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رییس جمهـور یکبـار دیگـر بـر گفت وگوهـای 
صلـح تاکیـد کـرده گفـت: جنگ به مـا تحمیل 
شـده؛ امـا مردم افغانسـتان به صلـح پایدار 
تاکیـد دارنـد، صلحـی کـه منافع ملـی در آن 

در نظـر گرفته شـود.
غنـی گفـت: ما بـه تمام کشـورهای همسـایه 
بـه  نسـبت  خـود  نیـت  و  کردیـم  مراجعـه 
صلـح  نیـت  کـه  کردیـم  ثابـت  را  پاکسـتان 
نسـبت  افغانسـتان  حقانیـت  و  داریـم  را 
بـه صلـح ثابـت شـده و ایـن حقانیـت مـا در 
محـراق توجـه جهانیـان قـرار گرفتـه اسـت، 
انـزوا  در  نکردنـد،  همـکاری  کسـانیکه  امـا 

گرفتنـد قـرار 

در همیـن حـال، نفیسـه یکـی از بانـوان کـه بـه چهـره اش در شـب دوم عیـد اسـید پاشـیده 
شـده می گویـد کـه بـا شـوهر و دو کودکـش حوالـی سـاعت 11 شـب دوم عیـد زمانـی که در 

جاده یـی بـه سـمت خانـۀ  شـان در حرکـت بودنـد، مـردی بـه صورتـش تیزاب  پاشـید.
10 سـال از زنده گی مشـترکش نفیسـۀ 32 سـاله  می گذرد. او می گوید که با هیچ شـخصی 

دشـمنی نداشـته و به هیچ کسـی هم مشـکوک نیست

دوکتور محمدطاهر هاشمی
من به فکرِ تو و سرگرم نصیحت ناصح 
به گمانش که مرا گوش به افسانۀ اوست

سمِت  به  روز  تا  روز  کشور  در  اوضاع  که  پذیرفت  باید  تأسف  با 
همۀ  در  که  وضع  این  می رود.  پیش  بیشتر  و  گسترده تر  نابسامانی های 
سطوح و ابعاد ساری گردیده، پریشانی و اضطراب را بر همۀ اقشار و 
طبقاِت کشور چنان با عمق و وسعت مستولی ساخته است که علی رغِم 
در گیرِی مردماِن کشور به انواع مختلِف نابسامانی ها، آن ها خطِر سقوط 
دستگاه های حکومتی را در مجموع احساس نموده و آیندۀ موهومی را 

در ذهِن خود مجسم می کنند.
جوانان  به خصوص  کشور  مردم  که  است  اضطراب  و  دلهره  این  روی 
از هر  را  ناامنی روبه رو هستند، کشور  از جمله  با مشکالِت عدیده  که 
طریِق ممکن ترک می گویند؛ همان کاری که عمال حکومت وحدت ملی 
مدت ها قبل انجام داده اند و در صددِ تهیۀ جا و مسکِن بهتر در کشورهای 
مختلف، برای نورچشمی های شان شرایِط زنده گی بلند و باال را ـ آن هم با 
استفاده از امکانات مادی یی که در کشور فقیِر افغانستان در اختیار دارند 

ـ مهیا نموده اند.
آن  نهایی  حِد  در  نابسامانی ها  گویای  اوضاع  شرایط  آن که  وجود  با 
دولت مردان حکومت وحدت  توجه  برای جلب  می دانم  می باشد، الزم 
اختالس،  فساد،  پراکنده گی  تشتت،  که  برسانم  عرض  به  تکراراً  ملی، 
قاچاق، معامله گری ها و تقسیم قدرت حاکم دولتی به خویشان و اقارب 
و حتا افراد مشکوک، همه و همه به حیث وضع عادی در کشور پذیرفته 
شده و برای اصالح این نادرستی ها، دستی وجود ندارد که به خاطر رضا 

خدا و خشنودی ملت کاری انجام بدهد.
عمال  و  دولت مردان  این که:  است  اندیشه  و  تأسف  مایۀ  بیشتر  آن چه 
ملی پشِت  پا زده،  به  مسایل  با گذشت هر روز  ملی  حکومت وحدت 
از امتیازات مادی حکومتی به گونۀ گسترده و غیرمسوالنه بهره می برند. 
امور کشور در همۀ زمینه ها )سیاسی، اقتصادی، اداری، امنیتی و...( سیر 
نزولی داشته و ساحۀ امنیتی روز تا روز تنگ تر شده و سیاست خارجی 
بیشتر از پیش در گرِو سلیقه های تیمی قرار گرفته و به سستی و ضعف 
 گراییده است. در نتیجه، ناتوانی ها در امور کشوری و ضعف در سیاست 
خارجی  کمک های  از  که  است  ساخته  آن  از  ناتوان تر  را  ما  خارجی، 

استفادۀ بهینه کنیم.
کمک ها حیف ومیل و دوسیه های مربوط به آن حفظ می گردد، آنان که 
بیشتر به آلوده گی مبتال هستند، زودتر به سفارت خانه ها توظیف می شوند.
)حرمت شخصیت ها، مأمورین، سفرا، قضات و دادستان ها و امثالهم که 
هستند،  خدمت  مصدر  رسالت مندانه  و  مسووالنه  صداقت،  و  پاکی  به 

محفوظ است.(
ولی  می شود  تفویض  حقیقت یاب  کمیسیون های  به  جنایی  دوسیه های 
هیچ حقیقتی تاهنوز برمال نشده و هیچ جانی یی  به میز محاکمه کشانیده 

نشده و حتا مفهوم خیانِت ملی به پاس ارتباطات عوض شده است. 
و  دولتی  بلندپایۀ  وظایِف  تقسیم  به  ملی  دولت مرداِن حکومِت وحدت 
پالیسی ها، استراتژی ها و  اما کمتر به  سفارت خانه ها توجه جدی دارند، 
ضمنًا  یافته اند.  دست  کشور  نیازمندی های  رفع  برای  مقتضی  پالن های 
اظهارات  می گیرد.  باال  همه روزه  قدرت  مجریان  میان  نظری  اختالفاِت 
عادالنۀ  توزیع  عدم  بر  مبنی  ریاست جمهوری  اول  معاون  شکایت آمیز 
و  بلندپایه  ملی(  وحدت  حکومت  محک های  اساس  )بر  مناصب 
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جـان مکین سـناتور جمهوری خـواهِ امریکا پس 
از سـفرش به پاکستان و افغانستان، در تازه ترین 
اظهـاراِت خود گفته اسـت کـه پاکسـتان نه تنها 
از شـبکۀ حقانـی و طالبـان حمایـت می کند، بل 
بـرای ایـن دو گـروه تجهیـزاِت نظامـی می دهد 
و بـرای جنـگ بـه افغانسـتان می فرسـتد. آقای 
شـعارهای  کـه  اسـت  گفتـه  همچنیـن  مکیـن 
میان تهـِی صلح بـه وضعیِت روان در افغانسـتان 
بایـد دولـت اسـالم آباد در  کمـک نمی کنـد و 
خـاِک خـود علیه طالبان و شـبکۀ حقانـی اقدام 
نابـود  را  گروه هـا  ایـن  پناهگاه هـای  و  کنـد 

سازد. 
موضـع  بـر  پاکسـتان  کـه  حالی سـت  در  ایـن 
تروریسـتی  گروه هـای  از  حمایـت  عـدم 
سـخنان  بـه  واکنـش  در  و  مـی ورزد  تأکیـد 
رییس جمهـوری افغانسـتان در نشسـت وارسـا 
کـه ایـن کشـور را بـه حمایـت از تروریسـم 
متهـم کـرد، گفته اسـت کـه این گونـه اظهارات 
نمی تواننـد بـه بهبـود وضعیـت منجـر شـوند و 
پاکسـتان خواهـاِن صلـح و ثبات در افغانسـتان 
اسـت، امـا این کشـور نبایـد مشـکالت داخلِی 

خـود را ناشـی از پاکسـتان بدانـد. 
مشـکالِت  اگـر  کـه  این جاسـت  جالـب 
بی ثبات سـازی  و  ناامنـی  ناحیـۀ  از  افغانسـتان 
از جانـب پاکسـتان نیسـت، پـس چـه گروه هـا 
و کشـورهایی بـه گروه هـای تروریسـتی کمک 
قلمـرو  وارد  آزادانـه  این گونـه  کـه  می کننـد 
افغانسـتان شـوند و بـه جنـگ ادامـه دهنـد؟ 
پاکسـتان شـاید پانـزده سـال اسـت کـه یـک 
ترجیع بنـد را به صـورِت متواتـر تکـرار می کنـد 
و آن این کـه خواهـان تأمیـن صلـح و ثبـات در 
افغانسـتان اسـت، امـا ایـن کشـور تـا بـه امروز 
به صـورِت عملـی هیـچ اقدامـی در جهت صلح 

و ثبـات در افغانسـتان انجـام نداده اسـت. 
اگر در گذشـته تنها مقام های افغانسـتان نسـبت 
بـه مداخالت پاکسـتان شـاکی بودنـد، اما امروز 
دیگـر ایـن مسـأله بـه توافـِق عمومی در سـطح 
از  مکیـن  جـان  وقتـی  اسـت.  رسـیده  جهـان 
مداخـالِت آشـکارِ پاکسـتان در امور افغانسـتان 

اسـت کـه  ایـن  معنـای  بـه  سـخن می گویـد، 
دسـت  مدارکـی  و  شـواهد  بـه  امریکایی هـا 
گروه هـای  از  پاکسـتان  کـه حمایـت  یافته انـد 

تروریسـتی را نشـان می دهـد. 
فرافکنـِی  دیگـر  مکیـن،  آقـای  اظهـارات 
مقام هـای افغانسـتان نمی توانـد پنداشـته شـود 
داخلی شـان  مشـکالِت  بـرای  بخواهنـد  کـه 
داسـتان پردازی کننـد. پاکسـتان در طـول پانزده 
سـال گذشـته، سیاسـتی دوگانـه را در رابطـه با 
افغانسـتان تعقیـب کـرده و حاال نیز این کشـور 
خـود  مداخـالِت  بـه  مختلـف  بهانه هـای  بـه 
بسـیاری  می دهـد.  ادامـه  افغانسـتان  امـور  در 
از کارشناسـان بـه ایـن نظـر انـد کـه پاکسـتان 
کشـوری نیسـت کـه بتـوان آن را با دیپلماسـی 
و از راه گفت وگـو بـه واقعیـِت مسـایل متوجـه 
کـرد. ایـن کشـور به مـار زخمی یـی می ماند که 
در پـی ضـرر رسـانی بـه دیگـر کشـورها برای 
رسـیدن به اهداِف سیاسـِی خود اسـت. به گفتۀ 
ایـن کارشناسـان، حتـا اگر بحـث جنجالِی خط 
مـرزی دیورنـد را معضـل اصلـِی این کشـور با 
افغانسـتان بدانیـم و یـا رابطۀ گرم افغانسـتان را 
بـا هنـد بـه عنـوان کشـور رقیـِب پاکسـتان در 
منطقـه فرض کنیم کـه زمینه سـاز مداخالِت آن 
کشـور می شـود، بازهـم حـِل کلِی خـط مرزِی 
دیورنـد و قطـع کامـِل روابـط با هند سـبِب آن 
مداخـالِت  از  دسـت  پاکسـتان  کـه  نمی شـود 
ایـن  پـس  بـردارد.  افغانسـتان  امـور  در  خـود 
واقعیت هـا نشـان می دهنـد کـه پاکسـتانی ها به 
دنبـال چیزهـای دیگـر، فراتر از مشـکل دیورند 

و رابطـه بـا هند، اسـتند. 
قبـال  در  پاکسـتان  اصلـِی  موضـع و سیاسـت 
افغانسـتان، بـه قـدرت رسـاندِن دوبـارۀ طالبان 
آغـاز  از  پاکسـتانی ها  اسـت.  کشـور  ایـن  در 
و  هسـتند  سراسـیمه  طالبـان  رژیـِم  سـقوط 
سـقوط این گـروه را در تقابل با اسـتراتژی های 
کالِن منطقه یـِی خـود تعبیـر کرده انـد. پاکسـتان 
از همـان آغـاز مبـارزۀ جهانـی بـا تروریسـم، 
هیچ گاهـی موافـِق این مبارزه نبـوده و برخالف 
آن، بـه حمایت و تسـلیِح گروه های تروریسـتی 

ادامـه داده اسـت.
 از جانـب دیگـر، پاکسـتان شکسـِت طالبان در 
سیاسـت های  و  خـود  شکسـِت  را  افغانسـتان 
سـال های  پاکسـتانی ها  می دانـد.  منطقه یـی اش 
سـال تـالش کـرده بودنـد کـه گروهـی را در 
افغانسـتان بـه قـدرت برسـانند که عماًل دسـِت 
و  گـذارد  بـاز  افغانسـتان  امـور  در  را  آن هـا 
ایـن کشـور را بـه صوبـۀ دیگـری از پاکسـتان 
تبدیـل کنـد. در زمـان جنـگ سـرد، وقتـی پای 
شـوروی ها بـه افغانسـتان باز شـد، بسـیاری از 
جنـگ  می خواسـتند  کـه  غربـی  تحلیل گـران 
ایـن  بـه  سـازند،  توجیه پذیـر  را  افغانسـتان 
پـی  در  شـوروی ها  کـه  زدنـد  دامـن  فرضیـه 
رسـیدن بـه آب هـای گـرم و ادغـام افغانسـتان 
بـه عنـوان شـانزدهمین جمهورِی خود هسـتند. 
ایـن فرضیـه بعـداً پایه هـای منطقـی نیافـت و 
عمـاًل سیاسـت گران غربی، از دامـن زدِن آن در 
اواخـر جنِگ سـرد دسـت کشـیدند؛ امـا از این 
طرف پاکسـتانی ها واقعـًا برای ادغام افغانسـتان 
بـه عنـوان یک تیـوری فکر کـرده بودنـد. آن ها 
افغانسـتان  ادغـام  فرضیـۀ  از  را  تیـوری  اصـل 
بـا شـوروی وام گرفتنـد و آن را بـه اسـتراتژی 
اصلـِی سیاسـت خارجـِی خـود تبدیـل کردند. 
نیـز  پایه هـای حقوقـی و منطقـی  پاکسـتانی ها 
بـرای ایـن تیـوری جسـت وجو کـرده بودنـد و 
هنـوز هم آن را بـه زعِم خـود واقع گرایانه ترین 
تیـوری بـرای ایجاد یک کشـور بزرِگ اسـالمی 
سـلطۀ  آغـازِ  همـان  از  پاکسـتانی ها  می داننـد. 
بـرای  را  زمزمه هایـی  افغانسـتان،  بـر  طالبـان 
ایجـاد دولـت کالِن اسـالمی متشـکل از چنـد 
کشـور منطقـه آغـاز کـرده بودنـد و وقتـی این 
بـا  سـپتمبر  یـازده  حـوادث  از  پـس  تیـوری 
شکسـت روبـه رو شـد، این کشـور در وضعیِت 
دلیـل،  همیـن  بـه  گرفـت.  قـرار  دلهـره آوری 
از حمایـِت  دسـت  کـه  نمی خواهـد  پاکسـتان 
خـود از گروه هـای تروریسـتی در خاِک خود و 

حتـا کشـورهای دیگـر بـردارد.
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احمــد عمران

تروریسم و پاکستان؛
 دو رکــِن جــدایی ناپـذیر

 

برخـی اتفاقـات کـه در دولـت وحـدت ملـی بـه قلـِم آقـای 
غنـی می افتنـد، چنـان شـرم آورند که کافی سـت تا پایـاِن عمِر 
ایـن دولـت بـراِی آن گریه کنـی. انتخاِب یوسـف نورسـتانی 
یکـی از سـیاه ترین چهره هـای روزگارِ مـا بـه عنـوان سـفیر 
افغانسـتان در هسـپانیا، از جملـۀ همیـن اقدامـات و اتفاقـات 

ست.  ا
جامعـۀ  در  شناخته شـده  و  منفـور  چهـرۀ  چنـان  نورسـتانی 
به جـز حلقـۀ ارگ و کسـانی کـه در  افغانسـتان اسـت کـه 
انتظـارِ رسـیدن بـه قـدرت از درِ تقلـب بودنـد، همـه بـر او 
لعنـت می فرسـتند. کافی سـت کـه یک بـار به شـوخی عکـِس 
آقـای نورسـتانی را در صفحـاِت اجتماعـی، آن هـم بی هیـچ 
کـه  دیـد  آنـگاه خواهیـد  بگذاریـد،  نمایـش  بـه  تبصره یـی 
کوهـی از لعنـت و انزجـار نسـبت بـه او در پـاِی آن عکـس 

می بنـدد.  نقـش 
نورسـتانی همان کسی سـت کـه انتخابات ـ این رونـد ملی را 
ـ  بـه یـک پـروژۀ تیمـی و خاینانه تنزیـل داد و اعتمـاد مردم 
را از مردم سـاالری سـلب نمود و دمکراسـی در افغانسـتان را 
بی حیثیـت سـاخت. البته او در ایـن کار تنها نبـود، چهره های 
منفـور و خاینـی مثـِل امرخیـل و برخـی از کمیشـنراِن دیگـِر 
کمیسـیون انتخابـات و همچنـان افـرادی که یک شـبکۀ سـیاه 
در کمیسـیون انتخابـات ایجـاد کرده انـد، در کنـارش بودند و 
انتخابـات را از یـک پروسـۀ ملـی به یـک پروژۀ اسـتخباراتی 
تقلیـل دادنـد و از رفتِن کشـور بـه تباهی هیچ ابایـی نکردند. 
از ایـن رو، برخی هـا فکـر می کردنـد کـه پـس از به بن بسـت 
مواجـه شـدِن انتخابـات بـه هدایِت آقـای کـرزی و مدیریِت 
از  برآمـده  کـه  ملـی  وحـدِت  دولـت  نورسـتانی،  یوسـف 
توافق نامـۀ سیاسـی اسـت، اصالحـاِت بنیـادی را در نهادهای 
انتخاباتـی بـه میـان مـی آورد و حداقـل یوسـف نورسـتانی 
برخـی  بـاورِ  امـا  می کنـد.  برکنـار  کار  از  را  همکارانـش  و 
دیگـر نیـز بـر ایـن بـود کـه آقـای غنـی سـودِ سرشـاری از 
یوسـف نورسـتانی بـرده و شـدیداً مدیـوِن تقلـب و خیانـِت 
او در پروسـۀ انتخابـات اسـت و به حتـم، پـاداِش او را دوبلـه 

پرداخـت خواهـد کـرد. 
 سـفیر شـدِن نورسـتانی بعـد از کنـار رفتـِن او از ریاسـت 
کمیسـیون انتخابـات بـه همیـن دلیـل قابـل درک بـود؛ زیـرا 
آقـای کـرزی نیـز دو تـن از کسـانی را کـه انتخابـات را بـه 
نفـِع او مهندسـی کـرده بودنـد، بـه مقام هـای رفیـِع وزارت و 
ریاسـت رسـانده بـود. اگرچـه در مورد آقـای نورسـتانی این 
احتمـال نیـز وجود داشـت که با توجـه به میزان بلنـِد انتقادها 
از خیانـت و خباثـِت وی در تصـدِی کمیسـیون انتخابـات و 
ا ین کـه او کشـور را بـه بن بسـت بـرد و انتخابـات را بی نتیجه 
سـاخت، آقـای غنـی از نوازِش ُشـکرآمیز او بگـذرد. اما دیده 
شـد کـه آقـای غنـی چنـان مقـروِض نورسـتانی شـده کـه 
نمی توانـد او را از خـود جــدا کنـد یـا به او کم التفات باشـد. 
حـاال انتخـاِب او بـه عنـوان سـفیر افغانسـتان در هسـپانیا، بـا 
وجـود مخالفـِت ریاسـت اجرایـی و وزارت خارجـه و مردمِ 
سراسـر کشـور، مصـداِق ایـن جمله اسـت کـه »بی حیـا باش 

هرچـه خواهـی کن!«.
هـم انتخـاب نورسـتانیـ  کـه نـزد مردم افغانسـتان بـه عنوان 
یـک خایـن مطـرح اسـت ـ بـه چنیـن سـمتی، بی حیایـی در 
برابـِر مـردم و توهیـن بـه شـعورِ سیاسـِی این ملـت از جانب 
رییس جمهـور غنی شـمرده می شـود و هـم اصرار نورسـتانی 
بـه داشـتِن چنیـن پُسـتی، وقاحـِت محـض از جانـِب او بـه 
شـمار می آیـد. اگـر آقـای نورسـتانی اندکـی حیا می داشـت، 
بـه دلیـِل نارضایتی هایـی که از عملکـرد او وجود داشـت، از 
پیشـگاهِ مـردم پوزش می خواسـت و هرگز هوِس چنین سـتم 
و سـمتی را نمی کـرد. امـا مسـلمًا از آن جایـی کـه نورسـتانی 
شـخصیتی سـفله و غیرمردمی اسـت، داشـتِن چنیـن انتظاری 

از او نیـز غیرمنطقـی می باشـد. 
انتخـاِب نورسـتانی بـه صفـت سـفیر هسـپانیا نشـان داد کـه 
اخـالق در ارگ ریاسـت جمهوری، ُمـرده و سـفله پروری و 
خاین نـوازی بـه سـنِت حکومـت دارِی آقای غنی تبدیل شـده 
اسـت. به رغـم این همـه، انتظـار مـردم افغانسـتان ایـن اسـت 
کـه آقـای غنـی از ایـن کژروشـی دسـت بـردارد و بـا پـس 
گرفتـِن حکمـش در ایـن خصـوص، خـود را از سـیه رویِی 

بیشـتر در تاریـخ نجـات دهـد. 

بی حیـا باش 
هرچه خـواهی کـن!
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موضـع و سیاسـت اصلـِی پاکسـتان در قبـال افغانسـتان، بـه قـدرت رسـاندِن دوبـارة طالبان در 

ایـن کشـور اسـت. پاکسـتانی ها از آغـاز سـقوط رژیـِم طالبـان سراسـیمه هسـتند و سـقوط ایـن 

گـروه را در تقابـل بـا اسـتراتژی های کالِن منطقه یـِی خـود تعبیـر کرده انـد. پاکسـتان از همـان 

آغـاز مبـارزة جهانـی بـا تروریسـم، هیچ گاهـی موافـِق این مبـارزه نبـوده و برخالف آن، بـه حمایت 

و تسـلیِح گروه هـای تروریسـتی ادامـه داده اسـت
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محمداشرفغنی:

پاکستان منزوی شده است

صورت  حمله  مکرمه  مکه  به  زمانی که 
پاکستانی  حمله کننده  شخص  و  می گیرد 
فکر  اژده ها  سر  مورد  در  باید  پس  است، 

شود.
این سخنان را محمد اشرف غنی در کنفرانس 
ساختن  شریک  هدف  به  که  گذشته  روز 
در  افغانستان  مردم  با  وارسا  نشست  نتایج 
کاخ ریاست جمهوری برگزار شده بود، بیان 

کرد.
این که  خصوص  در  غنی  رییس جمهور 
نشست  در  پاکستان  مورد  در  او  سخنان 
است  برانگیخته  را  پاکستان  خشم  وارسا 
از  بعضی  قهر  که  هستم  امیدوار  گفت: 

همسایه ها موجب افتخار ملی ما شود.
برای  را  وارسا  نشست  اینکه  ضمن  غنی 
کرد:  تاکید  خواند  پردست آورد  افغانستان 
وارسا  نشست  از  ما  که  را  چیزی هایی 

می خواستیم، به دست آوردیم.
به گفته او: ناتو به ما وعده سپرد که نیروهای 
دفاعی افغانستان را تا سال 2020 تامین مالی 
خواهد کرد و ساالنه پنج میلیارد دالر صرف 

نیروهای امنیتی افغانستان خواهد شد.
قسمت  در  گفت:  رییس جمهورهمچنان 
آموزش نیروهای امنیتی نیز وعده هایی داده 
شد که در کنار سایر کورس ها، آموزش های 
خواهد  داده  امنیتی  نیروهای  به  مشخصی 

شد.
وی تاکید کرد: ما توانستیم افغانستان را در 
و  کمک ها  جلب  برای  دنیا  توجه  محراق 
همکاری های جهانی قرار دهیم و هدف ما 
این بود که پیام واضح دفاعی ناتو را به قوای 

دفاعی و مردم افغانستان داشته باشیم.
به  دیگر  نیروی  هزار   11 ناتو  افزود:  غنی 
افغانستان خواهد فرستاد که حضور 11 هزار 
به  نیز  اقتصادی  تاثیرات  نفس  تازه  نیروی 

همراه خواهد داشت.
شک  بدون  رییس جمهورغنی:  باور  به 
در  ناتو  نیروی  هزار   11 اقتصادی  تاثیرات 

افغانستان به نفع مردم ما خواهد بود.
قوای  گفت:  همچنان  نشست  این  در  وی 
با آغاز  هوای ما به فعالیت آغاز کرده و ما 
و  تلفات  کاهش  هوای،  نیروهای  فعالیت 
روی  منظمی  پالن  و  داشتیم  عمل  سرعت 
دست است که تا سه سال آینده قوای هوای 

ما روی پای خود ایستاده شود.
اشرف غنی افزود: نیروهای امنیتی ما هرشب 
این  انجام می دهند و  را  تا 15 عملیات   12
افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  نشان می دهد 
از وطن خود را  ثابت کردند که توان دفاع 

دارند.
تمام  تا  توانسته  افغانستان  غنی:  گفته  به 
وعده های داده شده به جهانیان در کنفرانس 
شیکاکو را عملی کند و به همین دلیل ناتو از 
ما تشکری کرد و ما باورمند شدیم که توان 

مبارزه با مشکالت را داریم.
او، خواست های جامعۀ جهانی از حکومت 
افغانستان را در بدل کمک های مالی تا سال 
2020، اصالحات در پولیس،  مبارزه با فساد 
اداری، حقوق زنان و حقوق کودکان عنوان 

کرد.
وارد  ما  برای  گفت:  کشور  رییس جمهور 
قابل  ملی  اردوی  صفوف  به  اطفال  شدن 
قبول نیست و باید این مساله حل شود، ما  
حقوق زنان را مطابق قوانین اسالمی تامین 

خواهیم کرد.
نهادهای دفاعی و پولیس ما به  افزود:  غنی 
اصالحات گسترده نیاز دارد و ما در تالش 
برداشتن فساد از افغانستان هستیم و به همین 
منظور مرکز عدلی و قضایی را ایجاد کردیم.
شاهد  افغانستان  مردم  کرد:  تصریح  او 

برنامه های عملی در راستای مبارزه با فساد 
با فساد در کشور  مبارزه  بود، زیرا  خواهند 

قانونی خواهد بود نه سیاسی.
گفت وگوهای  بر  دیگر  یکبار  رییس جمهور 
صلح تاکید کرده گفت: جنگ به ما تحمیل 
شده؛ اما مردم افغانستان به صلح پایدار تاکید 
دارند، صلحی که منافع ملی در آن در نظر 

گرفته شود.
همسایه  کشورهای  تمام  به  ما  گفت:  غنی 
مراجعه کردیم و نیت خود نسبت به پاکستان 
و  داریم  را  صلح  نیت  که  کردیم  ثابت  را 
حقانیت افغانستان نسبت به صلح ثابت شده 
و این حقانیت ما در محراق توجه جهانیان 
همکاری  کسانیکه  اما  است،  گرفته  قرار 

نکردند، در انزوا قرار گرفتند.
این درحالیست که نشست سران کشورهای 
عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
سازمان  این  نظامی  کمک های  ادامۀ  برای 
روز  کشور  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  برای 
پایتخت  وارسا  در  سرطان  )جمعه/1۸ 

لهستان( برگزار گردید.
کشور   2۶ و  ناتو  عضو  کشور   2۸ سران 
همکار با حضور نماینده گان اتحادیۀ اروپا و 
سازمان ملل و بانک جهانی برای شرکت در 
نشست ساالنۀ ناتو گرد آمدند و یکبار دیگر 
افغانستان  با  شان  همکاری های  و  بر کمک 
تعهد کردند و وعده سپردند که ساالنه پنج 
امنیتی  نیروهای  به  کمک  برای  دالر  میلیارد 

افغانستان کمک می کنند.
برگزار  روز  دو  برای  که  نشست  این  در 
شده بود، رییس جمهور اشرف غنی، عبداهلل 
وزرای  از  شماری  و  اجرایی  رییس  عبداهلل 
کرده  اشتراک  ملی  وحدت  حکومت  کابینۀ 

بودند.

د افغانستان د سولې عايل شورا وايي چې 

له  لپاره  بریاليتوب  د  پروسې  پخالینې  د 

هرو ممکنو الرو هڅه کوي.

د دې شورا مرستیال عطاالرحامن سلیم د 

دوشنبې په ورځ د وليس جرګې استجوابیه 

بیا  تېره  په  خلکو  د  چې  وویل  ته  غونډې 

لپاره  خپلولو  مالتړ  هېوادونو  اسالمي  د 

سعودي  د  اړه  په  سولې  د  افغانستان  د 

اسالمي  د  کې  ښار  جده  په  عربستان 

هېوادونو نړیوال کنفرانس جوړوي.

نړۍ  اسالمي  د  چې  وايي  سلیم  ښاغلی 

په  کې  غونډه  دې  په  به  عاملان  مشهور 

اړه خپل  په  افغانستان کې د جنګ د دوام 

نظر څرګند کړي.

دی وايي:

عايل  د  سولې  د  وروسته  میاشتې  »دوه 

نړۍ  د  ابتکار  په  عاملانو  افغان  او  شورا 

لوی  یو  هېوادونو  اسالمي  او  عاملانو  د 

کنفرانس د جدې په ښار کې جوړیږي چې 

ګډون  کې  په  به  عاملان  سلګونه  نړۍ  د 

وکړي، دا کنفرانس به انشالله د افغانستان 

جنګ تحریم کړي او په وړاندې به یې فتوا 

ورکړي.«

د  کې  افغانستان  په  خربې  دا  نوموړي 

سولې بهیر د بریاليتوب لپاره د افغان لوري 

د هڅو د منونې په توګه بیان کړې.

غټه کچه  په  مهال  دا  وايي،  ښاغلی سلیم 

حزب  د  ورهاخوا  طالبانو  والو  وسله  د 

ورځو   ۱۵ نږدې  د  هم  رسه  اسالمي 

راهیسې د سولې خربې دریديل چې دوی 

یې بیا پیلیدو ته منتظر دي.

هغه وايي چې د حزب اسالمي پالوي رسه 

هغه  رسیديل خو  ته  پریکړې  مادو   ۲۵ په 

لوري د نورو رشطونو په اضافه کولو رسه 

د سولې بهیر څخه شا ته تګ کړی دی.

په  مهال  داسې  شورا  عايل  سولې  د 

د  اړه  په  بندی  جنګ  د  کې  افغانستان 

اسالمي نړۍ د مشهورو عاملانو او استازو 

په یوه غږ پسې ګرځي چې له دې وړاندې 

په  وخت  نا  وخت  عاملانو  ډېرو  نړۍ  د 

ټینګار  پروسې  پر  سولې  د  کې  افغانستان 

کړی دی.

د سولې د بهیر ځيني څارونکي وايي چې 

د وارسا په غونډه کې د غريب هېوادونو له 

مالتړ  هېوادونو  اسالمي  د  وروسته  مالتړ 

خپلول به په افغانستان کې سولې راوستلو 

ته ذهنیتونه ډېر کړي.

له دې ډلې یې محمد یوسف همت ازادي 

راډيو ته وویل چې په دې وروستیو کې د 

د  راوړنې  السته  او  دریځ  چارواکو  افغان 

سولې راوستلو په خاطر بې سابقې دي.

دی وايي:

تقریبًا  کې  غونډه  وروستی  په  وارسا  »د 

هغه  او  شوه  رامنځته  اجامع  نړیواله 

هېوادونه په دې قانع شول چې د افغانستان 

د  کیږي،  مداخله  په سیاست کې ظاملانه 

جدې کنفرانس په دې لړ کې یو بل مثبت 

تر څو د اسالمي هېواونو اجامع  ګام دی 

یم  باور  دې  په  زه  او  يش  رامنځته  هم 

اړه اسالمي مالتړ هم  په  افغانستان  چې د 

حاصلیږي.«

ښاغلی همت وايي چې د افغانستان سولې 

هېوادونو  اسالمي  او  اروپايي  د  تړاو  په 

اجامع کوالی يش پر پاکستان فشارونه ډېر 

او هغه هېواد خپلو ژمنو عميل کېدو ته اړ 

کړي.

اداري  وزارت  بهرنیو چارو  د  افغانستان  د 

مرستیال نصیر احمد اندیشه چې د وليس 

کولې  خربې  یې  ته  غونډې  دغې  جرګې 

اړه  په  پاکستان  د  لوري  افغان  چې  وویل 

په  او  کړی  څرګند  ته  نړۍ  صداقت  خپل 

دې اړه به ال ډېر کار وکړي.

د  وړاندې  په  اباد  اسالم  د  چې  وايي  هغه 

کابل صداقت د ډېرو هېوادونو پاملرنه دې 

ته جلب کړي چې د افغانستان رسه خپلې 

ژمنې نوي کړي.

د سولې عايل شورا: 

د سعودي جده کې د سولې په تړاو نړیوال 

کنفرانس جوړوو

ناجیه نوری  

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که در راستای 
آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی، با رییس جمهور به توافق 
سه  )امروز  فردا  جدی  به صورت  اصالحات  کار  و  رسیده 

شنبه( آغاز می شود. 
وزیران صحبت  شورای  نشست  در  دیروز  که  عبداهلل  آقای 
می کرد گفت که انتخابات یک اصل است؛ اما بدون آوردن 

اصالحات ماهیت خود را از دست می دهد.
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در 
اشترک کننده  کشورهای  داشت:  بیان  وزیران  شورای  جلسۀ 
امنیتی و  نیروهای  در نشست وارسا تعهدشان را در تمویل 
چهار  تا  را  ملی  وحدت  حکومت  از  حمایت شان  هم چنان 

سال دیگر اعالم و تمدید کردند.
این  نیز در  افغانستان  افزود:  ادامۀ سخنانش  دکتر عبداهلل در 
کنفرانس تعهد سپرده که بخشی از مصارف نیروهای امنیتی را 

از بودجۀ داخلی و از عواید داخلی خود تمویل کند.
آقای عبداهلل در پیوند به چگونه گی تصمیم کشورهای عضو 
داشت:  اظهار  افغانستان  برای  ساله  چهار  کمک  برای  ناتو 
امنیتی کشور در برابر  ایستاده گی مردم و فداکاری نیروهای 
ناتو  عضو  کشورهای  که  است  اساسی  نکتۀ  تروریستان 
حمایت شان را از افغانستان و نیروهای امنیتی ما اعالم کردند.

به  مسوولیت های  کنفرانس  این  در  اجرایی:  رییس  به  گفتۀ 
عهدۀ ما نیز گذاشته شد که ما باید در انجام آن تالش کنیم و 

ما متعهد به انجام آن هستیم.
او گفت: کشورهای عضو ناتو هم چنان بر اصالحات و مبارزه 

با فساد اداری تأکید داشتند.
دکتر عبداهلل اذعان داشت: در جلسه یی که با اشترک جامعۀ 
مورد  در  داشتیم،  قاطع  حمایت  نماینده گان  و  بین المللی 
و  تعلیمی  صحی،  خدمات  کارمندان  به  احترام  چگونه گی 

تربیه، اماکن تعلیمی و صحی و حفاظت از آن ها در جنگ ها 
بحث و تأکید کردیم.

او تصریح کرد: »ما در آستانۀ کنفرانس بروکسل قرار داریم که 
در آن همکاری ها در بخش ملکی، بازسازی و توسعۀ کشور 

اما در آن جا در مورد اصالحاتی که برای  صورت می گیرد، 
ما  عملی  کارهای  انتظار  کشورها چشم  کردیم،  وعده  مردم 
خواهند بود و بدون عملکی کردن وعده های مان نمی توان با 

دست آورد به این کنفرانس شرکت کرد.«
اصالحات  روی  »کار  ساخت:  نشان  خاظر  عبداهلل  دکتر 
انتخاباتی از فردا )امروز سه شنبه/23 تیر/سرطان( آغاز می شود 
و باالی برنامه یی که با رییس جمهور به نتیجه رسیده ایم، از 

فردا در راستا آن کار جدی خود را آغاز خواهیم کرد.«
او گفت: انتخابات یک اصل است و بدون آوردنه اصالحات 

انتخاباتی ماهیت خود را از دست می دهد.
او بیان داشت: یک تعداد از سران کشور به دلیل عدم آغاز کار 
جدی روی اصالحات انتخاباتی به شکل جدی از حکومت 
از حکومت و  آن ها در حمایت  آن،  فاصله گرفتند، در غیر 

نظام قرار دارند.
او گفت: حاال که افغانستان خود مسوولیت تأمین امنیت را 
گرفته است، باید باالی آن چه که خود داریم حساب کنیم و 
فرصت ایجاد شده برای افغانستان را حدر ندهیم، چون این 

فرصت ها تا آخر باقی نخواهد ماند.

www.Mandegardaily.com

رییساجرایی:

کار روی اصالحات انتخاباتی از امروز آغاز می شود
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بخش هفـتـم
 بخش سـوم

علی رها
وقتـی کـه نیازمندی ها و ابـزار کیفیتـی انتزاعی 
روابـط  خصیصـۀ  بـه  “انتـزاع”  کننـد،  پیـدا 
متقابـِل افـراد بـا یکدیگـر تبدیل می گـردد. در 
این جـا “خـرد جمعی” نیـز خـود را به صورت 
از  کـه  می کنـد  تصریـح  تجریـدی  عمومیتـی 
نظـارت اعضـای اجتماع خارج اسـت. مارکس 
و هـگل در تفیهـم کلیـۀ مـوارد باال اتفـاق نظر 
دارنـد. ریشـۀ اختـالف مارکـس بـا هـگل در 

مدنـی  جامعـۀ  تعارضـاِت  رفـع  چه گونه گـی 
اسـت. نهفته 

بـه دیـدۀ مارکـس، هـگل در عیـن اذعـان بـه 
صـدد  در  معاصـر،  اجتمـاع  اتومـی  خصلـت 
عرصه هـای  پراکنـدۀ  مجموعـۀ  کـه  اسـت 
تضادمنـد خصوصـی را در کلیتی انتزاعی متحد 
کنـد. “ماتریالیسـم” جامعۀ مدنـی نیازمند روح 
و عقلـی جامـع اسـت. امـا هـگل “ذهـن عام” 
را در “خودآگاهـی بالفعـل شـهروندان و روح 
اجتماعـی آنـان” جسـت وجو نمی کنـد. خـود 
هـگل تأییـد می کنـد کـه دولـت از سـویی در 
حکـم “ضرورتـی خارجـی” و قدرتـی مافـوق 
اسـت، امـا از سـوی دیگـر اسـتدالل می کنـد 
کـه دولـت غایتـی اسـت کـه در بطـن جامعـۀ 
مدنـی حضـور داشـته و توان مندی اش وابسـته 
بـه وحـدت اهـداف عامـش بـا منافـع خـاص 

می باشـد. افـراد 
تعارضـی  هـگل  ادعـای  ایـن  در  مارکـس 
حـل ناشـدنی را تشـخیص می دهـد و تأکیـد 
وحدت بخـش  عامـل  یـک  کـه  مـی ورزد 
خارجـی نمی توانـد واسـطۀ دوگانه گی انسـان 
به مثابۀ یک “بورژوا” و یک “شـهروند” باشـد، 
چـرا کـه یکـی در درون خـود آرزوهـا، آمال، 
نیازمندی هـا و انتظـارات دیگـری را بـرآورده 
نمی کنـد. انسـان بیـش از یـک “شـهروند” و 
زنده گـی انسـانی فراتـر از موجودیت سیاسـی 
اسـت. لـذا بـه عـوض یـک دولـت سیاسـی، 
مارکـس مفهوم دموکراسـی اجتماعـی را طرح 
برخـوردار  سیاسـی  خصلتـی  از  کـه  می کنـد 
نیسـت. بـه دیدۀ وی، “دموکراسـی سیاسـی” با 
این کـه در مقایسـه بـا حکومـت مطلقـه، قـدم 
هـدف  می باشـد،  جلـو  بـه  بزرگـی  تاریخـی 
آزادی اجتماعی نیسـت. انقالب فرانسـه “روح 
سیاسـی” را آزاد کـرد، ولـی نتوانسـت عناصـر 
مـادی و معنـوی سـازای جامعـۀ مدنـی را بـه 
آزادی برسـاند. در یـک دموکراسـی سیاسـی، 
انسـان قدرتـی واالسـت امـا همچـون انسـانی 
کـه “خـود را گـم کـرده، بیگانه شـده و تحت 
سـلطۀ شـرایطی غیرانسـانی قرار گرفته باشـد. 
واقعـی  همنوعـی  هنـوز  کـه  انسـانی  یعنـی 

” . نیست
بـه نظـر وی، خصیصـۀ بنیادیـن “دموکراسـی 
هسـتی  انسـان  کـه  اسـت  ایـن  در  حقیقـی” 
انسـانی یافتـه باشـد، حـال آن کـه او در سـایر 
اشـکال فقـط یـک هسـتی حقوقـی دارد. در 
ایـن دموکراسـی، اصول صوری و مـادی قرین 
یکدیگرند؛ یعنی هم شـکل اسـت و هم محتوا 
کـه وهلـۀ حاکـم بـر آن دیگـر دولتـی انتزاعی 
نیسـت. بنابرایـن مارکـس نتیجـه می گیـرد کـه 
“در یـک دموکراسـی حقیقـی، دولـت سیاسـی 

ناپدیـد می شـود.” )ص 31(
ایـن  حوصلـۀ  در  کـه  دالیلـی  بـه  مارکـس 
نوشـتار نیسـت، از انتشـار این “نقد” در شـکل 
کنونـی اش منصـرف شـد. ولـی بالفاصله پس 
تحقیقاتـش  ادامـۀ  حیـن  در  آن،  “اتمـام”  از 
دوبـاره درگیـر فعالیت مطبوعاتـی گردید؛ ابتدا 
در “سـالنامه های فرانسـوی - آلمانی” و سپس 
در نشـریۀ “ُوروارت”. او در جسـتاری »دربارۀ 

مسـالۀ یهـود« کـه درسـت پـس از “نقـد” بـه 
قلـم کشـید و در بهـار 1۸۴۴ منتشـر سـاخت، 

مضامیـن “نقـد” را بازتولیـد می نمایـد.
بیانـات  از عالی تریـن  این جـا در یکـی  او در 
خـود، سرشـت ایجابـی آزادی را بدیـن نحـو 
فـرد  کـه  هنگامـی  “فقـط  می کنـد:  توصیـف 
بـه  را  تجریـدی  شـهروند  انسـانی،  بالفعـل 
خـود بازگردانـده باشـد، وقتـی کـه توان مندی 
و  ادراک  به وجهـی  را  خویـش  اجتماعـی 
قـدرت  کـه دیگـر  باشـد  سـازمان دهی کـرده 
اجتماعـی همچـون نیرویـی سیاسـی از او جدا 
نشـده باشـد، فقـط در چنـان موقعی اسـت که 
رهایـی انسـانی کامـل می گـردد.” )ص 1۶۸(

 
3ـ نقطۀ عطفی در تکامل فکری مارکس

را  آلمـان  بـر  حاکـم  فضـای  کـه  مارکـس 
خفقانـی می دیـد و امکانـی بـرای فعالیـت آزاد 
اکتوبـر 1۸۴3 رهسـپار  اواخـر  نمی یافـت، در 
در  حرکـت  از  قبـل  او  می گـردد.  پاریـس 
نامه یـی بـه آرنولـد روگـه پاریـس را “مرکـز 
متفکـر”  واقعـًا  و  مسـتقل  اذهانـی  همایـش 
ارزیابـی کـرده و جهـت تأسـیس نشـریه یی به 
قصـد “نقـد بی امـان تمامـی شـرایط موجـود”، 
و  پـرودون  فرئربـاخ،  چـون  اندیشـمندانی 
باکونیـن را بـه همـکاری دعـوت می کنـد. امـا 
بـه زودی چنـان تحـول عمیقـی در خودفهمـی 
و پاالیـش افـکار مارکـس به وقـوع می پیونـدد 
کـه دیگـر جمـع و جـور کـردِن گرایش هایـی 
متعـارض حـول یـک حرکـت نظـری و عملِی 

می سـازد. ناممکـن  را  جدیـد 
پاریـس  در  خـود  اقامـت  طـی  مارکـس 
)پایـان 1۸۴3 تـا جنـوری 1۸۴5(، بیـش از ۹ 
دفتـر یادداشـت از خـود باقـی می گـذارد کـه 
دربردارنـدۀ مطالعـۀ فشـردۀ آثار نویسـنده گانی 
اسـت همچون آدام اسـمیت، دیویـد ریکاردو، 
جیمـز میـل، سیسـموندی، ژان باتیسـت سـی، 
و  انگلـس  فردریـک  بنتهـام،  کلـوخ،  مـک 
حـاوی  همچنیـن  یادداشـت ها  ایـن  غیـره. 
هـگل،  روح«  »پدیدارشناسـی  مجـدد  مطالعـۀ 
مطلـق”،  “دانـش  آن،  نهایـی  فصـل  به ویـژه 
اسـت. ماحصـل ایـن مطالعات، نـگارش کتاب 
نسـبتًا کاملـی اسـت کـه بـه »دست نوشـته های 
اقتصـادی - فلسـفی 1۸۴۴« شـهرت یافته انـد. 
او ایـن اثـر بنیادیـن را بیـن اپریـل و اوت بـه 
قلـم کشـید و در فبـروری 1۸۴5 با ناشـری در 
دارمشـتات قـرارداد چـاپ آن را امضـا کرد که 

نگشـت. عملـی  به دالیلـی 
معلـوم  دست نوشـته ها  ایـن  دقیـق  مطالعـۀ 
می سـازد که مارکـس با این اثـر منظومۀ فکری 
جدیـدی را پایه گـذاری می کنـد که در سراسـر 
عمـر خـود بـدان وفـادار می مانـد. عمیق تریـن 
دسـتاورد وی ارایـه برداشـت کامـاًل نوینـی از 
آزادی اسـت کـه در پرتـو ادراک رابطـۀ انسـان 
بـا “کار” قابـل تشـخیص می باشـد. او اذعـان 
می کنـد که کشـف نیروی کار توسـط اسـمیت 
و ریـکاردو حـاوی نقطـۀ عزیمتـی تـازه بـود. 
امـا اقتصـاد سیاسـی، “کار” را صرفـًا بـه عنوان 
ادراک  ارزش  و  ثـروت  منشـای  یـا  “جوهـر” 
را  ایـن جوهـر  مارکـس  درحالی کـه  می کنـد، 
همچنیـن بـه عنـوان “سـوژه” معرفـی می کنـد.

بـه قـول او، اقتصـاد سیاسـی انسـان را فقـط 
بـه مثابـۀ “کارگـر” یـا فعلـه مـد نظـر دارد. لذا 
بـه  از محیـط کاری، وضعیـت وی را  بیـرون 
“قانـون جزایـی، پزشـکان، دیـن، جدول هـای 
آمـار، سیاسـت و سرپرسـتان خانـۀ بینوایـان” 
اسـت  ضـروری  بنابرایـن  می نمایـد.  واگـذار 
کـه بـه ورای اقتصـاد سیاسـی رفتـه و پرسـش 
کنیـم: “در سـیر تکامـل انسـان، نزول قسـمت 
اعظمی از بشـریت بـه کار انتزاعی چـه معنایی 
دارد؟” )کلیـات آثـار 3، ص 2۴1( یعنـی چـرا 
کامـل  سـلطه یی  انسـان  بـر  مـرده  “ماده یـی 
پیـدا کـرده اسـت”، )ص 2۶۷( چـرا “بی ارزش 
شـدن جهـان انسـانی بـا رشـد ارزش در جهان 
اسـت”،  کـرده  پیـدا  مسـتقیم  ارتباطـی  اشـیا 
)ص 2۷2( چـرا انسـان هرچـه بیشـتر تـالش 
بیگانه یـی  می کنـد سـیطرۀ جهـان مصنوعـات 
دنیـای  و  شـده  توان مندتـر  می آفرینـد،  کـه 
درونـی اش فقیرتـر می گـردد؟ “اقتصاد سیاسـی 
بـا بی توجهـی بـه رابطۀ مسـتقیم کارگـر )کار( 
بـا تولیـد، بیگانه گـی نهفتـه در سرشـت کار را 
پنهـان می سـازد.”)ص 2۷3( پـس باید پرسـید: 
“رابطـۀ اساسـی” کاری چیسـت و بیگانه گـی 

انسـان از کجـا ناشـی می گـردد؟
منبـع: سایت فلسفۀ نو
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نویسـنده: دکتور مصطفي محمود
مترجـم: سیداحمـد اشرفي

روان شناسـي جدیـد بـه »عـذاب« و »رنـج روانـي« نیـز از همیـن دریچه نـگاه مي کند 
و آن را ثمـرۀ محرومیـت از لذت هـاي مـادي مي انـگارد و نمي توانـد تصـور کنـد که 
ممکـن اسـت آن، امتحـان و ابتالیـي از جانـب آفریـدگار باشـد؛ ماننـد آهنگـري کـه 
آهـن را در آتـش مي گـدازد، سـپس آن را در آب سـرد مي افکنـد تـا طـالي خالـص 
را از مـس و از چـرک و کثافـات جـدا کنـد. و به ایـن ترتیب، روان شناسـي در زندان 
همیـن محـدودۀ تنـگ مـادي حسـي، باقـي مي مانـد و همـه چیـز را از همیـن زاویـه 
مي بینـد و از ایـن جهـت در همـۀ نتیجه گیري هـا و تشـخیص هایش به خطـا مي رود. 
ایـن روان شناسـي ماننـد همـان کـوري اسـت کـه تنهـا ُدمِ فیل را بـه دسـت گرفته و 

گمـان کـرده کـه ایـن خود فیل اسـت. 
روان شناسـي جدیـد، سـلوک و فعالیت هـاي انسـان را در محـدودۀ کنـش و محـرک 
آن محـدود مي کنـد، بـدون این کـه بـه سـوي شـناخت انگیـزه و هـدف اصلـي آن 
گام بـردارد و از ارادۀ صاحـِب آن بپرسـد کـه »آیـا او آن را به خاطـر کسـب ثـروت و 
شـهرت، یـا مقـام و منزلِت دنیوي انجـام داده یا خالـص به خاطر رضاي پـروردگار؟« 
البتـه فـرق زیـادي میـان این دو نـوع کنش و این دو نـوع روحیـه و روان وجود دارد. 
در نظـر نگرفتـن ایـن فرق، اخالق را از اهـداف واال و منبع اصیـِل آن یعنی دین، جدا 
مي کنـد؛ زیـرا کـه تنها مصـدر و منبـع اخالق، دین اسـت و همـۀ  رفتارهـاي اخالقي 
از قبیـل رحمـت و مهربانـي، محبت و بخشـاینده گي، سـخاوت و کـرم از جانب خدا 
می باشـد و چنان چـه از نام هـاي نیکـوي وي برمي آیـد، تنهـا او بخشـنده و مهربـان و 
سـخي و دوسـتدار و دوست داشـتني و بـا رأفـت و حلیـم و بردبـار اسـت، و اوسـت 
کـه بـا ایـن صفـات اخالقي به هر کسـي کـه سـزاوار آن باشـد، تجلي مي کنـد و این 

سـجایاي نیکـو را در وي مـي کارد و پـرورش مي دهد.
این جاسـت کـه روش روان شناسـي نویـن، در مـداواي بیماري هـاي روانـي، با روش 
قرآنـی و دینـي کامـاًل متفـاوت مي شـود. از نظـر روان شناسـي نویـن، آوردن تغییر و 
تحـول بنیـادي و جوهري در نفـس و روان آدمي، غیرممکن اسـت؛ زیرا خصوصیات 
روحـي و روانـي آدمـي، در پنـج سـال اوِل کودکـي اش شـکل مي گیـرد، لـذا بـراي 
و  خواهش هـا  این کـه  جـز  نمي مانـد  باقـي  نقشـي  وي،  مـداواي  در  روان پزشـک 
خاطـرات سرکوب شـدۀ او را از ضمیـر ناخـودآگاه بـه ضمیـر خـودآگاه وي بیـرون 
کنـد، یـا پنجره هایـی را در رواِن وي بـراي بیـرون کـردِن رنج هاي درونـي و تخفیف 
غلیـان و آتـش نهانـي اش بـاز نمایـد. بـراي رسـیدن به ایـن مأمـول، روان پزشـک به 
تنویـم مغناطیسـي )هیپنوتیـزم( و یـا تلقیـن پنـاه مي بـرد و یـا این کـه بیمـار را وادار 
مـي کنـد تـا هرچـه در دلـش مي گـذرد، بي پـرده بـه وي بیـان کنـد و از ایـن طریق، 
خـود را تخلیـه نمایـد و یـا بـه وي توصیـه مي کنـد که بـه هنر، بـازي یا غرق شـدن 
در کارِ شـباروزِي ماشـیني و یـا بـه اشـباع همـان خواهش هـا به طور مسـتقیم بپردازد. 
امـا تمـام ایـن تداوي هـا، شـبیه بـه تداوي سـرطان بـا مرهم ها و مسـکنات مي باشـد. 
روان شناسـان وجـود دملـي عالج ناپذیـر در روان بیمـار را مي پذیرنـد و بعـد از آن به 
بیمـار مي گوینـد:  چیـغ بـزن، نالـه کـن، برقـص و آواز بخـوان تـا دردهـا و رنج هاي 
روحـي ات خالـي شـود و یـا بـا بیـرون کـردن رنـج از ضمیـر ناخـودآگاه بـه ضمیـر 
خـودآگاه، دسـِت بیمـار را مي گیرنـد و در سـر دمـل مي گذارنـد و بـه او مي گوینـد 
کـه دملـت در این جـا اسـت. این اسـت همۀ کوششـي کـه آن ها بـراي مـداواي بیمار 

مي دهند.  انجـام  خویـش 
 امـا دیـن بیـرون کـردِن نفـس از تاریکي هـاي حیوانیت به انـوار حضـرت ربوبیت و 
از حضیـض شـهوات بـه آخریـن درجـۀ کمـاالِت اخالقـي و در یک کلمـه، دگرگون 
کـردن اساسـي و ریشـه یِی نفـس را از طریـق ریاضـت و مجاهـدت ممکـن و میسـر 
مي دانـد. ریاضـت و مجاهـدت چندیـن مرحلـه دارد: مرحلـۀ اول عبـارت اسـت از 
تخلیـۀ نفـس از عادت هـاي زشـت و مذمـوم و آن از طریـق اعتـراف به گنـاه و عیب 

ممکـن می شـود. 

 قـــرآنــي 
روان شناسي
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ژان میشل آدام - فرانسواز رواز 
برگردان: آذین حسین زاده - کتایون شهپرراد

تعریف  »فرآیند«  یا  داستان  تولید  عمل  را  روایت  اگر 
کردن بنامیم، این نکته باقي مي ماند که مشخص کنیم 
را  کار  این  »چه گونه«  و  مي کند  روایت  »چه  کسي« 
انجام مي دهد. بالزاک، مدت ها پیش از پیدایش تیوري 
روایت شناسي مدرن، در مقدمۀ رمان زنبق دره، در سال 

1۸3۶ نوشت: 
از خطر  عاري  نویسنده،  براي  »من«  از  »استفاده       
نیست. اگرچه انبوه خواننده گان افزایش یافته است، اما 
میزان آگاهي جمعیت متناسب با آن زیاد نشده است. 
]...[ فراوان اند افرادي که امروزه نیز زحمت بیهوده یي 
مي کشند تا احساسات نویسنده را با احساساتي که به 
قرار  ردیف  یک  در  مي دهد،  اسناد  شخصیت هایش 
کند،  استفاده  »پررنگ«  واژۀ  از  نویسنده  اگر  و  دهند، 
اشتباه  راوي  با  را  او  افراد  این  همه گي  است  ممکن 

بگیرند.«
به  آشکارا  این جا،  در  بالزاک،       
داستان  در  شخصیت  دسته  سه 
شخصیت )هاي(   -1 مي کند:  اشاره 

بازیگر)ان(، 2- راوي 3- نویسنده.

1. از خارج از متن تا خود متن
الف. سازندة داستان: انسجامي بسیار 

مبهم
لوموند  نشریۀ  در  که  در گفت وگویي 
کتاب شهر  زمینۀ  در  »2۶ژوییه1۹۹1« 
استر1  پل  شد،  منعکس  شیشه یي 
بالزاک  دسته بندي  امریکایي،  نویسندۀ 

را این گونه تفسیر کرد: 
که  دارد  وجود  رمان ها  در  »نکته یي 
توجه مرا بسیار به خود جلب مي کند. 
مي بینیم  کتاب  جلد  روي  را  اسمي 
است.  نویسنده  اسم  طبعًا  خوب  که 
صدایي  مي کنیم،  باز  که  را  کتاب  اما 
صداي  مي کند،  صحبت  آن  در  که 
است.  راوي  صداي  نیست،  نویسنده 
این صدا به چه کسي تعلق دارد؟ اگر 
این صدا صداي نگارنده به عنوان یک 
انسان نیست، بنابراین صداي خالق اثر 
بنابراین  خالقیت.  یعني  این  و  است، 
دارد  وجود  این جا  در  شخصیت  دو 
... در زنده گي خودم گسسته گي   ]...[
کتاب ها  که  مردي  و  من  میان  عمیق 
را مي نویسد، احساس مي کنم. من در 
چه  مي دانم  کم وبیش  خودم  زنده گي 
کار مي کنم . اما هنگامي که مي نویسم، 
کاماًل گم شده ام و نمي دانم این قصه ها 

از کجا مي آید.«
این مطلب بسیار به اظهارات پروست 
نزدیک  بوو2  سنت  علیه  کتاب  در 
است: کتاب حاصل مني دیگر است؛ 
مني که با آن چه ما در عادات مان، در 
خود  از  زنده گي مان  در  و  جامعۀ مان 

بروز مي دهیم، متفاوت است.
است،  صادق  ادبیات  مورد  در  آن چه 
نیز  روایتي  گونۀ  هر  با  رابطه  در 
مصداق دارد. زبان شناس و نظریه پرداز 
ادبي روس، میخاییل باختین، ویژه گي 
بسیار جالب  به نحوي  را  کل روایت 

توجه از قرار زیر به تصویر مي کشد:
داده  رخ  برایم  که  را  حادثه یي  »اگر 
است، شفاهًا روایت کنم )یا از طریق 

عنوان  به  امر،  بدو  همان  از  کنم(،  نقل  را  آن  نوشتار 
راوي »یا نویسنده« از زمان و فضایي که ماجرا در آن 
وجود  امکان  این  بود.  خواهم  منفک  است،  داده  رخ 
ندارد که بخواهم من خودم را با مني که از آن حرف 

مي زنم، یکسان فرض کنم.«
»زیبایي شناسي و نظریۀ رمان، 1۹۷2، ص3۹۶« 

ب. دوگانه گي شخصیت  هاي روایت
نگارندۀ واقعي، هنگامي که شروع به نقل کردن مي کند، 
که،  مي کند  تصور  »خواننده/شنونده«یي  خود  براي 
خوانندۀ  نامید.  »الگومند«  را  او  مي توان  آمبرتواکو، 
الگومند چیزي نیست مگر تصویري که سازندۀ داستان 
خلق مي کند تا حرف هاي خود را به کمک وي سامان 
نیز  قدیم  ایام  در  بیان  فن  اساتید  که  همان گونه  دهد. 
باید نخست شنونده یي  مي گفتند، براي صحبت کردن 
را براي خود بازنمایي کرد و آن گاه سخن پردازِي خود 

را با این مخاطب خیالي تطبیق داد.
باشد،  باید حتمًا شخصیتي دوگانه  شخصیت خواننده 

متشکل از خوانندۀ خیالي »الگومند« و خوانندۀ واقعي 
کتاب خانه  در  یا  تخت  در  روزنامه،  در  را  داستان  که 
عامل  خود،  نوبۀ  به  نیز،  نگارنده  هم چنین  مي خواند. 
بازنمایي تخیلِي تمامِي آناني است که حین داستان )به 
صورت نوشتار یا گفتار( تصویري از نویسندۀ الگومند 
به  بسته  البته،  پدید مي آورند. تصویر فوق  ایجادگر  و 
شخصیت  با  را  خود  فاصلۀ  گوناگون،  شخصیت هاي 

نگارنده یادآور مي شود. 

2. موقعیت روایي
این میان ممکن است  از متن. در  راوي، جزیي است 
خود  بازنمایي  براي  را  شخصیت ها  از  یکي  چهرۀ 
هویت  با  فردي  یا  من،  از ضمیر  استفاده  )با  برگزیند 
کامل و داراي اسم خاص(. نویسنده ممکن است تنها به 
شکل صدایي روایي باقي بماند. وضعیت هاي گوناگون 

و محتمل راوي را مي توان به این گونه خالصه کرد:

الف. میزان دربرگیري روایت
راویان  توسط  مي تواند  گوناگون  داستاني  پهنه هاي 
به  خود  مي تواند  شخصیت  شود.  عرضه  گوناگون 
راوي قصه  به  مبدل  بدین سان  و  بپردازد  داستان گویي 
)داستان دوم( شود. البته این امکان نیز وجود دارد که 
این راوي یکي از شخصیت هاي داستان باشد، یا نباشد. 
را - که صرفًا صدایي  دربرگیر  راوي نخسِت روایت 
است ناشناس و یا داراي هویت - راوي برون داستاني 
شده  برگرفته  در  حین  که  راوي  آن که  حال  مي نامند، 
صحبت به او واگذار شده است ]راوي[ درون داستاني 
نامیده مي شود. چرا که او خود یکي از شخصیت هاي 
داستان دربرگیر است. این مطلب هم در مورد شوالیه 
مانون لسکو3 صادق است، و هم  دوگریو در داستان 
در مورد هزار و یک شب یعني ابتدا دربارۀ وزیر، یعني 
پدر شهرزاد، و سپس در مورد خود شهرزاد، که خوب 

مي دانید کمي بعد مبدل به راوي مي شود. 
این تغییر سطح در روایت ممکن است به صورت خطي 
جلوه گر شود: در این صورت، روایت نخستین پیوسته 

مي شود.  قطع  مختلف  راویان  متوالي  روایت  توسط 
عمیق  گسترش  و  بسط  به  کار  این  است  ممکن  البته 
هنگامي   امري  منتهي شود. چنین  نیز  نخستین  روایت 
رخ مي دهد که هر راوي جدیدي عنان کالم را به دست 
نیز به  یکي از شخصیت ها بسپارد و شخصیت مزبور 

نوبۀ خود به این کار ادامه دهد. 

ب. روابط موجود میان راوي و داستان
میان  هم ساني  رابطۀ  وجود  به  توجه  با  ژنت  ژرار 
توسط  که  داستاني  شخصیت هاي  و  راوي  چهره هاي 
وي به وجود آمده اند، یا عدم وجود این روابط، مطلب 
نویني را به آن چه پیش از این در مورد تمایز سطوح 

دربرگیري روایات ابراز شده بود، مي افزاید. 
وزیر یا پدر شهرزاد که قصۀ االغ، گاو، و مرد کشاورز 
را تعریف مي کند، خود یکي از شخصیت هاي داستان 
راوي  شکل  )به  مي شود  محسوب  شب  یک  و  هزار 
با حکایت  او  میان خود  این  در  اما  داستاني(.  دروني 

داستاني  که براي دخترش نقل مي کند تا او را مجاب 
سهیم  غیر  شکل  به  نیاید،  در  سلطان  ازدواج  به  کند 
در داستان، از نوع »روایت سوم شخص« ایفاي نقش 
مي کند. همین رابطه در مورد داستان سرایي هاي شهرزاد 

براي سلطان نیز مصداق مي یابد.
بحري  سندباد  ماجراي  در  بحري  سندباد  مقابل،  در 
)داستاني مجزا از حکایات هزار و یک شب( همانند 
شوالیه دوگریو، با حوادثي که نقل مي کند، رابطه یي از 
نوع سهیم در داستان ایجاد مي کند: در این جا، سندباد 
اصلي  قهرمان  بلکه  شاهد،  است  شخصیتي  تنها  نه 
داستان نیز هست )که در نتیجه، از این روایت باید به 
که خود  رنانکور،  کرد(.  یاد  راوي  داستان خود  منزلۀ 
را نویسندۀ داستان دوگریو معرفي مي کند، راوي اول 
شخص داستان اصلي مانون لسکو است. اگر پاراگرافي 
که نخستین بخش رمان را از سومین بخش آن تفکیک 
او،  که  دید  خواهیم  دهیم،  قرار  برسي  مورد  مي کند 
یعني رنانکور، به تناوب هم برون داستاني است )راوي 

روایت دربرگیر( و هم درون داستاني: 

وقت  از  ساعت  یک  از  بیش  که  دوگریو  شوالیۀ  »از 
خود را صرف این داستان کردند، خواهش مي کنم کمي 
بیاسایند و ما را در شام همراهي کنند. ایشان باید دقت 
ما را حمل بر آن کنند که با میل وافر به گفته هاي شان 
گوش سپرده ایم. اطمینان داریم که در ادامۀ داستان به 
که  هنگامي  و  خورد،  برخواهیم  جذاب  تر  بس  نکاتي 
صرف شام خاتمه یابد، دنبالۀ داستان را از زبان ایشان 

خواهیم شنید.«
تنها حالتي را که در صورت فقدان روایات قید شده در 

روایت اصلي مي توان متصور شد، از قرار زیر است: 
روایت  دربرگیري  سطح  مفهوم  که  شکل گیري  پدیدۀ 
نیز از آن ناشي مي شود، باید مجزا مورد بررسي قرار 
گیرد: »ویژ ه گي درون داستاني روایت در اغلب اوقات 
»ژرار  نمایش.«  در  شگردي  مگر  نیست  چیزي   ]...[

ژنت، 1۹۸3«. 
داستان  تعریف  به  خود  که  هنگامي  را،  بالس  ژیل 
خود مي پردازد، مي توان راوي سهیم در داستان قلمداد 
شوالیه   یا  بحري  سندباد  مانند  درست  کرد. 
دوگریو. راوي مزبور را تنها هنگامي مي توانیم 
تعدد  با  را  او  که  کنیم  فرض  برون داستاني 
راویان »درون داستاني« داستان هاي دربرگرفته 
شده در کل داستان نخستین توسط ژیل بالس 
»اول شخص« قیاس کنیم. غالب متن ها میان 
دو قطب متفاوت این جدول در نوسان است. 
به این ترتیب، دکتر ریو، در طاعون شخصیت 

داستاني رمان آلبر کامو محسوب مي شود: 
دفتر  از  ]اپریل[  آوریل  شانزدهم  صبح   ...«
خود خارج شد، وسط سرسرا پایش به موش 
متوجه  رمان  انتهاي  در  اما  خورد.«  مرده یي 
مي شویم که دکتر ریو همان راوي است:» ... 
داستاني  گرفت  تصمیم  ریو  دکتر  بدین سان، 
راوي  بنویسد.«  مي یابد  خاتمه  اینک  که  را 
واحد  آن  در  که  فوق  داستان  شخص  سوم 
هم اصلي ترین نظاره گر، و هم بازیگر داستان 
راوي  فاصل  حد  میان  جایگاهي  از  است، 
)A( اول شخص و راوي )A( سوم شخص 

برخوردار است.

 پ. گیرندة روایت
گیرندۀ روایت که هم قرینۀ راوي است، و هم 
حقیقت  در  مي شود،  وارد  داستان  در صحنۀ 
است.  خواننده  نویسنده/  نوشتاري  چهرۀ 
شهرزاد پیش از آن که براي سرگرمي شهریار، 
»گیرندۀ روایت«، در داستان هاي هزار و یک 
گیرندۀ  نقش  باشد،  داشته  راوي  حکم  شب 
به حکایتي  فرا دادن  روایت را هنگام گوش 

که پدر براي او نقل مي کند دارد:
متن شمارۀ 3۴

مرد  و  گاو  و  االغ  براي  اتفاقي  چه  »پدر، 
کشاورز افتاد ]پرسش از سوي گیرندۀ روایت 

است[ وزیر در پاسخ گفت:
از  ]پاسخ  است  قرار  این  از  آن ها  داستان   -

سوي راوي است[
]...[

به این جاي داستان که رسیدند، وزیر سخنانش 
را  روایت[  ]گیرندۀ  شهرزاد  تا  کرد  قطع  را 

اندرز دهد ]...[
- مي تواني بگویي چه بالیي سر آن بي چاره 

آورد؟ ]پرسش مجدد گیرندۀ روایت[
- به آخر داستان گوش کن... 

روبه  وزیر  داستان  پایان  از  پس   ]...[     
دخترش کرد و گفت ]...[.«

در ماجرا  هاي سندباد بحري، این سندباد بحري است 
بتواند  تا  مي شود  روایت  گیرندۀ  شب،  هفت  طي  که 
توانسته  است  چه گونه  بشنود  سندباد  خود  دهان  از 
کند.  ثروت اندوزي  خطرناک  مسافرت هاي  طول  در 
در رمان مانو لسکو، رنانکور در جامۀ گیرندۀ روایت 
به  این جا  در  باید   ...« مي رود:  فرو  دوگریو  داستان 
خواننده هشدار دهم که داستانش را بالفاصله پس از 

شنیدن به رشتۀ تحریر درآوردم.«

پانویس ها:
-1. PAul Auster
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روح اهلل بهزاد
عنوان  به  نورستانی  یوسف  تقرر  از  اجرایی  ریاست 
و  می کند  بی خبری  ابراز  مادرید  در  افغانستان  سفیر 
باشد،  داشته  حقیقت  موضوع  این  اگر  که  می گوید 
تعهد رهبران حکومت در زمینۀ اصالحات و مبارزه 

با فساد زیر سوال می رود. 
در  اجرایی  ریاست  معاون سخن گوی  فیصل  جاوید 
مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می گوید: از فرمان تقرری 
انتخابات  کمیسیون  پیشین  رییس  نورستانی  یوسف 
به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا از طریق شبکه های 
نداشته  حقیقت  امیدواریم  که  شدیم  خبر  اجتماعی 

باشد.
حکومت  مسووالن  می افزاید:  ادامه  در  فیصل  آقای 
وحدت ملی در قدم نخست برای مردم افغانستان و در 
قدم دوم برای جامعۀ جهانی تعهد سپرده اند که بر ضد 
می کنند؛  کار  اصالحات  آوردن  برای  و  مبارزه  فساد 
افغانستان  سفیر  عنوان  به  نوستانی  آقای  تقرری  اگر 
در اسپانیا حقیقت داشته باشد، تعهد ما برای آوردن 
فساد  قسمت  در  ما  عملکرد  و  مبارزه  و  اصالحات 

اداری زیر سوال می رود.
طی  غنی  اشرف  محمد  رییس جمهور  تازه گی  به 
کمیسیون  پیشین  رییس  نورستانی  یوسف  حکمی 
مستقل انتخابات را به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا 

تعیین کرده است.
انتخابات  مهندسی  به  متهم  نورستانی،  یوسف 
ریاست جمهوری سال 201۴ افغانستان است. تحت 
مدیریت او، انتخابات افغانستان به یکی از بدنام ترین 

انتخابات های تاریخ مبدل شد. 
به  خیانت  به  متهم  را  نورستانی  تحلیلگران  و  مردم 
زندان  او  جای  که  می گویند  و  می کنند  مردم  آرای 

است، نه سفارت. 
در حکم رییس جمهور آمده است: »به تأسی از فقرۀ 
)13( مادۀ )۶۴( قانون اساسی افغانستان و با استفاده 
از تجارب و اندوخته های علمی اشخاص خبره، تقرر 
به حیث سفیر جمهوری  را  نورستانی  احمد یوسف 
تاریخ  از  اعتبار  اسپانیا،  شاهی  کشور  مادرید  در  ا.ا 

مواصلت اگریمان، منظور است.«
این در حالی است که طبق توافق نامۀ سیاسی حکومت 
وحدت ملی که در پی بحران انتخابات 13۹3 به میان 
توافق  اساس  بر  باید  حکومتی  افراد  معرفی  آمد، 

ریاست جمهوری و ریاست اجرایی صورت گیرد.
در  افغانستان  سفیر  حیث  به  نورستانی  یوسف  تقرر 
فعاالن  تند  واکنش های  گذشته  روز  سه  طی  اسپانیا 
را  کشور  شهروندان  و  مدنی  جامعۀ  فعاالن  سیاسی، 

در شبکه های اجتماعی و رسانه ها در پی داشته است.
اجتماعی  شبکۀ  کاربران  از  یکی  فرارودی  هوشمند 
فیسبوک در برگه اش نگاشته است: آن هایی که به جرم 
خیانت ملی باید در سلول های تنگ زندان نفس شان گیر 
مهم  موقعیت های  افتخار صاحب  با  و  آزادانه  بیفتد، 

دیپلوماتیک و سیاسی می شوند.
است:  آورده  یادداشت خود  ادامۀ  در  فرارودی  آقای 
فاروق  می شوند،  سفیر  زاخیوال  و  نورستانی  وقتی 
سکوی  در  سعادت  ستار  و  عالی  مشاور  وردک 
شکایات انتخاباتی عربده می کشد، چگونه بر سعادت 
و صلح و برادری برسیم؟ با این روال، رفاه و سعادت 

و آزادی و برابری ما را حرام باد، حرام مطلق!
او اضافه می کند: پس از این همه رسوایی و ذلت، با 
کدام روی به چشمان مردم می بینید و هوس بر گشت 

آن ها از اروپا را دارید. 
اجتماعی  شبکۀ  دیگر  کاربر  خراسانی،  عبدالحی 
روند  مغایر  رییس جمهوری  است:  نوشته  فیسبوک 
رعایت  بدون  کشور،  در  قانونی  معمول  و  جاری 
شأن حقوقی وزارت امور خارجه، یکی از فاسدترین 
موجودات معاصر کشور را به حیث سفیر مقرر کرده 

است.
که  کسی  است:  نوشته  ادامه  در  خراسانی  آقای 
خیانت  به جرم  و  می بود  زندان  در  امروز  می بایست 
اسپانیا  به  می شد،  مجازات  افغانستان  مردم  آرای  به 
فرستاده می شود تا مکافات تقلب به نفع اشرف غنی 

را دریافت کند.
عطیه مهربان، کاربر دیگری است که از تقرر یوسف 
در  و  شده  شوکه  به شدت  سفیر  حیث  به  نورستانی 
با  نورستانی  وقتی  است:  نوشته  خود  فیسبوک  برگۀ 
دار و دسته اش میلیون ها رأی را به نفع تیم »تحول و 
تداوم« تقلب کرد و غنی را مفت نه تنها رییس جمهور، 
بلکه همه کارۀ ملت ساخت، پس نباید انتظار داشت 

که او طرد شود و در انزوا قرار گیرد.
او افزوده است: غنی منت دار نورستانی است و این که 
او وزیر داخله یا خارجه نشده است باید شکر کرد. 
به زودی هم شاید شاهد تقرری امرخیل درصورتی که 
و  باشد  پریده  سرش  از  پارلمان شدن  رییس  خواب 

دیگر کمیشنران متقلب هم خواهیم بود.
محمد یوسف نورستانی به تاریخ 12 اسد سال 13۹2 
از سوی حامد کرزی رییس جمهور پیشین، جاگزین 
فضل احمد معنوی به عنوان رییس کمیسیون مستقل 

انتخابات تعین شد.
انتخابات ریاست جمهوری سال 13۹3 که مدیریت 
تقلب های  دلیل  به  بود،  نورستانی  آقای  به دست  آن 
به  چهره ها  از  شماری  سوی  از  عمیق  و  گسترده 
شمول یوسف نورستانی و ضیاالحق امرخیل، رییس 
به  و  شد  کشیده  بحران  به  کمیسون  این  داراالنشای 

دور دوم رفت.
سر  بر  فراوان  کشمکش های  و  جنجال ها  از  پس 
برنده شدن در انتخابات از سوی تیم های »اصالحات 
و هم گرایی« و »تحول و تداوم« که حکومت و مردم 
را تا لبۀ پرتگاه نابودی و هم کشانده بود، جان کری، 
وزیر امور خارجۀ امریکا به منظور کمک به حل بحران 
چندین بار  با  و  شد  کابل  وارد  افغانستان  انتخاباتی 

ایجاد حکومت وحدت  به  او، دو طرف  میان جگری 
ملی موافقت کردند.

و  انتخابات  بحران  در  درگیر  طرف های  توافق  پس 
ایجاد حکومت وحدت ملی، پس سپری شدن هجده ما 
از عمر این حکومت، یوسف نورستانی نتایج انتخابات 
را طی یک کنفرانس خبری اعالن کرد که با واکنش 
تند ریاست اجرایی و آگاهان سیاسی قرار گرفت و 
این کار آقای نورستانی و کمیسیوین مستقل انتخابات 

را مضحک و مسخره کردن مردم خواندند.
بعد از آن که محمد اشرف غنی فرمان تقنینی اصالح 
نهادهای انتخاباتی را امضا کرد و بر بنیاد این فرمان 
باید اعضای موجود نهادهای انتخاباتی جای خود را 

به افراد جدیدی می دادند.
در این میان اتحادیۀ اروپا، به عنوان تأمین کنندۀ اصلی 
هزینۀ انتخابات ها در کشور نیز اعالم کرد، تا زمانی که 
اصالحات گسترده در کمیسیون ها و نظام انتخاباتی در 
افغانستان ایجاد نشود، آن ها هزینۀ بزگزاری انتخابات 

را نخواهند پرداخت.
از  پس  سال  دو  تقریباً  نورستانی  آقای  انجام  سر 
 13۹3 جمهوری  ریاست  بدنام  و  جنجالی  انتخابات 
و قبل از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای 
استعفا  از سمتش  ولسوالی ها در ۷ حمل سال جاری 

کرد.
خاطر  به  که  بود  گفته  خود  استعفای  از  پس  او 
حکومت  بر  خارجی  و  داخلی  فشارهای  پایان یافتن 
اما  است،  کرده  داده  استعفا  مقامش  از  ملی  وحدت 
نورستانی  که  باوراند  این  بر  آگاهان  از  بسیاری 
بازیچه یی در دستان حامد کرزی و اشرف غنی بود و 
است که در زمان انتخابات ۹3 کرزی با این عروسک 

کوکی بازی کردند.
شبکه های  در  صداهای  و  سر  او  استعفای  از  پس 
اجتماعی و رسانه ها پخش شد که گویا رییس جمهور 
اسپانیا  به  افغانستان  سفیر  حیث  به  او  تعیین  پی  در 

است.
در آن زمان نیز شمار زیادی از سیاسیون، نماینده گان 
نورستانی  شهروندان  و  مدنی  فعاالن  ملی،  شورای 
به  و  سال 13۹3  انتخابات  در  تقلب  به  پیوند  در  را 
حتا  و  می دانستند  مقصر  روند  این  بحران کشیدن 
کمیسیون های  دست اندرکاران  محکمۀ  خواهان 

انتخاباتی بودند.
دکتر محمد یوسف نورستانی در سال های حکومت 
در  کشور  پیشین  رییس جمهوری  کرزی  حامد 
سمت های مختلف دولتی کار کرده است. او در دوره 
انتقالی وزیر منابع آب و محیط زیست بود و پس از 
آن در سمت های مشارویت ارشد ریاست جمهوری، 
معاون وزارت دفاع و والی هرات مشغول بوده است. 
او از اهالی والیت نورستان و از قوم نورستانی است و 
او مدرک دکتری خود را از دانشگاه آریزونای امریکا 

از رشتۀ جامعه شناسی به دست آورده است.

ریاستاجرایی:

تقرر نورستانی تعهد ما به اصالحات را زیر سوال می برد

www.Mandegardaily.com

ابوبکر صدیق
 21( دوشـنبه  روز  مدنـی  جامعـه  فعـاالن  از  برخـی 
سـرطان(  از سـه بانویـی کـه در شـب دوم عیـد در 
سـاحۀ شـهرک آریا به روی شـان تیزاب پاشـیده شده 

بـود، در شـفاخانۀ اسـتقالل عیـادت کردنـد.
ایـن فعـاالن مدنی بـا نکوهش ایـن عمل ابراز داشـتند 
کـه دولـت باید بـرای تأمیـن امنیت شـهروندان تالش 
کنـد و عامـالن اسـید پاشـی بـه چهره های ایـن بانوان  
بـه زودترین وقـت بازداشـت و به پنجۀ قانون سـپرده 

شوند. 
در  بانـو  بـه چهـره سـه  فـرد  یـک  عیـد  دوم  شـب 
مربوطـات شـهرک آریـا اسـید پاشـید و پـا بـه فـرار 
گذاشـت. ایـن کار واکنش هـای تنـدی را در رسـانه ها 

بـه دنبـال داشـت. 
ایـن عمـل  می کننـد:   تأکیـد  مدنـی  فعـاالن جامعـه 
ددمنشـانه، نابخشـونی اسـت. ایـن جنایـت آشـکار را 

دولـت  بایـد بـه صـورت جـدی پیگیـری کنـد.
آنـان کـه در یـک حرکـت مدنـی از مجروحـان ایـن 
ایـن رویداد عیـادت می کردنـد ابراز داشـتند که چنین 
دادخواهـي،  ضمـن  مي توانـد  مدنـي  حرکت هـای 
فشـاري باشـد بـاالي نهادهـاي امنیتـي تـا پیشـاپیش 
جلـو هم چو حوادث وحشـتناک را از طریـق نیروهاي 

کشـفي و اسـتخباراتي  بگیرنـد. 
در همیـن حـال، نفیسـه یکی از بانوان کـه به چهره اش 
در شـب دوم عید اسـید پاشـیده شـده می گویـد که با 

شـوهر و دو کودکـش حوالـی سـاعت 11 شـب دوم 
عیـد زمانـی کـه در جاده یـی به سـمت خانۀ  شـان در 

حرکـت بودنـد، مـردی بـه صورتش تیزاب  پاشـید.
سـاله    32 نفیسـۀ  مشـترکش  زنده گـی  از  سـال   10
می گـذرد. او می گویـد کـه بـا هیچ شـخصی دشـمنی 

نداشـته و بـه هیـچ کسـی هـم مشـکوک نیسـت. 
بـه گفتـۀ این بانـو، این رویـداد در چند قدمی پاسـگاه 
پولیـس اتفـاق افتـاده اسـت؛ اما منسـوبان این پاسـگاه 
اقدامـی جهـت بازاداشـت و جلوگیـری از ایـن عمـل 

نداده اند. انجـام 
ایـن رویـداد  در نزدیکـی شـهرک آریا رخ داده اسـت 
کـه فاصلـه چندانی بـا وزارت داخله ندارد. نفیسـه که 
حـاال سـیمای صورتش را از دسـت داده می پرسـد که 
چـه کسـی این کار نـاروا را بر من روا داشـته اسـت؟ 
عبدالطیف، شـوهر نفیسـه نیـز از نبود امنیت شـکایت 
کـرده می گویـد: مـادران و خواهـران امنیـت ندارنـد؛ 
سـوزانده می شـوند، کشـته می شـوند و زنده گی شـان 

بـرای دیگـران اهمیتـی ندارد.
او گفتـه اسـت کـه بـا هیـچ کسـی دشـمنی نداشـته و 
نمی دانـد کـه چـرا چنیـن بالیـی بـر سرشـان آمـده 

. ست ا
و  سـوخته گی  بخـش  دکتـر  یوسـفی،  محمدشـریف 
جراحی پالسـتیک شـفاخانۀ اسـتقالل می گویـد که در 
نتیجـۀ تیـزاب پاشیده شـده 20 درصـد صورت نفیسـه 

است.  سـوخته 
بـه گفتـۀ آقـای یوسـفی دسـت ها و پـای چب نفیسـه 
هـم سـوخته، امـا آسـیبی کـه بـه صـورت او رسـیده، 

است. بیشـتر 
ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی از اعضـای مجلـس 
نماینـدگان، از افزایـش جرایـم جنایـی، بـه خصـوص 
تیـزاب پاشـی چنـد روز قبـل بـر یـک زن و دو دختر 

در مرکـز شـهر کابـل ابـراز نگرانـی کردند.
در  امـروز  نماینـدگان  مجلـس  عضـو  آزاد  ریحانـه 
نشسـت عمومـی ایـن مجلـس گفـت: وزارت امـور 
داخلـه مکلـف اسـت حادثـه چنـد روز قبـل در شـهر 
کابـل را بـه گونـه جـدی مـورد پیگیـری قـرار دهـد.
ایـن عضـو مجلـس نماینـدگان افـزود: همیشـه بانوان 
قربانـی می شـوند؛ امـا حکومـت هیچ توجهـی در این 

زمینـه نکرده اسـت.
به گفتـۀ او،  سـه روز قبـل برخـی از باشـندگان غـرب 

کابـل نیـز بر یک زوج حملـه کردند و موترشـان را به 
آتـش کشـیدند، اگر این بانو را کسـی نجـات نمی داد، 

سرنوشـت او نیـز هم چـو فرخنده می شـد.
در همیـن حال، شـینکی کروخیل عضـو دیگر مجلس 
نماینـدگان نیـز از افزایـش آمار جرایم جنایی در شـهر 
کابـل انتقـاد کـرده می گویـد: آمـار جرایـم جنایـی در 
شـهر کابـل افزایش یافته اسـت، اختطـاف صورت می 
گیـرد، منـازل بـه سـرقت برده می شـود  که غیـر قابل 

قبول اسـت.
او گفـت:  امیـدوارم وزیـر داخلـه ایـن موضـوع را به 
گونـه جـدی پیگیـری کنـد، وقتـی در پایتخت کشـور 
بـه روی بانـوان تیزاب پاشـیده می شـود، تامین امنیت 

سـایر نقـاط کشـور چگونه خواهـد بود؟
کابـل  جنایـی  تحقیقـات  ریاسـت  مسـووالن  امـا، 
می گوینـد کـه ریشـه رویـداد نهفتـه در خصومت های 
شـخصی اسـت. فریـدون عبیـدی، رییـس تحقیقـات 
جنایـی کابـل در رابطـه به ایـن رویداد گفته اسـت که 

تحقیقـات در ایـن زمینـه آغـاز شـده اسـت.
ایـن رویـداد سـازمان یافته  آقـای عبیـدی،  بـه گفتـۀ 
نبـوده و ریشـه اش در خصومت هـای شـخصی اسـت.

رویـداد  ایـن  عامـالن  از  کـه شـماری  او می گویـد   
شناسـایی شـده اند و پـس از تکمیـل پرونده هـا، آنان 

دسـتگیر خواهنـد شـد.

برخیازفعاالنجامعهمدنیواعضایمجلس:

جرایم جنایی در کابل افزایش یافته است

این  ماموران  که  است  گفته  کشور  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
راه اندازی  در  که  کرده اند  بازداشت  کابل  در  را  نفر  سه  اداره، 
حمالت انتحاری و ساخت ماین های عیار شده به سیستم تلفن و 

مغناطیسی دست داشته اند.
این اداره در خبرنامه یی که روز دوشنبه منتشر کرده، گفته است که 
این سه نفر از ساحه خواجه رواش در مربوطات ناحیه نهم شهر 

کابل بازداشت شده اند.
در  که  کرده اند  اعتراف  تحقیقات  در  آنان  خبرنامه،  اساس  بر 
فعالیت های تروریستی از جمله انفجار موتر مالک دوکان فروش 
لوازم ورزشی UK سپورت، انفجار یک موتر پولیس در یکه توت 
کابل، انفجار ماین در نزدیک خانه فهیم هاشمی مالک تلویزیون 
یک، اقدام به ترور یک کارمند امنیت ملی و نگهداری یک مهاجم 

انتحاری نقش فعال داشته اند.
امنیت ملی گفته است، از مخفیگاهی که این افراد بازداشت شده  
چهار میل تفنگچه، 21 ماین عیار شده به سیستم تلفن، دو ماین 
مغناطیسی، سه سرگلوله راکت، دو بمب دستی و مقداری دیگر 

وسایل و مواد منفجره به دست آمده است.

بازداشت یک شبکۀ سه نفری سازمانده 
حمالت انتحاری و ساخت ماین در کابل

خطابه یی برای  سراِن...
امور  در  حکومت  پیروزی  عدم   ضمنًا  و  همسویی هاست  عدم 
امنیتی، بلندپایه گان حکومت را مجبور به اقدامات فردی و خارج 

از روش های معمولی نموده است.
رهبری و فرماندهی جنگ های شمال کشور از طرف جناب جنرال 
دوستم و اعالن موضع گیری ها و عملیات جهت بهبود اوضاع از 
جانب استاد عطا محمد نور، به وضاحت شرایط نابساماِن کشور و 

عدم توانایِی حکومت وحدت ملی را به  نمایش می گذارد.
جناب رییس جمهور! حکومت وحدت ملی صرفًا به مفهوم تقسیم 
قدرت و کاربرد قدرت در جهِت ارضای هوس های قدرتمندانه 
و توسل به تصامیم عاطفی و غیرعلمی خالصه نمی شود. داستان 
غم انگیز این است که »میلیون ها تن در داخل کشور با درد و رنج 
و غم و هزاران ناگواری دست به گریبان اند و میلیون ها تِن دیگر 
در سرزمین های بیگانه به امید زنده گی بهتر رنج  می برند و ذلت 
می کشند«. این داستان به پایان نمی رسد مگر آن که دست اندرکاراِن 
منافع  از  با گذشت  و  ملی  رسالت  و  مسوولیت  درک  با  قدرت 
حصوِل  به منظور  ایثار،  قبول  و  خانواده گی  و  گروهی  فردی، 

اهداف و خواست های ملی، کاری انجام بدهند.
کار و پیکار در جهت مبارزه با نابسامانی های کشورهای، محتاج 
پالن گذاری های عالمانه، عادالنه و کارشناسانه است که حکومت 
وحدت ملی بنا بر خاصیتِ  کثرت گرا )ترکیب نامتجانس و فاقد 
هماهنگی ممثل قدرت حاکمه( و ناهمگوِن خود نتوانسته است 

به این مأمول نایل گردد.
اوضاع نابساماِن کشور مستوجب آن است که حکومت وحدت 
ملی از محفظۀ قدرِت متنفذین پا فراتر گذاشته و در سطح ملی با 
مراجعه به توانایی های ملی )بدون توجه به ارتباطات با متنفذین 
ملِت  غم انگیِز  داستان  به  علمی،  پالن گذاری های  با  و  قومی( 

افغانستان رسالتمندانه نطقۀ پایان بگذارد. ACKU
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حق  اعطای  برای  برنامه هایش  جزییات  اعالم  با  ترکیه  رییس جمهوری 
شهروندی به حدود سه میلیون پناهجوی سوری، تأکید کرد که حق شهروندی 

دوگانه به درخواست کننده گان اعطا می شود.
به  نسبت  نگرانی ها  به  پاسخ  در  ترکیه  رییس جمهور  اردوغان،  طیب  رجب 
است  ممکن  آورند،  به دست  را  ترکیه  شهروندی  اگر سوری ها حق  این که 
شهروندی  حق  پایۀ  بر  را  قوانین  ما  گفت:  بازنگردند،  کشورشان  به  هرگز 
از حق شهروندی دوگانه  برای شهروندانی که  آیا  داد.  قرار خواهیم  دوگانه 

برخوردارند بازگشت به زادگاه های شان یک باید است؟.
به خود  این  گفت:  و  کرد  اشاره  نمونه هایی  عنوان  به  آلمان  و  امریکا  به  او 
شهروندی  از حق  که  را  کشورهایی  از  کدامیک  که  دارد  بسته گی  سوری ها 
آن ها برخوردارند، برای زنده گی انتخاب می کنند. هنگامی که ترکیه ای ها در 
سال 1۹۶3 میالدی به آلمان سفر کردند، هیچ کس از آن ها نپرسید که آیا به 

زادگاه شان باز می گردند یا خیر.
اردوغان افزود: جای نگرانی وجود ندارد. ملت ۷۹ میلیون نفری ما در حال 
حاضر در ترکیه با مساحت ۷۸0 هزار کیلومتر مربع زنده گی می کنند. آلمان 
که از نظر مساحت نصف کشور ماست، جمعیتی برابر با ۸5 میلیون تن دارد. 

ترکیه می تواند به راحتی مشکالتی از این قبیل را حل کند.
در  اپوزیسیون  احزاب  منفی  موضع  از  انتقاد  ضمن  ترکیه  رییس جمهوری 
خصوص مسألۀ آواره گان سوری، تأکید کرد: ترکیه نمی تواند آواره گان را به 
زنده گی در کمپ ها و زیر زمین آپارتمان ها محدود کند. شهرداری های ما همه 
ترکیه همکاری  بهتر است وزارت خانه های  به اطالع من می رسانند.  را  چیز 
کرده و کمپ ها یا خانه هایی را برای اسکان مجدد سوری ها در داخل ترکیه 

پیدا کنند.
که  را  ترکیه  مسکن  توسعه  ادارۀ  توسط  شده  ساخته  آپارتمان های  اردوغان 
به خاطر اختالفات خالی و بدون سکنه باقی مانده اند، برای اسکان آواره گان 

سوری پیشنهاد کرده است.

رهبر گروه تروریستی القاعده، عربستان را به دست داشتن در کشته شدن رهبر 
سابق جیش االسالم متهم کرد.

)ناصر  ابوبصیر  شیخ  گفت:  سخنانی  در  القاعده  رهبر  الظواهری،  ایمن 
الوحیشی، سر کردۀ سابق القاعده در یمن که در حمله پهپادی در شهر مکالی 
یمن کشته شد( به من گفت که آل سعود دنبال ایجاد دودسته گی در صف 
»مجاهدین« هستند. طی روزهای اخیر صحت گفته های او برای من ثابت شد. 
عربستان برخی را به ریاض می کشاند تا سندی را دربارۀ قبول کثرت گرایی و 
راندن مهاجران امضا کنند. بعد زهران علوش را می کشند و با یک آتش بس 
جنگنده های  می کنند.  تالش  »مجاهدین«  میان  در  دودسته گی  برای  دروغین 
روس و بعثی ها در دوره آتش بس از کشتن مسلمانان و سوزاندن خانه های 

آن ها دست نکشیدند.
الظواهری بعد از ستودن ناصر الوحیشی گفت که او به الوحیشی دستور داده 

بود تا دیپلمات های امریکایی و ایرانی را برباید.
الظواهری فاش کرد که چندبار نامه هایی را در همین باره برای ابوبکر البغدادی، 

سرکردۀ داعش ارسال کرده، اما وا هیچ پاسخی به این نامه ها نداده بود.
او گفت که به داعش نامه نوشته که تعداد زنان و مردان بازداشت شده را که 
محکوم به اعدام شده اند، اعالم کند، اما داعش این درخواست را نیز نادیده 

گرفته است.
الظواهری گفت: البغدادی با این اقدامات صلیبی ها، سکوالرها و مرتدین را 

خوشحال و سنت نبی اکرم )ص( را نقض کرد.

فرسـتادۀ سـازمان ملـل بـه سـوریه تأکیـد کـرد کـه بحـران سـوریه تنهـا بـا 
راهـکار سیاسـی حـل می شـود.

اسـتفان دی میسـتورا، فرسـتادۀ سـازمان ملـل به سـوریه دیـروز )دوشـنبه( با 
پائولـو جنتیلونـی، وزیـر خارجۀ ایتالیـا در ُروم دیدار و بـا او دربارۀ تحوالت 

سـوریه و راه هـای حـل بحـران این کشـور بحـث و گفت وگـو کرد.
دی میسـتورا در ایـن دیدار گفـت: بحران سـوریه به هیچ وجه راهـکار نظامی 

نـدارد و تنهـا با راهکار سیاسـی قابل حل اسـت.
دی میسـتورا از نیـز روسـیه خواسـت تـا »نقشـی سـازنده تر« در سـوریه ایفـا 

کنـد و از »شـدت مداخلـۀ« خـود در ایـن کشـور بکاهد.
او نقـش مسـکو در حل بحران سـوریه را مهم دانسـت و در عیـن حال تأکید 
کـرد کـه تمامـی طرف ها در سـوریه بایـد امتیازاتـی بدهند تا مشـکالت حل 

شود.
فرسـتاۀ سـازمان ملـل بـه سـوریه دربـاره آتش بس در این کشـور نیـز گفت: 
متأسـفانه آتش بسـی کـه در ابتـدا برقرار شـده بود، پایـدار نماند. مـا هم چنان 
بـه توقـف درگیری هـا امیـد بسـته ایم. ایـن بحـران کـه از جنگ جهانـی دوم 

بـه بعد بی سـابقه بـوده اسـت باید پایـان یابد.
در حـال حاضـر قدرت هـای بین المللـی تالش می کننـد تا بتواننـد طرف های 
سـوری را بـار دیگـر بـه پای میـز مذاکره بکشـانند و بـه پنج سـال جنگ در 

این کشـور پایـان دهند.

ــیردل  ــف ش ــا یوس ــرارداد ب ــای ق ــی امض ــس در پ ــون انگلی ــگاه بولت باش
ــت. ــتان اس ــی افغانس ــم مل ــالۀ تی ــن 23 س بازیک

یوســف شــیردل چنــدی پیــش قــرار داد یــک ســاله اش بــا باشــگاه 
فلنزبــورگ را فســخ کــرد و در حــال حاضــر بازیکــن آزاد اســت.

ــتهام  ــرز وس ــارک رنج ــز پ ــای کوئینی ــات تیم ه ــته در تمرین ــال گذش او س
انگلســتان نیــز شــرکت کــرد. او هم چنــان ســال گذشــته یــک دورۀ 
آزمایشــی در تیــم فوتبــال اورالنــدو ســیتی امریــکا را ســپری کــرده اســت.
شــیردل کــه متولــد هامبــورگ اســت، دوران بــازی خــودش را در هامبــورگ 
ــم دوم  ــرای تی ــم ب ــازی ه ــت. او ۴5 ب ــرده اس ــاز ک ــی آغ ــن پائول و س

ــانده اســت. ــر رس ــه ثم ــز ب ــورگ انجــام داده و ۸ ُگل نی هامب
یوســف شــیر دل، علی رغــم این کــه در آلمــان بــه دنیــا آمــده اســت، بــرای 
تیــم ملــی افغانســتان بــازی می کنــد و در ســال 201۶ اولیــن بــازی ملــی اش 
در برابــر جاپــان را انجــام داد و در دومیــن بــازی در برابــر ســنگاپور یــک 

ُگل بــرای ایــن تیــم زد و بــه پیــروزی دو بــر یــک تیــم منجــر شــد.
باشــگاه بولتــون انگلیــس کــه ســابقه حضــور در رقابت هــای لیــگ برتــر را 
دارد، فصــل پیــش در رقابت هــای چمپیونــز شــیپ حضــور داشــت کــه بــا 
قــرار گرفتــن در مــکان آخــر جــدول در حــال حاضــر در لیــگ دوم فوتبــال 

انگلســتان موقعیــت دارد.
در صــورت انتقــال ایــن بازیکــن بــه ایــن تیــم انگلیســی، یوســف شــیردل 
ــازی  ــس ب ــگ انگلی ــه در لی ــود ک ــد ب ــتان خواه ــن افغانس ــن بازیک اولی

ــرد. ــد ک خواه

تیـم ملـی فوتبـال پرتـگال در مرحلـۀ نهایـی قهرمانـی جـام ملت هـای اروپا 
)یـورو201۶( فرانسـه را در وقت هـای اضافـه بـا نتیجۀ 1ـ0 در هـم کوبید و 

قهرمـان این دوره از مسـابقات شـد.
جـدال دو تیـم در وقـت معمـول بـا تسـاوی بـدون گول همـراه بـود و تنها 

گـول بـازی را آدر در دقیقـۀ 10۹ بـه ثمـر رسـاند.
بـازی بـا حمالت فرانسـه آغـاز شـد. در دقیقۀ ۷ بـازی مصدومیـت رونالدو 
همـه پرتگالی هـا را نگـران سـاخت، امـا او به میـدان برگشـت. در دقیقۀ 10 
گریزمـان بـا ضربۀ سـر خود فرانسـه را تا آسـتانۀ گـول پیش بـرد، ولی توپ 

کارنـر رفت. به 
در ادامـۀ بـازی، کریسـتیانو رونالـدو اعالم کرد که تـوان ادامۀ بـازی را ندارد 

و در دقیقۀ 25 با چشـمانی اشـک بار تعویض شـد.
پرتـگال کـه از تعویـض رونالـدو در شـوک بـه سـر می بـرد، یکی دوبـار در 
ضـد حمـالت خطـرات نصفه ونیمه یـی را ایجاد کرد و فرانسـه هم نتوانسـت 
بـا فشـار تماشـاگرانش بـه گـول دسـت یابـد. این گونـه نیمـۀ نخسـت بـا 

تسـاوی پایـان یافت.
بـازی بـا تهاجـم خروس هـا هم چنـان ادامه داشـت. در دقایـق پایانـی بازی، 
حساسـیت بـه اوج خـود رسـید. در دقیقـۀ ۹2 بـازی، ضربـۀ ژینیـاک بـه تیر 
دروازۀ پرتـگال اصابـت کـرد، امـا گـول نشـد و کار بـه وقت اضافه کشـید.

در وقـت اول اضافـۀ ایـن بـازی، دو تیـم روند قبـل را ادامه دادنـد. در دقیقۀ 
10۴ بـازی بـود کـه پرتگالی هـا در یک هجوم همـه جانبـه دروازۀ لوریس را 

تهدیـد کردنـد. وقـت اول اضافـه هم با تسـاوی بدون گـول انجامید.
بـا شـروع وقـت دوم اضافـه ایـن تیـم پرتـگال بـود کـه بهتـر ظاهر شـد. در 
دقیقـۀ 10۷ تیـر دروازۀ فرانسـه روی یـک ضربه کاشـته به لـرزه در آمد و در 
دقیقـۀ 10۹ آدر بـا حرکتـی انفرادی و شـوتی زمینی از پشـت محوطۀ جریمه 

دروازه تیـم فرانسـه را گشـود تـا بهت ورزشـگاه سـنت دنیس را فـرا گیرد.
خروس هـا که شـوکه شـده بودنـد در 10 دقیقـۀ باقی مانده دسـت به حمالتی 
زدنـد، امـا پرتگالی هـا از گـول دفاع کرده و در خاک فرانسـه جشـن قهرمانی 

خـود را برپا کردند.

اردوغان جزییات طرح اعطای حق 

شهروندی به سوری ها را اعالم کرد

الظواهری از ابوبکر البغدادی 
انتقاد کرد

دیمیستورا:
بحـــران 

سوریه راهکار نظامی ندارد

یوسف شیردل در آستانه 
پیوستن به بولتون انگلیس

خروس ها در خانه باختند
پرتگال قهرمان جام ملت های اروپا شد

عبدالحفیظ منصور

عجز رویأ در توجیه احکام
در آمد

مسـلمان ها از همـان آغـاز در فهـم قـرآن بـا مشـکل 
روبـه رو بوده انـد؛ پارۀ آن را قدیم شـمرده و پارۀ دیگـر به مخلوق بودن 
آن بـاور داشـتند. دسـتۀ نخسـت کـه به اهـل حدیـث شـهرت یافتند، 
همـۀ الفـاظ قـرآن را حقیقـی خواندند و دسـتۀ دوم بـرای فهم و درک 
قـرآن بـه »مجـاز« رو آوردنـد. در میـان ایـن دو گـروه، اشـاعره قـد 
برافراشـت کـه تلقیقـی میـان دو نظریـه بـه وجـود آورد. هم چنـان مـا 
تریدیـه و طحاویـه فهـم تازۀ ارایۀ کردند؛ یکی در شـرق جهان اسـالم 
و دومـی در خاورمیانـه و غـرب جهـان اسـالم پیروان زیادی به دسـت 
آوردنـد. ظهـور سـه دسـتۀ اخیـر، نتیجـۀ فشـار زیـادی بـر معتزلـه که 
بـه عقل گرایـی نام بـردار شـده بـود، وارد آورد و زمینـه را بـرای آن 
گـروه تنـگ گردانیـد. زیرا با وجـود ادعـای میانه روی، بـه جانب اهل 

حدیـث تمایـل داشـتند و در مخالفـت بـا معتزلـه هم داسـتان بودند.
بـا کشیده شـدن پـای اروپایی ها به سـرزمین های اسـالمی، مسـلمان ها 
ضعـف و درمانده گـی خویش را در برابر اروپا با گوشـت و اسـتخوان 
درک کردنـد و ایـن پرسـش جدی درمیان آن ها شـکل گرفـت که چرا 
درمانـده و زبـون شـده اند؟ پاسـخی کـه در برابـر ایـن پرسـش شـکل 
گرفـت، متعـدد بـود. پـارۀ از متفکـران مسـلمان ضـرورت بازنگـری 
در فهـم متـون مقـدس را مطـرح کردنـد کـه جنبـش متعلـق بـه سـید 
جمال الدیـن افغانـی از همیـن رهگـذر معـروف اسـت. بـا گذشـت 
زمـان نواندیشـانی در گوشـه و کنـار دنیـای اسـالم سـر برافراشـتند 
میـان  آن  از  کردنـد،  را مشـتعل  معتزلـه  زیـر خاکسـتر  آتش هـای  و 
یکـی هـم دکتـر عبدالکریـم سـروش اسـت کـه سال هاسـت می گوید 
و می نویسـد و خـود را »معتزلـی جدیـد« می نامـد. او بیسـت سـال 
پیـش در کتـاب »بسـط تجربـۀ نبـوی« از مخلوق بـودن قـرآن با شـرح 
و بسـط سـخن گفـت، امـا در همین جـا متوقـف نمانـد، ده سـال بعـد 
در گفت وگویـی بـا رادیـو هالنـد، قرآن را »کتـاب محمـد« خواند. این 
سـخن بـا واکنش هـای زیـادی روبـه رو گردیـد و حرف هایـی در له و 

علیـه آن گفتـه آمد.
سـروش از آن زمان تا امروز در شـرح نظریۀ خویش شـش پاره نوشـته 
اسـت و در تازه تریـن اقـدام ایشـان در مناظـره بـا عبدالعلـی بـازرگان 
در تلویزیـون بـی بـی سـی بـه دفـاع از تئـوری رویایی بـودن وحـی 
پرداخـت. سـروش با طـرح رویایی بـودن وحـی پارادایـم جدیدی در 
کنـار پارادایم سـنتی پیشـکش داشـته اسـت کـه بالتبع هستی شناسـی، 
معرفت شناسـی و روش شناسـی به همـراه آورده اسـت. صاحب نظریۀ 

»محمـد؛ راوی رویاهـای رسـوالنه« مدعی سـت:
یک: چگونه گی نزول وحی سمعی-بصری بوده، نه سمعی.

دو: پیامبـر مخاطـب وحـی نیسـت، ناظـر و شـاهد صحنه هـای وحـی 
ست. ا

سـه: وحی به وسـیلۀ فرشـته بـه پیامبر نرسـیده اسـت، پیامبـر آن را در 
عالـم رویـأ دریافته و سـپس بسـان راوی و گزارشـگر آن را بیان کرده 

است.
چهـار: قـرآن متنی نیسـت کـه از لوح محفوظ کاپی شـده باشـد، بل از 
دل محمد)ص( جوشـیده اسـت؛ از این رو، محمد رسـول و نامه رسـان 
از زبـان و فرهنـگ زمـان  قـرآن اسـت.  نیسـت، مولـف و سـازندۀ 

محمـد)ص( تأثیـر پذیرفتـه و در مـوارد علمـی خطاپذیـر می باشـد.
پنـج: الفـاظ قـرآن سـاده و عرفی اند، نـه مجـازی، در آن بـه کار رفته و 
نـه اسـتعارۀ، از ایـن رو بـرای فهـم قـرآن نیـازی به چسـپیدن بـه فنون 
ادبـی نیسـت و هیچ گرهی با توسـل به آن گشـوده نمی شـود، آن گونه 
کـه تا هنوز گشـوده نشـده اسـت، لذا بـرای حل معضـالت و ابهامات 

قـرآن بـه معبـر نیاز اسـت نه به مفسـر.
صاحـب ایـن قلـم، در پنـج قسـمت، ادعاهـای یادشـده را به بررسـی 

می گیـرد و بدیـن صـورت اظهـار رأی مـی دارد.

احمد فرهاد مجیدی

ترافیک غیرقابل تحمل کابل
ــی ســاعت ۸:30 دقیقــه خواســتم از  ــح وقت ــروز صب ام
منزلــم در شــهرنو کابــل بــه ســمت شــورای ملــی بروم، 
حــدود ســاعت 11:00 بــه مقصــد رســیدم. ایــن وضعیــِت همــه روزۀ 
شــهر کابــل اســت. ازدحــام سرســام آور ترافیکــی کــه نمی گــذرد در 
اســرع وقت بــه مقصــد برســی. ایــن درحالــی اســت کــه بــرای مــن 
کــه وکیــل شــورا هســتم، در بســیاری از جاهــا ســهولت های بیشــتری 
فراهــم اســت و می توانــم از میــان ازدحــام ترافیکــی راه بــاز کنــم. در 
یــک محاســبه سرانگشــتی بــا خــود متوجــه شــدم کــه در پنــج ســال 
ــی  ــام ترافیک ــاعت را در ازدح ــی 1۸00 س ــدود ۷5 روز یعن کاری ح

شــهرکابل گذرانــده ام و ایــن واقعــًا غیرقابــل تحمــل اســت.
ــن  ــه یکــی از مزدحم تری ــت ترافیکــی خــود ب ــن وضعی ــا ای ــل ب کاب
شــهرهای جهــان مبــدل شــده کــه هیــچ قانــون ترافیکــی بــرآن حاکــم 
نیســت. گاهــی برخــی ســرک ها بــه دلیــل گذشــتن مقام هــای 
ــازۀ  ــد اســت و گاهــی به خاطــر تظاهــرات، فاتحــه و جن ــه بن بلندپای
برخــی مســووالن و مقام هــا. مــردم ایــن شــهر واقعــًا از ایــن 
وضعیــت بــه ســتوه آمده انــد و اگــر وضــع بــه همیــن منــوال ادامــه 
ــا  پیــدا کنــد، دیــری نخواهــد پاییــد کــه دیگــر رفــت و آمدکــردن ب
وســیله نقلیــه دیگــر غیرممکــن خواهــد شــد. مســووالن واقعــًا بایــد 
ــی  ــل به صــورت جــدی بیندیشــند و راه و چاره ی ــک کاب ــرای ترافی ب

ــد. ــدا کنن ــرای آن پی ب

فیـسبـوک نـــامــه

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

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

طرح  که  می گوید  عدلیه  وزارت  مطبوعاتی  مسوول 
امور  اداره  به  توشیح  برای  مراسم  برگزاری  قانون 

ریاست جمهوری فرستاده شده است.
به  کشور  عدلیه  وزارت  سخنگوی  ریاضت،  امان 
برگزاری  طرح  پیش نویس  که  گفت  رصد  خبرگزاری 
مراسم که از سوی این وزارت آماده شده بود و از سوی 
شورای ملی هم به تصویب رسید، اکنون برای توشیح 
ریاست جمهوری  امور  اداره  به  رییس جمهور  سوی  از 

فرستاده شده است.
به گفته آقای ریاضت، این قانون پس از آن که از سوی 
فرستاده  عدالیه  وزارت  به  شود  توشیح  رییس جمهور 

می شود تا در جریده ی رسمی چاپ شود.
مراسم  برگزاری  قانون،  این  در  ریاضت  آقای  گفته  به 
تخت جمعی،  شب حنا،  خویش خوری،  نامزدی، 
نام گذاری، کاکل  گیری،  پای وازی، شب شش، سالگره، 
بازگشت از حج و سفر و فراغت از تحصیل در هوتل ها 

و سالن های عروسی، منع شده است.
آقای ریاضت گفت که بر بنیاد این قانون، صرف محافل 
سالن های  در  که  می توانند  شیرینی خوری،  و  عروسی 

عروسی برگزار شوند.
که  است  آمده  قانون  این  در  ریاضت،  آقای  گفته  به 
خانواده های داماد و عروس در محفل عروسی می توانند 
در محفل شیرینی خوری حدود  و  نفر  که حدود 500 

300 نفر را دعوت کنند و بیشتر از آن حق ندارند که 
مهمان دعوت کنند.

سخنگوی وزارت عدلیه گفت، در برابر کسانی که در 
مخالفت با این قانون، برنامه های خود را برگزار کنند، 

قانون برگزاری مراسم، جریمه پیش نهاد کرده است.
و  اطالعات  وزارت  زنان،  امور  وزارت  او،  گفته  به 
کابل،  شهرداری  و  اوقاق  و  حج  وزارت  فرهنگ، 
را  آن  و  کنند  کار  قانون  این  تطبیق  بر  که  مکلف اند 

اجرایی بسازند.
بر  قانون  این  پیش نویس  که  گفت  ریاضت  امان  آقای 

بنیاد ماده ی 5۴ قانون  اساسی آماده شده است.
طرح قانون برگزاری مراسم در چهار فصل و 23 ماده 
آماده شده است که سال گذشته از سوی شورای ملی 

به تصویب رسید.
حفظ ارزش های فرهنگی، احترام به سنت های پسندیده، 
جلوگیری از مصارف گزاف و فراهم آوری تسهیالت در 
برگزاری محافل، حفظ ارزش های اسالمی و جلوگیری 
زمینه  فراهم آوری  اخالقی،  شکست  و  انحراف  از 
تشکیل خانواده سالم برای همه، حفظ شیرازه خانواده 
روابط  تامین  خانوادگی،  از خشونت های  جلوگیری  و 
حسنه و پایدار میان زوج و زوجه و خانواده های آن ها، 

از اهداف اصلی این قانون گفته شده است.

مصوبۀ قانـون برگـزاری مراسم عـروسی
روی میز رییس جمهوری

آلمان به دنبال ایفای نقش امنیتی 
پررنگ تر در عرصه جهانی

آلمان به عنوان قدرتمندترین کشور اروپا قصد دارد تا 
و  ناتو  در چارچوب  پررنگ تری  دفاعی  نقش  تدریجا 

اتحادیه اروپا بر عهده بگیرد.
اقتصادی«  »غول  تریبیون،  اکسپرس  پایگاه  گزارش  به 
که پس  بود  عبارت هایی  از جمله  »کوتوله سیاسی«  و 
از جنگ جهانی دوم برای توصیف آلمان به کار برده 
از  استفاده  برای  که  اروپایی  اقتصادی  قدرت  می شد؛ 

قدرت نظامی در درگیری های جهانی بی تمایل بود.
با این حال آلمان اکنون به عنوان قدرتمندترین کشور 
اروپا قصد دارد تا تدریجا نقش دفاعی پررنگ تری در 

قالب چارچوب ناتو و اتحادیه اروپا ایفا کند.
این جاه طلبی نتیجه بحثی است که از دو دهه پیش آغاز 
طرح  است؛  آلمان  جدید  نظامی  نقشه راه  پیام  و  شده 
قرار  که  سفید«  »کاغذ  به  موسوم  آلمان  دفاع  وزارت 

تغییری  نشان دهنده  این  شود.  منتشر  چهارشنبه  است 
برای آلمان آن هم پس از چند دهه است که این کشور 
در سایه ترور نازی ها و واقعه هولوکاست، در حاشیه 
عرصه جهانی حرکت می کرد و تمایلی به اعزام نیرو به 

خارج نداشت.
نوع خود طی یک دهه گذشته  اولین در  این سند که 
اروپایی را  اتحادیه دفاعی برای کشورهای  است، یک 
پیش بینی کرده و ایده دوران دهه 50 میالدی که در آن 
زمان از سوی فرانسه رد شده بود، احیا می کند. این در 
شرایطی است که اروپا با نگرانی شاهد تحرکات روسیه 

و هضم شوک حاصله از رفراندوم بریگزیت است.
فرانسه  خبرگزاری  دست  به  که  سند  این  پیش نویس 
به  به صورت روزافزونی  آلمان  رسیده،  نشان می دهد: 
عنوان اصلی ترین بازیگر در عرصه اروپا دیده می شود. 
جهانی  لحاظ  به  که  کشوری  عنوان  به  آلمان 
کامال هماهنگ است، مسوولیت دارد تا فعاالنه 
به شکل گیری نظم جهانی کمک کند.این کشور 
آماده مسوولیت پذیری است و حاضر است برای 
و  امنیتی  آتی  و  کنونی  چالش های  به  رسیدگی 

انسانی کمک کند.
این  به  نهایتا   1۹۹۴ سال  در  آلمان  عالی  دیوان 
تا در عملیات های صلح طلبانه  کشور اجازه داد 
چند ملیتی شرکت کند. از آن زمان تاکنون آلمان 
از  است؛  کرده  مستقر  نیرو  درگیر  مناطق  در 
دوری  دلیل  به  همواره  اما  افغانستان  تا  بالکان 
از سایر درگیری ها خصوصا مداخله سال 2011 

ناتو در لیبی مورد انتقاد قرار گرفته است.
گائوک،  یوآخیم  گذشته  سال  دو  در 
وزیر  درالین،  فون  اورسال  و  رئیس جمهوری 
دفاع آلمان همواره بحث کرده اند که آلمان باید 
بیشتری در تحرکات خارجی شرکت  با قدرت 

داشته باشد.

اطالعیۀ وزارت معارف ج.ا.ا در مورد بورسیه های تحصیلی( ووچر)؛
قابل توجه فارغ التحصیالن انستیتوت های تخنیکی و مسلکی!

ــۀ آموزشــی "ووچــر  ــارم برنام ــی در دور چه ــک جهان ــی بان ــه کمــک مال ــه ب ــارف افتخــار دارد ک ــت تعلیمــات تخنیکــی و مســلکی وزارت مع ــروژۀ انکشــاف مهارت هــای افغانســتان، معینی پ
ــاالی ۸2.5  ــی 13۹5 هجــری خورشــیدی را کــه اوســط نمــرات دوساله(چهارسمستر)شــان ب ــن از فارغــان انســتیوت های تخنیکــی و مســلکی ســال های 13۹0 ال ــه تعــداد 500 ت voucher/ " ب

ــا ماشــین آالت، خــط  آهــن، ــک ی ــری ســاختمان، اتومیخانی ــرق، انجینی ــری ب ــه و اســناد در بخش هــای: انجینی ــت، اخــذ تصدیق نام ــای ظرفی فیصــد باشــد؛ جهــت ارتق
زراعت، تکنالوژی معلوماتی، کامپیوتر ساینس، معادن و پترولیم، انجینیری میخانیک، مدیریت، بازرگانی، حسابداری، انجینیری معماری، مدیریت منابع آب، انرژی، اقتصاد

و بانکداری اسالمی، عمدتًا به کشور هندوستان اعزام کند.
عالقه مندان واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام و اخذ فورم به یکی از نزدیک ترین مراکز زیر مراجعه نمایند: 

انســتیتوت ملــی اداره و مدیریت(نیمــا) در کابــل و آمریت هــای تعلیمــات تخنیکــی و مســلکی زون هــای مربوطــه )والیــاِت ننگرهــار، بلــخ، هــرات، تخــار، پکتیــا، کندهــار و بامیــان( مؤظــف بــه 
همــکاری جهــت ثبت نــام شــما خواهنــد بــود.

یادداشتI: فارغانی که در سه دورۀ قبلی ووچر اشتراک ورزیده اند، حق ثبت نام ندارند.
یادداشــتII: محصــالن کامیــاب شــده در دور ســوم برنامــۀ ووچــر هر چــه زودتــر جهــت داخلــه بــه موسســات تحصیــالت عالــی بــه دفتــر پــروژۀ انکشــاف مهارت هــای افغانســتان مراجعــه 

کننــد و یــا بــا شــمارۀ مذکــور بــه تمــاس شــوند.
تاریخ ثبت نام: 1۹ تا 31 سرطان 13۹5، مطابق ۹ تا 21 جوالی 201۶

تاریخ امتحان: 5 اسد 13۹5، مطابق 2۶ جوالی 201۶
برای معلوماِت بیشتر با این آدرس ها به تماس شوید:

وب سایت: www.asdp.af فیسبوک: www.facebook.com/ASDPII شماره تماس: 0786386338

مـــــــــژده!مـــــــــژده!
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