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د بامیانو کلیوالو ته د زیات کار پیدا کول 
) د بامیانو والیت ته د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیرانجنیر نصیر احمد دراين د سفرله رپوت نه ( 

د افغانسـتان اسـامي جمهـوری دولـت د یو شـان پراختیـا د تحقـق اود هیوادوالو د اقتصـادي او ټولنیز ژوند د ښـه وايل 

لـه پـاره تـل هڅـې کړیـدي او پـدې الره کـې يـې زیاتـې پیسـې لګـويل دي . له نیکـه مرغـه د دې هڅویـوه لویـه برخه د 

کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت د مـي پیوسـتون پروګـرام له الرې تر رسه کیـږي چې د ډیرو کلونوراهیسـې د هیواد 

پـه کلیـو او بانـډو کـې د پراختیـا د تأمیـن لـه پـاره پیل شـوې او د هیـواد په اکرثه کلیـو او بانـډو کې یي زرګونـې ټولګټې 

پراختیایـي پـروژې تطبیـق او ګټـې اخیسـتنې تـه وړانـډې کړیـدي . د دې هڅـو پـه دوام دادی بیـا د کلیـو د بیارغونـې 

اوپراختیـا وزارت د مـي پیوسـتون پروګـرام د سـاتنې او څارنـې پـروژې پـه الر اچولو رسه پـه بامیانو کـې )۱۴( زرو تنو 

تـه د کار زمینـه برابروي .

د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزیـر انجنیرنصیراحمـد دراين پـه هغـه سـفر کـې چـې پـدې ورسـتیوکې يـي د کلیـو د 

بیارغونـې او پراختیـا وزارت د څوتنـو لـوړ پـوړو مقاماتـو پـه ګـډون د بامیانـو والیـت تـه درلـود او د کار موندنې د مي 

پروګـرام د عمـي کار د پرانیسـتو تـر څنـګ یـي یـو شـمیر پراختیايي پـروژې چې پـه هغه کې د اوبو رسـولو شـبکې ، د 

اوبـو د بریښـنا واړه بندونـه، او د سـړک جوړولـو پـروژې شـاملې وې د دې والیـت په مرکـز او ځینو ولسـوالیو کې ګټې 

اخسـتنې ته وسـپارلې .

د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزیـر پـدې سـفر کـې د یـوه خـري کنفرانـس پـه ترڅ کـي چـې د بامیانو والیت پـه مقام 

کـې جـوړ شـوې وه ګډون وکـړ اودايس یـې وویل : 

» د کارموندنـې پروګـرام )د سـاتنې او څارنـې پـروژې( پـه دوهـم پـړاو کـې د هـرات ، فـراه ، غـور ، بادغیـس او بامیانـو 

والیتونـه شـامل دي ،همدارنګـه ټـاکل شـویده چـې د دې پروګرام ترسـیوري النـدې د بامیانو والیـت د ورث او پنجاب 

ولسـوالیو اړونـډ د پراختیايـي شـورا )۲۸۱( پراختیایـي پـروژې د )۱۴۰( میلیونو افغانیو په ارزښـت تربیارغونې سـاتنې 

او څارنـې النـدې ونیـول يش چـې د دې پـروژو پـه بشـپړیدو رسه  بـه زمونـږ) ۱۴۰۳۲( تنـو درنـو کلیوالو ته دلنـډ مهاله 

کارموندنـې زمینـې برابرې يش «

د کلیو د بیارغونې اوپراختیا وزیر زیاته کړه :

» دې وزرات پـه تیـره بیـا د دوو تیـرو کلونـو پـه تـرڅ 

کـې د بامیانـو والیـت پراختیـا تـه زیاتـه پاملرنـه کړیـده 

د  حکومـت  یـووايل  مـي  د  چـې  ښـیي  احصایـې  او 

کارپـه بهیـر کې زیاتـره پروژې پـدې والیت کـې تطبیق 

شـویدي . څرنګـه چـې د کلیـو د بیارغونـې اوپراختیـا 

تلـې  د  کال   )۱۳۹۳( د  نـه  کال   )۱۳۸۱( د  وزارت 

میاشـتې پورې ټولټـال )۱۷۲۲( پـروژې د )۳۵( میلیونو 

دالـرو پـه ارزښـت د بامیانـو پـه والیـت کـې تطبیـق او 

بشـپړې کړیـدي. یعنـې د کلیـو دبیارغونـې او پراختیـا 

وزارت د )۱۳۹۳( کال د تلـې تـر میاشـتې پـورې د بامیانـو پـه والیـت کـې په هـر کلیـوال )۸۱( دالره پانګـه اچونه کړی 

وه ، لـه نیکـه مرغـه دغـه وزارت یـوازې د )۱۳۹۴( مـايل کال نه تراوسـه )۷۴۵( پراختیایـي پروژې پـه بیابیلو برخو کې 

د ) ۱۴،۹( 

میلیـون دالـرو پـه ارزښـت بشـپړې او ګټـې اخسـتني ته وړانـډې کـړي دي او اوس دپانګې اچونـې میزان لـه )۸۱( دالرو 

نـه )۱۱۵( دالـرو ته رسـیدلی دی «  

انجنیرنصیراحمد دراين دخپلو خرو په دوام ټینګار وکړ:

» اوس د بامیانـو پـه والیـت کـې د یـو شـمیر مهمـو پـروژو دتطبیـق عمـي کار روان دی او حکومت هڅې کـوي څو د 

پراختیایـي پـروژو پـه تطبیـق کـې ټولنیزعدالـت او پراختیایي توازن رعایـت کړي . د کلیـو د بیارغونـی او پراختیا وزارت 

د )۱۳۹۵( مـايل کال نـه تراوسـه )۲۰۰( پراختیايـي پـروژي د )۲،۹( میلیون دالرو په ارزښـت د بامیانو والیت د پنحاب 

، سـیغان، شـیر، ورث، کهمـرد، یکاولنـګ پـه ولسـوالیو او د بامیانو والیت په مرکـز کې تطبیق او بشـپړې کړیدي. پدې 

پـروژو کـې د سـړکونو، پلـه او پلګوټـو، اسـتنادي د یوالونـو، داوبـو د بریښـنا د وړو بندونـو، د اوبو لګولـو د کانالونو، د 

اوبورسـولو د شـبکو ، د سـیمې د پراختیا او روغتیایې ښـوونې او روزنې پروژې شـاملې دي .

ده زیاته کړه : 

» د سـاتنې څارنـې او کارموندنـې د پـروژو پـه شـمول چـې اوس یـې کار پیـل شـوی دی ، اوس مهـال هـم د )۱۵۵( 

پراختیايـي پـروژو کار د )۲،۲( میلیونـو ډالرو په ارزښـت د بامیانو والیت د پنحاب، سـیغان، کهمـرد، ورث او یکاولنګ 

پـه ولسـوالیو کـې دوام لـري او ان شـاالله اکـرثه دغـه پـروژې د )۱۳۹۵( مـايل کال تـر پایه پـورې بشـپړیږي. همدارنګه 

د کلیـو د بیارغونـې اوپراختیـا وزارت د بامیانـو پـه والیـت کـې د کرنیـز اقتصـاد د پیاوړتیـا له پـاره د ترانسـپورت او اوبو 

لګولـو پـه سـکتور زیـات مترکـز کـړې دی . لـه نیکـه مرغـه دغـه وزارت  پـه یو شـمیر کلیـو کې د کلیـوايل سـړکونو په 

جوړولـو رسه کرنیـزې سـیمې د ولسـوالۍ او یـاد والیـت لـه مرکزاومارکیتونـو رسه نښـلويل او داوبـو لګولو د پـروژو په 

تطبیـق رسه يـي کرنـه غښـتلې کـړې چـې دغـه کار د تولیداتـو د زیاتوايل المل شـوی « 

مطبوعـايت   د  وزیـر  پراختیـا  او  بیارغونـې  د  کلیـو  د 

 : کـړه  زیاتـه  کـې  دوام   پـه  کنفرانـس 

 » د کلیـو دبیارغونـې او پراختیـا وزارت د خپلومـايل 

امکاناتـو پـه پـام کـي نیولـو رسه د کلیـو د پرمختـګ لـه 

پـاره هیـڅ ډول هڅـې نـه سـپموي او پـدې لټـه کې دی 

څـو دولـي ژمنې پروګـرام لـه الرې د راتلونکـو کلونو 

پـه تـرڅ کـې زیـات پراختیايي پـروژې په کلیـو او بانډو 

کـې لـدې جملـې نـه د بامیانـو پـه والیـت کـې ، تطبیق 

او عمـي کـړي «

در روزگار ما، سرنوشِت آدمي در سياست تحقق يافته است.
توماس مان
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پاسـخ ارگ ریاسـت جمهوری به اظهاراِت روز 
پنجشـنبۀ داکتـر عبـداهلل رییس اجرایـِی دولت 
وحـدت ملـی، نشـان می دهـد کـه اختالفـات 
میـاِن ایـن دو بیشـتر از آن چیزی سـت که قباًل 
تصـور می شـد. داکتر عبـداهلل خود در سـخناِن 
روز پنجشـنبه اش تأکیـد ورزید که از کوه »کاه« 
را قصـه کـرده و این بـه این معناسـت که میاِن 
حرف وحدیث هایـی  رییس جمهـوری  و  او 
عزل ونصب هـای  و  دیـدار  عـدمِ  از  بیشـتر 
اداری اتفـاق افتـاده کـه به گفتۀ رییـس اجرایی 

هنـوز وقـِت گفتـِن آن ها فرا نرسـیده اسـت. 
را  فرصـت  ایـن  عبـداهلل  آقـای  روزی  شـاید 
پیـدا کنـد و یـا کاسـۀ صبـرش آن قـدر لبریـز 
آن  و  نتوانـد  کـرده  تحمـل  دیگـر  کـه  شـود 
حرف هـای مگـوِی دیگـر را نیـز برمال سـازد. 
امـا در حـال حاضـر گمان نمـی رود کـه آقای 
عبـداهلل بخواهـد از همـۀ مشـکالِت موجـود 
میـان خـود و رییس جمهـوری سـخن بگویـد. 
شـاید مصالـح و منافـِع کشـور از دیـِد آقـای 
عبـداهلل در حـال حاضـر ایجـاب نمی کننـد که 
همـۀ آن حرف هـا گفتـه شـوند. امـا در این که 
بـه  و قصـر سـپیدار  ریاسـت جمهوری  میانـۀ 
انـدازۀ کافـی شـکرآب شـده، جـای شـک و 
گمـان وجـود نـدارد. دلیـِل روشـِن ایـن مدعا 
هـم می توانـد پاسـخی باشـد که ارگ ریاسـت 
جمهـوری نسـبت بـه اظهـاراِت آقـای عبـداهلل 
ارایـه کرده. خوب اسـت بـه برخـی جنبه های 

ایـن پاسـخ دقـِت الزم صـورت گیـرد. 
در بخشـی از ایـن اعالمیـه ـ البتـه اگـر بشـود 
آن را اعالمیـه خوانـد ـ چنیـن آمـده اسـت: 
»بـا درک شـرایط حسـاِس کشـور الزم اسـت 
نخبـگان سیاسـی، مقام هـای دولتـی، علمـای 
کـرام، بـزرگان اقـوام و مـردم شـریف کشـور 
بـه  الزم،  اجمـاع  حفـظ  و  نظـر  وحـدت  بـا 
تالش هـای مشـترک خـود ادامـه داده، تـا بـر 

تمـام چالش هـای موجـود فایـق آییـم.« 
سـوای مشـکالِت زبانی و هنجارِی این نوشـته 
کـه در آن بیـداد می کنـد، همیـن چنـد سـطر 
ریاسـت جمهوری  ارگ  کـه  می دهـد  نشـان 
دچـار سراسـیمه گی شـده و حتـا در نوشـتِن 
یـک متـِن رسـمی، قواعـد و هنجارهـای الزمِ 
وقتـی  اسـت.  نگرفتـه  نظـر  در  را  سیاسـی 
ریاسـت جمهـوری کشـور از »وحـدت نظر و 
حفـظ اجمـاع الزم« سـخن می گویـد، بـه چـه 

معناسـت؟ 
بـه نظـر می رسـد ارگ نشـینان معنـای خاصـی 
از ایـن واژه گان و اصطالحـات اراده می کننـد 
کـه هنوز بـرای اکثریـِت جامعه مجهـول مانده 
اسـت. زیـرا حرف هـای ُکلـی مثـل »وحـدت 
بـزرِگ  طیـِف  چنـان  الزم«  »اجمـاع  و  نظـر« 
مشـکل  کـه  می کشـد  دنبـال  بـه  را  معنایـی 
اسـت بتوان بـرای آن ها محـدودۀ خاصی قایل 
ارگ ریاسـت جمهـوری  شـد. شـاید منظـورِ 
از »وحـدت نظـر و اجمـاع الزم« ایـن باشـد 
کـه همـه نسـبت بـه عملکردهـای آن بـدون 
هیـچ  مـورد  در  و  کننـد  تمکیـن  چون وچـرا 

مسـأله یی سـوال نداشـته باشـند. 
مشـکل دولت مـردان همـواره همیـن بـوده که 
خـود را در جایگاهـی بلندتـر از فهم و شـعورِ 
مـردم احسـاس کرده انـد. این مسـأله عمدتًا در 
مـورد آقـای غنـی صـدق می کنـد کـه از آغـاز 
آمـدِن خود بـه افغانسـتان و احراز سـمت های 
مهـِم دولتـی، خـود را یـک سـروگردن کـه نه، 
بل چند سـروگردن از دیگران بلندتر احسـاس 
می کنـد. ایـن امـر سـبب می شـود کـه آقـای 
غنـی فکـر کنـد در کارِ دولـت داری و هـر کارِ 
دیگـری، فهم بیشـتری نسـبت به عمـوم دارد. 
»وحـدت نظـر«ی کـه ارگ ریاسـت جمهوری 
دیگـران را بـه آن فـرا می خوانـد، بـه معنـای 
چون وچـرا کـردن در امـور دولتـی و سیاسـی 
نیسـت، بل متابعِت تمام و کمـال از عملکردها 

و دسـتوراِت ایـن نهاد اسـت.
 در بخـش دیگـِر ایـن اعالمیـه، بـاز بـا مـوارد 
جالـِب دیگـری روبـه رو می شـویم: »حکومت 
وحـدت ملـی تحـت رهبـری رییس جمهوری 
تمـام  حوصله منـدی  بـا  افغانسـتان،  اسـالمی 
بـرای پیشـبرد امـور در نزدیـک بـه دو سـال، 
بـه رغم چالش هـای فـراوان، به دسـتاوردهای 
قابـل توجهـی نایل آمـده اسـت«. ارگ در این 
پاراگرف هـا می خواهـد برترِی خود را نسـبت 
بـه بخـش دیگـر از قدرِت سیاسـی در کشـور 
بـروز دهـد و آن را در قالـب »تحـت رهبـری 
رییس جمهوری اسـالمی افغانستان« نشان داده 
اسـت. امـا آقـای غنـی به کـدام دسـتاوردهای 
دوسـاله می نـازد کـه در یـک اعالمیـۀ رسـمی 
بـدان اشـاره می کنـد؟ آیـا وضعیـت اقتصادی، 
سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـِی مـردم افغانسـتان 
در دوسـال گذشـته نسـبت به سـال های قبل از 

آن بهتـر شـده اسـت؟ اگـر چنیـن امـری واقعًا 
اتفـاق افتـاده، کدام دالیـل و شـواهد می توانند 

بـر آن هـا صحـه بگذارند؟
گزارش هـای نهادهـای ملـی و بین المللـی کـه 
از وضعیـت افغانسـتان ارایـه می شـوند، چیـِز 
دیگـری را نشـان می دهنـد. ایـن گزارش ها که 
در صحـِت آن هـا نمی تـوان تردید کرد، نشـان 
دوسـال  در  افغانسـتان  دولـت  کـه  می دهنـد 
گذشـته نـه تنهـا در هیـچ عرصه یـی پیشـرفت 
نداشـته، بـل بـه صـورِت کم سـابقه بـه سـوی 
تباهـی و خرابـی بیشـتِر اوضـاع گام برداشـته 
اسـت، آن گونـه که عماًل در یک قدمی سـقوط 

بـه پرتـگاهِ نابودی قـرار دارد. 
و امـا جالب تریـن بخـِش ایـن اعالمیـه چنیـن 
اسـت: »بـا تأسـف صحبت هـای روز گذشـته 
]منظـور روز پنجشـنبۀ هفتـۀ گذشـته اسـت[ 
محتـرم داکتـر عبـداهلل عبـداهلل در مطابقـت بـا 
زیـرا  نبـوده؛  دولـت داری  روحیـۀ  و  موازیـن 
اسـاس حکومـت داری بـر اصـول و ضوابـط 
اجـراآت  آن  مبنـای  بـر  و  اسـتوار  قانونـی 
ایـن  در  این کـه  نخسـت  می گیـرد.«  صـورت 
بـه  جمهـوری،  ریاسـت  اعالمیـۀ  از  بخـش 
جایـگاه حقوقـِی داکتر عبداهلل بـه عنوان رییس 
اجرایـِی دولـت وحـدت ملـی هیـچ اشـاره یی 
نشـده اسـت. این می توانـد به معنای آن باشـد 
که ارگ ریاسـت جمهوری یـا چنین جایگاهی 
را از روزِ نخسـت بـه رسـمیت نمی شـناخته و 
یـا در حـال حاضـر از آن عبـور کـرده اسـت. 
برخـی از حلقـات نزدیک به رییـس جمهوری 
در سـخناِن محفلی شـان گفته انـد کـه رییـس 
جمهـوری به داکتـر عبداهلل دیگـر اعتماد ندارد 
و بـه فـردِ پـس از او فکـر می کنـد. هرچنـد 
ایـن حـرف  بسـیار خنـده دار و خالـی از منطق 
می نمایـد، ولـی به نحـوی از روحیـۀ تیـِم آقای 

غنـی  پـرده برمـی دارد.
 از جانـب دیگـر، روحیـۀ دولـت داری بر کدام 
اصـول و ضوابـط قانونـی اسـتوار اسـت کـه 
رییس جمهـوری در طول سـه مـاه نمی خواهد 
بـا رییس اجرایِی دولت وحـدت ملی در مورد 
مسـایِل بسـیار حسـاِس کشـور دیـدار کنـد؟ 
آیـا همیـن روحیـه بـه معنـای خودکامه گـی و 
تمامیت خواهـِی آقـای غنـی بـوده نمی توانـد؟
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این روزها رویارویی ارگ و سپیدار، به موضوِع اصلِی بحث 
در محافِل رسمی و غیررسمی بدل شده و همه از دریچۀ ذهن 
و آگاهی خویش، پیراموِن آن به نقد و داوری می نشینند. فارغ 
از اختالفات و جانب داری های تیمی یی که در این بحث ها به 
ظهور می رسند، یک نکتۀ مشترک، جانمایۀ این گفت وگوها را 
شکل می دهد و آن همانا گسسِت سیاسی و بحراِن در حاِل 

ظهور در حکومِت وحدت ملی است.
بودند  کرده  کوشش  همواره  ملی  وحدت  دولت  رهبران   
این  مردم  ولی  دارند،  نگه  پنهان  را  خویش  اختالفاِت 
زنده گِی  در  را  آن  ناگوارِ  تبعاِت  و  لمس  را  کشیده گی ها 
دربارۀ  عبداهلل  داکتر  اخیِر  اظهاراِت  می کردند.  تحمل  خود 
ریاست  برابر  در  نهاد  این  واکنِش  و سپس  ریاست جمهوری 
اجرایی، حاصِل انباشت و انفجارِ این مسایل و اختالفات بود.

اکنون برای تبییِن این گسسِت سیاسی و بحراِن رو به ظهور، 
وحدت  حکومت  که  هستیم  واقعیت  این  یادآورِی  به  ناچار 
و  ملی  مصالِح  اساِس  بر  و  انتخاباتی  بن بسِت  دِل  از  ملی 
به »توافق نامۀ دولت  به میان آمد و سندی موسوم  بین المللی 
وحدت ملی« نیز مبناِی آن قرار گرفت. این موافقت نامه ضمن 
دو  هر  می بخشید،  مشروعیت  تازه تشکیل  حکومِت  به  آن که 
اما  می کرد.  خود  در  مندرج  مفادِ  اجرای  به  موظف  را  رهبر 
پس از گذشِت دو سال از عمِر این حکومت، همچنان مفاد 
موافقت نامه روی کاغذ باقی مانده و نزاع ها میان دو اردوگاه 

قدرت، ادامه و حتا شدت یافته است. 
کشور،  در  کلیدی  پست های  و  قدرت  پنجاهِ  ـ  پنجاه  تقسیم 
انتخاباتی، توزیع شناس نامه های برقی، برگزاری  اصالح نظام 
لویه جرگۀ تعدیِل قانون اساسی و تعیین جایگاه حقوقِی ریاست 
اجرایی، رئوِس این موافقت نامه را شکل می دهند. هرچند اکثر 
محتواِی این سند، قید »دو سال« را با خود حمل می کند، اما 
اول که تقسیم مساویانۀ قدرت میان  اگر فقط به همین موردِ 
هر دو بدنۀ حکومت است، نظری بیندازیم؛ به وضوح می بینیم 
که هرگز عملی نشده و قدرت در نهاد ریاست جمهوری چنان 
تمرکز یافته که ریاست اجرایی را به یک نهاد تقریبًا تشریفاتی 

بدل کرده است. 
آقای عبداهلل به عنواِن کسی که راِی میلیونی مردم را به دست 
ملی یی که  آورده، می بایست از روزِ نخست، خود و جایگاهِ 
در آن قرار گرفته را می شناخت و قاطعانه بر حِق خود، یعنی 
حِق مردم، پای می فشرد و اجازۀ عدول و کژروی از توافق نامه 
بی رویه،  محافظه کارِی  سال  دو  اما  نمی داد.  کسی  هیچ  به  را 
کار را به حاشیه نشینِی نهاد اجرایی و یکه تازی و انحصارگرِی 

ارگ کشاند. 
اکنون که این عقده ترکیده و این روزۀ سکوت شکسته است، 
برای  که  گرفته  قرار  تاریخی  دیگِر  بزنگاهِ  یک  در  افغانستان 
باید خود  عبداهلل  و  غنی  آقایان  آن،  از  کردن  گذرِ  به سالمت 
و  بازجویند  ملی  وحدت  حکومت  توافق نامۀ  آیینۀ  در  را 

احساسات و خیره سری های بیرون از آن را مهار کنند. 
آقای  و  است  توافق نامه  تطبیِق  به  موظف  قطعًا  عبداهلل  آقای 
غنی نیز اصوالً مکلف به پذیرفتِن این خواسِت مردمی. در غیر 
این، هرگونه تالش ریاست جمهوری برای دور زدِن توافق نامه 
مردم  می آفریند.  بحران  اجرایی،  نهاد  ساختِن  محجور  و 
افغانستان اگرچه از اهمال و تأخیِر ریاست اجرایی در تطبیق 
مفاد توافق نامه گله مند اند، اما از تالش و تکاپوِی تازۀ آقای 
عبداهلل در این راه حمایت خواهند کرد. چنان که روز گذشته 
شرکای  و  کشور  بزرگاِن  با  سپیدار،  قصر  در  اجرایی  رییس 
خویش در قدرت، پیراموِن اختالفات با رییس جمهوری دیدار 
و گفت وگو کرد و حمایِت همۀ شخصیت های حاضر در این 
در  هم اکنون  نمود.  جلب  خود  مواضِع  به  نسبت  را  مجلس 
از  به راه افتاده  موِج  کشور،  رسانه های  و  اجتماعی  شبکه های 
را  جامعه  که  موجی  شاهدیم؛  را  عبداهلل  آقای  تازۀ  اظهاراِت 
به شور آورده و در معرِض یک تصمیم گیرِی بزرگ قرار داده 
است: تطبیِق بی چون وچـرای توافق نامۀ دولت وحدت ملی!  

و  خیره سری  گزینۀ  دو  میاِن  که  داند  خود  غنی  آقای  اکنون 
انحصارِ قدرت، و همگرایی و تطبیِق توافق نامۀ دولِت وحدت 
یکی،  پیامِد  که  گزینه هایی  می کند؛  انتخاب  را  کدام یک  ملی 
یک  به  ورود  دیگری،  و  سیاسی  ازهم پاشیده گِی  و  بحران 

مرحلۀ نو از سازنده گی و ثبات در افغانستان است. 

غنی و عبداهلل خود را بازجویند!
عقدة ترکیدة عبداهلل و یک بزنگاه 

تاریخِی دیگر
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رهبران  میان  تنش ها  باالگرفتن  دنبال  به 
با  اجرایی  رییس  ملی،  وحدت  دولت 
متحدان سیاسی خویش دیدار و گفت وگو 

کرد. 
این  در  اجرایی،  ریاست  خبرنامۀ  براساس 
دیدار که روز شنبه )23 اسد( در کاخ سپیدار 
شخصیت های  و  رهبران  بود،  شده  برگزار 
برنامه ها  از  حمایت  ابراز  کنار  در  سیاسی، 
و دیدگاه های اخیر رییس اجرایی، بر تطبیق 
سیاسی  توافق نامۀ  مواد  شرط  و  بی قید 
تأکید  نظام  در  اصالحات  عملی شدن  و 

ورزیدند.
در این دیدار، انجنیر محمد خان و حاجی 
اجراییه،  ریاست  معاونان  محقق  محمد 
استاد  خارجه،  وزیر  ربانی  صالح الدین 
عطامحمد نور والی بلخ، سترجنرال بسم اهلل 
عبدالبصیر  داکتر  صالح،  امراهلل  محمدی، 
و  یاسینی  میرویس  ناطقی،  محمد  انور، 

نصراهلل ارسالیی اشتراک کرده بودند.
در این حال، فرمانده کل نیروهای خارجی 
و سفرای برخی از کشورهای غربی نیز به 
دیدار عبداهلل عبداهلل رفته اند. همچنان ارگ 
و  اتمر  حنیف  دیروز،  جمهوری  ریاست 
سالم رحیمی را به کاخ سپیدار فرستاده بود. 
گزینه  یگانه  که  می گوید  اجرایی  ریاست 
ملی،  وحدت  حکومت  کار  ادامۀ  برای 

عملی شدن توافقنامه سیاسی و نقش مساوی 
در حکومت داری است.

برای  گفت،  اجرایی  ریاست  سخنگوی 
حل اختالفات سیاسی نیاز است تا رهبران 

حکومت وحدت ملی با هم دیدار کنند.
قرار بود دو رهبر دولت وحدت ملی دیروز 
دالیلی  به  دیدار  این  اما  کنند؛  دیدار  باهم 

صورت نگرفته است. 
ریاست  سخنگوی  رحیمی  مجیب الرحمان 
متن  تطبیق  آنان خواستار  اجرایی گفت که 

موافقتنامه سیاسی و ایجاد اصالحات اند.
جرگه  لویه  باید  که  گفت  رحیمی  آقای 
قانون اساسی برگزار شده و جایگاه ریاست 

اجرایی مشخص گردد.
دوم  دور  نامزد  دو  غنی  و  عبداهلل  آقایان 
بودند   ۱3۹3 جمهوری  ریاست  انتخابات 
در  گسترده  تقلب  ادعاهای  طرح  با  که 
وزیر  کری  جان  میانجیگری  با  انتخابات، 
بر سر تشکیل  توافق  به  تن  امریکا  خارجه 

حکومت وحدت ملی دادند.
تشکیل  موافقتنامه  اساس  بر  بود  قرار 
بین  قدرت سیاسی  ملی،  حکومت وحدت 
 ۵۰-۵۰ صورت  به  انتخاباتی  تیم  دو  هر 
به  نزدیک  تقسیم شود، ولی حاال مقام های 
آقای عبداهلل می گویند که سهم تیم او بسیار 

کمتر از میزان تعیین شده است.

تاکید بر اجرای »بی قید 
و شرط« توافق نامة سیاسی

دادستانی کل:

به زودی مرکز عدلی و قضایی مبارزه 
با فساد کار خود را آغاز می کند

هارون مجیدی
مجموعه آثار استاد واصف باختری شاعر 
و ادبیات شناس معروف زبان فارسی، بعد 
از بیست سال تالش در کابل رونمایی شد.
برگزار  کابل  دانشگاه  در  که  برنامه  این 
از شاعران،  زیادی  آن شمار  در  بود  شده 
استادان  شناسان،  ادبیات  نویسنده گان، 
دانشگاه و دانشجویان اشتراک کرده بودند.
ادبی- کارنامۀ  از  برنامه  این  سخنرانان 
فرهنگی استاد واصف باختری به نیکویی 
یاد کرده گفتند که نام او در قطار شاعران و 

ادیبان بزرگ زبان فارسی قرار دارد.
باختری  استاد  بسته گان  از  هوتکی  ناصر 
اثر کوشش های او کتاب های استاد  که به 
باختری به نشر رسیده، در این برنامه گفت: 
بعد از تالش های چندین ساله توانستم تا 

این آثار را به نشر برسانم.
کارهای  او  که  می گوید  هوتکی  آقای 
دیگری نیز در این زمینه دارد که در آینده 
استاد  دوست داران  دست رس  به  نزدیک 

باختری قرار خواهد داد.
تازه گی  به  که  سپرد  وعده  هوتکی  ناصر 
بیست نوار از سخنرانی های استاد باختری 
رادیو  ادبی  برنامه های  از  یکی  در  که  را 
برهه های گوناگون زمانی  افغانستان و در 
و در پیوند به موضوعات مختلف داشته را 

نیز نشر کند.
آقای هوتکی هم چنان گفت که می کوشد 
تا مجموعه یی از نامه های استاد باختری را 

نیز در کسوت کتابی به نشر برساند.
پژوهش گر  داستان نویس،  زریاب  رهنورد 
این  در  باختری  واصف  استاد  یاران  از  و 
برنامه گفت: پژوهش های واصف باختری 
فلسفی  اندیشه های  و  دربارۀ چهره ها  چه 
بارۀ سیماها و  در  ما و چه  تمدنی  حوزۀ 
و  رنگ  زمین  باختر  فلسفی  آفریده های 

نواخت بسیار تازه داشته اند.
مقالۀ  یک  از  برشی  که  زریاب  استاد 
اشراق  شیخ  به  پیوند  در  باختری  واصف 
شهاب الدین سهرودی را می خواند گفت: 
می پندارم که در کشور ما این نخستین بار 
بود که شیخ اشراق شهاب الدین سهرودی 
با دیدگاه تازه و از دریچۀ جهان بینی های 

نو به بررسی گرفته می شد.
دوره های  به  اشاره  با  زریاب  رهنورد 
باختری  استاد  کار  و  زیست  مختلف 
دهۀ  در  در  باختری  واصف  که  گفت 
چهل خورشیدی بویژه در میانۀ این دهه، 
کنش گر سرسخت  یک  که  آن  پهلوی  در 

فلسفی  اندیشه های  امواج  در  بود  سیاسی 
شنا می کرد و سخت دست و پا می زد. 

به گفتۀ او: از همین رو، نه تنها به کندوکاو 
ما  گذشتۀ  اندیشه گران  اندیشه های  در 
چون: شیخ اشراق، فردوسی، ناصر خسرو، 
ابن عربی، اخوان صفا، ابن سینا و دیگران 
فلسفی  اندیشه های  با  بل،  می پرداخت 

باختر زمین نیز درگیر می شد.
اشاره  با  سخنانش  ادامۀ  در  زریاب  استاد 
به کارهای ادبی باختری خاطر نشان کرد: 
چون:  کسانی  از  اگر  معاصران  میان  »در 
استاد بیتاب، موالنا خسته، موالنا قربت و 
چند تن دیگر که بگذریم، من کمتر کسی 
باختری  واصف  مانند  که  دارم  سراغ  را 
معانی  بیان،  بدیع،  سنتی،  ادبی  علوم  از 
آگاهی  و  شناخت  عروض،  علم  بویژه  و 

ژرف و دقیقی داشته بوده باشد.«
استاد زریاب هم چنان گفت که در بسیاری 
از پژوهش ها و پرداخته ها، استاد باختری 

را می توان پیش آهنگ به شمار آورد.
مشاور  سپنتا  دادفر  رنگین  حال،  عین  در 
سخنانی  در  افغانستان  ملی  امنیت  پیشین 
با  آموخته ام  باختری  استاد  »از  گفت: 
نوشتن  فارسی  با  و  گفتن  سخن  پارسی 
چه افتخار بزرگی است و من به این زبان 
می خوانم و می نویسم و بدون شک تأثیر 
بوده  بنیادین  امر  این  در  باختری  واصف 

است.«
این  در  پژوهش گر  و  شاعر  نادری  پرتو 
واصف  فرهنگی  شخصیت  گفت:  برنامه 
باختری مانند طیف نور رنگ های گوناگون 

و ویژه دارد.
به  باختری  واصف  نادری:  آقای  گفتۀ  به 
دریانوردی  می ماند که کشتی زنده گی اش 
و  سیاسی  بزرگ  حوادث  دریای  روی  را 
اجتماعی کشور بادبان افراشته و پیوسته با 
آدمی خوار  نهنگان  موج های خشم آگین و 

آن مقابله کرده است.
خود  باختری  واصف  افزود:  نادری  آقای 
معاصر  تالطم  پُر  دوران های  زندۀ  تاریخ 

کشور است.
و  نویسنده گان  از  یکی  حسینی  اشراق 
پیوند  در  افغانستان  معروف  پژوهش گران 
به کارنامۀ استاد واصف باختری گفت: او 
از محدود چهره های به شمار می رود که از 
و  فلسفه  ادبیات،  حوزه های  نظری  لحاظ 
نقد را در محور گفت و گو با یک دیگر قرار 
به خوبی  را  رشته یی  میان  تصویر  و  داده 

تصویر کرده است.

باختری  استاد  حسینی:  آقای  گفتۀ  به 
سنتی،  ادبیات  روح  از  فراوانی  بهره های 
ظرایف  و  خسروانی  حکمت  پیام های 

عرفان خراسانی دارد.
به باور آقای حسینی: باختری در حقیقت، 
نسبت پُر جاذبه یی میان خیال وخرد را در 
تجربۀ  آورده و  به وجود  آموزه های خود 
در  را  سینا  پور  و  موالنا  آمیزی  درهم 

کارنامه دارد.
فارسی  شاعران  از  باختری  واصف  استاد 
شاه  محمد  است.  افغانستان  بنام   زبان 
در   )۱32۱( جوزای  در  باختری،  واصف 
و  باختر  دبیرستان  دورۀ  او  زاده شد،  بلخ 

حبیبیه را در افغانستان خوانده است.
ادبیات  و  زبان  لیسانس   )۱3۴۵( درسال 
فارسی دری را از دانشگاه کابل به دست 
درسی  کتاب های  ویراستار  مدتی  آورده؛ 

وزارت آموزش و پرورش بوده  است.
استاد باختری در سال )۱3۵۴( گواهینامه 
از  پرورش  و  آموزش  در  را  ماستری 
به دست  نیویورک  دانشگاه کلمبیای شهر 
سال  تا   )۱3۴۶( سال  از  آورده  است. 
مدیر  دارالتألیف،  ریاست  عضو   ،)۱3۷۵(
نشراتی  ارگان  ژوندون  مجلۀ  مسوول 
دبیر  و  افغانستان  نویسندهگان  انجمن 

بخش شعر آن انجمن بود.
سالیان چند در پیشاور به سر برد و اینک 
به عنوان پناهنده، در ایاالت متحده امریکا 
زنده گی می کند. استاد واصف باختری در 
حال حاضر در علم ادبیات و تاریخ ادبیات 
فارسی عالم بی بدیل و بی نظیری می باشد. 
در غزل سرایی به ملک الشعراء بهار و در 
سرایش شعر نو به مهدی اخوان ثالث پهلو 

می زند.
از استاد واصف باختری تاکنون هفت دفتر 
شعر و یک گزیده از میان این هفت دفتر 
فارسی  شعر  و  عرفان  زمینۀ  در  کتابی  و 
یافته   انتشار  و  چاپ  آسمان  نردبان  به نام 
از  هرگز،  تا  میعاد  از  نمی میرد،  آفتاب  و 
پنج  شهر  تا  تاریخ،  بشکستۀ  آیینه  این 
در  فرجام،  در  دیباچه یی  آزادی،  ضلعی 
استوای فصل شکستن، مویه های اسفندیار 
گمشده، دروازه های بسته تقویم، سرود و 

سخن در ترازو
گزارش عقل سرخ، درنگ ها و پیرنگ ها،

بزرگ  اسطوره یی  و  الفبا  به  بازگشت 
استاد  کتاب های  معروف ترین  از  شهادت 

باختری به شمار می روند.
 

مجـموعة کامـل 
آثـار واصف باختری نشـر شد

دادستانی کل کشور می گوید که تمام تعینات 
و تجهیزات مرکزعدلی و قضایی مبارزه بافساد 
تکمیل شده و تاچند روزدیگر این مرکز آغاز 

به فعالیت می کند.
روز  کل  دادستانی  سخنگوی  عزیزی،  بصیر 
ماه  در  گفت:  خبری  کنفرانس  در  گذشته 
فساد  با  مبارزه  وقضایی  عدلی  مرکز  گذشته 
که از سوی رییس جمهور رسمآ افتتاح شد از 
ان زمان تاکنون ما مصروف استخدام کارمندان 
این مرکز بودیم که قضات را از دادگاه عالی، 
وزارت  از  را  کشفی  های  وارگان  پولیس 
داخله و سارنوالی اختصاصی را از اداره لوی 

سارنوالی دراین مرکز تعین کردیم .
ها  نهاد  تمام  از  تعیینات  که  کرد  تاکید  وی 
تکمیل شده، وسایط و تجهزات هم آماده شده 
وساختمان این مرکز نیز آماده شده تا چند روز 
دیگر این مرکز در حضور رسانه ها فعال شده 
فساد  با  مبارزه  های  پرونده  تمام  آن  از  وبعد 

اداری بررسی می شود.
شدن  فعال  از  پس  که  می گوید  عزیزی  آقای 
در  و  گذشته  در  که  افرادی  تمامی  مرکز  این 
پیگرد  مورد  باشند  کرده  رانقض  قانون  حال 
باالی  قانون  و  گیرد  می  قرار  وقضایی  عدلی 

همه افراد به طور یک سان تطبیق می شود.
همچنین آقای عزیزی ازتبدیل وتغیرات افراد 

دراداره دادستانی کل خبر داد.
وی گفت که به تازگی ۱۵۵ نفر ازدانشجویان 
فارغ شدند در  از رشته حقوق وشرعیات  که 
دراداره  امتحان شرکت کردند  در  آزاد  پروسه 

دادستانی کل تقرر یافتند.
وی افزود:۵۵ تن از روسای ارشد و 2 معاون 

در  که  است  یافته  تقرر  تازه گی  به  دادستانی 
مجموع 2۵۰ تن جدیدآ دراداره دادستانی کل 

راه یافتند.
اصل  افراد  این  استخدام  در  که  عزیزی گفت 
هیچ  و  شده  گرفته  نظر  در  ساالری  شایسته 

گونه تقلبی کاری در میان نبوده است.
سخنگوی دادستانی کل از ایجاد یک معاونت 
خاص در اداره دادستانی کل کشور خبر داد که 
این معاونت در راستای مبارزه باخشونت علیه 

زنان فعالیت خواهد داشت.
عزیزی می گوید که امیدوار است دادستانی در 
خشونت  با  مبارزه  ریاست  کشور  والیت   3۴

علیه زنان نیز فعالیت کند.
وی تاکید کرد که رهبری دادستانی کل در نظر 
دارد تا نقش زنان را در این اداره افزایش داده 
و تا آخر امسال ۱۷درصد کارمند خانم دراین 

اداره گماشته شود.

ACKU
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بخش سوم و پایانی

عضلـۀ  آن  در  کـه  اسـت  وضعیتـی    )Incompartment( کمپارتمـان  سـندرم 
آسـیب دیده متـورم شـده و مانـع رسـیدن آکسـیجن بـه بافـِت پُرفشـار می شـود. 
اگـر آکسـیجن کافـی بـه بافت عضله نرسـد، تـورم ادامـه می یابد تـا این که عضله 
صدمـه دیـده و بـه دنبـال آن می میرد. هنگامی که بخشـی از لختـۀ خونی در محل 
شکسـته گی گسـیخته و جـدا می شـود، ممکن اسـت به سـمت ریه حرکـت کرده 
و مسـیر رگ ریـه را مسـدود کنـد و امبولـی ریـوی اتفـاق بیفتد. ایـن وضعیت به 
ویـژه در شکسـته گی ران و لگـن شـایع اسـت و مسـوول یک سـوم از مرگ هـای 

ناشـی از شکسـته گی ران در نظـر گرفتـه می شـود. 
بـا توجـه بـه این احتمـاالت، پزشـک با اقدامـاِت زیـر از جوش خوردِن مناسـب 

اسـتخواِن شکسـته مطمین می شـود: 
  تشـخیص: در اولیـن قدم پزشـک مشـخص می کند آیا شکسـته گی اتفـاق افتاده 
اسـت یـا خیـر. اگـر شکسـته گی اتفـاق افتـاده باشـد، شـدت آسـیب را ارزیابـی 
می کنـد. مراحـل درمانـی زیـر بسـته گی بـه پزشـک دارد کـه دقیقـًا وضعیـت را 
بررسـی می کنـد. پزشـک معمـوالً بـا معاینـۀ بیمـار و تصاویـر پرتـوی ایکـس از 

ناحیـۀ آسـیب دیـده، ارزیابـی خـود را انجـام می دهد.
بی حرکـت کـردن: همان طـور کـه بـدن نقـِش خـود را برای سـر جای خـود نگه 
داشـتِن اسـتخوان های شکسـته و محـدود کـردِن حرکـت ایفـا می کنـد، پزشـک 
نیـز بایـد از بابـت موقعیـِت مناسـِب اسـتخوان ها مطمیـن شـود و سـپس ناحیـۀ 
آسـیب دیـده را بـا آتل، قالـب )گچ گرفتـن(، بریس یا اسـلینگ )آتـل مخصوص 
دسـت( بی حرکـت  کنـد. چـون ممکن اسـت شکسـته گی نیاز بـه جـا انداختن و 
ردیف کردِن اسـتخوان ها داشـته باشـد، ممکن اسـت بـرای کاهش موقتـی درد به 

اسـتفاده از بی حسـی موضعـی یا بیهوشـی نیاز باشـد.
  کشـش: همیشـه بی حرکت کردن برای جوش خوردِن درسـِت اسـتخوان کافی 
نیسـت. در مـوارد شکسـته گی پیچیـده )مانند شکسـته گی چندتکه( ممکن اسـت 
نیـاز بـه اسـتفاده از وزنـه، طنـاب و قرقره باشـد کـه دایمًا دسـت یا پای شکسـته 

را بکشـد تـا کم کـم در وضعیت مناسـِب خود قـرار بگیرد. 
در  امـا  می شـوند،  درمـان  جراحـی  بـدون  شکسـته گی ها  بیشـتر  جراحـی:    
برخـی از آسـیب ها بایـد پزشـک اسـتخوان آسـیب دیده را بـه روش تهاجمـی 
)جراحـی( درمـان کنـد. گاهـی اوقات پزشـک بـرای خـارج کردن مـواد خارجی 
یـا قطعـات اسـتخوان، بایـد جراحی انجـام دهـد. بهتریـن راه ثابت کـردِن برخی 
شکسـته گی ها ایـن اسـت کـه از طریـق جراحی اسـتخوان ها را به یـک میلۀ فلزی 
)معمـوالً پالتیـن( پیـچ کننـد. برخـی از شکسـته گی ها مانند آن هایی کـه در ران و 

مفاصـل اتفـاق می افتنـد، ممکـن اسـت جایگزین هـای مصنوعـی الزم باشـد. 
  توان بخشـی: بی حرکـت کـردِن اسـتخوان کـه بـرای برداشـتن فشـار از روی 
اسـتخوان در حـال التیام انجام می شـود و بـرای بهبودی الزم اسـت، در عین حال 
عضـالت پیرامـون را نیـز بی حرکـت می سـازد و ایـن منجـر بـه از دسـت رفتـن 
حجـم، قـدرت و انعطاف پذیـری عضالت می شـود. برنامۀ ورزشـی ویـژه به فرد 
امـکان می دهـد به تدریـج دسـت یـا پـای بهبودیافتـۀ جدید خـود را بـدون خطِر 

آسـیِب مجـدد، توان بخشـی نماید. 
انواع شکسته گی ها

سـاده ترین شکسـته گی کـه همـۀ افـراد ترجیـح می دهنـد شکسته گی شـان از آن 
نوع باشـد، شکسـته گی سـاده اسـت. همان طور که از نامِ آن مشـخص اسـت، در 
ایـن شکسـته گی اسـتخوان تنهـا از یـک ناحیـه می شـکند و هیـچ آسـیِب دیگری 

اتفـاق نمی افتـد. شکسـته گی های دیگـر عبارتنـد از: 
 شکسته گی باز: استخواِن شکسته، پوست را سوراخ کرده است؛

  شکسـته گی در هـم فـرو رفتـه: یـک انتهـای اسـتخواِن شکسـته وارد اسـتخوان 
دیگر شـده اسـت؛

  شکسته گی چندتکه: بخشی از استخوان به چند تکه ُخرد شده است؛
  شکسـته گی ترکه یـی: اسـتخوان کـودک کـه خـم شـده و تـرک می خـورد امـا 

نمی شـکند؛
  شکسـته گی کنده شـدن: انقبـاض قدرتمند عضله اسـتخوان تانـدون )زردپی( را 

محکم کشـیده و شکسـته گی ایجـاد می کند؛
  شکسـته گی پاتولـوژی: اسـتخوان به واسـطۀ بیمـاری ضعیـف شـده و بـا وارد 

آمـدِن ضربه یـی ضعیـف می شـکند. 

محمد حیدری 
هنوز  که  هنگامی  پیشین،  قرن  اوایل  در 
سالطین منچو سعی می کردند وضِع خود 
جلب  را  عمومی  افکار  و  کرده  تثبیت  را 
رسم  آن  طبق  که  فرمانی صادر شد  کنند، 
امتحاناِت قدیم و کتِب کنفوسیوس منسوخ 
و  تمرینات  اصول  آن،  جای  به  و  گردید 
تربیتِی  سیستم های  طبق  بر  نو  تعلیماِت 
چندی،  از  پس  ولی  گشت.  مقرر  جدید 
ناگزیر فرمانی دیگر در سال ۱۹۰۶ صادر 
آن  رواِن  به  قربانی  کردِن  تقدیم  که  شد 
پیشگاه  به  قربانی ها  عرض  در  را  حکیم 
امر،  این  اما  می داد.  قرار  زمین  و  آسمان 
تأثیری در قلب های عامۀ مردم نکرد و از 
بروز انقالب و شورش نتوانست جلوگیری 
کند و عاقبت کار، منتج به سقوط سلطنت 
جمهوری  حکومت  استقرار  و  منچوها 

گردید. 
کنفوسیوس  پرستش  مذهب   ،۱۹۱۱ از 
و  انحطاط  به  رو  دولتی  و  رسمی  به طور 
محراِب  و  معبد  در  دیگر  و  نهاد  نقصان 
مرمرین معروِف شهر پکن، خاقانی وجود 
شود.  آورده  به جا  مراسمی  که  نداشت 
معرض  در  باستانی،  معابد  آن  رفته  رفته 
فراموشی قرار گرفت و در اطراف صحن 
روییـد  هرز  گیاهان  آن ها،  دیوارهای  و 
میالد  مخصوص  معبد  جز  میان  آن  در  و 

کنفوسیوس، مابقی همه متروک ماند. 
مذهب  برای  بعد،  به   ۱۹۱۱ انقالب  از 
روی  نامطلوب  روزگاری  کنفوسیوس 
قانون  در  چین  جمهوری  دولت  نمود. 
را  مذهب  و  عقیده  آزادی  خود،  اساسی 
برای عموم مقرر داشت و از آن پس دیگر 
در  کنفوسیوس  آیین  بازگشت  به  امیدی 
مقام مذهب رسمِی دولتی وجود نداشت، 
اما هنوزهم بعضی آثار و عالیم امیدواری 
به دستگاه حکومت وجود  بازگشت  برای 

داشت. 
حزب ملی چین )کوئومین تانگ( با آن که 
خود را دربارۀ مذهب بی طرف و بی عالقه 
که  هشت گانه  اصول  ولی  می کرد،  اعالم 
شمرده  حزب  آن  اخالقِی  مبادی  پایۀ 
می شد، از تعالیم کنفوسیوس اقتباس شده 
بود و عبارت بود از: وفا، شفقت، احسان، 

رأفت، امانت، عدالت، تناسب و صلح. 
کای  “چیانگ   ۱۹3۴ درسال  که  وقتی 
چک”، جنبش معروف ملی خود را به نام 
اثر  نهاد،  آغاز  جدید”  زنده گانی  “جنبش 
فرهنگ و مذهب کنفوسیوس در آن نمایان 
یا  “ای”  ادب،  یا  “لی”  قاعدۀ  چهار  بود. 
عدالت و فضیلت، “لین” یا امانت و “شیه” 
یا حیات و عزت نفس، چهار اصل اساسی 
نهضت مذکور شناخته گردید. ولی آن در 
حقیقت، احیای اخالق و آداب عمومی ملی 
شمرده می شد و با آیین کنفوسیوس به طور 
در  که  چنان  نداشت.  نسبتی  اختصاصی، 

سال ۱۹3۷، دولت در شهر نانکینگ معبدی 
عظیم و مرتفع بنا کرد و آن را محراب و 
عبادت گاه ملی مردم چین اعالم نمود. در 
باالی آن، نام کنفوسیوس بود و در جلوی 
آن، تندیس و نیم تنۀ دکتر سون یات سن، 
پدر چین جدید را از مرمر ساخته و نصب 
معبد،  آن  های  ستون  برفراز  بودند.  کرده 
نیوتن،  مانند  غرب  بزرگ  عالمان  تصاویر 
لرد  وات،  گالیله، جیمز  پاستور، الووازیه، 
کلوین، دالتن و بنجامین فرانکلین را نقش 
نمودند و این امر معنی می داد که چین از 
هر  جدید  و  قدیم  افکار  جامع  پس،  این 

دو است. 
احوال  و  اوضاع  کمونیسم،  ورود  از  پس 
شد.  منقلب  چین  در  ملی  عقاید  و  ادیان 
بودند.  نوین  چیِن  ساختن  دنبال  به  آن ها 
و  اجتماعی  زنده گی  سبک  تنها  نه  آن ها 
اقتصادی مردم چین را عوض کردند، بلکه 
نیز به سوی  اندیشۀ خلق را  سبک فکر و 
فلسفۀ ماتریالیسم سوق دادند. آن ها سراسر 
تاریخ فلسفی و مذهبی چین را به سبک و 

مذاِق خود تغییر دادند. 
زنده گی  که  بودند  آن  بر  کمونیست ها 
امروز  به  تا  اندیشۀ آن ها  چینی ها و سبک 
بر  مبتنی  ـ  کمونیستی  انقالب  از  پیش  ـ 
فرهنگ  دارای  و  بورژوازی  و  فیودالیسم 
ارتجاعی بوده است و فقط حاال به سوی 
و  سوسیالیستی  انقالبی  فرهنگ  یک 
این  اساس  بر  و  کند  می  سیر  دموکراتیک 
و  مرتجع  فردی  را  کنفوسیوس  مقدمات، 
آنان،  می دانند.  اریستوکراسی  طرف دار 
بودیسم را مذهب اجنبی می شمارند که از 
قایل  نفوذ کرده و  به چین  بیگانه  مملکِت 
به یک نظریۀ غلط و اندیشۀ خطاست که 
عبارت است از عقیده به “انتقال روح”؛ 
بودیسم انسان را به بیهوده گی دعوت می 

کند و به دریای اوهام و خیاالِت باطل 
می اندازد. 

تا  میالدی   ۱۶ قرن  از  باالخره 
و  افکار  تنویر  مقدمات  کنون، 
چین  مردم  اذهان  روشنایی 
فلسفۀ  نیز  و  شده  شروع 
مادی و انکار ذات الوهیت، 
اندک اندک در اذهان رشد 
برای  را  راه  یافته و  نمو  و 

مائو  کمونیسم  فلسفۀ  ظهور 
تسه تونگ، هموار و مردمِ آن 

سرزمین را مستعد قبول افکار 
جدید کمونیسم ساخته است. 

نشان  اخیر  سال های  در  چین 
گذشته  میان  می تواند  که  داده 
به  موفق  تناسبی  خود  حاِل  و 
وجود آورد به نحوی که در 
همۀ عرصه هاـ  به خصوص 
هماهنگی  ـ  اقتصادی 
رشد  این  اوج  کند.  ایجاد 

در  می توان  را  هماهنگی  و  شکوفایی  و 
المپیک 2۰۰8 مشاهده  برای  میزبانی چین 

کرد. 
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كمونیست ها 
بر آن بودند كه 

زنده گِی چینی ها و سبِک 
اندیشۀ آن ها تا به امروز ـ پیش 
از انقالب كمونیستی ـ مبتنی بر 
فیودالیسم و بورژوازی و دارای 

فرهنگ ارتجاعی بوده است و فقط 
حاال به سوی یک فرهنگ انقالبِی 
سوسیالیستی و دموكراتیک سیر 
می كند و بر اساس این مقدمات، 
كنفوسیوس را فردی مرتجع و 

طرف داِر اریستوكراسی می دانند. 
آنان، بودیسم را مذهب اجنبی 
می شمارند كه از مملکِت بیگانه 
به چین نفوذ كرده و قایل به یک 
نظریۀ غلط و اندیشۀ خطاست كه 

عبارت است از عقیده به »انتقال 
روح«؛ بودیسم انسان را به 

بیهوده گی دعوت می كند و به 
دریای اوهام و خیاالِت 

باطل می اندازد

استخوان 
شکسته 

چه گونه 
خود را 
ترمیم 

می کند؟
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روزنامه هــا بــه احتمــال قــوي تــا زمانــي کــه 
حیــات  بگیــرد  را  جاي شــان  کامــاًل  تلویزیــون 
خواهنــد داشــت، امــا ســواي روزنامه هــا حتــا 
امــروزه بســي جــاي تردیــد اســت کــه تــودۀ عظیــِم 
مــردم در کشــورهاي صنعتــي احســاس نیــاز بــه هــر 
نوعــي از ادبیــات داشــته باشــند. آن هــا بــه هــر حــال 
ــه وقت شــان را  ــه همان قــدر ک رغبتــي ندارنــد ک
صــرف انــواع تفریحــات مي کننــد، وقتــي هــم صــرف 
ــي  ــاب ادب ــوع کت ــان و داســتان و هــر ن ــدِن رم خوان
ــدات  ــم و ســینما و تولی ــاالً فل ــد. احتم ــري کنن و هن
رادیویــي، رمــان و داســتان  را کامــاًل از میــدان بــه در 
ــا و  ــي از رمان ه ــاید انواع ــه ش ــرد. البت ــد ک خواه
ــازل کــه محصــول  داســتان هاي احساســاتي بســیار ن
فرآینــدي هســتند کــه خالقیــت آدمــي را بــه حداقــل 

مي رســانند، دوام بیاورنــد.
ــارِت  ــالق و مه ــدرت خ ــر از ق ــن فرات ــاالً ای احتم
بشــر نیســت کــه ماشــین هاي نویســنده درســت 
ــون  ــیون را هم اکن ــد مکانیزاس ــن فرآین ــا ای ــد. ام کن
ــه  ــد ک ــو دی ــم و رادی ــت فل ــوان در صنع ــم مي ت ه
ــاي زرد.  ــا در حــد روزنامه ه ــي هســتند ی ــا تبلیغات ی
ــدي  ــي دیســني عمــاًل در فرآین ــاًل فلم هــاي کمپان مث
ــي از کار  ــي بخش ــوند، یعن ــد مي ش ــي تولی کارخانه ی
ــر را  ــد و بخشــي دیگ ــین آالت انجــام مي دهن را ماش
گروهــي از هنرمنــدان کــه ســبک فردي شــان را تابــع 
آن بخــش مکانیکــي تولیــد کرده انــد. برنامه هــاي 
ــه مــزد مي نویســند  رادیویــي را هــم گروهــي قلــم ب
ــه  ــه آن هــا دیکت ــاال ب و موضــوع هــم پیشــاپیش از ب
مي شــود. حتــا بــا ایــن حــال بــاز آن چــه ایــن 
ــي  ــب خام ــند، مطال ــزد مي نویس ــه م ــم ب ــروه قل گ
ــا  ــده گان برنامه ه ــه تهیه کنن ــد ک ــاب مي آین ــه حس ب
و سانســورچي ها بــا کارد ســالخي بــه جان شــان 
ــه آن  ــان را ب ــواه خودش ــکل دل خ ــا ش ــد ت مي افتن
جزوه هــاي  و  کتاب هــا  وضــع  بدهنــد.  مطالــب 
ــدات  ــر از تولی ــم، بهت ــت ه ــي دول ــمار سفارش بي ش
آن قلــم بــه مزدهــاي رادیــو نیســت. حتــا ماشــیني تر 
کوتــاه،  داســتان هاي  تولیــد  این هــا،  همــۀ  از 
پاورقي هــا و شــعرهایي اســت کــه در نازل تریــن 
و  روزنامه هــا  مي رســند.  چــاپ  بــه  مجــالت 
تبلیــغ مــدارس  از  مجالتــي نظیــر »رایتــر« پــر 
ــد  ــط چن ــا در ازاي فق ــۀ آن ه ــه هم ــت، ک ــي اس ادب
ــما  ــه ش ــاده ب ــر و آم ــاي حاض ــیلینگ درون مایه ه ش
مي فروشــند. برخــي حتــا در کنــار درون مایــۀ ســطور 
آغازیــن و پایانــي هــر فصــل را هــم براي تــان 
مي نویســند. برخــي دیگــر یــک نــوع فرمــول جبــري 
ــا اســتفاده از آن  هــم در اختیارتــان مي گذارنــد کــه ب
ــي بســازید. برخــي  ــان درون مایه های ــد خودت مي توانی
ــاوي  ــه ح ــند ک ــي مي فروش ــته هاي کارت ــر بس دیگ
شــخصیت ها و موقعیت هایــي هســتند کــه شــما 
کافــي اســت برشــان بزنیــد تــا بــه شــکل اتوماتیــک 
داســتان هایي بدیــع از دل شــان بیــرون بیایــد. احتمــاالً 
در ادبیــات جوامــع توتالیتــري هــم، اگــر هنــوز نیازي 
بــه ادبیــات باشــد، ادبیــات بــه همیــن شــکل تولیــد 
خواهــد شــد. تخیــل و حتــا آگاهــي، تــا جایــي کــه 
ــد  ــذف خواه ــتن ح ــد نوش ــت، از فرآین ــن اس ممک
شــد. خطــوط عمــدۀ کتاب هــا را بوروکرات هــا 
طراحــي خواهنــد کــرد و آن قــدر دســت بــه دســت 
خواهنــد چرخیــد و حــذف و اضافــه خواهنــد شــد 
کــه در پایــان هیــچ فردیتــي در آن هــا وجــود نخواهــد 
ــد شــد  ــوردي خواهن داشــت و شــبیه ماشــین هاي ف
ــوند.  ــرون داده مي ش ــاژ بی ــط مونت ــان خ ــه در پای ک
ــا و  ــن کتاب ه ــه چنی ــت ک ــن نیس ــه گفت الزم ب
ــد  ــض خواهن ــغال مح ــته هایي، آش نوش
ــه  ــزي ک ــر چی ــون ه ــود، چ ب
آشــغال محــض نباشــد 
نــد  ا مي تو

ســاختار دولــت را بــه خطــر بینــدازد. بــا ادبیاتــي 
ــن  ــده اســت، کاري جــز ای هــم کــه از پیــش مان
نخواهنــد کــرد کــه یــا معدوم شــان خواهنــد 
کــرد یــا بــه کلــي از نــو  آن هــا را خواهنــد نوشــت 

ــد. ــا بخوان ــا اهــداف آن ه ــه ب طــوري ک
فعــاًل توتالیتاریســم هیــچ جــا بــه پیــروزي کامــل 
ــوز کاًل  ــا هن ــۀ م ــت. جامع ــیده اس ــي نرس و نهای
لیبرالــي اســت. بــراي اســتفاده از حــق آزادي 
ــا فشــارهاي اقتصــادي و  ــد ب ــان در این جــا بای بی
بخــش عمده یــي از افــکار عمومــي جنگیــد، امــا 
فعــاًل نیــازي بــه جنگیــدن بــا نیروهــاي اطالعاتــي 
ــر  ــم ه ــا مي توانی ــت. م ــي نیس ــس مخف و پولی
حرفــي را بزنیــم و هــر نوشــته یي را منتشــر کنیــم، 
البتــه بــه شــرطي کــه حاضــر باشــیم، زیرجلکــي 
ایــن کار را بکنیــم. امــا آن چــه بیــش از هــر چیــز 
ابتــداي  شــوم و نحــس اســت، چنان کــه در 
مقالــه گفتــم، ایــن اســت کــه دشــمنان آگاه آزادي 
ــد  ــًا بای ــه قاعدت ــتند ک ــاني هس ــان کس ــًا هم دقیق
آزادي بیــش از همــه براي شــان مهــم باشــد. 
ــا  ــن کاره ــه ای ــردم اصــاًل کاري ب ــوه م ــودۀ انب ت
ندارنــد و آزادي بیــان و آزادي اندیشــه جــزو 
ــب  ــق تعقی ــا مواف ــت. آن ه ــان نیس دغدغه هاي ش
ــا  ــتند، ام ــدان نیس ــذاران و مرت ــرد بدعت گ و پیگ

در عیــن حــال حاضــر هــم نیســتند متحمــل زحمــِت 
دفــاع از آن هــا شــوند. عــوام در آِن واحــد هــم 
ــه  ــه رو ب ــتند ک ــر از آن هس ــم کودن ت ــر و ه عاقل ت
ســوي نگــرش توتالیتــري بیاورنــد. حملــۀ آگاهانــه و 
ــۀ خــود  ــه شــرافت روشــن فکري، از ناحی مســتقیم ب

روشــن فکران صــورت مي گیــرد.
ــرف دار  ــن فکران ط ــه روش ــت ک ــل اس ــیار محتم بس
روســیه، اگــر پیش تــر مقهــور اســطورۀ روســي 
مقهــور  نشــده اند،  موجــود  واقعــًا  سوسیالســم 
ــا  اســطوره یي بســیار مشــابه آن اســطوره بشــوند. ام
بــه هــر حــال، اســطورۀ روســي ســر جــاي خــودش 
هســت و بــوي گنــد فســادي کــه بــه بــار مــي آورد، 
ــراد  ــه اف ــد ک ــي مي بین ــد. آدم وقت ــام مي رس ــه مش ب
ــي از  ــا بي اعتنای ــه ب ــرده و فرهیخت ــیار تحصیل ک بس
ــد، حیــران  ــار ســرکوب و تعقیــب و آزار مي گذرن کن
مي مانــد کــه بیشــتر از کلبي مســلکي آن هــا بــه 
ــیاري  ــاًل بس ــان. مث ــا از کوته بیني ش ــد ی ــم بیای خش
از دانشــمندان از ســتایش گران بي چــون و چــراي 
اتحــاد جماهیــر شــوروي هســتند. آن هــا ظاهــراً فکــر 
مي کننــد کــه نابــود کــردن آزادي هــا اهمیتــي نــدارد، 
البتــه تــا زمانــي کــه بــه کار تخصصــي آن هــا لطمه یي 
ــي  ــان را پ ــي خودش ــد کار علم ــا بتوانن ــد و آن ه نزن
ــت  ــوري اس ــوروي کش ــر ش ــاد جماهی ــد. اتح بگیرن
بــزرگ و پهنــاور کــه بــه ســرعت در حــال پیشــرفت 
ــي دارد و  ــران علم ــه کارگ ــي ب ــاز فراوان ــت و نی اس
ــخاوت مندانه  ــان س ــا آن ــارش ب ــن، رفت ــراي همی ب
ــات  ــه موضوع ــم ب ــران عل ــن کارگ ــر ای ــت. اگ اس
خطرناکــي نظیــر روان شناســي نپردازنــد، در شــوروي 
جــزو آدم هــاي ممتــاز و برخــوردار از مزایــاي فــراوان 
هســتند. از ســوي دیگــر، نویســنده گان شــریرانه 
ــنده گان  ــه نویس ــتند. البت ــب و آزار هس ــورد تعقی م
ــي  ــا آلکس ــورگ ی ــا ارنب ــر ایلی ــي نظی خودفروخته ی
تالســتوي پول هــاي هنگفتــي مي گیرنــد، امــا در 
مقابــل آن ارزشــمندترین چیــز بــراي یــک نویســنده 
ـ آزادي بیــان ـ را از دســت مي دهنــد. دســت کم 
ــا  ــه ب ــه این هم ــي ک ــمندان انگلیس ــي از دانش برخ
بــراي  طالیــي  فرصت هــاي  از  شــوق  و  شــور 
ــد،  ــخن مي گوین ــوروي س ــاد ش ــمندان در اتح دانش
ــا  ــد. امــا ظاهــراً ب قــدرت درک ایــن مطالــب را دارن
خودشــان مي گوینــد: »در روســیه نویســنده گان تحــت 
ــه مــن چــه؟ مــن کــه  ــا ب تعقیــب و آزار هســتند، ام
ــر  ــه ه ــد ک ــا درک نمي کنن ــتم.« آن ه ــنده نیس نویس
ــوم  ــه مفه ــه، و ب ــر و اندیش ــه آزادي فک ــي ب حمله ی
حقیقــت عینــي، تهدیــدي اســت کــه در 
دامن گیــر  درازمــدت 

ــد. ــد ش ــه خواه ــاي اندیش ــۀ بخش ه هم
فعــاًل دولــت توتالیتــِر روســیه دانشــمندان را تحمــل 
ــا  ــاز دارد. حت ــا نی ــه آن ه ــخت ب ــون س ــد، چ مي کن
در آلمــان نــازي بــر دانشــمندان، منهــاي دانشــمندان 
ــد و دانشــمند جماعــت،  یهــودي، ســخت نمي گرفتن
در کل، مخالفتــي جــدي هــم بــا هیتلــر نداشــتند. در 
ــان  ــتبدترین حاکم ــا مس ــخ، حت ــه از تاری ــن مرحل ای
ــد،  ــه حســاب آورن ــد واقعیــت فیزیکــي را ب مجبورن
تــا حــدودي بــه دلیــل نیمه جانــي کــه عــادات 
ــل  ــه دلی ــدودي ب ــا ح ــد، و ت ــر دارن ــي تفک لیبرال
نیازشــان بــراي آمــاده شــدن و تــدارک دیــدن جنــگ. 
ــده  ــي را نادی ــت فیزیک ــوان واقعی ــه نت ــي ک ــا زمان ت
ــي و  ــراي طراح ــاًل ب ــه مث ــي ک ــا زمان ــت و ت گرف
ــا  ــد دو دوت ــول کنن ــد قب ــا ناچارن ــاختن هواپیم س
مي شــود چهــار، دانشــمندان کارکــرد مفیــدي دارنــد 
ــه آن هــا داد.  ــا مي شــود مقــدار معینــي آزادي ب و حت
دانشــمندان بعدهــا از خــواب غفلــت بیــدار خواهنــد 
ــت  ــري تثبی ــت توتالیت ــه دول ــي ک ــي زمان ــد، یعن ش
ــت. در  ــرده اس ــم ک ــش را محک ــاي پای ــده و ج ش

ایــن فاصلــه، دانشــمندان اگــر 
صداقــت  مي خواهنــد 

ــد،  ــوظ بمان ــي محف علم
ایــن  وظیفۀشــان 
اســت کــه نوعــي 
هم بســته گي 
نویســنده گان  بــا 
همــکاران  و 

داشــته  ادبي شــان 
این کــه  نــه  باشــند، 

مطلــب  کنــار  از  بي اعتنــا 
بگذرنــد و بگذارنــد تــا درِ 

ــد  ــان نویســنده گان را ببندن ده
یــا بــه خودکشــي سوق شــان 

و  دایمــًا  روزنامه هــا  و  دهنــد 
ــق را  ــتماتیک حقای ــکل سیس ــه ش ب

وارونــه جلــوه دهنــد.
علــوم  وضــع  امــا 

و  طبیعــي 
فیزیکــي 

یــا 

موســیقي و نقاشــي و معمــاري هــر چــه باشــد، 
ــه ـ کــه کوشــیده ام نشــانش دهــم ـ یقینــي  ایــن نکت
ــم  ــات ه ــرود، ادبی ــان ب ــر آزادي از می ــه اگ اســت ک
ــت اســف باري  ــرگ اســت و سرنوش ــه م ــوم ب محک
ــف بار در  ــتي اس ــا سرنوش ــه تنه ــت. ن ــد داش خواه
هــر کشــوري کــه ســاختاري توتالیتــر دارد در کمیــن 
ادبیــات اســت، بلکــه هــر نویســنده یي هــم کــه روي 
بــه دیدگاه هــاي توتالیتــري بیــاورد، و بــراي تعقیــب 
ــه  ــات بهان ــل واقعی و آزار نویســنده گان دیگــر و جع
ــد  ــن نخواه ــز ای ــتي ج ــد، سرنوش ــذري بتراش و ع
ــد و  ــاب نیای ــه حس ــنده ب ــر نویس ــه دیگ ــت ک داش
ایــن وجــه از زنده گــي  اش ویــران و تبــاه شــود. 
ــدارد.  ــود ن ــع وج ــن وض ــي از ای ــچ راه برون رفت هی
هیــچ نطــِق آتشــیني علیــه »فردگرایــي« و علیــه »بــرج 
ــا  ــه ظاهــر زاهدمنشــانه یي )ب ــچ شــعار ب عــاج« و هی
ــي  ــط زمان ــي فق ــت واقع ــه فردی ــه ب ــوا ک ــن محت ای
ــت  ــا جماع ــودش را ب ــرد خ ــه ف ــید ک ــوان رس مي ت
یکــي کنــد( نمي توانــد از پــِس ایــن واقعیــت برآیــد 
ــي  ــع و تباه ــر ضای ــده، فک ــداري ش ــر خری ــه فک ک
اســت. اگــر خودانگیخته گــي مجــال و میــدان 
ــود، و  ــن نمي ش ــي ممک ــش ادب ــد، آفرین نیاب
خــود زبــان بــدل بــه چیــزي کامــاًل متفــاوت 
از آنــي کــه اکنــون هســت مي شــود، و 
آن گاه بایــد یــاد بگیریــم کــه خالقیــت 
روشــن فکري  صداقــت  از  را  ادبــي 
ــط  ــا فق ــم. در حــال حاضــر، م جــدا کنی
ــي  ــد برخ ــل، مانن ــه تخی ــم ک مي دانی
نمي توانــد  وحشــي،  جانــوران  از 
ــد.  ــه ده ــات ادام ــه حی ــارت ب در اس
ــه  ــگاري ک ــنده و روزنامه ن ــر نویس ه
منکــر ایــن واقعیــت شــود، در نهایــت 
ــود  ــودش ناب ــت خ ــا دس ــودش را ب خ

مي کنــــد.
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اگر خودانگيخته گي مجال و ميدان نيابد، آفرينش ادبي ممكن نمي شود، و خود زبان بدل به چيزي 

كاماًل متفاوت از آني كه اكنون هست مي شود، و آن گاه بايد ياد بگيريم كه خالقيت ادبي را از صداقت 

روشن فكري جدا كنيم. در حال حاضر، ما فقط مي دانيم كه تخيل، مانند برخي از جانوران وحشي، 

نمي تواند در اسارت به حيات ادامه دهد. هر نويسنده و روزنامه نگاري كه منكر اين واقعيت شود، در نهايت 

خودش را با دست خودش نابود مي كنــد

مترجم: خشايار ديهيمي

بخش چهـارم و پايانی

اورول ز  جورج  ا گـفتاری 
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ابوبکر صدیق
جنگ  نظامی،  جنگ  پهلوی  در  هلمند  والیت  در 

سیاسی و تبلیغاتی جریان دارد.
این  بیان  با  هلمند  والیتی  شورای  اعضای  از  برخی 
در  دولت  که  می گویند  ماندگار  روزنامۀ  به  مطلب 
بوده  ناکام  هلمند  والیت  تبلیغاتی  جنگ  مهارسازی 

است.
مجلس  در  هلمند  مردم  نماینده گان  از  برخی  اما، 
هلمند  ولسوالی های  از  برخی  می گویند:  نماینده گان 
مانند ولسوالی موسا قلعه، نوزاد و بغران از سه سال به 
این طرف به دست طالبان قرار دارد؛ در ولسوالی های 
شهر  و  دارد  جریان  جنگ  مارجه  و  ناوه  گرمسیر، 

لشکرگاه مرکز هلمند در محاصره قرار گرفته است.
یک مقام دولتی در هلمند که نخواست در این گزارش 
از او نام برده شود، به روزنامۀ ماندگار می گوید: جنگ 
والیت هلمند جنگ میان بزرگان و رهبران مردم هلمند 
است، هر وکیل و زورمند در والیت هلمند برای خود 
تعین  را  امنیت  رییس  و  ولسوال  امنیه،  فرمانده  یک 

کرده که زور والی به هیچ یک از آنان نمی رسد.
و  زورمند  پارلمان،  وکیل  هر  منبع،  این  گفتۀ  به 
فرماندهان پیشین در این والیت، فردی را به اساس 
روابط در پُست دولتی به عنوان رییس امنیت، ولسوال 
کا ر ها  که  شده  باعث  و  کرده  تعیین  امنیه  فرمانده  و 
ادارات  میان  در  هماهنگی  عدم  و  شوند  سلیقه یی 

به وجود آید.
این منبع جنگ هلمند را بیشتر تبلیغات دشمن خوانده 
و آن را موثر به چوکی و جاه طلبی برخی افراد عنوان 

کرد. 
اما، عبدالحی آخند زاده نماینده مردم هلمند در مجلس 
با روزنامۀ ماندگار می گوید:  نماینده گان در مصاحبه 
و  دارد  قرار  طالبان  دست  در  هلمند  ساحات  بیشتر 
جنگ در ولسوالی های گرم سیر، ناوه و نزدیک شهر 
شهر  نزدیک  ساحات  برخی  دارد،  جریان  لشکرگاه 
لشکرگاه مرکز هلمند و سرک  عمومی هلمند  کندهار 

در دست طالبان است.

امنیتی  نیروهای  میان  نبرد  آقای آخند زاده می افزاید: 
و طالبان در نزدیکی شهر لشکر گاه به شدت جریان 
و  متضرر  ملکی  مردم  زیاد  این جنگ شمار  در  دارد، 
نگران هستند که  نیز  آواره شده اند و مردم لشکرگاه 

شهر سقوط کند.
قلعه،  مانند موسا  از ولسوالی های  او، برخی  به گفتۀ 
نوزاد، بغران و دیشو از سه سال به این طرف به دست 
ناوه،  گرمسیر،  ولسوالی های  در  دارد؛  قرار  طالبان 
مارجه جنگ جریان دارد و شهر لشکرگاه مرکز هلمند 

در محاصره است.
این نماینده مردم هلمند تصریح کرد: مدیریت جنگی 
نیروهای امنیتی در والیت هلمند ضعیف است و در 
چند روز نبرد با گروه تروریستی طالبان در این والیت 
دست آوردی نداشته اند و جنگ در حالت دفاعی قرار 
آوردند،  هجوم  ناوه  ولسوالی  به  طالبان  وقتی  دارد. 
نیروهای امنیتی تنها توانستند که از فرماندهی امنیه و 
ولسوالی دفاع کنند و در حال حاضر بیشتر ساحات 
قرار  طالبان  در دست  و گرم سیر  ناوه  ولسوالی های 

دارد.
آقای آخندزاده بیان کرد که نیروهای جنگی کافی حتا 
که شش برابر تروریستان در والیت هلمند مستقر اند، 
پرسونل جنگی این والیت ۱8 هزار ارتش ملی، ۱3 
هزار پرسونل پولیس است؛ اما مدیریت و رهبری این 

نیروها درست صورت نمی گیرد.
در  بی توجهی  به  را  مرکزی  دولت  آخندزاده  آقای 
والیت هلمند متهم می کند و می گوید: بیشتر مسووالن 
که  شده اند  تعیین  روابط  اساس  به  والیت  این  در 
هلمند  مردم  با  آنان  و  ندارند  را  مدیریت  توانایی 

هماهنگی بر قرار گرده نمی توانند.
شهر  تنها  که  کرد  اضافه  هم چنان  آخندزاده  آقای 
و  نادعلی  گرمسیر،  ولسوالی های  مرکز  لشکرگاه 
سنگین در دست دولت قرار دارد و سایر ساحات در 

دست طالبان است.
هم چنان، نعمت اهلل رسولی، فعال جامعۀ مدنی والیت 
و  گرمسیر  ولسوالی  ساحات  بیشتر  می گوید:  هلمند 

ساحه  نزدیک ترین  که  ناوه  ولسوالی  عینک  ساحات 
دارد، شمار  قرار  طالبان  در دست  است  لشکرگاه  به 
زیاد مردم همه روزه این والیت را ترک می کنند و به 

والیات هرات، کابل و قندهار آواره می شوند.
هلمند  والیت  بیجاه شده گان  افزود:  رسولی  آقای 
غذا  و  آشامیدنی  آب  کمبود  و  نبود  مشکالت  به 
دچار هستند و دولت به آن ها توجه نکرده است. در 
به  جنگ  گرمسیر  و  نادعلی  کرشگ،  ولسوالی های 

شدت جریان دارد.
اخیر  عملیات  در  هلمند،  مدنی  فعال  این  گفتۀ  به 
از  زیاد  شمار  ناوه  ولسوالی  در  ارتش  کماندو  قطعه 
پیش روی  امنیتی  نیروهای  و  شده  کشته  تروریستان 

خوبی داشته اند.
او افزود که مدیریت جنگ در هلمند به شکل اساسی 
صورت نمی گیرد و هماهنگی در بین نهادهای امنیتی 

در این والیت ضعیف است.
هلمند  والیت  به  اگر  که  کرد  تصریح  رسولی  آقای 
توجه نشود، لشکرگاه مرکز این والیت سقوط خواهد 

کرد.
از سویی هم، راضیه بلوچ عضو شورای والیتی هلمند 
گرمسیر  و  علی  ناد  ناوه،  ولسوالی های  در  می گوید: 
حتا  پیش  روز  چند  و  دارد  جریان  شدت  به  جنگ 
و  داشت  وجود  نیز  هلمند  والیت  سقوط  امکان 
را  امنیتی  یک  درجه  مسووالن  پای  این جنگ های 
ولسوالی های  مرکز  تنها  و  کشانید  هلمند  والیت  به 
ناوه، مارجه و گرمسیر در دست دولت است و سایر 

ساحات آن در دست طالبان قرار دارد.
ولسوالی  مرکز  حتا  پیش  روز  افزود: چند  بلوچ  بانو 
مارجه و فرماندهی آن ولسوالی برای چند ساعت به 
دست طالبان افتاد؛ امادر حال حاضر وضعیت نیروهای 

حکومتی در این والیت بهتر شده است.
مدیریت  هلمند،  والیتی  شورای  عضو  این  گفتۀ  به 
جنگ در والیت هلمند ضعیف نیست؛ اما تبلیغ دشمن 
دولتی  نیروهای  باعث ضعف روحیه  این والیت  در 

شده است. 
او گفت در پهلوی جنگ نظامی، یک جنگ سیاسی و 
تبلیغات در این والیت جریان دارد که دولت در خنثا 

سازی آن کم آمده است.
را  هاهنگی  عدم  هلمند،  والیتی  شورای  عضو  این 
می گوید:  برانگیز خوانده  هلمند چالش  ادارات  میان 
به  افراد  توسط  هلمند  دروالیت  دولتی  پُست های 

اساس روابط اعمال شده است.

دلیـل  بـه  بغـالن  والیـت  باشـندگان  از  شـماری 
سـاختن  رهـا  در  مرکـزی  حکومـت  بی توجهـی 
سـربازان از محاصـره طالبان در والیـت پکتیا، صبح 
روز شـنبه 23 اسـد، شـاهراه سـالنگ را دوبـاره بـه 

بسـتند. ترافیـک  روی 
محمـود حقمـل سـخنگوی والـی بغـالن گفـت که 
معترضیـن ادعـا دارنـد کـه فرزندان شـان به عنـوان 
سـرباز در ولسـوالی جانی خیـل والیـت پکتیا وظیفه 
اجـرا می کننـد امـا از چنـد روز بـه  این سـو تحـت 
محاصـره جنگ جویـان گـروه طالبان قـرار دارند که 
دولـت مرکـزی هیـچ توجهـی بـرای رهایـی آن هـا 

است. نداشـته 
شـاهراه  کـه  معترضینـی  آقـای حقمـل،  گفتـه  بـه 
باشـندگان  بسـته اند،  ترافیـک  بـه روی  را  سـالنگ 
کـه  هسـتند  خنجـان  و  انـدراب  ولسـوالی های 
فرزنـدان و اقارب شـان در صـف نیروهـای امنیتـی 
در ولسـوالی جانی خیـل والیـت پکتیا، وظیفـه اجرا 

می کننـد.
روز  معترضیـن،  ایـن  کـه  گفـت  حقمـل  آقـای 
پنجشـنبه هفتـه گذشـته عریضه یـی را عنوانـی مقام 
والیـت بغـالن تسـلیم کردند کـه این خواست شـان 
از سـوی مقـام والیـت بغـالن بـا ادارات مرکزی در 

میان گذاشـته شـده اسـت.
او گفـت کـه والـی بغـالن در ایـن مـورد بـا لـوی 
درسـتیز کشـور نیـز تلفنـی صحبـت کـرده اسـت.
سـخنگوی والـی بغـالن گفـت کـه معترضیـن ادعا 
دارنـد کـه دولـت مرکزی صـدای آن ها را نشـنیده و 
در مقابـل خواسـت و سرنوشـت سـربازان نیروهای 

امنیتـی بی توجه اسـت.
بـه گفتـه آقـای حقمـل، ایـن معترضـان عصـر روز 
گذشـته شـاهراه سـالنگ را بـه روی ترافیک بسـتند 
و سـر انجام سـاعت ۱۰ شـب این مسـیر را به روی 

بستند. مسـافران 
او گفـت کـه معترضـان دوباره امـروز شـنبه حوالی 
سـاعت 8 و نیـم و ۹ صبـح، ایـن مسـیر را دوباره به 

روی ترافیک بسـتند.
در  تالش هـا  کـه  گفـت  بغـالن  والـی  سـخنگوی 
ایـن مـورد جریـان دارد تـا بـرای حـل این مشـکل 

اقداماتـی صـورت گیـرد.
آقـای حقمـل گفـت کـه مسـیر سـالنگ مهمتریـن 
کشـور  شـمال  در  اقتصـادی  و  ترانزیتـی  شـاهراه 
بـه شـمار مـی رود کـه در صـورت مسـدود شـدن، 
وارد  دولـت  و  مـردم  بـاالی  هنگفتـی  خسـارات 

می شـود.
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ــاره د  ــتان لپ ــتان او پاکس ــي د افغانس ــورا وای ــت ش ــي امنی د م

داعــش ډلــې د مــر حافــظ ســعید وژل بــه د دې ډلــې د جــرړې 

ــه وي. ــتلو پیالم د ایس

د دې شــورا ویانــد تــواب غورځنــګ وايــي، د حافــظ ســعید وژل 

ــدې د افغــان  ــه وړان ــه خاصــه توګــه د داعــش پ د ترهګــرۍ او پ

ــه ډاګــه  ــت او قــوي اراده پ ــو جدی ــو متحدین حکومــت او نړیوال

کــوي.

د افغانســتان د مــي امنیــت شــورا وایــي د حافــظ ســعید وژل پــه 

ــې د  ــوال ملګــري ی ــی دي چــې افغــان حکومــت او نړی دې معن

ــه کلــک هــوډ  ــو ت ــه منځــه وړل ــو ل ــورو ترهګــرو ډل داعــش او ن

ــه بشــپړه توګــه ختمــوي. ــه پ ــې ب ــري او دا ډل ل

ــد  ــس او ویان ــو ریی ــټراټیژیکو اړیک ــورا د س ــت ش ــي امنی د م

تــواب غورځنــګ د شــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل افغــان 

حکومــت تعهــد لــري چــې د افغانســتان خــاوره لــه داعــش پاکــه 

کــړي او د حافــظ ســعید وژنــه د دې خــرې د اثبــات یــوه لویــه 

بېلګــه ده.

هغه زیاته کړه:

»د حافــظ ســعید وژل دا معنــی لــري چــې د افغانســتان حکومــت 

ــوال  ــت نړی ــان حکوم ــوځ او د افغ ــله وال پ ــتان وس او د افغانس

متحدیــن د ترهګــرۍ ضــد جګــړه پــه خاصــه توګــه د داعــش پــر 

ضــد جګــړه کــې جــدي دي، د حافــظ ســعید لــه وژل کېــدو رسه 

ــتان  ــږي، د افغانس ــدت معلومې ــوت او ش ــت د ارادې ق د حکوم

ــې د  ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــاره چ ــد دی د دې لپ ــت متعه حکوم

داعــش ټولــې جــرړې او د داعــش اړونــد ټولــې ډلــې او عنــارص 

لــه منځــه یــويس او د افغانســتان پاکــه خــاوره لــه دې منحوســې 

ډلــې پاکــه کــړي.«

ــو  ــه وژل ــعید پ ــظ س ــل د حاف ــداراز ووی ــګ هم ــاغي غورځن ښ

رسه هغــه خــرې باطلــه شــوې چــې ګنــې د افغانســتان حکومــت 

د داعــش پــر ضــد پــه جګــړه کــې جــدي نــه دی.

د مــي امنیــت شــورا پــه داســې حــال کــې د افغانســتان او 

ــو  ــعید د وژل ــظ س ــر حاف ــې د م ــش ډل ــاره د داع ــتان لپ پاکس

ــې  ــتان ک ــه پاکس ــره پ ــو خ ــعید د وژل ــې د س ــوي چ ــی ک هرکل

افغــان ســفیر حــرت عمــر زاخېلــوال رویټــرز آژانــس تــه تاییــد 

ــړې ده. ک

د امریــکا دفــاع وزارت هــم تېــره ورځ ویــي چــې د داعــش 

ــه کــوټ ولســوالۍ کــې  ــې مــر حافــظ ســعید د ننګرهــار پ ډل

ــه خپلــو څــو مهمــو کســانو  ــه کــې ل ــي حمل ــه هوای ــکا پ د امری

رسه وژل شــوی دی.

کــه څــه هــم افغــان چارواکــو د حافــظ ســعید وژل د داعــش د 

ختمولــو لپــاره پــه ښــه نیــت نیولــی خــو یــوې امنیتــي رسچینــي 

ــه افغانســتان او پاکســتان  ــه ویــي چــې داعــش پ ــو ت ازادي راډی

کــې د حافــظ ســعید تــر وژلــو وروســته حســیب لوګــری خپــل 

نــوی مــر ټاکلــی دی.

اخــوا یــو شــمېر پوځــي کارپوهــان د داعــش د ډلــې د مــر وژل 

ــرې  ــځ د وی ــر من ــانو ت ــو کس ــل او د هغ ــې د پی ــې د مات د دې ډل

د خپرېــدو لپــاره مهــم بــويل چــې لــه دې ډلــې رسه خواخــوږي 

لــري.

افغــان کارپــوه جاویدکوهســتاين ازادي راډیــو تــه وویــل حافــظ 

ســعید لــه ترهګــرو رسه ژورې اړیکــې لرلــې او وژل یــې هرومــرو 

داعــش لــه ماتــې رسه مــخ کــوي.

هغه وايي:

ــه  ــو پ ــو د لرل ــي اړیک ــعید د قوم ــظ س ــې حاف ــاره چ »د دې لپ

ــورو ترهګــرو  ــه پاکســتان کــې د ن اســاس او د آی. اس . آی او پ

ــوه  ــه ی ــه مرســته کــوالی شــول چــې داعــش د رهــرۍ پ ــو پ ډل

ســطحه کــې خونــدي وســايت، نــو د ســعید وژل کېــدل د 

ــدو  ــواره واره کې ــې د خ ــش ډل ــې د داع ــځ ک ــه ختی ــتان پ افغانس

ســبب کېــدای يش او هــم بــه د هغــو ټولــو ترهګــرو راتلــل بنــد 

کــړي چــې لــه نــورو ســیمو پــه خاصــه توګــه لــه پاکســتانه راتلــل 

ــدل.« ــای کې ــه یوځ ــش رسه ب ــه داع او ل

ښــاغلی کوهســتانی وايــي د حافــظ ســعید وژل نــه یــوازې دا ډلــه 

ــې  ــه ی ــدې ب ــه وړان ــو پ ــان پوځیان ــې د افغ ــوي بلک ــزورې ک کم

مقاومــت لــه صفــر رسه رضب کــړي.

کابوس سقوط هلمند
محاصرة لشکرگاه مردم را نگران کرده است

طالبان مکاتب زادگاه 
غنی را بستند

باشنده گان خنجان و اندرآب بغالن به حکومت:

فـرزندان مان را نجـات ندهیـد، 
راه را بـاز نمی کنیـم

د ملي امنیت شورا: 

د حافظ سعید وژل به د داعش ډلې 

د جرړې ایستلو پیالمه وي

طالبان  که  می گویند  لوگر  والیت  معارف  وزارت  در  مسووالن 
تمام ۷ مکتب روستای سرخاب ولسوالی محمدآغه ـ روستاِی 
پدری رییس جمهور غنی ـ را بسته اند. شاهپور عرب، رییس 
معارف لوگر می گوید، از میان این مکتب ها سه باب دخترانه و 

پنج باب دیگر پسرانه بوده اند.
نیروهای  از  تن  ده ها  شنبه  روز  صبح  که  می گوید  عرب  آقای 
طالبان به روستای سرخاب هجوم آوردند. به گفتۀ رییس معارف 
لوگر طالبان دانش آموزان و آموزگاران مکتب های این روستا را 

تهدید به مرگ کردند و تمام مکتب ها را بستند.
دانش آموز  هزار  دو  حدود  مکتب ها  این  در  می گوید،  عرب 

مصروف آموزش بودند.
در  محمدآغه  ولسوالی  پولیس  فرمانده  صادق،  مطیع اهلل 
گفت وگویی با سالم وطندار این خبر را تأیید می کند، اما می گوید 

که تاکنون در این باره جزییات بیشتری در دست نیست.
از بسته شدن یک  این موضوع  تأیید  با  باشنده گان سرخاب هم 

شفاخانه نیز از سوی طالبان در این روستا خبر می دهند.
افراد طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

ACKU
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ورزش

سـخنگوی وزارت امـور خارجـۀ امریـکا ضمـن تأکید بر اقـدام بدون 
تبعیـض علیـه گروه هـای تروریسـتی، بار دیگر از پاکسـتان خواسـت 

تا فشـار بـر تروریسـت ها را افزایـش دهد.
الیزابـت تـرودو، سـخنگوی وزارت امـور خارجـۀ امریـکا گفـت: از 
ارتبـاط گروه هـای مخالـف دولـت کابـل و گـروه تروریسـتی داعـش 
در افغانسـتان آگاهیـم و بی ثباتـی در ایـن کشـور نیـز به نفع پاکسـتان 

. نیست
او افـزود: بـرای صلـح پایـدار در منطقـه نیـاز اسـت تـا پاکسـتان و 
رشـد  حـال  در  تسـلیحاتی  مسـابقۀ  از  بایـد  همسـایه  کشـورهای 

جلوگیـری کننـد و بـه حـل و فصـل جامـع برسـند.
به گفتـۀ سـخنگوی وزارت امـور خارجـۀ امریکا، پاکسـتان بایـد علیه 

همـه گروه هـای تروریسـتی اقدامـات الزم  را انجـام دهد.
تـرودو اظهارداشـت کـه فرمانـدۀ ارتـش پاکسـتان بارها و بارهـا گفته 

اسـت کـه خطـرات به طـور ُکلی بایـد از بیـن برود.
رسـانه های پاکسـتانی چنـدی پیش به نقـل از منابع دولت فـدرال این 
کشـور اعـالم کـرد کـه مقامات اسـالم آباد بـا در نظر گرفتـن وضعیت 
کشورشـان پـس از حمله پهپـادی امریکا، خواسـته واشـنگتن مبنی بر 

اقدامات بیشـتر علیـه تروریسـت ها را نمی پذیرد.
جیـو اردو، گـزارش کـرده بـود کـه منابعـی در دولت فدرال پاکسـتان 
گفته انـد؛ مقامـات اسـالم آباد در حـال تصمیم گیـری و رأی زنـی در 
مـورد اظهـارات مقامـات واشـنگتن پـس از کشته شـدن »مـال اختـر 

منصـور« رهبـر سـابق طالبان هسـتند.
مقامـات عالـی پاکسـتان بـا توجـه بـا وضعیـت ایـن کشـور پـس از 
حملـۀ پهپـادی امریـکا تصمیـم گرفته اند که دیگر خواسـته واشـنگتن 

یـا کشـور دیگـری مبنـی بـر اقدامـات بیشـتر را نمی پذیرنـد.
جیـو اردو نوشـت: مقامـات اسـالم آباد مسـألۀ حملـۀ پهپـادی امریـکا 
در خـاک ایـن کشـور را بـا »بـاراک اوبامـا« مطـرح خواهنـد کـرد که 
اسـالم آباد در مـورد قربانی هـا علیـه تروریسـم و توقـف کمـک مالی 
واشـنگتن  پهپـادی  ایـن کشـور هم چنیـن حمـالت  کنگـرۀ  نظامـی 

دارد. مالحظاتـی 

فتـح اهلل گولـن، خواهـان تحقیقـات بین المللـی دربـارۀ کودتـای نافرجام ۱۵ 
جـوالی در ترکیـه شـده و مجـدداً اتهامـات اردوغـان علیـه خـود مبنـی بـر 

این کـه عامـل ایـن کودتـا بـوده را رد کـرد.
اردوغـان  طیـب  رجـب  مخالـف  ترکیه یـی  روحانـی  گولـن،  اهلل  فتـح 
رییس جمهـور ترکیـه کـه از او به عنـوان عامل کودتـای اخیر علیـه دولت یاد 
می شـود، در مقاله یـی در روزنامـۀ لوموند نوشـت: »هرکسـی کـه در کودتای 
اخیـر ترکیه دسـت داشـته باید بعـد از یک محاکمـۀ عادالنه مجازات شـود.«

گولـن هم چنیـن متعهـد شـد کـه همـکاری کاملـی در تحقیقـات دربـارۀ 
کودتـای ترکیـه داشـته باشـد تـا مشـخص شـود او مغـز متفکـر ایـن کودتـا 

نبـوده اسـت.
گولـن کـه رهبـر جنبـش خدمـت )هیزمت( اسـت، در ایـن مقالـه تأکید کرد 
کـه قاطعانـه اتهامـات مطرح شـده علیه خود مبنـی بر این که دسـتور کودتای 

۱۵ جـوالی را داده، رد می کنـد.
او نوشـته اسـت: »مـن می خواهـم یک کمیسـیون مسـتقل بین المللـی دربارۀ 
ایـن کودتـا تحقیقـات کنـد و با آن همـکاری کامـل خواهم داشـت. اگر یک 
دهـم اتهاماتـی کـه علیه مـن در ترکیه مطرح شـده ثابت شـود، من بـه ترکیه 

بازخواهـم گشـت تا بـا شـدیدترین مجازات روبه رو شـوم.«
او در ادامـۀ ایـن مقالـه عنـوان کـرد: ایـن یـک افتـرا اسـت کـه من توانسـته 
باشـم از فاصلـۀ ده هـزار کیلومتـر دورتـر از خـاک ترکیـه ارتش کشـورم را 

وادار بـه یـک کودتـا علیـه دولـت کرده باشـم.
او تصریـح کـرد: بـا این حـال اگـر سـربازانی کـه مدعـی حمایـت جنبـش 
هیزمـت هسـتند در ایـن کودتـا دسـت داشـته باشـند، مـن بـدون تردیـد 
می گویـم، آن هـا مجرمانـی هسـتند کـه اتحـاد و یـک پارچه گـی کشـور را 

کرده انـد. متزلـزل 
گولـن نوشـت کـه روابـط نزدیکـی بـا چندیـن تـن از رهبـران سـابق ترکیه 
از جملـه تورگـوت اوزال، رییس جمهـور لیبـرال سـابق تـا سـلیمان دمیـرل، 
جانشـین محافظـه کار او و هم چنیـن بولنت اجویت، نخسـت وزیر سوسـیال 

دموکـرات سـال های ۱۹۹۹-2۰۰2 داشـته اسـت.
گولـن تأکیـد کـرد کـه اقدامـات آن دسـته از سـربازانی کـه حامـی جنبـش 
هیزمـت بوده انـد، ممکـن اسـت تحـت تأثیـر جـو موجـود در ارتـش بـوده 

باشـد و نبایـد اتهـام آن هـا را متوجـه همـه پیـروان جنبـش هیزمـت کـرد.
او در ادامـه عنـوان کـرد: مـن از همـه سیاسـت های رهبـران سـابقی کـه بـا 
آن هـا ارتبـاط داشـته ام، حمایت کـردم و آن هـا نیـز در ازای آن و هم چنین به 
سـبب تالش هـای جنبش من در گسـترش امـور آموزشـی و اجتماعی به من 

احتـرام گذاشـتند، اما مسـأله بـا اردوغان فـرق دارد.
گولـن افـزود: اگرچـه مـن همـواره مالحظاتـی را دربـارۀ اسـالم سیاسـی 
داشـته ام، امـا هم چنیـن از اردوغـان و حـزب عدالـت و توسـعه او هنگامـی 
کـه در آغـاز کار اصالحـات دموکراتیـک گسـترده یی را بـه اجـرا درآوردند، 

کـردم. حمایت 

در روز هفتــم بازی هــای المپیــک 2۰۱۶ ریــو، امریــکا بــاز هــم بــا درخشــش 
ورزشــکارانش فاصلــۀ خــود را بــا چینی هــا افزایــش داد و جایــگاه خــود را 

در صــدر جــدول تثبیــت کرد.
ــی  ــو در حال ــک 2۰۱۶ ری ــای المپی ــی ویکمین دوره بازی ه ــم س روز هفت
ــه کســب نخســتین مــدال کاروان  ــه پایــان رســید کــه مهم تریــن اتفــاق ب ب
ــته 8۵  ــابقات دس ــتمی در مس ــوش رس ــالی کیان ــا ط ــران ب ــی ای ورزش

ــت. ــاص داش ــرداری اختص ــرم وزنه ب کیلوگ
رســتمی نــه تنهــا مــدال طــال را بــرای ایــران بــه ارمغــان آورد، بلکــه موفــق 

بــه شکســتن رکــورد جهــان و المپیــک هــم شــد.
ایــران بــا طــالی رســتمی بــه جــدول توزیــع مدال هــا وارد شــد و در کنــار 
کشــورهای آرژانتیــن، فیجــی، ســنگاپور، کــوزوو و کویــت )کــه بــه دلیــل 
ــرده اســت( در رده ســی  و  ــک شــرکت ک ــا پرچــم IOC در المپی ــق ب تعلی

چهــارم قــرار گرفــت.
ــه  ــرد ک ــب ک ــش را کس ــن مدال ــروز اولی ــران دی ــد ای ــز مانن ــنگاپور نی س
مــدال ایــن کشــور نیــز طــال بــود و جالب تــر این کــه ایــن مــدال طــال بــا 

ــود. رکوردشــکنی هــم همــراه ب
ــا زمــان ۵۰.3۹ در حضــور  ــی  ب به طــوری کــه جــوزف اســکولینگ در حال
مایــکل فلپــس، نابغــۀ امریکایــی شــنا قهرمــان شــد کــه اجــازه نــداد ایــن 
ــورد  ــد و رک ــب کن ــود را کس ــالی خ ــدال ط ــومین م ــناگر بیست وس ش

ــک را هــم شکســت. المپی
در اتفــاق جالــب دیگــر، فلپــس بــه همــراه شــناگرانی از افریقــای جنوبــی 
ــا زمــان ۵۱.۱۴ هــر 3 نفــر به طــور مشــترک مــدال نقــره را  و مجارســتان ب

کســب کردنــد. در ایــن مــاده مــدال برنــز توزیــع نشــد.
در روز هفتــم نیــز امریــکا بــه لطــف مدال هــای طــالی شــناگرانش 
ــش داد. ــن افزای ــا چی ــدول ب ــدر ج ــش در ص ــش از پی ــه اش را بی فاصل
ــه ترتیــب  ــم ب ــان رو هفت ــا پای ــع مدال هــای المپیــک 2۰۱۶ ت جــدول توزی

زیــر اســت:

ــد  ــارا احم ــل، س ــی برازی ــه میزبان ــو 2۰۱۶ ب ــک ری ــای المپی در رقابت ه
ــا برداشــتن وزن 2۵۵ کیلوگــرام پــس از ورزشــکاران  ورزشــکار مصــری ب

ــام ســوم رســید. ــه مق ــز ب ــدال برون ــا کســب م ــی و قزاقســتانی ب چین
ــخ  ــی در تاری ــات داده شــده، ســارا احمــد نخســتین زن عرب ــۀ معلوم برپای
بازی هــای المپیــک اســت کــه از ایــن رقابت هــا صاحــب مــدال می شــود.
در همیــن حــال، فهیــد از کویــت نیــز نخســتین مــدال طــال را در 

شــد. نصیــب  تک تیرانــدازی 
در ادامــۀ رقابت هــای المپیــک ریــو 2۰۱۶، تیــم فوتبــال برازیــل چهــار در 
برابــر صفــر تیــم فوتبــال دانمــارک را شکســت داد و بــه بــازی کوارترفاینــل 

راه یافــت.
دینــگ نینــگ، از چیــن در بــازی تیبل تنــس موفــق بــه کســب مــدال طــال 
ــه ۱۰  ــورش را ب ــالی کش ــای ط ــمار مدال ه ــب ش ــن ترتی ــه ای ــد و ب ش

رســاند.
ــمار  ــت و ش ــال گرف ــدال ط ــتی رانی م ــتان در کش ــو کالرک از انگلس ج

ــید. ــه ۶ رس ــور ب ــن کش ــای ای مدال ه
کوهــی اچیمورانــی از جاپــان در بــازی جمناســتیک موفــق بــه کســب مــدال 

طــال شــد و ایــن کشــور مقــام ســوم را از اســترالیا گرفــت.
ــدال  ــکا م ــی از امری ــی لیدیک ــو 2۰۱۶، کیت ــای ری ــم رقابت ه در روز پنج
ــام  ــان در مق ــدال هم چن ــب 32 م ــا کس ــور ب ــن کش ــت و ای ــال گرف ط
نخســت باقــی مانــد. چیــن نیــز بــا کســب 23 مــدال در مقــام دوم مانــد و 

ــام ســوم رســید. ــه مق ــدال ب ــا ۱8 م ــان ب جاپ

اقدام علیه تروریسم، خواستة 
مجدد امریکا از پاکستان

گولن خواهان تحقیقات بین المللی 

دربارة کودتای ترکیه شد

جدول توزیع مدال ها 
در پایان روز هفتم المپیک ریو

نخستین بار در تاریخ المپیک، 
یک زن عربی مدال گرفت

شفیق اهلل شفیق

راه حل منازعات قومی-سیاسی چیست؟!
اغلب کشورهای چندپارچه و چند قومی که به شورش 
و تنش های تباری و سیاسی مواجه بودند، در نهایت به 

یکی از این دو راه حل رسیده اند.
۱-تجزیه: هرچند به قول ساموئل هانتینگتون تجزیۀ دولت ها در عرف 
و حقوق الملل، همان حساسیت طالق زن و مرد در قرن هجدهم را 
حامی  کمتر  کشورها  تجزیه یی  که  است  همین روی  از  می باشد.  دارا 
بین المللی پیدا می کند. از سویی دیگر، در برخی موارد تجزیۀ شماری از 
دولت ها، انجام زنده گی صلح آمیز و بی خشونت نداشته است. هندوستان 
و پاکستان نمونه یی ناکام در این زمینه گفته می شود. تقسیم شبه قاره ، 
اکنون  تا  پیدا کردند،  متفاوت  دینی و مذهبی  به دو دولتی که هویت 
تجزیۀ  همین گونه  می شود.  همراهی  بین المللی  و  داخلی  تنش های  با 
آسیای مرکزی به پنج دولت تباری نشان می دهد که به شدت پتانسیل 
خشونت های قومی را در خود پرورش می دهند. اگر چه طرح تجزیه 
برای کشوری مانند افغانستان از هرلحاظ منتفی دانسته می شود. چون 
که هیچ گونه  نشان می دهد  این کشور  داخلی  و  قومی  پیچیده گی های 
)تجزیۀ  فدرالیسم  ندارد. حتا  دولت های جداگانه  به  را  تجزیه  شرایط 
تنش های  و  منازعات  پایان  معنی  به  نمی تواند  نیز  سیاسی-داخلی( 
تباری باشد. چون فدرالیسم شکل اقلیت و اکثریت را از نو در محالت 
آرایش می کند و تنازع سیاسی-قومی را از مرکز به سطح محالت تعمیم 

می بخشد.
2-توافق و تقسیم قدرت: یکی از راه های مسالمت آمیز و کوتاه برای 
در  معموالً  سیاسی-تباری  جناح های  منازعات  و  درگیری ها  پایان 
کشورهای چندپاره و چند قومی، تقسیم و مشارکت در قدرت سیاسی 
است. هرچند تقسیم قدرت در محور قومیت، روند آمیزش توده ها و 
کتله های انسانی را آسیب می زند و پروسۀ ملت شدن را به تأخیر مواجه 
و  قومی  پایان خشونت های  به خاطر  دولت ها  از  اما شماری  می سازد. 
مذهبی به دموکراسی انجمنی تن داده اند و همه جریان های سیاسی به 

مشارکت همدیگر تمکین کرده اند.
به همین لحاظ از دید من، آن چه با شرایط داخلی کشور ما و جهان 
عادالنۀ  مشارکت  و  همدیگر  وجود  بر  اذعان  دارد،  انطباق  کنونی 
فرایند دولت-ملت سازیی که در  اقوام در قدرت سیاسی است. چون 
ادغام سازی و سرکوب  با شگردها و رفتارهای  بیستم  نوزدهم و  قرن 
ارزش های دموکراسی و آگاهی  به گسترش  با توجه  اکنون  بود،  توأم 
انحصار  نتیجه یی  و  نمی تواند  شده  لحاظ  بشر،  حقوق  از  شهروندان 
دارد.  خشونت بار  و  نفرت انگیز  ادامۀ  قومی  کنارزدن های  و  قدرت 
و  قدرت  تقسیم  با  افغانستان،  سیاسی  رهبران  بایست  ازهمین روی، 
را  سیاسی  منازعات  و  تنش های  کنند.  پیدا  عادت  و  ُخو  صالحیت ها 
در چهارچوب قوانین و شکل گیری نظام سیاسی پاسخ گو و فراگیر حل 
نمایند که در این میان تعدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی یک گام 

مهم و بزرگ دانسته می شود.

محمود صیقل

فکر می کنم نبوغ سیاسی دولت مردان و ادعای چیزفهمی 
قرار  بزرگ  آزمون  در  دیگر  یک بار  ما  کشور  نخبه گان 

گرفته است.
از  برخی  تطبیق  نادیده گرفتن  که  می دهد  نشان  روزگار  تلخ  تجارب 
قوانین و موافقت نامه ها، تقلب کاری ها، وعده خالفی ها و شکستن قول 
و قرارها دیر یا زود مشکالتی را به بار می آورد. خوب بود اگر از این 
تجارب تلخ می آموختیم و بازهم در برابر آزمون های اضافی و تکراری 

خود و مردم و کشور خود را قرار نمی دادیم.
گرفته ایم،  قرار  خودساخته  چالش های  پای  در  دیگر  یک بار  که  حال 
و  زبان گرایی  و  قوم گرایی  و  عداوت  و  بغض  از  دور  امیدوارم 
سمت گرایی و با رجوع به عقالنیت و اصل دولت داری هرچه زودتر 
در یک فضای آرام، صمیمی و فراگیر به مشکالت رسیده گی کرده و 
در تحکیم دستاورد ها بکوشیم. برون از این، اوضاع خطیر امنیتی کشور 
و تحوالت منطقه یی و جهانی تحمل هیچ چیز دیگر را نخواهد داشت. 
حفظ وحدت ملی و ثبات سیاست داخلی متضمن دوام موفقیت ما در 

سیاست خارجی خواهد بود.

ناهید فرید

فراموش نکرده ایم که آرامش پس از طوفاِن انتخابات ۹3 
فقط یک دلیل داشت:  سران حکومت وحدت ملی پیمان 
بستند که به مأموریت های حکومت وحدت ملی پایبندند 
تاریخ  در  دیگر  که  ساخت  خواهند  مطمین  را  ملت  سال  دو  طی  و 
افغانستان، افتضاح انتخابات ۹3 تکرار نخواهد شد، دموکراسی واقعی 
در کشور حکم فرما خواهد شد و رأی مردم به جای تقلب سیستماتیک، 

تعیین کنندۀ سرنوشت مملکت خواهد بود.
برای  را  خود  ارادۀ  افغانستان  حکومت  که  بود  کافی  زمان  سال  دو 
ریفورم، از طریق اصالحات انتخاباتی، توزیع تذکره های هویت مردم 
افغانستان و برگزاری انتخابات پارلمانی نشان می داد. بی تفاوتی به این 
منفعت  است،  حساس  وطن  شرایط  این که  بهانۀ  به  اساسی  نیازهای 
درازمدت مردم افغانستان را سخت خدشه دار کرد. غافل از این که این 
اعمال عمدی، شرایط را حساس تر می کند. ما خواهان اصالحاتیم و در 
کنار هر حرکتی که منجر به اصالح این سیستم فرسوده، تمامیت خواه و 

فاسد می شود، ایستاده ایم!

فیـسبـوک نـــامــه
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اگر  که  گفت  افغانستان  ملی  امنیت  سابق  رییس 
رییس  غنی  اشرف  محمد  پیش  روی  نشست 
دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  و  جمهوری 
تازه  بحران  یک  به سمت  کشور  این  ندهد،  نتیجه 

پیش خواهد رفت.
افزوده  اسوشیتدپرس  خبرگزاری  به  صالح  امراهلل 
دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل  متحدان  که  است 
افغانستان، بر خواسته های خود پابرجا هستند و از 
اشرف غنی می خواهند تا انحصار قدرت را متوقف 

کند.
برخی منابع خارجی دیگر نیز به نقل از رییس سابق 
عبداهلل  که  اند  داده  گزارش  افغانستان  ملی  امنیت 
مالک دولت وحدت ملی است و اگر از بدنه دولت 
که حکومت  بود  این خواهد  آن  معنای  جدا شود، 

فلج می شود.

قرار است گفت وگوهای رییس جمهوری و رییس 
روزهای  در  افغانستان  ملی  وحدت  دولت  اجرایی 
برگزار شود و  پیش رو در کاخ ریاست جمهوری 
بسیاری از چهره های سیاسی این کشور منتظر نتایج 

این نشست هستند.
اختالف میان اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل در آستانۀ 
هفته  پنجشنبه  روز  ملی  وحدت  دولت  سالگی  دو 
از  اجرایی  رییس  عبداهلل  تند  انتقادهای  با  گذشته 

رییس جمهوری علنی شد.
در  تقلب  شائبه  ایجاد  از  بعد  ملی  وحدت  دولت 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۹3 با میانجیگری 
یک  براساس  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری  جان 
توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبداهلل دو نامزد 
به  قدرت  قرار شد  و  تشکیل شد  انتخابات  پیشتاز 

صورت مساوی بین این دو نامزد تقسیم شود.

توافقنامه  این  به  جمهوری  رییس  که  گفته  عبداهلل 
عمل نکرده است و وی از تصمیم های اشرف غنی 
در انتصاب ها بی خبر است و انتصاب »نادر نادری« 
به عنوان رییس کمیسیون مستقل اصالحات اداری 
این  با  وی  و  گرفته  صورت  وی  اطالع  بدون  نیز 

انتصاب مخالف است.
یک  نیز  افغانستان  جمهوری  رییس  غنی  اشرف 
از اظهارات عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی  روز پس 
حکومت وحدت ملی در باره زیرپا نهادن توافقنامه 
این  به  این کشور،  سیاسی توسط رییس جمهوری 
اظهارات واکنش نشان داد و افزود که صبحت های 
روز گذشته عبداهلل، مغایر با موازین و روحیه دولت 
رییس  اظهارات  مورد  در  زودی  به  و  است  داری 
اجرایی دولت وحدت ملی بحث های جدی و موثر 

صورت خواهد گرفت.

رییس سابق امنیت ملی:

 بی نتیجه ماندن دیدار غنی و عبداهلل کشور را به بحران می برد

وزیر تحصیالت عالی:

نبود کیفیت مشکل عمدة دانشگاه های افغانستان است

وزیر تحصیالت عالی افغانسـتان 
کیفیـت  نبـود  کـه  می گویـد 
و  معیـاری  شـکل  بـه  تدریـس 
نبـود ظرفیت هـای الزم اسـتادان، 
هنـوز هـم از مشـکالت اساسـی 

اسـت. کشـور  دانشـگاه های 
فریـده مومنـد وزیـر تحصیـالت 
عالـی افغانسـتان روز شـنبه، 23 
حمیـداهلل  معرفـی  هنـگام  اسـد 
فاروقـی به حیـث رییـس جدید 
»نبـود  گفـت:  کابـل  دانشـگاه 
کیفیـت تدریـس معیـاری و نبود 
از  ظرفیت هـای الزم هنـوز هـم 
چالش هـای دانشـگاه های کشـور 
بـه ویـژه دانشـگاه کابـل اسـت 
کارا  و  مدیریـت جدیـد  بـا  کـه 
تالش هـای در راسـتای رفـع این 

چالـش هـا برداشـته شـود«.
راسـتای  در  منـد  مـوه  خانـم 
علمـی  کادر  در  ظرفیـت  ایجـاد 
دانشـگاه های کشـور افـزود کـه 
بـه  جـوان  اسـتادان  فرسـتادن 
بـرای  ظرفیت سـازی  منظـور 
دوره هـای ماسـتری و دکتـورا به 
خـارج از کشـور ادامـه خواهـد 

یافـت.

و  تدریسـی  الزم  ظرفیـت  نبـود 
کهنـه بـودن سیسـتم درسـی در 
چالش هایی سـت  از  دانشـگاه ها 
که همواره شـکایت دانشـجویان 
و اسـتادان را در پی داشـته است.
دانشـکده  اسـتاد  نیـازی  ایـاز 
شـرعیات دانشـگاه کابـل نیـز در 
»قافلـه  گفـت:  خصـوص  ایـن 
علمی و دانشـگاه های افغانسـتان 
فاصلـه زیـادی بـا قافلـه علمـی 
جهـان دارد و امیدواریـم کـه این 
رییـس  تالش هـای  بـا  فاصلـه 
ایـن  در  کابـل  دانشـگاه  جدیـد 
انجـام  مفیـدی  کارهـای  راسـتا 

دهـد«.
اسـتاد حمیـد اهلل فاروقـی رییس 
جدیـد دانشـگاه کابـل نیـز گفت 
در  افغانسـتان  دانشـگاه های  کـه 
دهه هـای اخیـر نتوانسـته اسـت 
را  علمـی  شـده  تعییـن  اهـداف 
تـالش  او  امـا  آورد؛  بـه دسـت 
خواهـد کرد تـا به منظور کسـب 
کابـل  دانشـگاه  علمـی  اعتبـار 

بـردارد. گام هایـی را 
ایجـاد ماحـول مناسـب، توسـعه 
بخش هـای تحقیقـی، بلنـد بردن 

بـا  سـازی  همـگام  ظرفیـت، 
میتـود  جدیـد،  تکنالوژی هـای 
و  معیـاری  و  جدیـد  درسـی 
تامیـن ارتبـاط دانشـگاه کابـل با 
دانشـگاه های منطقـه و جهـان از 
برنامه هـای کاری آقـای فاروقـی 
بـه حیث رییـس جدید دانشـگاه 

می باشـد. کابـل 
همچنیـن فاروقـی تصریـح کـرد 
کـه بـا حفـظ آزادی هـای قانون، 
سیاسـت  از  را  دانشـگاه  محیـط 

زدگـی بـدور نگـه میـدارد.
هشـتاد  حـدود  کابـل  دانشـگاه 
سـال است که در کشـور فعالیت 
سـه  گذشـت  امـا  دارد؛  علمـی 
دهـه جنـگ در کشـور فعالیـت 
ایـن دانشـگاه را نیـز بـه شـدت 

اسـت. زده  صدمـه 
آوان  در  کابـل  دانشـگاه 
فعالیت اش، دانشـجویان خارجی 
را نیـز میزبانـی کـرده اسـت؛ اما 
هـم اکنون سـطح کیفیت تدریس 
در این دانشـگاه بـه مراتب پایین 
تـر از حـد انتظـارات علمـی می 

. شد با

مضمون نا امنی در دانشگاه بغالن
می گویند،  بغالن  دانشگاه  مسووالن 
والیت  این  امنیتی  بد  وضعیت 
استادان و دانشجوبان دانشگاه بغالن 

را نگران کرده است.
این  امنیتی  مسووالن  از  آنان 
عالی  تحصیالت  وزارت  و  والیت 
می خواهند تا در زمینۀ تأمین امنیت 
و نیازمندی های دانشگاه بغالن با این 

نهاد همکاری کنند.
دانشگاه  رییس  کانجو،  احمد  خلیل 
روزنامۀ  با  گفت وگو  در  بغالن 
ماندگار می گوید: از چندی بدین سو 
این  در  علمی  مثبت  تغییرات 
یکی  که  است  شده  رونما  دانشگاه 
برگزاری  آن،  بارز  نمونه های  از 
سمینارهای علمی است که از طرف 
تعطیالت  در  ما  دانشگاه  استادان 

زمستانی برگزار می گردد.
چاپ  افزود:  ادامۀ  در  کانجو  آقای 
علمی،  مجلۀ  نشر  علمی،  مقاالت 
ُکل،  به طور  درسی  سیستم  تطبیق 
سهولت  برای  کمیته ها  ایجاد 
دانشجویان و استادان، برگزاری منظم 
شورای علمی دانشگاه و روی دست 

از  بغالن  دانشگاه  ماسترپالن  گرفتن 
این  در  ما  جدی  و  اصلی  کارهای 

دانشکاه است.
به  پاسخ  در  بغالن  دانشگاه  رییس 
این که دانشگاه بغالن به لحاظ امنیتی 
می کند،  سپری  را  روزهایی  چه 
والیت  یک  بغالن  والیت  می گوید: 
که  شک  بدون  است،  آسیب پذیر 
وضعیت امنیتی بغالن روی دانشگاه 

بغالن نیز تأثیر گذاشته است.
زراعت  دانشکدۀ  می گوید:  او 
هم جواری  در  بغالن  دانشگاه 
موقیت  دندشهاب الدین  ولسوالی 
امنینی  به لحاظ  ولسوالی  این  دارد، 
در  گاهی  ندارد؛  خوبی  وضعیت 
شلیک  زراعت  دانشکدۀ  اطراف 
ُکل  ناامنی  از  ناشی  اما  می شود، 

ولسوالی است.
برای  ما  داشت:  بیان  کانجو  آقای 
و  زراعت  دانشکدۀ  امنیت  تأمین 
مسوولین  با  بغالن  دانشگاه  ُکل  در 
کردیم،  صحبت  والیت  این  امنیتی 
تعهداتی نیز از آنان دریافت کرده  ایم 
که امیدواریم در این زمینه اقدامات 

عملی صورت گیرد.
نشان  خاطر  بغالن  دانشگاه  رییس 
مسلح  افراد  برای  که  ساخت 
غیرمسوول در دانشگاه بغالن هیچ گاه 
اما  شد،  نخواهد  داده  ورود  اجازۀ 
امنیتی  مسووالن  از  آن هم  »با  گفت: 
بغالن می خواهیم تا در قسمت تأمین 
امنیت دانشگاه بغالن با ما همکاری 
کند، چون تنها با پشتیبانی نهادهای 
جلو  می توانیم  ما  که  است  امنیتی 

خودسری ها را بگیرم.«
از  استادان  و  دانشجویان  نگرانی 
تجهیزات  امنیتی،  بد  وضعیت 
دانشگاه،  خواب گاهِ  برای  نیاز  مورد 
از  بیرون شدن  و  لیلیه  فعال سازی 
بَست های  کمبود  کرایی،  اتاق های 
برای  مناسب  و  کادری و محیطسبز 
که  است  مشکالتی  دانشجویاناز 
و  کرده  اشاره  آن  به  کانجو  آقای 
خواهان  زمینه  این  در  مسووالن  از 

همکاری است.
وزارت  این که  بیان  با  کانجو  آقای 
امکاناتش  حد  در  عالی  تحصیالت 
دانشگاه  این  برای  را  کمک هایی 
شماری  می گوید:  است،  داده  انجام 
از درخواست های ما در این وزارت 
از  ما  تقاضای  که  است  مانده  باقی 
است  این  عالی  تحصیالت  وزارت 

تابه آن ها رسیده گی صورت گیرد.
دانشگاه های  از  یکی  بغالن  دانشگاه 
در  که  است  افغانستان  خوب 
این  گردید.  تأسیس   ۱3۷2 سال 
که  دانشکده  هفت  دارای  دانشگاه 
پرورش،  و  آموزش  دانشکدۀ  شامل 
انجنیری،  اقتصاد،  ادبیات، شرعیات، 
کشاورزی  دانشکدۀ  و  ژورنالیزم 

می باشد.
دارای  هم چنان  بغالن  دانشگاه 
۶۰۰۰ دانشجو است که توسط ۱۴۴ 
مختلف  درجه های  با  مدرِس  تن 

دانشگاهی تدریس می شوند.

روح اهلل بهزاد
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