازه داده می شود که “بر تن و جان 
بر  باشد،” مشروط  خویشتن سلطان مطلق 
برای  ضرری  او  کوچک  سلطنت  این که 
آزادی  واقع  در  باشد.  نداشته  دیگران 
آزادی های  با  تنیده یی  درهم  ارتباط  فردی 

نباید  فردی  آزادی  ولی  دارد،  اجتماعی 
خدشه یی به اصول کلی و اجتماعی عموم 

وارد سازد. 
کردن  محدود  برای  تردیدی  و  شک  میل 
را  پرسش  این  اما  نمی دهد،  نشان  آزادی 
که  می دهد  قرار  آزادی  مخالفان  فراروی 
حقیقتًا چه لزومی دارد که در امور شخصی 
و خصوصی افراد که ارتباطی به کل جامعه 
از  پیروی  به  مجبور  را  انسان ها  ندارد، 

یک سری قواعد عمومی و کلی بکنیم. 
روشن است میل در برقراری جامعۀ مدنی 
فضای  ایجاد  دارد،  نیاز  که  چیزی  تنها  به 
اجتماعی  است؛  سالم  اجتماعی  و  سیاسی 
تکامل  و  رشد  لحاظ  هر  از  آن  افراد  که 
یافته و یاد گرفته اند که مشکات خود را با 
بحث آزاد و به صورت منصفانه حل وصل 
کنند، زیرا “استعدادهای انسان نیز از قبیل 
تمیزدهنده،  احساس  قضاوت،  ادراک، 
فعالیت ذهنی و رجحان اخاقی تنها وقتی 
که هنگام انتخاب پیش آید، فرصت تمرین 

و تقویت را می یابند.” 
بنابرین اگر کسی به عقیده یی که مقبولش 
قرار نگرفته عمل کند، منش آن شخص به 
و  راکد  و سرزنده شود،  فعال  آن که  جای 
سست می شود و این حرکت به هیچ وجه 
افراد  فعالیت  نیست.  مدنی  وضع  مطلوب 
می تواند  باشد،  آن ها  عقاید  از  تابعی  اگر 

زمینۀ رشد جامعه را فراهم سازد. 
دهد  می  رخ  آن جا  در  بزرگ تر  زیان  اما 
انتخاب  و  آزادی  فرهنگ  رکود  با  که 
از  نیز  افضلیت  بحث،  در  مشارکت  و 
جامعه رخت بربندد و ریاکاران تنگ چشم 
جانشین روشنگران صاحب نظر شوند، زیرا 
شناخته  افضل  حاکم  نه  صورت  این  در 
می شود و نه در صورت افضلیت می تواند 
این جا  در  کند.  حکومت  شیوه  بهترین  به 
میل با اظهار حسرت به اخاق سیاسی دین 
اسام، تعلیمات مسیحی را به نقد می کشد 
و تصریح می کند که اگر برای مثال انجیل 
مسیح نیز به جای ترویج اطاعت کورکورانه 
و عدم جواز به سرپیچی از حاکم نامشروع، 
بر اطاعت اخاقی تأکید می کرد، مسیحیان 
سیاسی  فرهنگ  و  اخاقی  دستگاه  از  نیز 
بهتری سود می جستند و این گونه از ظلم 
نمی بردند؛ ظلمی که  فرهنگی جوامع رنج 
به زعم میل، از ستمگری حاکمان خودکامه 

شدیدتر و مهیب تر است. 
سیاسی  فرهنگ  در  انحراف  میل،  نظر  به 
هم  که  است  لبه یی  دو  شمشیر  به سان 
حاکم و گروه های حاکمه و هم سایر اتباع 
زیرا  می دهد؛  سوق  نابودی  سوی  به  را 

شجاعت  عدم  و  ریاکاری  و  بی اعتمادی 
اخاقی به اجبار گروه های حاکمه را هم به 
سوی پنهان کاری های سیاسی سوق می دهد 
که به تدریج رابطه میان حکومت و مردم را 
مخدوش و بحرانی تر می کند؛ وضعیتی که 
گروه های حاکم را به سوی محافظه کاری، 
تحمل  و  بیشتر  سستی  و  شجاعت  عدم 
روش های  و  ساختار  اصاح  در  کمتر 
این  می دهد.  سوق  قدیمی  کارآمد  کمتر 
سیاسی  فرهنگ  اصاح  بدون  مسأله 
اگر فرد  جامعه به صاح نمی انجامد. زیرا 
در  نگرفتن  قرار  دلیل  به  منصب  صاحب 
نسازد،  مطرح  را  خود  عقاید  اتهام،  مظان 
صورت  به  را  خود  دیدگاه های  تدریج  به 
چون  و  می کشاند  تجربه  عرصۀ  به  پنهان 
نشده  داده  به وی  آزمون  و  تردید  فرصت 
نیز  عقاید  آن  ضعف  و  قوت  نقاط  است، 
ناشناخته باقی می ماند. لذا از یک سو عقاید 
غیرصاحب منصبان در سکوت می ماند و از 
روز  به  روز  سیاست  جریان  دیگر،  سوی 

ضعیف تر و منحط تر می شود. 
میل در فرهنگ سیاسی خود، تأکید مفرطی 
مسایل  تمامی  و  دارد  آزادی  مفهوم  بر 
اساسی و اصول جامعۀ مدنی را در ارتباط 
با آن می داند، به خصوص تأکید زیاد وی 
انحطاط و تضعیف  باعث  بر آزادی فردی 
جامعه می گردد، چرا که وی تعریف کامل 
و منطقی از آزادی ارایه نمی دهد. از طرف 
دیگر، صرف ابزار عقیده در جامعه از سوی 
نیست،  کافی  برای رشد جامعه  شهروندان 
بلکه تحلیل و گزینش عقیده و رویکرد بهتر 
گرفتن  قوت  باعث  آن،  ساختن  عملی  و 

فرهنگ سیاسی است. 
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میرجالل الدین كزازی 

عطار سخنور و اندیشمندی فراخ اندیشه و پُرسخن بوده 
است و یادگارهای بسیاری از خود برجای نهاده است. 
اما بسیاری از آن ها گمان آمیز است و نمی توان استوار بر 
آن بود که سرودۀ عطار است. تنها اندکی از آن ها، بی هیچ 
گمان و گفت وگو، از این پیر نهان گراست. در میانۀ این 
نیست،  عطار  به  آن ها  بازخوانی  در  گمانی  که  یادگارها 
شمار  به  او  شاهکار  را  »منطق الطیر«  داستان  می توانیم 
بیاوریم. شناخته ترین رازنامۀ عطار نیز همین سرودۀ بلند 

است.
کسانی به درستی »منطق الطیر« را حماسۀ عرفان پارسی 
نامیده اند. این نام گذاری به تنهایی ارج و ارزش بنیادین 
این منظومه را بر ما آشکار می دارد. به راستی هم ادب 
نهان گرایانۀ پارس و فرهنگ درویشی آن، از نگاهی بسیار 
فراخ، دنبالۀ ادب و فرهنگ پهلوانی است. این پیوند را 
ما حتا در پیکره و پوسته و زبان رازنامه ها نیز می بینیم. از 
این دید هم رازنامه های فارسی را می توان با رزم نامه های 
آویز  از ستیز و  نیز سخن  رازنامه ها  این  آن سنجید. در 
و بستن و کشتن است. اگر »منطق الطیر« را بخوانید، آن 
شور و شرار و آن تکاپوی همواره، که ویژۀ هر شاهکار 
رزمی است، در این داستان نهان گرایانه نیز نمودی آشکار 

دارد.
هدهد، راهبر و نماد رهنمونی و پیری است

صدها مرغ در بند دام هستند و به دانه دل خوش اند. آن ها 
مرغان  این  از  اندکی  اما  افتاده اند.  دام  در  دانه،  پاس  به 
دام  آن ها  می رسند.  آغازین  آگاهی  به  دام،  در  دانه چین 
را درمی یابند و می دانند که بندی هستند و گرفتار. پس 
می کوشند بند را بگسلند و به رهایی برسند. برای رهایی 
بازپسین و رسیدن به آرامش و آشتی، نیاز به راهنمون و 
پیری دارند. چرا که تا ستیز با »تن« و »من« به پایان نرسد، 
آرامش و آشتی پدید نخواهد آمد و درد، درمان نخواهد 
زمانی  تنها  درمان  و  آشتی  آن  که  می دانند  مرغان  شد. 
راه  برسند.  سیمرغ  و  قاف  به  که  آمد  خواهد  دست  به 
آن ها دشوار و تاریک است و بی راهبر نمی توان پیمود. 
پس راهبری می جویند. راهبر آنان هدهد است که نماد 

رهنمونی و پیری است.
هدهد، پیک و پیغام آور است. می توان آن را با سروش 
سنجید. مرغان، هدهد را می یابند و به راهبری برمی گزینند. 
صدها مرغ به راهنمونی هدهد، گشت وگذاری تب آلوده 
به قاف و سیمرغ برسند. می دانیم  تا مگر  را می آغازند، 
که یکی از بُن مایه های ناگزیر در خداجویی که سرانجام 
می باید به خداخویی راه ببرد، گشت وگذار و پویه است. 
اندک  مرغان،  می آغازند.  را  گرامی  این گلگشت  مرغان 
چونان  عطار  می زنند.  تن  هدهد  با  همراهی  از  اندک، 
باریک بین،  جامعه شناسی  و  موشکاف  روان شناسی 
گونه های آدمیان را آسیب شناسانه و یک به یک، فراپیش 
رهروان  کدامین  که  بدارد  روشن  ما  بر  تا  می نهد؛  ما 

می توانند راه به فرجام ببرند.
کار،  در  پایداری  و  نستوهی  سایۀ  در  را  راه  مرغان، 
سخن  به  یا  می رسند.  سیمرغ  آستانۀ  به  و  می پیمایند 
دیگر، به هفت وادی و هفت شهر عشق. آن وادی ها این 
گونه اند: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و 
فنا. این زینه )مرحله( با طلب آغاز می شود و با فنا پایان 

می گیرد.
پیشگاه سیمرغ و راه شگفت انگیز خداجویی 

یکی از مرغان، بلبل است. بلبل به چندوچون با هدهد 
می نشیند و می گوید که مرد این راه نیستم. پی در پی بهانه 
می آورد. می دانیم که انبانۀ بهانه بسیار فراخ است. کیست 
برون نگر  زیباپرستان  نماد  بلبل  بیاورد؟  بهانه  نتواند  که 
است. طوطی نیز که خود را خضِر مرغان می نامد، نماد 
در  نابرآوردنی  و  دراز  و  دور  آرزوهای  که  است  کسی 
در  که  است  نماد کسی  می پرورد. طوطی  و  می پزد  سر 
تیره گی، آب زنده گانی را می جوید؛ بی آن که به روشنایی 

درون رسیده باشد.

کسانی  نماد  او  مرغانم.  جبرییل  من  می گوید  طاووس 
به کامه های بهشت خوش کرده اند. مردان  است که دل 
سود و سودا هستند. طاووس می گوید من مرغی بهشتی 
او  بهشت  که  نمی داند  اما  رانده اند.  آن جا  از  مرا  بوده ام. 
که  است  کسانی  نماد  )مرغابی(  بط  اوست.  خود  در 
در  همواره  چون  آیینی اند.  رفتارهای  پای بند  سخت 
شست وشوست. آن چنان دل به پوسته خوش کرده است 

که مغز را از یاد بُرده است.
نماد  همای  است.  گوهرگرایان  و  زرپرستان  نماد  کبک 
کار  در  را  زنده گانی شان  که  کسانی  است؛  فرازجویان 
بلندپایه گی و شهریاری و فرمانروایی می کنند. باز، نماد 
کسانی است که به فرمانروایان و شهریاران و کانون های 

برتری و چیره گی بیرونی می پیوندند. 
به قاف قربت و  از مرغان سرانجام  اندکی  به هر روی، 
پویۀ  این  بهانۀ  به  عطار  می برند.  راه  سیمرغ  پیشگاه  به 
شگرف پایدار، آسیب شناسانه، دشواری ها و تنگناهای راه 
خداجویی و خداخویی را یک به یک بررسی کرده است.

گذر مرغان »منطق الطیر« از هفت وادی عشق
کار،  در  پایداری  و  نستوهی  سایۀ  در  را،  راه  مرغان، 
می پیمایند و به آستانۀ سیمرغ می رسند. یا به سخن دیگر، 
به هفت وادی و هفت شهر عشق. آن وادی ها این گونه اند: 
طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فنا. این 
زینه )مرحله( با طلب آغاز می شود و با فنا پایان می گیرد. 
این هفت آزمون که رهروان باید از آن ها بگذرند، از دید 
مهریان  دشوار  آزمون  هفت  از  که  است  یادگاری  من، 
کهن به یادگار مانده است. هفت زینۀ مهریان چنین بوده 
است: شیر، کاغ، نامزد، شیر شاهین، پارسی، خورشید، 
پدر. این زینه ها با هفت شهر درویشان پیوند آشکار دارد. 
این دو می افتد. یعنی  میانۀ  آیینی دیگر در  هفت آزمون 
هفت خوان پهلوانان در رزم نامه. هفت خوانی که رستم 

از آن گذشت و به پیروی از او، اسفندیار.

به هر روی، مرغان از هفت وادی می گذرند و به پیشگاه 
در  که  آن جاست  بزرگ  شگفتی  می برند.  راه  سیمرغ 
سیمرغ می نگرند و خود را می بینند؛ و در خود می نگرند 
و سیمرغ را می بینند. در فرجام آن پویه، سرانجام به خود 
بازمی گردند. سیمرغ، سی مرغ است و سی مرغ، سیمرغ. 
آن چه این دو را از هم جدا می دارد، آهنگ گفت است. 
باختند؛  رنگ  و  رسیدند  فنا  به  سیمرغ  در  مرغ  آن سی 

چون از »من« خود رستند. »من« در »او« ناپدید شد.
پیر عطار، ابوسعید بوده است

را  درویشی  رازهای  از  یکی  که  گفت  بتوانم  شاید 
می خواهم بگشایم. سخن از پیوند بوسعید با عطار است. 
بوسعید مهنه، خورشید خاوران، پیری بود شوریده جان، 
گرم رو، بزم نشین، به دور از هرگونه دژمی و ناخرمی. اگر 
»اسرارالتوحید«، کتابی را که نوادۀ او، محمد منور، دربارۀ 
بوسعید نوشته است، بخوانید، آشکارا می بینید که این پیر 

بزرگ تا چه پایه فراخ نگر و آزاداندیش بوده است. 
بی گمان  است.  بوده  بوسعید  عطار،  پیر  که  برآنم  من 
زیرا  خردآشوب.  و  شگفت  و  شگرف  است  سخنی 
صد  نبوده اند.  هم زمان  یک دیگر  با  بوسعید  و  عطار  که 
سالی در میانۀ درگذشت بوسعید و زادن عطار، جدایی 
زمانی هست. بوسعید در 440 درگذشته است و عطار، 
به گمان، در 540  زاده شده است. سده یی میان این دو 
بزرگ جدایی هست. پس چه گونه می توان بر آن بود که 

پیر رازآموز عطار، بوسعید است؟ این   همان رازی است 
که می خواهم بگشایم.

در آیین های درویشی و دبستان های راز، در آن چه من آن 
را »نهان گرایی« می نامم، پیری، کارکردی ناگزیر و بنیادین 
بُرد.  پیر، راه به جایی نمی تواند  دارد. رهرو بی راهنمای 
این سخن، بار ها در سروده های سخنوران درویش کیش، 

گفته شده است. 
عطار، بوسعید را بسیار گرامی می دارد. حتا بیش از دیگر 
پیران درویش. هم در غزل ها و چامه های خود و هم در 
»تذکرۀ االولیا«ی خویش. نمونه را در فرجام غزلی گفته 
است: »عطار در بقای حق و در فنای خود/ چون بوسعید 
بر ترین  که  می گوید  آشکارا  عطار  مهینه یی«.  نیابی  مهنه 
پیر و دست گیر، بوسعید مهنه است. مهنه  و بزرگ ترین 
شهری بوده است در خراسان و ناحیۀ طابران. یا در غزلی 
دانسته  بوسعید  جام  جرعه خوار  را  خود  هم چنان  دیگر 
است: »تا داده اند بویی عطار را از این می / عمرش دراز تر 
شد عیش اش لذیذ آمد؛ شد مست مغز جانم از بوی باده 

زیرا/ جام محبت تو با بوسعید آمد«.
عطار در چامه یی همه سوز و شور، آشکارا تر و استوار تر از 
پیوند خویش با عطار سخن گفته است. چامه یی بلند که 
به گونه یی در آن سرگذشت مینوی و درونی نهان گرایانۀ 
خود را بازگفته است. در پایان چامه هم پیش گویانه هایی 
از آن چه در روزگاران سپسین روی خواهد داد، یاد کرده 
است. اما تنها آن بخش از چامه را می خوانم که در این 
گفتار به کار ما می آید. در این بیت ها، عطار بوسعید را پیر 
و آموزگار مینوی خویش می داند: »چون پری گوشه یی 
گرفته ام از آنک/ مردم از دیده گان همی یابم؛ تا گل دل ز 
خاوران بشکفت/ همه دل بوستان همی یابم؛ طرفه خاری 
که عشق خود گل اوست/ در ره خاوران همی یابم؛ از دم 

بوسعید می دانم/ دولتی کاین زمان همی یابم«.
است؟  توانگری  چیست؟  دولت  و  بخت یابی  این 
بلندپایه گی است؟ نه؛ دولت درویشی و عشق و نیستی 
دولتی  چنین  به  که  است  بوسعید  دم  از  عطار،  است. 
هر  به  او  مددهای  »از  می گوید:  باز  عطار  است.  رسیده 
نفسی/ دولت ناگهان همی یابم«. دولت ناگهان که عطار 
)ترکیبی(  آمیغی  می یابد،  بوسعید  نفس  و  دم  از  را  آن 
دولت  چون  ناگهان؟  چرا  اما  است.  رازگشای  و  نغز 
نیست.  رهرو  به  بازبسته  و  است  عشق  دولت  ناگهان، 
دستاورد رنج و تاش و خواست اوست. آمدنی است، 
نه آموختنی. کسی به ناگاه درمی یابد، که شیفته و دل از 

او ربوده شده باشد.
 »ماه پیران« و »هور پیران« در ادب نهان گرایانه

در جهان بینی درویشی، پیران در دو گونه و گروه جای 

می گیرند. یکی پیران بازبسته به زمان و جای است. گروه 
گفته اند:  که  آن چنان  یا  می نامم؛  پیران«  »ماه  را  نخست 
»اولیای قمریه«. اگر پیرو بخواهد از ماه پیر بهره ببرد، باید 

دیدار و گفتار او را دریابد.
اما گونه یی دیگر از پیران، که شمارشان بسیار کمتر است، 
آنانی هستند که من »هور پیران« می نامم؛ یا همان: »اولیای 
شمسیه«. دلیل این نام گذاری روشن است: ماه پرتو خود 
را از خورشید می ستاند. اگر خورشید نباشد، ماه تیره و 
خاموش خواهد شد. پس ماه پیر اگر دست گیر است و 
در  پیر  با هور  که  آن جاست  از  دارد،  پیرو  برای  سودی 
پیوند است. رهرو آنگاه زنده، برازنده، توانمند و بندگسل 
خواهد شد که سرانجام بتواند از ماه پیر بگذرد و به هور 
به تن زنده  پیران  پیوند بگیرد. هور  آنان  با  پیر برسد و 

نیستند، اما به دم زنده اند. 
این همه گفته شد که این راز گشوده شود که چرا عطار، 
که یک سده پس از بوسعید چشم به دیدار جهان گشوده 
بهره  بوسعید  از  پرمایه گی  و  پخته گی  سالیان  در  است، 
از  پس  سده  یک  به  نزدیک  که  او  چرا  و  است؛  گرفته 
بوسعید می زیسته، خود را پیرو و سرسپردۀ آن پیر هژیر 

و فرخنده ویر و خورشید خاوران، می نامد و می خواند.

مرغان 
الطیر« »منطق 

به  و  هستند  دام  بند  در  مرغ  صدها 
دانه دل خوش اند. آن ها به پاس دانه، 
این  از  اندکی  اما  افتاده اند.  دام  در 
آگاهی  به  دام،  در  دانه چین  مرغان 
و  بندی هستند  که  می دانند  و  درمی یابند  را  دام  آن ها  می رسند.  آغازین 
رهایی  برای  برسند.  رهایی  به  و  بگسلند  را  بند  می کوشند  پس  گرفتار. 
بازپسین و رسیدن به آرامش و آشتی، نیاز به راهنمون و پیری دارند

ACKU
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هارون مجیدی
نشسـت  در  نظامـی  عالـی  آموزش هـای  قانـون 
دیـروز )دوشـنبه، 10جـوزا( مجلس نماینـده گان با 

اکثریـت آرا تصویـب شـد.
قانـون آموزش هـای عالـی نظامـی هفتـۀ گذشـته 
ارایـه شـد  بـه مجلـس عمومـی  بـرای تصویـب 
بـود، اما به خاطـر مخالفت بـا واژه های دانشـگاه و 
دانشـکده به نشسـت دیروزی معطل گذاشـته شد.
مـادۀ سـوم ایـن قانـون تأکیـد می کند کـه به منظور 
حفظ وحدت ملی، واژه های دانشـگاه و دانشـکده، 
معـادل واژه هـای پوهنتـون و پوهنـزی اسـت. این 
مـاده تنهـا مـورد اختافـی قانون تحصیـات عالی 
نظامـی بـود کـه در نهایـت بـا اکثریت قاطـع و 17 

کارت سـرخ تصویب شـد. 
مجلـس نماینده گان افغانسـتان دیـروز روز پُرکاری 
داشـت و ضمـن تصویـب قانون تحصیـات عالی 
نظامـی، قانـون اسـتفاده از پرچـم و سـرود ملـی و 
منشـور »جـی هشـت« و توافق نامـۀ حفـظ حـق 
کاپـی، حـق مولفـان و مخترعـان و هنرمنـدان و...، 

را نیـز بـه تصویب رسـاند.
بـا  نظامـی  عالـی  آموزش هـای  قانـون  تصویـب 

شـد. روبـه رو  شـهروندان  بی پیشـینۀ  اسـتقبال 
احمـد بهزاد، عضـو مجلس نماینـده گان در صفحۀ 
فیسـبوکش نوشـته اسـت کـه عدالـت، برابـری و 

رواداری تحقـق یافتنـی اسـت؛ تردیـد نکنید.
پـس  انجـام  سـر  این کـه  بیـان  بـا  بهـزاد  آقـای 
و  مباحثـه  اسـتدالل،  مقاومـت،  سـال  چندیـن  از 

مشـاجره سـرانجام داعیـه هم نشـینی »دانشـگاه و 
پوهنتـون« »دانشـکده و پوهنـزی« تحقـق یافـت، 
گفتـه اسـت: ایـن رویکـرد عدالت محـور را کـه بر 
پایـۀ برابـری و رواداری اسـتوار اسـت، بـه تمـام 
هموطنـان خـود اعـم از تـرک و تاجیـک، هـزاره 
و پشـتون، بلـوچ و نورسـتانی، تبریک و شـادباش 
می گویـم. تنها بـا رعایت اصـل رواداری و انصاف 
اسـت کـه می توانیـم بـه سـعادت و بهـروزی ایـن 

ملـک و ملـت دل بندیـم.
به گفتـۀ ایـن عضـو مجلـس: تأمیـن این خواسـت 
ثابـت می سـازد کـه عدالـت، برابـری و رواداری 
به مثابـۀ ارزش های جهان شـمول انسـانی بر سـتم، 
تبعیـض، نابرابـری و ناروایـی پیـروز خواهد شـد.
همچنـان، نیلوفـر ابراهیمـی عضـو دیگـر مجلـس 
قانـون  تصویـب  خوانـدن  سـتودنی  ضمـن 
آموزش هـای عالـی نظامـی گفتـه اسـت، ایـن کار 
زبان هـای رسـمی  در جهـت هم پذیـری  اقدامـی 

می باشـد. کشـور 
به گفتـۀ ایـن عضـو مجلـس، درج واژۀ »دانشـگاه 
و  برداشـت ها  بنابـر  مدتـی  از  کـه  »دانشـکده«  و 
پندارهـای سـلیقه یی بعضـی از افـراد بـه بُن بسـت 
بـا  و  خردمندانـه  اقـدام  بـا  بـود،  گرفتـه  قـرار 
هم پذیـری اعضـای مجلـس نماینده گان افغانسـتان 

بـه پایـان انجامیـد.
شـمار زیـادی از شـهروندان و کاربران شـبکه های 
اجتماعـی ایـن کار مجلس را راه رسـیدن به همدلی 
گفتـه و بیـان داشـتند کـه راهی جـز هم دگرپذیری 

نداریم.
شـبکۀ  کاربـران  از  یکـی  فـرارودی،  هوشـمند 
اجتماعـی فیسـبوک نوشـته اسـت: تصویـب قانون 
واژه هـای  حفـظ  بـا  نظامـی  عالـی  تحصیـات 
دانشـگاه و دانشـکده در پهلوی واژه هـای پوهنتون 
و پوهنحـی از سـوی مجلـس نماینـده گان، اقـدام 
سـتودنی و نویدبخـش همدلـی و هم دیگرپذیـری 
در میـان اقـوام و ملیت هـای با هم برادر در کشـور 

. است.
به گفتـۀ ایـن کاربـر، تقابـل و ایسـتاده گی در برابـر 
واژه هـای چون دانشـگاه و دانشـکده هیچ گونه پایه 

و مایـۀ علمـی، منطقـی و حتا اخاقی نداشـت..
او نوشـته اسـت: مخالفت در برابر زبـان و فرهنگ 
فارسـی، بیان گـر کودنـی، حقـارت و عقب مانـی و 
عقیم بـودن ذهنی سـت. دون صفتـی و کودنی دلیلی 
برابـر موالنـا و  امـروز، در  نـدارد کـه در جهـان 
بوعلی سـینا و سـنایی و سـعدی و حافظ... بیستیم. 
کاربر دیگری نوشـته اسـت که پذیرش دانشـگاه و 
دانشـکده از سـوی اکثریت مجلس نماینده گان گام 

بلنـدی در عرصه هم دیگرپذیری اسـت. 
اختـاف شـماری از اعضـای مجلـس روی واژۀ 
دانشـگاه و دانشـکده سبب شـده تا بعد از گذشت 
چنـد سـال قانـون آموزش هـای عالـی عالـی بـه 
تصویـب نرسـد. باورها بر این اسـت کـه تصویب 
بـرای  را  راه  نظامـی،  عالـی  آموزش هـای  قانـون 
کـرده  بـاز  عالـی  آموزش هـای  قانـون  تصویـب 

. ست ا

www.mandegardaily.com

قلعة زال 
تنها ولسوالی بی سرک کندز

لشکرکشی 
طالبان در هلمند

شورای والیتی هلمند هشدار داد که در صورت عدم رسیدن 
پشتیبانی هوایی و نیروی کمکی و تجهیزات تا 4۸ ساعت 

دیگر شهر لشکرگاه سقوط خواهد کرد.
 کریم اتل رییس شورای والیتی هلمند در نشست خبری 
به طور  باید  لشکرگاه، حکومت  مناطق  برای حفظ  گفت: 

سریع توجه جدی کند.
رییس شورای والیتی هلمند می گوید، بر بنیاد آمارهای آنان 
تاحال  طالبان  و  شده  زخمی  و  کشته  پولیس   9۲ حال  تا 
گرشک،  ولسوالی های  در  امنیتی  نیروهای  پاسگاه   1۲ به 
نادعلی، مارجه و کندک شاهراه این والیت تسلط یافته اند.

طالبان  که  بود  گفته  هلمند  والی  سخنگوی  زواک  عمر 
هلمند  مناطق مختلف والیت  به  را  حمات گروهی خود 

آغاز کرده اند.
به گفته زواک، در حال حاضر درگیری میان نیروهای امنیتی 
با طالبان در پایگاه های نظامی ولسوالی های ناد علی و نهر 

سراج والیت هلمند ادامه دارد.
به  طالبان  حمله  اثر  در  که  کردند  اعام  مقامات  از  برخی 
پاسگاههای امنیتی در هلمند حدود 1۸ تن کشته و 15 تن 

دیگر زخمی شدند.
نتیجه  در  اند  توانسته   طالبان  افزود:  زواک  عمر  ادامه  در 
حمات خود سه پاسگاه نیروهای پولیس را در ولسوالی های 

مذکور به تصرف خود در آورد.
حمله به گرشک 

 4 و  کرده  حمله  گرشک  ولسولی  به  گذشته  شب  طالبان 
پاسگاه نیروهای پولیس این ولسوالی را هدف قرار دادند. 
میان  درگیری  نتیجۀ  در  که  می گویند  امنیتی  مسؤوالن 
تن   11 و  کشته  شده  پولیس   6 طالبان  و  امنیتی  نیروهای 
دیگر از آنان زخم برداشته اند. تاحال جزییات دربارۀ تلفات 

طالبان در دست نیست.
خبر  این  بیان  با  گرشک  پولیس  فرمانده  محمداسمائیل، 
می گوید که این درگیری برای شش ساعت ادامه داشت و 
اکنون وضعیت به حالت عادی برگشته و نیروهای امنیتی در 

ساحه جابه جا شده اند.

حکومت افغانستان ادعای اخیر وزیر دفاع 
پاکستان را که گفته بود؛ »طالبان پاکستان 
در افغانستان در یک مکان امن زندهگی 
پاکستان  علیه  هند  کمک  به  و   می کنند 
عمل می کنند« را به شدت رد کرده و گفته 
با  جنگ  حال  در  خود  افغانستان  است 

تروریسم است.
گفته  پاکستان  دفاع  وزیر  آصف  خواجه 
بود: » قدرت های بین المللی مایل نیستند 
که عملیاتی را در مناطق افغانستان جایی که 
به شمول  پاکستان  در آن تحریک طالبان 
رهبر این گروه ما فضل اهلل به کمک هند، 
برای بی ثبات سازی پاکستان دسیسه هایی 

را طرح می کنند، انجام دهند«.
دفاع  وزیر  اظهارات  این  به  پاسخ  در 
پاکستان دواخان مینه پال معاون سخنگوی 
»افغانستان  است:  گفته  جمهور  رییس 
اکنون در حال مبارزه با تروریسم است و 
تروریسم خوب و بد ندارد، افغانستان به 
هیچ دلیلی از تروریستان حمایت نمی کند 
جنگ  اعام  تروریستان ها  با  عمًا  و 

کرده ایم«.
به  نسبت  پاکستان  وزیردفاع  همچنان 
حمله هواپیمای بی سرنشین امریکایی که 
افغانستان  در آن ما منصور رهبر طالبان 
که  درحالی  آن   بلوچستان  ایالت  در 
 « است  گفته  داشته؛  پاکستانی  پاسپورت 
این حمله سیاست خارجی کشور را بدنام 
نکرده است و بلکه پیامده آن این است که 
روند صلح را در افغانستان متاثر می سازد«.
ادعا  پاکستان  مقام های  نیز  این  از  پیش 
کرده بود که ما فضل اهلل از رهبران طالبان 

پاکستان در افغانستان زندهگی می کنند.
ادعای  این  افغانستان  دولت  تاکنون  اما 
پاکستان را رد کرده و  و گفته هیچ گونه 
وجود  پاکستان  ادعای  مورد  در  ثبوتی 
رهبر  دو  شدن  کشته  که  حالی  در  ندارد 
فعالیت  و  کشور  آن  قلمرو  در  طالبان 
شورای رهبری طالبان در کویته و فعالیت 
آن  در  آنها  گرایی  افراط  تربیه  مدارس 
حمایت  ثبوت  از  روشن  موارد  کشور، 

پاکستان از طالبان می باشند.

حكومت افغانستان: 

تروريسم خوب و بد ندارد

قلعـۀ  ولسـوالی  باشـنده گان  از  شـماری 
بـه  بی توجهـی حکومـت  از  کنـدز،  زال 
ایـن ولسـوالی انتقـاد کـرده و می گوینـد 
تمامـی  جاده هـای  حکومـت  کـه 
ولسـوالی های کنـدز را بـه اسـتثنای جادۀ 
قلعـۀ زال قیرریـزی کرده اسـت. بـه گفتۀ 
آنـان، بـه دلیـل خرابـی ایـن جـاده، مردم 
از مسـیر دشـت به شـهر کنـدز رفت وآمد 

می کننـد.
باشـنده گان قلعـۀ زال می گوینـد، خرابـی 
روستانشـینان  کـه  شـده  سـبب  جـاده 
بـا  بـه شـفاخانه  بیماران شـان  انتقـال  در 

شـوند. روبـه رو  جـدی  مشـکاتی 
جـادۀ اصلـی این ولسـوالی حـدود ۸ ماه 
پیـش، از سـوی یـک شـرکت خصوصی 
جغل انـدازی شـده بـود،؛ امـا محبوب اهلل 
ابـراز  بـا  زال،  قلعـۀ  ولسـوال  سـعیدی 
نارضایتـی از کار ایـن شـرکت می گویـد، 
جغل انـدازی ایـن جـاده بی کیفیـت  بود و 
پیـش از آن کـه مردم از آن اسـتفاده کنند، 

کامـًا تخریب شـد.  
شـورای والیتـی کنـدز وجـود فسـاد در 
کار جغل انـدازی جـادۀ قلعـۀ زال تا مرکز 
ایـن والیـت را علـت خرابـی زودهنـگام 

ایـن جـاده می دانـد.

اسـداهلل سـادات، عضـو شـورای والیتـی 
کنـدز می گویـد، بـه علـت بی کیفیت بودن 
مـواد اسـتفاده شـده در جـادۀ قلعـۀ زال، 

کار آن از سـوی این شـورا متوقف شـده 
ایـن شـورا در  آن کـه  بـدون  امـا  بـود، 
جریـان باشـد، کار جغل انـدازی دوبـاره 

شـد. آغاز 
برهان الدیـن شـینواری رییـس فواید عامۀ 
جغل انـدازی  کار  در  مشـکات  کنـدز، 
می گویـد،  و  پذیرفتـه  را  جـاده  ایـن 
فهرسـت  در  زال  قلعـۀ  قیرریـزی جـادۀ 
برنامه هـای وزارت فوایـد عامـه و بانـک 
جهانـی اسـت، امـا ناامنی سـبب شـده تا 
کار آن متوقـف شـود. او وجود فسـاد در 

ایـن پـروژه را رد می کنـد.
کنـدز،  عامـۀ  فوایـد  رییـس  گفتـۀ  بـه 
ولسـوالی قلعـۀ زال پیـش از ایـن هیـچ 

جاده یـی نداشـت، امـا در حـال حاضر به 
گونـۀ مقدماتـی، جـاده، پـل و پلچک هـا 

در آن سـاخته شـده اسـت.
در همیـن حـال، او از پـروژۀ قیرریـزی 
جـادۀ 44 کیلومتـری دیگـر در قلعـۀ زال 
خبـر می دهـد کـه کار آن از سـوی بانـک 
جهانـی روی دسـت گرفتـه شـده، امـا به 

علـت ناامنـی، بـه تأخیـر افتاده اسـت
از ولسـوالی های شمال شـرقی  قلعـۀ زال 
کنـدز اسـت کـه یک صدوپنجاه هـزار نفر 
جمعیت دارد. بیشـتر مردم این ولسـوالی، 
بـه کشـاورزی و تولیـد صنایع دسـتی، از 

جملـه قالیـن مشـغول اند.

دانشگاه و دانشکده تصویب شد
»راهی جز هم دگرپذیری نداریم«

ACKU
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ورزش

وزیر خارجۀ ترکیه بار دیگر هشدار داد که اگر شهروندان ترکیه اجازۀ 
قرارداد  نیز  انکارا  باشند،  نداشته  را  اروپا  اتحادیۀ  به  ویزا  بدون  سفر 

مربوط به کاهش ورود مهاجران به اروپا را لغو خواهد کرد.
مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجۀ ترکیه در سخنانی تأکید کرد: این 
برای انکارا غیرممکن است که قوانین مقابله با تروریسم را آن طور که 
بروکسل درخواست کرده است، تغییر دهد تا در مقابل اتحادیۀ اروپا 
نیز دست رسی به منطقۀ شینگن و سفر بدون ویزا را برای شهروندان 

ترکیه فراهم کند.
انکارا  بروکسل و  ترکیه در شرایطی است که  اظهارات وزیر خارجه 

اختاف نظر جدی بر سر تغییر قوانین مبارزه با تروریسم دارند.
چاوش اوغلو گفت: ما به آن ها گفته ایم که »شما را تهدید نمی کنیم، 
ولی یک واقعیت وجود دارد. ما دو قرارداد با شما امضا کرده ایم و هر 

دو قرارداد با یک دیگر در ارتباط است.
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه نیز هفتۀ گذشته اتحادیۀ اروپا 
را با تهدیدات مشابهی خطاب قرار داده بود. وزیر خارجۀ ترکیه افزود: 
ترکیه از تدابیر قانونی در صورت نیاز برای لغو قرارداد با اروپا استفاده 

می کند.
نگرانی های زیادی وجود دارد که شهروندان ترکیه تا پایان جون قادر 
نخواهند بود تا به رژیم سفر بدون ویزا به اتحادیۀ اروپا دست یابند 

و این مسأله آیندۀ قرارداد مهاجرت را با خطر جدی روبه رو می کند.
چاوش اوغلو در ادامه ضمن انتقاد از فشار اتحادیۀ اروپا برای تغییر 
تعریفی صحبت  از چه  ترکیه، گفت: شما  تروریسم  با  مبارزه  قوانین 
می کنید؟ هر کشوری در اروپا تعریف متفاوتی از تروریسم دارد. ترکیه 
در  است.  مبارزه  در حال  تروریستی  از یک گروه  بیش  با  اکنون  هم 
تغییر  با تروریسم را  قانون مبارزه  چنین شرایطی غیرممکن است که 

دهیم.
کارشناسی  سطح  در  مذاکراتی  آینده،  روزهای  طی  داشت:  اظهار  او 
احتماالً  آن  از  پس  و  شد  خواهد  برگزار  اروپا  اتحادیۀ  و  ترکیه  بین 
یک نشست بین رهبران شامل اردوغان، آنگا مرکل صدر اعظم آلمان 
نهایی  را  قرارداد  ما  می شود.  برگزار  اروپایی  ارشد  مقام های  سایر  و 
می کنیم و تا پیش از نشست شورای اروپا در 7 و ۸ جوالی آن را آماده 

خواهیم کرد.
وی گفت: چه چیزی برای نگرانی دربارۀ دولت جدید ترکیه وجود 
دارد؟ همه بر سر اصاحات اتفاق نظر دارند. اصاح قانون اساسی و 

اصاح نهادها به خصوص دستگاه قضایی.

به دنبال افزایش تنش بین امریکا و چین بر سر مناطق مورد مناقشۀ در دریای 
جنوبی چین، پکن قصد دارد تا زیردریایی های هسته یی را برای نخستین بار 

در تاریخ به اقیانوس آرام بفرستد.
امریکا و چین بر سر مناطق مورد اختاف در  در حالی که تنش در روابط 
دریای جنوبی چین، به شدت رو به افزایش است، پکن در نظر دارد تا برای 
به  گشت زنی  برای  را  خود  هسته یی  زیردریایی های  تاریخ،  در  نخستین بار 

اقیانوس آرام اعزام کند.
این اخبار نخستین بار زمانی فاش شد که روزنامۀ گاردین اعام کرد که پکن 
در نظر دارد تا نخستین گشت زنی بازدارنده هسته یی در اقیانوس آرام را انجام 
دهد. این روزنامه به نقل از منابع ناشناس نظامی چین افزود: این گشت زنی ها 
امریکا  تسلیحاتی  سامانه های  برابر  در  چین  امنیت  تأمین  برای  ابزاری  تنها 

خواهد بود.
اعام  را  اخبار  این  نادرستی  یا  درستی  هنوز  چینی  مقام های  که  حالی  در 
نکرده اند، روزنامه مردم چاپ پکن با انتشار مطلبی به این گمانه زنی ها دامن 

زده است.
مهمی  نقش  هسته یی  بازدارنده  گشت زنی  که  می دهد  نشان  گزارش  این 
ظاهراً  گذشته،  در  دارد.  امریکا  به  چین  اتمی  قابلیت های  نشان دادن  برای 
سیاست مداران امریکایی از قابلیت های هسته یی چین، چشم پوشی کرده اند. به 
عنوان مثال، در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ۲01۲ 
میادی، هرمن کاین یکی از نامزدهای انتخابات گفت که او اصًا نمی دانسته 

است که چین یک قدرت هسته یی است.
این روزنامه چینی افزود: در حالی که تنش بین امریکا و چین رو به افزایش 
است، این مسأله برای چین الزم است تا قابلیت های هسته یی خود را تقویت 
کند. این مسأله به برقراری تعادل در منطقۀ آسیا اقیانوسیه کمک خواهد کرد و 

تمایل امریکا را برای دست یابی به صلح با چین، افزایش می دهد.
چین در توسعۀ فناوری های هسته یی در زمینۀ شلیک موشک هم از زیر آب 
و هم از زمین به موفقیت های بزرگی دست یافته است. تاریخ نشان می دهد 
که برقراری توازن قدرت بهترین تأثیر را در ایجاد صلح دارد. چین باید تعداد 
ساح های اتمی خود را افزایش دهد و قابلیت های خود را برای نابودکردن 
به شمار  ملی چین  امنیت  راهبرد  در  اصل  مهم ترین  این  دهد.  ارتقا  اهداف 

می رود.
پیش از این وزارت دفاع امریکا پیش بینی کرده بود که چین احتماالً نخستین 
گشت زنی بازدارنده هسته یی خود را در سال ۲016 میادی انجام خواهد داد.

ننگیالی عثمانی
اشاره: منصور یعقوبی ۲9 سال دارد و از والیت کابل است. او دانش آوختۀ 
اقتصاد نیز است. آقای یعقوبی 17 سال می شود که در کشور هالند زنده گی 
می کند و عضویت تیم ملی کیک بوکس آن کشور را نیز به دست آورده است. 
روزنامۀ ماندگار گفت وشنودی را با آقای یعقوبی ترتیب دیده است که اینک 

می خوانید:
ورزش را از کی و در کجا آغاز کرديد؟ 

از سن طفولیت رو به ورزش آوردم. برادرم بزرگم علی یعقوبی عضو تیم ملی 
کیک بوکس در افغانستان بود، من در همان زمان ورزش را آغاز کردم. وقتی 9 
ساله بودم همراه با فامیل ترک وطن کردیم و به مسکو پناهنده شدیم. تمرینات 
ابتدایی خود را در کشور مسکو به مدت دو سال ادامه دادم و برای دو سال 
در کشور مسکو تمرین کردم در آن زمان سن من خورد بود نمی توانستم که 
در مسابقات بین المللی اشتراک کنم از مسکو به هالند رهسپار شدیم فعا در 
کشور هالند در وزن خود قهرمان استم از سال ۲00۸ عضویت تیم ملی هالند 
لندن و  امریکا،  مالیزیا، هسپانیا، چاپان،  را کسب کردم در کشورهای هالند، 

فرانسه مسابقه کرده ام.
چه دست آوردهای تا به حال نصيب شده ايد؟

۳ کمربند دارم، یکی کمربند قهرمانی از کشور هالند که در وزن 6۳ کیلوگرام 
به دست آورده ام، ۲ کمربند دیگر یکی در بخش آماتور و دیگر آن پروفیشنل 
در سال ۲015 کسب کردم. در مجموع 4۳ مسابقه انجام داده ام که از جمله ۲۸ 

برد و 1۳ باخت و دو مساوی می باشد.
آيا مسابقات شما به نفع هالند است يا به نفع افغانستان؟ 

تمام مسابقات من به نفع کشورم افغانستان بوده است، چون در اوایل برای 
هالند  کشور  نفع  به  کنم  پیدا  راه  کشور  این  ورزشکاران  میان  بتوانم  این که 
مسابقه کردم، اما زمانی که عضویت تیم ملی را کسب کردم، برای شان گفتم که 
من یک افغانستانی هستم و به نفع کشور خود افغانستان مسابقه می کنم. از آن 

پس هرچه دست آورد دارم به نفع افغانستان است.
بزرگترين آرزوی شما در زنده گی ورزشی تان چيست؟ 

بزرگترین  این  است،  را  جهانی  کمربند  کسپ  من  بزرگ  آرزوی  یگانه 
دست آورد من برای کشورم خواهد بود. همچنان در آینده نیز برنامه دارم که 
به افغانستان برگردم و با تمام ورزشکاران و قهرمانان عزیز کشور خود آشنایی 

پیدا کنم و با آن ها یک جا به تمرین بپردازم.
قهرمان باید دارای کدام ویژه گی ها باشد تا الگویی گردد برای سایر جوانان؟ 

یک قهرمان باید دارای اخاق نیک و رفتار مناسب در جامعه باشد. هیچ گاه 
از ورزش خود استفادۀ سوء نکند، یعنی ورزش را وسیلۀ آزار و اذیت مردم 

تصور نکند، همیشه خدمت گار مردم باشد و احساس مسولیت داشته باشد.
يکی از خاطرات زنده گی تان را به خواننده گان در ميان بگذاريد؟ 

از کشور مهاجر می شدیم  ناشدنی دارم؛ یکی زمانی که  دو خاطرۀ فراموش 
و دوستان و فامیلم را در حین خدا حافظی می دیدم که گریه دارند غمگین 
دردآوردی  مجبوریت  چه  با  که  می آید  یادم  زمان  آن  در  هم  من  و  هستند 
حاضر شده بودم وطن را ترک کنم. دوم، وقتی با یک قهرمان هالندی که بسیار 
ورزشکار نام آور و قدرت مند آن کشور بود مسابقه داشتم و فکر می کردم 
افغانستانی ام صدایم  اما وقتی هم وطنان  نمی توانم در مقابلش مقامت کنم. 
می زدند و تشویقم می کردند نیروی نا مرئیی سراغم می آمد و انرژی می گرفتم 
و در نهایت از اثر همین تشویق ها و حمایت ها بود که در روند سوم حریقم را 

نک آوت کنم و این دو ماجرا را هیچ گاهی فراموش نمی کنم.
تقاضای شما از دولت چيست و چه پيامی برای جوانان افغانستان داريد؟ 
از حکومت می خواهم تا ما را تشویق معنوی کند، وقتی در مسابقه یی برنده 
می شویم، حداقل به صورت رسمی برای مان مبارک باد گفته شود تا انگیزۀ مان 
بلند برود. جوانان عزیز به هر ورزشی که عاقه دارند باید ورزش کنند، در 
زنده گی باید یک هدف مشخص داشته باشید، چون کشور ما نیاز به جوانان 

هدف مند دارد.

ُهشدار ترکیه نسبت به لغو قرارداد 

مهاجرت با اتحادیه اروپا

چین برای مقابله با امریکا 

در اقیانوس آرام آماده می شود

ورزشکار مهاجر افغانستان:

به حــمایت 
حکومت نیاز داریم

ثنا ساپی

خپل  له  پرېږدي  نه  ته  ښوونځي  لور  خپله  ورور  زما  که 

لور  یې  که  ځکه  کوي  غداري  او  خیانت  رسه  وطن 

ښوونځی ووايي، یوه       ډاکرته، ښوونکې، حقوقپوه، نرسه، 

قابله او لیکواله به يش خو که دی یې پرې نه ږدي ټول زیان به یې وطن 

ته رسېږي -- مانا په دغو پورتنیو مهارتونو سمبال وګړي به نلري. که وطن 

ورباندې ریښتیا ګران وي پر خپلو لوڼو او زامنو دې # تعلیم   وکړي چې 

هېواد یې له احتیاجۍ ووځي.

رویین رهنوش

حاال می توان آهسته آهسته به گذار از اولویت های تباری، 
تو  کسی  وقتی  کرد.  فکر  ملت شدن  بحث  و  هم پذیری 
را می پذیرد در حقیقت ارزشی ست که در طرف مقابل 
برای خودش رقم زده است. واژه های دانشگاه، دانشکده و از این دست 
تنها بهانه یی برای حفظ باور سنتی افرادی چون حامد کرزی و شکریه 
بارکزی مبنی بر گسترش هژمونی قومی و نگاه برتری طلبی طلبانۀ شان 
نسبت به دیگر باشنده گان این سرزمین بود. اما اکنون وقتی اشرف غنی 
در میان مقام های ارشد حکومتی واژۀ مهندس را به کار می برد و وقتی 
محتوایی با واژۀ دانش گاه در مجلس نماینده گان رأی می گیرد یا دیگر 
ملی و  منطق  تکلیف می کنند، می شود روی  تعیین  تنش برانگیز  موارد 
ملت شدن فکر کرد. هرچند این همۀ مشکل نه، بل تنها بخشی از مشکل 
است، اما باید خوش بینانه به عنوان کلیدی برای آینده به آن دید و در 

جای گاه نخستین گام ازش استفاده کرد.

رهبین خورشید

فرهنگ  از  حفاظت  مرکز  حکام،  شورای  نشست  سومین 
»ICH« ناملموس تهران

خرداد/جوزا   10 الی   ۸ ترسایی،   ۲016 می«   ۳0 الی   ۲۸«
1۳95 خورشیدی 

افغانستان،  ازبیکستان،  آذربایجان،  نماینده گان کشورهای  نشست،  این  در 
ارمنستان، ایران، تاجیکستان، پاکستان، قرغیزستان، قزاقستان، عراق، نمایندۀ 
یونسکو در تهران، معاون میراث فرهنگی، رییس )ICH( و شماری از سفرا 

و دیپلومات ای کشورای عضو شرکت کرده بودند.
موضوعات مهم مطرح در این نشست:

1-گزارش کار شش ماه گذشتۀ مرکز توسط آقای دکتور یداهلل پرمون؛
۲-پیشنهاد برنامۀ کاری شش ماه دوم ۲016 مرکز؛

از کشورهای  مرکز،  برای  کارشناسان  از  تن   ۳ استخدام  پیشنهاد  ۳-تایید 
عضو؛

4-تصویب بودجۀ پیشنهادی نیمۀ دوم سال ترسایی؛
5-تصویب برنامه های پیشنهادی؛

و موارد دیگر...
-اجرای برنامه های فرهنگی و موسیقی توسط هنرمندان ایران و افغانستان؛
آقای کبیر معصومی)استالفی( و گروه محلی او که از سال ها به این سو در 
ایرانی و  با اجرای آهنگ های زیبا، استقبال گرم دوستان  ایران مهاجراند، 
مهمانان را به همراه داشتند. )هماهنمگی این گروه را بنده خود انجام دادم.(
گفتنی است که من در نشست گذشتۀ شورای حکام عضویت افغانستان را 
به این مرکز اعام کردم و تا هنوز در همه برنامه های آن نسبت به هر کشور 
دیگر در همکاری قرار دارم. مگر دریغ که از حدود شش ماه تا هنوز هیچ 

اطمینانی از کابل دریافت نکرده ایم.
حتا در برنامۀ ۳ ماه پیش این مرکز، برای شرکت در یکی سیمینارها، غرفۀ 

نمایش عروسک های نوروزی را از امکانات شخصی فراهم کردم.
کشور   ۲4 از  بیشتر  میان  مرکز،  این  در  تا  می خواهم  کمک  خداوند  -از 

منطقه، پرچم افغانستان را همچنان برشانۀ خویش افراشته نگه دارم!

عزیزاهلل آریافر

وقت انزوای متعصبان و جدایی افکنان فرارسیده است
بیایید فصل ها را وصل کنیم و به پیشواز انسانیت بشتابیم!

و  ها  آب  مهار  وقتی  است،  آفرین  و شادی  بخش  لذت  چه 
کلیدهای انرژی و روشنایی مان در دست خودمان باشد. و با آن ها موات را 
احیا و زمین های تشنه ی مان را سیراب کنیم؛ خانه ها و جاده های مان را 

روشنایی بخشیم و چرخ کارخانه ها را به گردش درآوریم!
چه زیباست وقتی هیچ قانونی برای سخن گفتن قیدی نیاورد. و فرزندان مان 

به همه زبان های سرزمین خویش عشق بورزند؛
دانشگاه در جای پوهنتون بنشیند و پوهنتون در جای دانشگاه و با نمادها و 

واژه های مشترک یکدیگر آشتی کنیم!
و چقدر امید بخش است ؛ لحظه ای که از اسارت ترانزیتی یک کشور قانون 
گریز و گروگانگیر رهایی می یابی و راه های چاه بهار و الجورد و ابریشم 
به رویت گشوده می شوند و تو چارراه تجارت و فرهنگ و تمدن می شوی؛

شمال و جنوب و شرق وغرب را به میزبانی می نشینی و فرزندان ات رؤیاهای 
دیرینه ی شان را در چشم اندازهای روشن فردا تعبیر می کنند!

پوهنتون  ساخته  خود  تابوی  از  عبور  و  بهار  چاه  بندر  و  سلما  بند  گشایش 
بزرگترین  ـ  انجامد  می  پذیری  و همدگر  مدارا  فرهنگ  به  که  ـ  دانشگاه،  و 

دستآورد ما در 14 سال اخیر است.
یکجا  بازهم  فردا  و  امروز  نسل های عقل گرای  افگنند،  اگر کسانی جدایی 

خواهند شد.
و جدا  تعصب  کوتاه مدت  مواهب  از  تاریخی  بدنامی  از  برائت  برای  بیایید 

سازی بپرهیزیم و به فرهنگ واالی انسانیت و حقوق انسان ایمان بیاوریم!

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



از راهنمایـی هـای واالحضـرت شـیخ  پیـروی  خلیفـه بـن زایـد آل نهیـان رئیس کشـور امـارات متحده در 
محمـد بن زایـد آل نهیـان ولیعهـد ابوظبی، معـاون قومندان عربـی )خداونـد حفظـش کنـد( و واال حضـرت شـیخ 
شـیخ منصـور بن زایـد آل نهیان معـاون صدر اعظـم ووزیر اعـای نیروهـای مسـلح وبـا پیگیـری از واال حضـرت 
خلیفـه بـن زاید آل نهیان، پروژه فراهم آوری آب آشـامیدنی امـور ریاسـت کشـور ورئیـس مؤسسـه بشردوسـتانه 
کـه با کمـک مالی مؤسسـه بشردوسـتانه خلیفه بـن زاید آل در یـک تعـداد از والیات جمهوری اسـامی افغانسـتان 
از چهار ماه کار عملی آن شـروع شـده زیر نظارت مسـتقیم نهیـان میباشـد آغـاز گردیده اسـت کـه این پـروژه قبل 

سـفارت کشـور امـارات متحـده عربـی در کابـل ودر هماهنگـی بـا عالیجنـاب محتـرم انجنیر/نصیر احمـد درانی وزیر احیا وانکشـاف دهـات در افغانسـتان، طوری کـه وزیر محتـرم از هیچگونه همـکاری برای از 
بیـن بـردن مشـکات دریـغ نورزیدنـد وپشـتیبانی را بـرای آسـان نمـودن کار پـروژه در والیات فراهـم  کردند. 

در مـدت گذشـته، ۸0% پـروژه تکمیـل وبـه بهره برداری سـپرده شـده اسـت که سـاکنین محل از آب آشـامیدنی در والیـات کابل، ننگرهار، پروان، نیمروز ونورسـتان مسـتفید شـدند طوری که بعـد از ختم پروژه 
بیشـتر از 150 چـاه در هـر والیت حفر میگردد به اسـتثنای والیت نورسـتان. 

مؤسسـه تـاش میـورزد کـه پـروژه هـا پـروژه هـای دایمـی باشـند چنانچه این پروژه شـامل مـوارد آتی گردیده اسـت: حفر چـاه ها ونصـب بمبه در آن وآمـاده سـازی منطقه همجوار چـاه ها طوری که بهداشـتی 
وباعـث انتقـال وسـرایت امـراض ومشـکات صحـی ودارای شـرایط صحی وسـامتی عمومی باشـد 
تریـن اساسـات دوام این پـروژه باال بردن سـظح آگاهی نگـردد. قابـل یـادآوری اسـت کـه یکـی از مهم 

ساکنین قریه جات میباشد . 
تعلیمـی در هنـگام تسـلیم موقعیـت چـاه در هـر قریـه  دوره  وبرایشـان  میشـوند  دعـوت  آن  اهالـی 
تمامـی  در  میگـردد  برگـذار  صحـی  قریـه جـات، چنانچـه مـواد الزم بـرای ایـن دوره هـای آگاهـی 
تعـداد از متخصصیـن تفاهـم صورت گرفته اسـت برای آموزشـی صحـی چـاپ گردیـده اسـت وبا یک 
معلومـات مـورد نیاز وتوزیع مواد تشـریحی بـا زبانهای اجـرای ایـن دوره های آموزشـی وفراهم نمودن 
وپاسـخ دادن بـه سـوالهای شـرکت کننـدگان بـه طریقه محلـی ومتمرکـز شـدن بـه تصاویـر تشـریحی 

علمی وعملی ساده. 
برجـا گذاشـته اسـت بـه خاطـر توجـه کشـور امـارات پـروژه اثـرات نیک وبزرگـی را در جامعه دهاتی 
مـاده  اولیـن  آوری  فراهـم  در  عربـی  حیاتـی وسـهم گیـری در باال بردن سـطح آگاهـی برای متحـده 
وبهداشـت  شـخصی  بهداشـت  از  . محافظـت  معه جا
تاکیـد  الکعبـی  محمـد  جمعـه  سـفیر  نمودنـد اینکـه کشـور امـارات تـاش دارد تـا همکاری جنـاب 
های انسـانی و انکشـافی، واینکه کشـور امـارات متحده وهمیـاری نماید با کشـورهای دوسـت در زمینه 
وهمیـاری وفراهـم نمـودن کمـک هـای بشردوسـتانه و عربـی مقـام اول را در جهـان در زمینـه کمـک 
تاشـها میباشـد، و اینکـه مؤسسـه بشردوسـتانه خلیفـه انکشـافی به دسـت آورده اسـت حاصـل همین 
هـای فعـال در ایـن زمینـه در امـارات میباشـد. دسـت بـن زایـد آل نهیـان یکـی از مهمتریـن مؤسسـه 
امـارات متحـده عربـی فعالیت خویش را بـرای حفاظت هـای سـفید اماراتـی زیـر رهبری حکیم کشـور 
سراسـر جهـان ادامـه خواهنـد واهلل الموفـق.  از کرامـت انسـانی وکاهـش درد نیازمنـدان در 
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ابوبکر صدیق
حکومت افغانستان  به پاس فداکاری  نیروهای امنیتی کشور 
تقویم  در  رخصتی  بدون  سرباز«  »روز  نام  به  را  جوزا   10
افغانستان بگنجاند تا همه ساله از قهرمانی  نیروهای  رسمی 

نظامی تقدیر و تمجید صورت گیرد.
شماری از فعاالن اجتماعی دیروز در یک گردهمایی ضمن 
نگرانی از افزایش تلفات غیرنظامیان، حمات دهشت افگان 
را تقبیح کرده  و حمایت قاطع خویش را از نیروهای امنیتی 

اعام کردند. 
اشتراک کننده گان با تمجید از فداکاری و جان فشانی نیروهای 
امنیتی کشور برای تأمین امنیت شهروندان، ابراز کردند که به 
طور اوسط در یک سال نیروهای امنیتی کشور 14هزار شهید 

و ۳7 هزار مجروح می دهند.     
گردهمایی  این  در  نماینده گان  مجلس  عضو  عزیز  فاطمه 
جنگ  خط  در  زیاد  دشواری های  با  امنیتی  نیروهای  گفت: 
قرار دارند و با جان فشانی از نوامیس و خاک افغانستان دفاع 

می کنند.
بانو عزیز افزود: من به عنوان نمایندۀ یک والیت که چندی 
تاریخ  در  دیگر  بار  یک  و  گرفت  قرار  مظلومیت  در  پیش 
افغانستان برای چند روز به دست تروریستان سقوط کرد، از 

جوانانی که در خط مقدم جبهه قرار دارند حمایت می کنم.
فشانی  جان  و  جوان مردی  کرد:  تصریح  مجلس  عضو  این 
ما  قهرمانان  خون  که  می دهد  نشان  کشور  امنیتی  نیروهای 
مردم  وکای  دارد،  جریان  دلیر  سربازان  این  وجود  در 
به  کشور  امنیتی  نیروهای  مشکات  به  رسیده گی  به خاطر 
افغانستان  بین المللی  شرک های  افغانستان،  حکومت  سران 
پشنهادهایی را جهت رفع چالش های نیروهای امنیتی کشور 

داشتند اما، تا هنوز به آن رسیده گی نشده است.
همسایه  کشورهای  از  جنگ  کرد:  نشان  خاطر  عزیز  بانو 
تروریستان  النۀ  کشور  این  و  شده  تحمیل  افغانستان  باالی 
نیست، این را باید جامعه بین المللی خوب بداند که رهبران 

تروریستان در کجا زیست دارند،کشورهایی که با افغانستان 
النۀ های  و  تروریستان  عمل کنند،  آن  به  دارند  امنیتی  پیمان 

آن ها را در بیرون کشور هدف قرار دهند. 
از سویی هم، عبدالرحیم ایوبی عضو دیگر مجلس نماینده گان 
باید  نیروهای مسلح کشور  از حقوق  این که حمایت  بیان  با 
می دزدند  سربازان  امتیازات  از  که  کسانی  و  بگیرد  صورت 
تدارکاتی  مسووالن  از  برخی  گفت:  شود،  افشا  هویت شان 

قطعات نیروهای امنیتی از امتیاز سربازان می دزدند.
آقای ایوبی خاطر نشان کرد: باید از نشر برخی گزار ش هایی 
می رساند  صدمه  سنگر  در  امنیتی  نیروهای  روحیۀ  به  که 
باید در پخش و نشر گزارش ها  جلوگیری شود و رسانه ها 
خویش در مورد نیروهای امنیتی محتاطانه عمل  کنند تا باعث 

قوت دشمنان نشود.
هم چنان، احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی در این گردهمایی 
با یاد آوری از مشکات و دشواری های نیروهای امنیتی و کم 
کاری و بی کفایتی حکومت گفت: مردم و نیروهای افغانستان 
را  امنیتی  نیروهای  و شهدای  استند  انفجار  و  انتحار  قربانی 

کسی تا دروازۀ خانۀشان انتقال نمی دهند.
آقای سعیدی افزود: افغانستان در گذشته زمام داران محرک 
به  کشور  داران  زمام  نیز  حاضر  حال  در  و  است  نداشته 
پل  و  شهید  شاه  حمله یی  از  پس  نمی اندیشند.  ملی  منافع 
محمودخان رییس جمهور غنی گفته بود که به شورای امنیت 
نکرد؟ جهان  چرا  می کند،  پاکستان شکایت  از  ملل  سازمان 
می داند که رهبران گروه    های تروریستی در پاکستان زنده گی 
می کنند، کشته شدن ما منصور، اسامه بن الدن و مرگ ما 

عمر نشان دهندۀ آن است.
می شوند،  شهید  افغانستان  فرزندان  روزه  همه  گفت:  او 
کشور  از  بیرون  در  وزرأ  و  عبداهلل  غنی،  اشرف  فرزندان 

زنده گی می کنند و در غم سایرین نیستند.
انتخاباتی گفت: وکای  به مشکات اصاحات  اشاره  با  او 
تصویب  را  جمهور  رییس  تقنینی  فرمان  افغانستان  پارلمان 
نمی کنند، اگر تصویب شود انتخابات برگزار می شود و دورۀ 
که  می کند  ادعا  هم چنان  او  می رسد.  پایان  به  فعلی  وکای 
نوار تصویری یکی از اعضای مجلس نماینده گان را نزد خود 

دارد  که خانم وکیل به نماینده یکی از وزرأ می گوید: »بنداز، 
بنداز پول ها را«. در حالی که دهن بیک وکیل خانم باز است.
او با تأکید افزود: پارلمان به یکی از لکه های ننگ برای مردم 
تبدیل شده است که هر فردی درغم جیب خود  افغانستان 

است.
به گفتۀ آقای سعیدی، » نیروهای امنیتی کشور ساالنه به طور 
اوسط 14هزار شهید و ۳7 هزار مجروح بجا می ماند، در حال 
حاضر بچه سراج الدین حقانی که در بند دولت افغانستان قرار 
دارد و به حکم اعدام برابر است، اشرف غنی حکم اعدام او 
اما،  نشود«.  »خفه«  حقانی  سراج الدین  که  نمی کند  صادر  را 
شهدا نیروهای امنیتی را تا به خانه شان کسی انتقال نمی دهد، 
فرزند که در فراه شهید می شود تا والیت تخار پدر محسن 
او با موتر کرایی شهید فرزند خود را انتقال می دهد حتا پول 

کرایی تکسی را ندارد.
کند،  پیدا  دوام  کنونی  حالتی  به  اوضاع کشور  اگر  او گفت 
بیکار  باسواد  جوانان  میلیون   7  ،۲0۲0 سال  تا  افغانستان 
ریاست  جمهوری،  ریاست  حاضر  حال  در  داشت.  خواهد 
پارلمان و دادگاه عالی خاف قانون اساسی کشور  اجرایی، 

فعالیت دارند.
این گردهمایی با نشر قطع نامه یی به پایان رسید که در بخش 
که  می خواهیم  افغانستان  حکومت  از  است:  آمده  چنین  آن 
به پاس فدا کاری های نیروهای امنیتی کشور 10 جوزا را به 
افغانستان  تقویم رسمی  در  بدون رخصتی  »روز سرباز«  نام 
بگنجاند تا همه ساله از قهرمانی های نیروهای نظامی تقدیر و 
تمجید صورت گیرد و شهروندان کشور باید برای دادخواهی 
صدا  یک  انفجاری  و  تروریستی  حوادث  شهدای  خون  از 

شوند.
حکومت  که  است  شده  ذکر  قطع نامه  این  در  هم چنان، 
افغانستان، تمام تروریستان را که در زندان های کشور محکوم 
به اعدام اند، باید اعدام کند و به مشکات اقتصادی و مالی 
معیوبین  و  معلوالن  امنیتی،  نیروهای  شهدای  های  خانواده 
و  تحصیلی  فرصت های  در ضمن  گیرد.  رسیده گی صورت 
رویدادهای  مجروحان  و  شهدا  بازماندگان  برای  را  تعلیمی 
انفجاری و انتحاری فراهم سازد. حکومت افغانستان به جای 
صلح  گوی های  گفت و  صرف  را  مالی  منابع  اکثریت  آنکه 
نیروهای  تمویل  و  تجهیز  صرف  را  منابع  این  باید  نمایند، 

امنیتی کند.

نماینده گان مجلس و فعاالن سیاسی- اجتماعی:

10جوزا را روز سرباز نام گذاری کنید
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