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د افغانسـتان دفـاع وزارت د »افغانسـتان د خپلواکـۍ بېرتـه اخیسـتلو ۹۷ 

کلیـزه« نـن یـاد وزارت کـې وملانځله.

کـه څـه هـم لـه انګرېزانـو نـه د افغانسـتان د خپلواکـۍ د بېرته اخیسـتلو 

نېټـې تـه دوه ورځې پاتـې دي، خـو دفـاع وزارت او د رسدار محمد داود 

خـان د روغتـون ډاکټرانـو دغـه ورځ د سـې شـنبې پـه ورځ پـه کابل کې 

وملانځله.

د دفاع وزارت د مسـؤلینو په خربه د انګریزانو نه د افغانسـتان د خپلواکۍ 

د بېرتـه اخیسـتلو ورځ تـر دې مخکـې پـه خـورا شـاندارو مراسـمو رسه 

ملانځـل کېـدل، خـو افغانسـتان اوس د تروریـزم له ګـواښ رسه مخ دی 

نـو ځکـه هغه شـان چـې الزمه ده لـه دغې ورځې نـه ملانځنه نـه کېږي.

د دغـه وزارت د پالیسـۍ او سـراتیژۍ د څانګـې یو مسـؤل تورن جرنال 

سـید عبدالکریـم پـه دې اړه جوړو شـویو مراسـمو کې وویل:

»نـن مـوږ د نړیوال تروریـزم د ورانکاریو رسه الس او ګریـوان یو، نړیوال 

تروریـزم، او افـراط کوونکـو د دې موقـع په موږ باندې محـدوده کړه لکه 

څـه ډول چـې دغـه پرمتینـه ورځ پخوا په خوښـیو او شـاندارو مراسـمو 

رسه ملانځـل کېدله ونـه ملانځو.«

د ښـاغيل کریـم پـه خـربه کلـه چـې افغانسـتان ازادي تـر السـه کـړه نـو 

هېـواد د تعلیـم تـر څنـګ په بېـا بېلـو برخو کې ډېـر پرمختګونـه وکړل.

اووه نـوي کالـه پخـوا د افغانسـتان پاچا غـازي امان الله خـان په همدغه 

ورځ یعنـې د زمـري میاشـتې پـه اتـه ویشـتمه نېټـه د وخـت لـه بریتانوي 

حکومتـه خپلواکـي بېرته واخیسـتله او افغانسـتان د یو خپلواکـه هېواد په 

توګـه په رسـمیت وپيژندل شـو.

پـه همدې حـال کـې د افغانسـتان د علومو اکاډمۍ سـاکار او سـیايس 

څېړونکـی اسـتاد حبیـب اللـه رفیـع وايـي، افغانسـتان لومړنـی هېـواد و 

چـې د انګریزانـو پـر وړانـدې يـې د خپلواکۍ د اخیسـتلو غـږ پورته کړ.

هغه زیاته کړه:

»افغانسـتان لومړنـی هېـواد و چـې لـه انګریزنـه يـې ازادي واخیسـته او 

د نـړۍ ملتونـو تـه يـې الره هواره کـړه چـې د ازادي لپـاره مبـارزه وکړي 

او باخـره افغانسـتان د ازادي د غوښـتنې او د خپلواکـۍ د ترالسـه کولو 

مخکـښ شـو،نو پـه دې ترتیـب دغـه ورځ ځانکـړی اهمیـت لري.«

د زمـري د میاشـتې د ۲۸ مـې نېټـې د هېـواد د خپلواکۍ لـه ورځې څخه 

کـه څـه هـم د پخـوا پـه شـان ملانځنه نـه کېـږي خو هېـرې ته هـم نه ده 

سـپارل شـوې او پـه یـو ډول نـه یـو ډول د حکومـت او خلکو لـه خوا د 

دغـې ورځـې او د افغانسـتان د خلکـو د مېړانې او خپلواکۍ غوښـتونکو 

کارنامـو ملانځنه شـوې ده.

دفاع وزارت د هېواد 

د خپلواکۍ ۹۷ کلیزه وملانځله
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رییس دیده بان شفافیت افغانستان:

 حکومت بدون مالحظات سیاسی 
فاسدان را مورد پیگرد قرار دهد

 انتقـاد از رهبـران حکومـت وحـدت ملـی مبنـی بـر ايـن كـه هیـچ زمینه يـی را 
بـرای فقـر زدای و ايجـاد انجـام نـداده اسـت، خاطر نشـان كـرد، اصالحـات وعده 
داده شـده در بخش هـای اقتصـادی و انتخاباتـی كشـور از امروز به فـردا واگذار 

می شود.
مـردم  بـه  صادقانـه  می خواهنـد  اگـر  كنونـی  رهبـران  كـرد،  تصريـح  علومـی 
افغانسـتان خدمـت كننـد بايـد وحدت ملـی را تقويت نمـوده و فاصله های قومی، 
مذهبـی و سـمتی را از بیـن ببرنـد در غیـر ايـن صـورت، آنانی كه كشـور را عمق 
اسـتراتیژيک خـود قرداده اسـت هرگز نمـی خواهند كه در افغانسـتان حاكمیت 

ملـی تمثیل شـود

فسادآلودی  پرونده های  از  كه  گفته  اجرايی  ريیس 
از  نیز  و  دارند،  وابسته گی  جهانی  مافیای  با  كه 
آگاه  سرزمین  اين  بزرگان  نزديکان  معامله گری های 

است.
عالی  ادارة  ريیس  فخری،  غالم حسین  حال،  درهمین 
نبايد  فساد  با  مبارزه  گفته:  اداری  فساد  با  مبارزه 
شکل  به  اداری  فساد  با  مبارزه  باشد:  گزينشی 
گزينشی نمی شود كه يک تعداد افراد مستثنا باشند و 

يک تعداد افراد تعقیب شوند

كـردن  مراعـت  و  اجتماعـی  نظـم  به خاطـر  قانـون 
حقـوق شـهروندان در جامعـه ايجـاد می شـود، بنـاً 
در  را  قانـون  جايـگاه  نمی توانـد  قاعده يـی  هیـچ 
اجتمـاع بگیرد، تمـام نهادها مشـروعیت خود را از 
قانـون می گیرنـد، در حالـی كـه آنچـه خـالف قانون 

اسـت جامعـه را بـه بربـادی می كشـاند
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اين كــه حکومــت بــا طالبــان قصــِد صلــح 
دارد و هــر ســال پول هــای كالنــی را در 
ايــن راه بــه مصــرف می رســاند و برخــی  
ــرِی  ــِم ويرانگ ــز به رغ ــت نی ــات در دول حلق
ايــن گــروه، احســاِس تعلــِق قومــی و تبــاری 
بــه آن دارنــد، نشــانۀ روشــِن ايــن امــر 
اســت كــه آن هــا هنــوز ايــن ماشــیِن كوكــی 
نشــناخته اند.  را 
اخــالِق  از  تهی شــدن  و  جهالــت  اوِج  ايــن 
ــن موجــودی را كســی  ــه چنی انسانی ســت ك
ــداوِم  ــمار آن، ت ــای بی ش ــر جنايت ه ــن ب ــرده انداخت ــا پ ــد و ب ــاوت نهن ــش تف ــاِن او و داع ــد و می ــاب كنن ــرادر« خط ــانی »ب و كس
ــد. ــن كنن ــوخته را تضمی ــِن س ــِت زمی سیاس

مســلماً آن هايــی كــه در برابــِر سیاســِت زمیــن ســوخته ايســتادند و بــا عامــالِن آن جنگیدنــد و هنــوز می جنگنــد، بــا قــوم و زبــاِن 
خاصــی دشــمنی ندارنــد؛ بلکــه آن هــا مدافــِع انســانیت و دشــمِن بربريــت  انــد

اســد(   24 )دوشــنبه  پیــش  روز  ســه 
و  طالبــان  ســنگیِن  حمــاِت  پــی  در 
ــۀ  ــی، منطق ــای دولت ــینِی نیروه ضعف وعقب نش
دهنه غــوری بــه دســت طالبــان افتــاد و پــس از 
آن، حوادثــی در آن ُرخ داد کــه خاطــراِت تلــخ 

گذشــتۀ مــردم افغانســتان را زنــده کــرد. 
ــِم  ــوالی های مه ــی از ولس ــوری، یک ــه غ دهن
والیــِت بغــان اســت کــه بــر اســاس آمارهــای 
و  دارد  جمعیــت  نفــر  پنجاه هــزار  رســمی، 
ــان  ــی اســتراتژیک می ــز والیت والیــت بغــان نی
ــی در آن  ــه ناامن ــت ک ــریف اس ــل و مزارش کاب
می توانــد شــمال و مرکــِز کشــور را متأثــر 
در  ســازد؛ چنان کــه ســاِل گذشــته جنــگ 
والیــت،  ایــن  شــهاب الدین  و  دندغــوری 
ــِی  ــق غرب ــز و مناط ــرق در مرک ــع ب ــث قط باع

ــد.  ــور ش کش
ــا  ــش ب ــا پی ــوری از مدت ه ــوالی دهنه غ ولس
تهدیدهــای جــدِی امنیتــی مواجــه بــود. خــزان 
ــی گســترده ،  ــا حمله ی ــان ب ــته، طالب ســال گذش
ــوری  ــوالی دهنه غ ــز ولس ــرف مرک ــد تص قص
ــی  ــای امنیت ــات نیروه ــا عملی ــا ب را داشــتند، ام
عقب نشــینی کردنــد. این بــار گــروه طالبــان 
حمــاِت خــود را ده روز پیــش بــه قصــد 
ــاز  ــه آغ ــن منطق ــی در ای ــز دولت ــرِف مراک تص
کــرد، ولــی مقام هــای دولتــی در بغــان از 
ــی  ــی و امنیت ــای دفاع ــِق نیروه ــات موف عملی
ــا تصــرِف  ــون ام ــد. اکن ــر دادن ــا خب ــه آن ه علی
ایــن منطقــه توســط طالبــان و وقایــع بعــد از آن، 
حکایــت از غفلــت و عــدمِ صداقــِت مســووالِن 

ــور دارد.  ام
طالبــان پیــش از حملــه بــه مراکــز دولتــی 
مناطــق  از  شــماری  کنتــرل  دهنه غــوری، 
ــتند و  ــت داش ــه را به دس ــن منطق ــتایِی ای روس
حــاال بــا تصــرف کامــل ایــن منطقــه، در واقــع 
بــه منطقــۀ اســتراتژیکی دســت یافته انــد کــه از 
ــد  ــوار را تهدی ــِق همج ــد مناط ــا می توانن آن ج
ــاره  ــری دوب ــگ خط ــی: زن ــن یعن ــد و ای کنن

ــتان! ــر افغانس ــل و سراس ــرای کاب ب
ــزارع  ــوری، م ــه غ ــه دهن ــا ورود ب ــان ب طالب
و باغ هــا و دکان هــای مــردم را بــه آتــش 
ــت  ــان کاری س ــت هم ــن درس ــیده اند. ای کشـ
کــه آن هــا دو دهــه پیــش بــا مــردمِ شــماِل کابــل 
انجــام دادنــد: خشــک کــردِن تاکســتان ها، 

ویرانــی خانه هــا و اجــرای سیاســِت زمیــن 
ســوخته در هــزاران هکتــار زمیــن؛ سیاســتی کــه 
ــت،  ــور می یاف ــرای ظه ــاره ب ــاِل دوب ــد مج نبای
ــوِظ  ــوِح محف ــر ل ــت ب ــن سیاس ــی ای ــا گوی ام
ــاراِن نظــری، قومــی و اســتخباراتِی  ــان و ی طالب
ــز  ــان نی ــِم آن ــتون پنج ــده و س ــا حــک ش آن ه
ــِق  ــرای تطبی ــان را ب ــه و زم ــت، زمین در حکوم

ــی آورد.  ــم م ــه بارۀ آن فراه ــاره و س دوب
ــد  ــزرگ نباش ــی ب ــاید منطقه ی ــوری ش دهنه غ
ــه  ــِی صورت گرفت ــش و ددمنش ــِم توح و حج
ــا آن چــه  ــان در آن جــا در قیــاس ب توســط طالب
آنــان در شــمالی کردنــد، بــه چشــم نیایــد؛ امــا 
ــت:  ــث اس ــورد بح ــال م ــن مق ــه در ای آن چ
ــان  ــِر گــروه طالب ــِت ویرانگــر و صلح ناپذی ماهی

ــد. ــود می باش ــِت موج ــامِ دول ــاالت خ و خی
ــوِب کشــور  ــمال و جن ــگ در ش ــون جن هم اکن
ــان  ــان جری ــه توســط طالب ــه شــکِل بی  رحمان ب
ــه،  ــر دقیق ــاعت و ه ــر س ــر روز و ه دارد و ه
خــوِن بی گناهــی در هلمنــد بــر زمیــن می ریــزد 
و خانــۀ دردمنـــدی در فاریــاب ویــران می گردد. 
یعنــی آن چــه از موجــودی بــه نــام »طالــب« در 
همــۀ اضــاع جغرافیایــی کشــور ســر می زنــد، 
ــدارد و  ــادی ن ــای مســالمت و آب ــدام مبن هیچ ک
هــر کــدام خــِط سرخی ســت بــر اوراِق تاریــخ 

پُــر از درد و رنــِج مــا.
از آن جــا کــه طالبــان زایشــی اســتخباراتی 
داشــتند و بــرای تأمیــن منافــِع خشــِن بیگانه گان 
پــا بــه عرصــۀ تعامــات و تحــوالت در کشــور 
گذاشــتند، تمــام ســکنات و رویکردهــای آنــان 
ــد  ــوده و خواه ــتخباراتی ب ــن و اس ــز، خش نی
ــع  ــده و مطی ــودی کوک ش ــب، موج ــود.  طال ب
ــز  ــه هرگ ــت ک ــش اس ــازندۀ خوی ــادِ س و منق
ــرون  ــود بی ــدۀ خ ــِت تعریف ش ــدار و ماهی از م
ــزی رخ  ــن چیـ ــر چنی ــرا اگ ــد؛ زی ــد ش نخواه
دهــد، دیگــر طالبــی وجــود نخواهــد داشــت و 

ــاد. ــر آن نه ــی دیگــر ب ــد نام بای
ــا،  ــا این ج ــاز ت ــۀ آغ ــان از نقط ــت طالب حرک
شــاید برخــی تغییــرات و انفعــاالِت صــوری و 
ــزاری  ــِت اب ــا ماهی ــوده؛ ام ــاهد ب عرضــی را ش
و اســتخباراتِی ایــن گــروه طــی ایــن دو دهــه، 
ــه  ــی را نپذیرفت ــر و  دگردیس ــوع تغیّ ــچ ن هی
ــود  ــِق خ ــِت خال ــان در خدم ــب همچن و طال
کشــته  و  می ُکشــد  مــی دود،  )پاکســتان( 

. می شــود
ــی و  ــای قوم ــروز رفتاره ــت و ب ــاید قومی ش
ــن  ــِی ای ــاد معرفت ــی از ابع ــز یک ــه نی متعصبان
گــروه باشــد، امــا مســلمًا ایــن بُعــد نیــز توســط 
ســازندۀ اصلــِی ایــن گــروه مــورد توجــه قــرار 
ــازنده،  ــداِف س ــازه ها و اه ــایر س ــه و س گرفت
ــر  ــد ب ــان هرچن ــد. طالب ــان می رانن ــر آن فرم ب
ــن راه  ــد و در ای ــی می کوبن ــلِط قوم ــِل تس طب
ــوِق  ــن مخل ــا ای ــوزانند، ام ــند و می س می ُکش
ــه  ــبت ب ــی نس ــناخِت کامل ــچ ش ــف، هی ضعی
ــدارد و  ــوم و ریشــۀ فرضــِی خــود ن خــود و ق
ــد  ــی نمی توان ــچ وفاداری ی ــا، هی ــن مبن ــر همی ب
نســبت بــه قــوم و آدرِس مشــخصی نشــان 

دهــد. 
ــت و  ــه اس ــه و الین ــودی بی ریش ــب، موج طال
ــه(  ــتخبارات بیگان ــق )اس ــه خال ــادارِی او ب وف
این کــه  برنمی تابــد.  را  معرفتــی  نیــز هیــچ 
حکومــت بــا طالبــان قصــِد صلــح دارد و 
هــر ســال پول هــای کانــی را در ایــن راه 
ــات در  ــی  حلق ــاند و برخ ــرف می رس ــه مص ب
ــروه،  ــن گ ــرِی ای ــِم ویرانگ ــز به رغ ــت نی دول
احســاِس تعلــِق قومــی و تبــاری بــه آن دارنــد، 
نشــانۀ روشــِن ایــن امــر اســت کــه آن هــا هنــوز 

ــناخته اند.  ــی را نش ــیِن کوک ــن ماش ای
اخــاِق  از  تهی شــدن  و  اوِج جهالــت  ایــن 
ــی  ــودی را کس ــن موج ــه چنی ــت ک انسانی س
ــاِن او و  ــد و می ــرادر« خطــاب کنن و کســانی »ب
داعــش تفــاوت نهنــد و بــا پــرده انداختــن بــر 
جنایت هــای بی شــمار آن، تــداومِ سیاســِت 

ــد. ــن کنن ــوخته را تضمی ــِن س زمی
ــِر سیاســِت زمیــن  مســلمًا آن هایــی کــه در براب
ــد  ــاِن آن جنگیدن ــا عام ســوخته ایســتادند و ب
ــاِن خاصــی  ــوم و زب ــا ق ــد، ب ــوز می جنگن و هن
دشــمنی ندارنــد؛ بلکــه آن هــا مدافــِع انســانیت 

ــد.  و دشــمِن بربریــت  ان
برســاختۀ  موجــودِ  نــوع  هــر  و  طالــب 
ــد؛  ــان ندارن ــوم و زب گروه هــای اســتخباراتی، ق
ســازنده گاِن  کــوِک  در  را  همه چیــز  آن هــا 

باخته انــد! خویــش 
ــچ  ــد، هی ــرده اســت و می کن ــب ک ــه طال  آن چ
ــا کارهــای داعــش نــدارد؛ زیــرا هــر  تفاوتــی ب
ــازمان های  ــِن س ــِع خش ــن مناف ــرای تأمی دو ب

ــده اند.  ــوک ش ــتخباراتی ک اس
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روح اهلل يوسف زاده

سیاسِت »زمین سوخته«
بر لوح محفوِظ طالبان

 

رییـس جمهـوری غنـی در نشسـت پارلمـاِن جوانـاِن کشـور 
گفتـه اسـت کـه جرگه هـا بهتـر از قانون انـد. رییس جمهوری 
در آن نشسـت کـه سـه روز پیـش برگزار شـده بود، بـه زعِم 
خویـش اسـتداللی کـرد کـه در آن، قانـون منفـی و جرگـه 
مثبـت تلقـی می شـد. ایـن فهـِم رییس جمهوری، بدون شـک 
خوانشـی شـگفت آور از جرگه و قانون در افغانسـتان شـمرده 

می شـود. 
جرگـه زمانی در افغانسـتان مطرح بود که این کشـور با قانون 
و مدنیـت آشـنایی نداشـت؛ جرگه هـای قومـی می آمدند و به 
جـای قانـون هرچـه دل شـان می خواسـت، انجـام می دادنـد. 
اما در شـرایطی که افغانسـتان لباِس دمکراسـی بـه تن کرده و 
بـه سـوی مدرنیزاسـیون حرکت می کنـد، اهمیت قایل شـدن 

بـه جرگه هـا، خطایی نابخشودنی سـت. 
وقتـی رییس جمهـور غنـی چنیـن سـخنی بـه زبان مـی آورد، 
بـدان معناسـت که او نمی خواهـد وارد حوزۀ مدنیت شـود و 
دوسـت دارد کشـور را بـه عقـب برگردانـد و به جـای قانون 
و شـریعت، اصالـت را بـه جرگه هـای بـدوی و قومـی هدیه 
کنـد. امـا اگـر قرار باشـد کـه نظامِ مـا بـه جرگه ها تکیـه کند 
و بـه قانـون پشـِت پـا بزنـد و یـا حتـا آن را در جایـگاهِ دوم 
قـرار بدهـد، در نهایـت بـه نظامـی طالبانـی و یا هـم بدتر از 

آن خواهیم رسـید.
انتخابـات،  دوران  در  را  برنامـه اش  غنـی  آقـای  کـه  زمانـی 
»تحـول و تـداوم« نام گـذاری کـرده بـود و یـا هم آقـای قیوم 
کـرزی برنامـه اش را »اصـاح و تـداوم« نـام گذاشـته بـود، 
بسـیاری ها می گفتنـد کـه منظـورِ ایـن دو چهـره از »تحول« و 
»اصـاح«، برگردانـدِن افغانسـتان به مدارِ گذشـتۀ سیاسـت و 
قـدرت در کشـور اسـت؛ مداری کـه در آن، یک قـوم بر همۀ 
اقـوام برتـری و مهتـری دارد و به تبـع، ارزش های آنـان نیز بر 
ارزش های سـایرین مسـلط می باشـد.  و مراد آن هـا از »تداوم« 
نیـز حفظ و نگهداشـِت کشـور بر همیـن مدارِ ظالمانه اسـت.
وقتـی آقـای غنـی ارجحیـِت جرگه را بـر قانون مطـرح کرد، 
یـک بـارِ دیگـر نشـان داد کـه او بـه هیـچ عنـوان طـرف دارِ 
مدرنیـزه یـا نو شـدِن افغانسـتان نیسـت و هرگـز نمی خواهد 
مردمـاِن این کشـور به خصـوص جوانان، از افـکار و تمایاِت 
بـدوی عبـور کنند. البته شـکی نیسـت کـه »جرگـه« می تواند 
معنای دیگری نیز به نام »شـورا« داشـته باشـد. مسـلمًا جرگه 
در ایـن معنـا، مفهومـی پسـندیده و امروزیـن اسـت کـه هیچ 
منافاتـی بـا ارزش هـای مـدرن نـدارد. امـا آن جرگه یـی که از 
قانـون برتـر پنداشـته می شـود و می توانـد خـارج از احـکام 
کنـد،  تصمیم گیـری  کشـور  مسـایِل  همـۀ  دربـارۀ  قانونـی، 

سیاه چاله یی سـت بـرای سـقوط بـه ادوارِ کهـن. 
ایـن نـوع اظهارنظرهـا توسـط رییس جمهـوری کـه سـال ها 
در دنیـای غـرب زیسـته و تحصیل کرده، بسـیار شـگفت آور 
اسـت. شـاید آقـای غنـی از قانون مـداری و ارتقـای آگاهـِی 
شـهروندان از ایـن رهگـذر هـراس دارد. مسـلمًا قانون مداری 
بـه گونـۀ سیسـتماتیک باعـث افزایش سـطِح آگاهـی و اهلی 
شـدِن قـدرت در جامعـه می گـردد و اهلـی شـدِن قـدرت در 
جامعـه نیـز به معنـای توزیِع عادالنـۀ قدرت میان شـهروندان 
و خـارج شـدِن آن از حیطـۀ شـخص یا گـروه و یا یـک قومِ 
خـاص اسـت.  ایـن هراس را می تـوان هراسـی تاریخی نامید 
کـه از امـروزِ حاکمـاِن افغانسـتان تا آغازِ کشـوری بـه این نام 

دارد.  ریشه 
مـا درحالی کـه جرگه  را بـه عنوان یک سـنِت پسـندیدۀ مردم 
افغانسـتان در بسـتِر زمانـِی آن می سـتاییم، در عیـِن حـال بـه 
ایـن بـاور هسـتیم که پدیده هـا و مفاهیـم باید در گـذر زمان، 
بـه روز شـوند و بـرای »انسـان معاصـر« ارتقـا یابنـد. جرگـه 
و شـوراِی امـروز، می بایـد مبتنـی بـر قانـون فعالیـت کنـد و 
تصمیم هایـش خـاِف قوانیـن و روِح حاکـم بـر آن نباشـد. 
مسـلمًا قوانیـن نیـز از اصل های دینـی و عرف های پسـندیدۀ 
مـردم سرچشـمه می گیرنـد کـه متناسـب بـا عصـر و زمـان، 

قابـل جـرح و تعدیل انـد. 
بـا ایـن اوصاف، در افغانسـتان فقـط جرگه یی محتـرم و قابِل 
قبـول اسـت که در قانون اساسـی، جایـگاهِ رسـمی و کارکردِ 
حقوقـِی آن تسـجیل یافته اسـت. تمسـک به دیگـر جرگه ها، 
نوعـی عقب گردِ تاریخی و سـقوِط زمانی محسـوب می شـود 

کـه از آن جـدآً باید اجتنـاب ورزید!

هراِس تاریخی از قانون
 و اشتیاِق شگفت آور به جرگه
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◄ناجیه نوری  
رییس دیده بان شفافیت افغانستان می گوید که حکومت 
بدون ماحظات سیاسی باید فاسدان را مورد بازپرس 

قرار دهد. 
مختلف  سطوح  در  که  دارد  باور  شفافیت  دیده بان 
فساد  و...  دفاع  مالیه،  معارف،  وزارت های  در  افرادی 

کرده اند و باید مورد پی گرد قرار گیرند. 
که  است  معتقد  مجلس  عضو  یک  حال،  همین  در 
مبارزه با فساد اداری آمیخته با برخوردهای تبعیض آمیز 
سیاسی و قومی است و از مبارزه با فساد به عنوان یک 

حربۀ استفاده می شود.
به باور این عضو مجلس، حکومت به بهانۀ مبارزه با 
قرار  فشار  تحت  را  خود  سیاسی  رقبای  اداری،  فساد 
دولتی  مهم  پُست های  به  کان،  فاسدین  اما  می دهد؛ 

گماشته می شوند.
بخش  در  که  است  باور  این  به  شفافیت  دیده بان  اما 
مجازات فاسدین، حکومت هیچ دست آوردی ندارد که 

بگویم برخورد دوگانه و سیاسی بوده است.
بی برنامه گی  یا  کم کاری  به  واکنش  در  اظهارات  این 
حکومت وحدت ملی  در راستای مبارزه با فساد اداری 

بیان می شود.
دوسال پیش و از بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، 
رهبران حکومت به مردم وعده سپردند که در راستای 
جدیت  با  و  نکرده  کوتاهی  اداری  فساد  با  مبارزه 

برخورد خواهند کرد؛ اما اکنون با وجود بیش از ده ها 
مرکز دولتی و غیر دولتی مبارزه با فساد اداری، مردم 
افغانستان شاهد معرفی و به دادگاه کشانیدن حتا یک 

فاسد هم نبوده اند.
فرهاد عظیمی عضو مجلس نماینده گان، دلیل محاکمه 
نشدن فاسدین را برخورد دوگانه حکومت عنوان کرده 
با برخوردهای  با فساد اداری آمیخته  می گوید: مبارزه 

سیاسی و قومی است.
از  حکومت  نماینده گان:  مجلس  عضو  این  گفته  به 
مسالۀ مبارزه با فساد اداری به عنوان یک حربه سیاسی 

علیه مخالفین خود استفاده می کند.
وی تصریح کرد: حکومت به بهانه مبارزه با فساد اداری 
می خواهد رقبای سیاسی خود را تحت فشار قرار دهد، 
در حالیکه اکثریت فاسدین آزاد اند و حتا به پُست های 

مهم دولتی دست یافته اند.
عظیمی تأکید کرد: کسانی که دست شان به فساد آغشته 
مورد  هیچگاه  تنها  نه  قومی  تعلقات  دلیل  به  است؛ 
مهم  پُست های  و  مقام ها  به  که  نگرفتند  قرار  بازپرس 

دولتی دست یافتند.
اداری  با فساد  مبارزه  امر  باور است که در  این  به  او 
حکومت  و  می شود  برخورد  تبعیض آمیز  و  گزینیشی 
سیاسی  حربه  یک  عنوان  به  اداری  فساد  با  مبارزه  از 

استفاده می کند.
عظیمی می گوید: حاکمیت قانون تنها در شمال حاکم 

شمال  از  حالی  در  کمرکات  عواید  بیشترین  و  است 
کمرکات  از  عواید  بیشترین  که  می شود  جمع آوری 
خزانه  وارد  متاسفانه  که  است  جنوب شرق  و  جنوب 

دولت نمی شود.
جنوب  کمرکات  عواید  تمامی  می کند:  تأکید  او 
و  می    شود  محلی  زورمندان  نصیب  جنوب شرق  و 
در  ندارد،  چندانی  توجه  مساله  این  به  هم  حکومت 
دولت  خزانه  به  شمالی  کمرکات  عواید  تمام  حالیکه 

انتقال داده می شود.
ازعواید  ارقامی  کدام  آیا  افزود:  مجلس  عضو  این 
بولدک  سپین  و  خوست  تورخم،  تجارتی  بندرهای 
انتقال  دولت  خزانه  به  و  است  چقدر  که  دارد  وجود 

داده می شود یا خیر؟
حاکمیت  هیچگاه  بنادر  این  در  گفت:  همچنان  وی 
به  باشد  داشته  هم  اگر وجود  و  نداشته  دولت وجود 
بنابراین  می شود؛  داده  انتقال  افراد  و  اشخاص  جیب 
تمامی عواید از بنادر شمال است و  قوانین در شمال 

افغانستان تطبیق می شود و بس.  
اما سید اکرم افضلی رییس دیده بان شفافیت می گوید: 
در بخش مجازات فاسدین حکومت هیچ دست آوردی 

ندارد که بگویم برخورد دوگانه و سیاسی بوده است.
و  عدلی  مرکز  کار  آغار  از  پس  کرد:  تاکید  افضلی 
سیاسی  برخوردها  که  کرده  قضاوت  می توان  قضایی 

است یا منصفانه؛ اما اکنون برای قضاوت زود است.

در  فاسد  افراد  که  نیست  شکی  جای  هیچ  گفت:  او 
سطوح بلند و از گروه ها و اقشار مخلتف در وزارت 
... وجود داشته و فساد کردند؛  معارف، مالیه، دفاع و 
اما امیدواریم که حکومت بدون ماحظات سیاسی این 

افراد را مورد بازپرس قرار دهد.
رییس دیده بان شفافیت می گوید: در راستای مبارزه با 
فساد کارهای زیادی صورت گرفته، طور مثال دربخش 
قرادادها و تدارکات کارهای زیاد صورت گرفته است.

به گفته رییس دیده بان شفافیت: در بخش مقرری ها نیز 
اقدماتی صورت گرفته و افراد شایسته از طریق پُست 
رقابتی به کار گماشته شدند و اشخاصی فساد برکنار 

شده اند.
به باور افضلی اما این موارد کافی نیست و باید برای 
که  می گرفت  صورت  بیشتری  تاش  فساد  با  مبارزه 
میان  اختافات  آن  دالیل  از  یکی  و  نگرفته  متاسفانه 

رهبران حکومت وحدت ملی است.
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  که  درحالیست  این 
حکومت وحدت ملی، روز یک شنبه 24 مرداد/ سرطان 
در کاخ سپیدار در یک گردهمایی میان هوادارانش گفت: 
»از پرونده های فساد اداری که با مافیای بین المللی بسته 
شده، خبر دارم. از کار اقارب بزرگان این سرزمین که 
است،  بند  معامله هایی دست شان  در چه  و  کارها  چه 

خبر دارم.«
رییس اجرایی گفته که از پرونده های فسادآلودی که با 
مافیای جهانی وابسته گی دارند، و نیز از معامله گری های 

نزدیکان بزرگان این سرزمین آگاه است.
عالی  ادارۀ  رییس  فخری،  غام حسین  حال،  درهمین 
مبارزه با فساد اداری گفته: مبارزه با فساد نباید گزینشی 
باشد: مبارزه با فساد اداری به شکل گزینشی نمی شود 
افراد  تعداد  یک  و  باشند  مستثنا  افراد  تعداد  یک  که 

تعقیب شوند.
این درحالیست که چندین نهاد دولتی و غیر دولتی در 
گذشته  سال   15 طی  در  اداری  فساد  با  مبارزه  بخش 
اما تاکنون مردم  بدون هیچ دست آوردی کار می کنند؛ 
فاسد،  یک  حتا  کشانیدن  دادگاه  به  شاهد  افغانستان 

غاصب یا تقلب کار نبوده اند.
رییس جمهور،  احمدزی  اشرف غنی  تازه گی  به  اما  و 
مرکزی را زیر نام مرکز عدلی قضایی، جهت رسیده گی 
این  بود،  قرار  است؛  کرده  ایجاد  فساد  پرونده های  به 
در  مقام ها  اما  کند؛  آغاز  کارش  به  هفته گذشته  مرکز 
ریاست  جمهوری گفته اند که این مرکز در هفته روان 
گفته  اینکه  به  توجه  با  ولی  می کند؛  آغاز  را  کارش 
گزینش  مرکز  این  معاونین  و  رییس  هنوز  تا  می شود 
تا  مرکز  این  آیا  که  دید  و  شد  منتظر  باید  اند؛  نشده 
پایان هفته روان کارش را آغاز خواهد کرد و آیا این 
مرکز توان شناسایی و معرفی فاسدین که گفته می شود 
اکثریت شان زورمندان و کارمند ارشد حکومت حامد 
کرزی و حکومت وحدت ملی اند را خواهند داشت 

یا خیر! 

بــرق  مســووالن شــرکت فراهم کننــدۀ 
ســومین  کــه  می گوینــد  افغانســتان 
توربیــن بندکجــی هلمنــد تــا 60 روز 
ــعه یی  ــی ادارۀ توس ــک مال ــه کم ــر ب دیگ
ــد  ــب خواه ــکا نص ــده امری ــاالت متح ای

ــد.  ش
ــن  ــن توربی ــا نصــب ای ــان، ب ــۀ آن ــه گفت ب
ظرفیــت تولیــد انــرژی بــرق ایــن بنــد بــه 
51.5 میــگاوات افزایــش خواهــد یافــت و 
ــر در  ــوادۀ دیگ ــزار خان ــه 19ه ــک ب نزدی
هلمنــد از انــرژی بــرق مســتفید خواهنــد 

شــد.

شــرکت  رییــس  دالوری،  قــدرت اهلل 
روز  افغانســتان  بــرق  فراهم کننــدۀ 
در  خبری یــی  نشســت  در  سه شــنبه 
کابــل می گویــد، در کنــار نصــب توربیــن 
ســومی، دو توربیــن دیگــر ایــن بنــد نیــز 

ــد. ــد ش ــم خواه ترمی
ــا  ــر ناامنی ه ــادری، اگ ــای ق ــۀ آق ــه گفت ب
مانــع کار آنــان نشــود، توربیــن ســومی را 
ــد  ــب خواهن ــده نص ــن ش ــان تعیی در زم

کــرد.
بــرق  فراهم کننــدۀ  شــرکت  رییــس 
خبــری  نشســت  ایــن  در  افغانســتان 

ــۀ  ــول صرفی ــان از جمــع آوری پ هم چن
بــرق در شــماری از مناطــق از ســوی 
ــه  ــد ک ــد. او می گوی ــر می ده ــان خب طالب
طالبــان در مناطــق تحــت کنترل شــان بـِـل 
ــد و صرفیه هــای  ــرق ســاخته ان ــۀ ب صرفی
بــرق را از مــردم ایــن مناطــق جمــع آوری 

. می کننــد
پروژه هــای  رییــس  کریــو،  جیرمــا 
زیربنایــی ادارۀ توســعه یی ایــاالت متحــدۀ 
ــال 201۳  ــان از س ــد، آن ــکا می گوی آمری
ــش  ــر در بخ ــون دال ــو 800میلی ــه این س ب
کــرده  هزینــه  افغانســتان  برق رســانی 
ــن  ــومین توربی ــب س ــۀ نص ــد و بودج ان

بندکجــی را نیــز تأمیــن می کننــد.
آبــی  بندهــای  از  یکــی  بندکجکــی 
ــت  ــه ظرفی ــت ک ــتان اس ــزرگ افغانس ب
ذخیره ســازی آب آن دو برابــر بنــد ســلما 

ــت. اس
وزارت انــرژی و آب حــدود 6 هفتــه قبــل 
ــه کارهــای طــرح و  ــود ک ــرده ب اعــام ک
دیزایــن پــروژۀ دوم بندکجــی آغــاز شــده 
ــت  ــروژه، ظرفی ــن پ ــدن ای ــا عملی ش و ب
تولیــد بــرق ایــن بنــد بــه 151 میــگاوات 

خواهــد رســید.

ــژه نخســت وزیر پاکســتان  مشــاور وی
ــور  ــن کش ــی ای ــط خارج ــور رواب در ام
ــن  ــال جایگزی ــه دنب ــام آباد ب ــت: اس گف
افغانســتان بــرای پروژه هــای تاپــی و 

ــت. ــا 1000 اس کاس
ســید طــارق فاطمــی مشــاور ویــژه 
ــط  ــور رواب ــتان در ام ــت وزیر پاکس نخس
کــرد:  اعــام  کشــور  ایــن  خارجــی 
ــراری  ــال برق ــه دنب ــواره ب ــام آباد هم اس
صلــح در افغانســتان بــوده و بهتریــن 
ــاش  ــن کشــور ت ــرای پیشــرفت ای راه ب
بــرای پیشــبرد اهــداف گفت وگوهــای 

ــت. ــح اس ــه صل چهارجانب
وی تصریــح کــرد: بــا وجــود تعهــد 
در  صلــح  تأمیــن  بــرای  پاکســتان 
ــن  ــدد یافت ــام آباد در ص ــتان، اس افغانس
بــرق  کــردن  وارد  بــرای  جایگزینــی 
تاجیکســتان بــه پاکســتان در پروژه »کاســا 

می باشــد. دیگــری  مســیر  از   »1000
ــژه نخســت وزیر پاکســتان در  مشــاور وی
ــزود: در مــورد  ــط خارجــی اف امــور رواب
پــروژه »تاپــی« کــه قــرار اســت گاز 

ــتان وارد  ــیر افغانس ــتان از مس ترکمنس
پاکســتان شــود نیــز اســام آباد بــه دنبــال 

ــن اســت. مســیر جایگزی
از  یکــی  بــا  گفت وگــو  در  فاطمــی 
ــت:  ــتان گف ــی پاکس ــبکه های تلویزیون ش
ایــن کشــور بــا کشــورهای آســیای میانــه 
روابــط گســترده یی را برقــرار کــرده و 
تفاهمنامه هایــی را در حــوزه تجــارت 
ــتان و  ــتان، قرقیزس ــا تاجیکس ــرژی ب و ان

ــت. ــرده اس ــا ک ــتان امض ترکمنس
ــان داشــت: در  ســید طــارق فاطمــی اذع
ــدا  ــر پی ــه فک ــتان ب ــر پاکس ــال حاض ح
بــا  دیگــری  تعامــل  راه هــای  کــردن 
ــای  ــدون ایف ــه ب ــیای میان کشــورهای آس
ــا  ــد ب ــا بتوان ــت ت ــتان اس ــش افغانس نق
ــد. ــته باش ــی داش ــورها معامات ــن کش ای
ــتار  ــتان خواس ــت: پاکس ــار داش وی اظه
ــا افغانســتان  برقــراری روابــط دوســتانه ب
اســت، امــا ظاهــراً ایــن کشــور اشــتیاقی 

ــدارد. ــن منظــور ن ــرای ای ب

 حکومت بدون مالحظات سیاسی 
فاسدان را مورد پیگرد قرار دهد

دولت پاکستان:سومین توربین بندکجی نصب می شود
 به دنبال جایگزین افغانستان

 برای پروژه های تاپی و کاسا 1000 هستیم

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1844  چها ر شنبه       27 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   13 ذ والقعد ة الحرام y 1437   17 ا  ِگست   42016 www.mandegardaily.com

 راموفقیت تان
 جشن بگیرید

بخش دوم و پايانی

تمرکز بر راه های رسیدن به موفقیت، امتیازاِت فراوانی را برای ما در پی خواهد 
داشت. این تمرکز، انرژی مثبت تان را افزایش داده و شما را برای مقابله با چالشی 
جدید، آماده و مهیا می سازد. شما در این ارتباط، با توان مندی های منحصر به فردِ 

خود و همکاری و مشارکِت هرچه بیشتر آشنا خواهید شد. 
توجه داشته باشید تجربیاتی که در این ارتباط کسب کرده اید، شما را در تداوم 
هوشمندانۀ انجام هرچه بیشتر و بهتِر کارهای خود یاری می دهد. در همین حین که 
به موفقیت می اندیشید، جنبه های مختلِف زنده گی تان را نیز تجزیه و تحلیل کنید.

ارتباطات تان را بررسی نمایید. چه جنبه هایی را در دروِن خود رشد و گسترش 
داده اید؟ چه ارتباطاِت دوستانه یی داشته اید؟ کدام ارتباط بیشترین لذت را برای شما 
در پی داشت؟ در لحظات سخت و دشوارِ زنده گی، چه گونه از عاقه مندی های 
خود دفاع و حمایت کردید؟ چه برداشت و شناختی از خصیصه های منحصر به 

فردِ دیگران دارید؟ 
لحاظ  از  چه طور  و  چه قدر  گذشته  سال  کنید.  بررسی  را  معنوی تان  زنده گی 
از چه طریق  یافتید؟  به چه وجوه و جنبه هایی دست  پیدا کردید؟  معنوی رشد 
معنوی یی  تمرینات  چه  کردید؟  برقرار  ارتباط  خود  روزافزوِن  توان مندی های  با 
در سال گذشته صورت دادید؟ چه قدر در کشف حقایق پشت پردۀ معنوی خود 

موفق عمل کردید؟
بپردازید. امسال چه گام هایی در جهت ایجاد یک امنیت  به زنده گی مادی خود 
به  مالی تان،  استقال  به  رسیدن  برای  برداشتید؟  زنده گی  در  اقتصادی  و  مالی 
را صرفه جویی،  پول تان  به چه طریق،  و  نایل  شدید؟ چه گونه  موفقیت هایی  چه 
سرمایه گذاری و یا مصرف کردید؟ امسال در مورد ارتباط با مسایل مالی به چه 

نتایجی رسیدید؟
شرایط فیزیکی، اجتماع و اطرافیان را کنترل کنید. امسال در شرایط جسمِی خود 
چه بهبودهایی پدید آوردید؟ آیا احساس آرامش خانه گی بیشتری داشتید؟ برای 
ارتباطات مناسب ترتان در اجتماع چه کردید؟ چه نکته های تازه یی در مورد ارتباط 

با جامعه و محیط اطراف تان آموختید؟ 
بیشتِر خود  برای سامتی هرچه  کنید. چه گام هایی  بررسی  را  وضع سامتی تان 
در سال جاری برداشتید؟ چه عادات بهداشتی جدیدی به کار گرفتید؟ توانستید 
چه کمک هایی برای افزایش عادات بهداشتِی بیشتر در سال جاری به خود کنید؟ 
و  تفریح  کردید؟  مدیریت  و  کنترل  به درستی  را  فشارهای تان  و  استرس ها  آیا 
سرگرمی تان را چک کنید. در سال جاری، چه فعالیت هایی بیشترین لذت را برای 
شما در پی داشت؟ چه مهارت های تازه یي حاصل کردید؟ آیا ساختار زنده گی تان 
به گونه یی بوده که زمان کافی برای استراحت و تفریح داشته باشید؟ چه درس هایی 

از نقطه نظِر سرگرمی آموختید؟ 
شرایط کارتان را بررسی کنید. چه موفقیت هایی در سال گذشته حاصل کردید؟ 
چه گونه خودتان را در ارتباط با کارتان به چالش کشیدید؟ چه مهارت های جدیدی 
کسب کردید؟ چه گونه ارزش های تان را در راستا و در حین کارتان بروز دادید؟ 

حال که موفقیت تان را در تمامی جنبه های زنده گی بررسی کردید، روی این نکته 
تمرکز و فکر کنید که در مورد شرایط زنده گی تان چه آموخته اید. ببینید که چه طور 
می توان این درس ها را در آینده به کار بست. شاید جنبه هایی در زنده گی تان وجود 
تمرکز  آینده  در  بخواهید  کرده اید. شاید  تمرکز  آن ها  کمتر روی  که  باشد  داشته 
بیشتری روي این حوزه ها داشته باشید. حال با این تفاسیر، آیا دوست دارید در 

زنده گی موفق تر باشید و زماِن بیشتری را برای رسیدن به آن داشته باشید؟ 
توصیه می کنم استراتژی موثر و شخصی تان را برای نیل به موفقیت در زنده گی 

توسعه و گسترش دهید.
منبع: مجلۀ موفقیت 

اريک كاسپو 
برگردان: محبوبه نیکونژاد 

ــرن  ــی، از ق ــعۀ اروپای ــن دورۀ توس جدی تری
ــا بیســتم، دورۀ تغییــرات ســریع،  هفدهــــم ت
ــۀ  ــدی درون جامع ــیمات ج ــورش و تقس ش
ــر  ــادی، تغیی ــاظ اقتص ــود. از لح ــی ب اروپای
ــه  وجــود  ــه صنعــت ب از تســلط کشــاورزی ب
ــال  ــد. از لحــاظ سیاســی و اجتماعــی، انتق آم
ــک  ــه ی ــی، ب ــت سلســله مراتب ــک وضعی از ی
ــدرت ایجــاد شــد.  ــت تســاوی گراتِر ق وضعی
ــد تــا مجموعه یــی  ایــن فرآیندهــا کافــی بودن
ــاوت را  ــیار متف ــد و بس ــای جدی از ارزش ه
بــه وجــود آورنــد؛ امــا در بافــت امپریالیســم، 
آن هــا تأثیــر بیشـــتری داشــتند: آن هــا آن چــه 
را کــه جامعــه  شناســان یــک “بحــران در 

ــد. ــود آوردن ــه وج ــد، ب ــا” می نامن ارزش ه
کارل مانهیــم در ایدیولــوژی و مدینــۀ فاضلــه 
 Karl Manheim, Ideology and Utopia,(
چه گونــه   کــه  می دهــد  توضیــح   )  1936
ــات  ــا اقدام ــب ب ــِد دموکراســی در ترکی فرآین

ــا منجــر  ــه بحــران در ارزش ه امپریالیســتی، ب
ــت. ــده اس ش

دموکراســی، دوره یــی از امــکان اجتماعــِی 
آن  در  کــه  می آفرینــد،  را  فوق العاده یــی 
ــی را  ــت اجتماع ــه، وضعی ــک طبق ــردمِ ی م
کــه  می گیرنــد  یــاد  و  می  دهنــد،  تغییــر 
ــۀ  ــماِن طبق ــق چش ــان را از طری ــاع  ش اجتم
دیگــر ببیننــد. امپریالیســم، مــردم را در تمــاس 
ــا روش هــای  ــا ملت هــای دیگــر، ب ــک ب نزدی
متفــاوت و ارزش هــای متفــاوت آورد. امــا نــه 
امپریالیســم و نــه دموکراســی، خودشــان نیازی 
بــه واژگونــی ارزش هــای ســنتی ندارنــد. امــا 
یــک منبــع فرهنگــی نامتجانســی، دیگــری را 
تقویــت می کنــد، و تمــاِس ترکیــب شــده 
از جابه جایــی عمــودی بیــن طبقــه  هــا، و 
ــد  ــا، می توان ــگ  ه ــن فرهن ــی بی ــت افق حرک
بــاور بــه اعتبــار ابــدی و جهانــِی طــرز تفکــر 
ســـنتِی را آشــفته  کنـــد. کارل مانهیم، در وهلۀ 
اول، یونــان باســتان را و نــه “روشــن گری 
قــرن هجدهــم” اروپایــی را توصیــف می کــرد، 
گرچــه بــه دومــی توجــه زیــادی داشــت. بــا 
افزایــش ســرمایه داری صنعتــی، ایــن فرآینــد، 
ــه  ــی ک ــده اســت، از آن جای ــط تشــدید ش فق
ــی  ــش بزرگ ــد، بخ ــادِی جدی ــتِم اقتص سیس
بــه  روســتایی  مناطــق  از  را  جمعیــت  از 
مناطــق شــهری انتقــال داد، بــه طــور عظیمــی 
ــی  ــه ترق ــات، رو ب ــان طبق ــی را می جابه جای
ــش  ــا افزای ــرد؛ و ب ــاد ک ــود ایج ــه  رک و رو ب
تلفیــق آن هــا درون اقتصــاد ســرمایه داری 
ــع کار، و  ــام، مناب ــواد خ ــع م ــوان مناب ــه  عن ب
ــده، آن را  ــد ش ــای تولی ــرای کااله ــا ب بازاره

ــط داد. بس
عمــودِی  و  افقــی  بــزرِگ  جایگشــت های 
دورۀ مــدرن، اروپایی هــا را قــادر ســاخت 
ــا را درک  ــون ارزش ه ــتم های گوناگ ــا سیس ت
کننــد و گرامــی دارنــد، و ســرانجام بردبارتــر، 
ــرای  دیگــر روش هــای  و باالخــره پذیراتــر ب
ــدن  ــال، تم ــی چهارصــد س ــوند. ط ــر ش تفک
حالــِت  یــک  از  انشــعاباتش،  و  اروپایــی 
اطمینــان مطلــق، کــه روش هــای خــود را 
روش هایــی خدایــی مــی دانســتند و روش های 
غریــب،  چیزهــای  را؛  مردمــان  دیگــر 
انحرافــات، اشــتباهات یــا بدعت کاری هــا 
ــی  ــاوری مصنوع ــد و در ب ــی کردن ــی م تلق
و ســاخته گی از  ارزش هــا بودنــدـ عبــور 
ــی،  ــِم اروپای ــی امپریالیس ــن قربان ــرد. آخری ک
ــری  ــه »ت ــه ک ــان گون ــود. هم ــا ب ــود اروپ خ
ایــن  را  آن   )Terry Eagleton( ایگلتــون« 
ــن ســخت اســت  ــد: “ای ــی کن ــان م ــه بی گون
ــغول  ــخت مش ــی س ــوید وقت ــد ش ــه متقاع ک
ــه  ــتید ک ــری هس ــۀ دیگ ــردِن جامع ــع ک مطی
ــاوت  ــک روش اساســًا متف ــش را در ی کارهای
امــا ظاهــراً مؤثــر هدایــت می کنــد، روش 
ــا راه ممکــن اســت” )1991:107(.  شــما  تنه

ارزش هــای فــردی حتــا هنــگام ِ حرکت هــای 
ــا  ــِگ خــودی هــر شــخص، حت ــی فرهن درون
ــزل  ــری، متزل ــا دیگ ــدن ب ــل از روبه روش قب

می شــوند.
انسان شناســِی  و  تطبیقــی،  اسطوره شناســِی 
ممکــن  و  پُرکشــش  هرگــز  تطبیقــی، 
نمی شـــد، مگــر آن کــه ارزش  هــای اروپایــی، 
هــم درداخــل، بــا تغییــرات ســریع فرهنگــی؛ 
ــش  ــزل می شــدند. دان و هــم در خــارج، متزل
تطبیقــی اجتمــاع، هیــچ جایگاهــی در جهــان 
چنیــن  در   نــدارد.  فرهنگــی  مطلق هــای 
جهانــی، تنهــا یــک فرهنــگ وجــود دارد 
ــود  ــا آن موج ــق ب ــرای تطاب ــز ب ــچ  چی و هی
نیســت؛ امــا فقــدان فرهنگــی موجــود اســت. 
در  چنیــن جهانــی، هیــچ دلیلــی بــرای تطبیــق، 
و هیــچ ســود آشــکاری در عمــل وجــود 
نــدارد. ایــن اصــول، موطــن اصلــی خــودش 
ــی  ــی فرهنگ ــان مطلق گرای ــی  در می را در  جای
فرهنگــی  نســبیت گرایی  و  هفــده،  قــرن 
اوایــل قــرن بیســتم پیــدا کــرد؛ هنگامــی کــه 
ــاوت در  ــز، و متف ــوان متمای ــا به عن فرهنگ ه

ــدند. ــده ش ــان دی ــتی خودش درس
تطبیقــی  اسطوره شناســی  شــکوفایی  دوران 
ــت، در  ــه یاف ــا 1920 ادام ــدود 1850 ت از ح
ایــن هنــگام هنــوز بــاوری راســخ در برتــرِی 
ــه  ــا ب ــت، ام ــود داش ــی وج ــگ اروپای فرهن
مراتــب توافــق کمتــری دربــارۀ تعریــف 

ــد. ــده می ش ــودش دی ــاص خ ــاوت خ تف
مهمــی  به ویــژه  نقــِش  اســـطوره شناسی 
بــود.  دیگــری  و  خــود  گفتمــان  در 
تصــور می شــد بتوانــد امــکان دسترســی 
ــی  ــد. هنگام ــم بده ــن و فه ــه ذه ــتقیم ب مس
اوج  در  تطبیقــی  اسطوره شناســی  کــه 
خوشــبختی اش، آشــکارا اســطوره ها، باورهــا، 
ــور  ــه  ط ــرد، ب ــه می ک ــا را مقایس و فرهنگ ه
ــان های  ــِی انس ــای ذهن ــز قدرت ه ــی نی ضمن
اقــوام مختلــف را در اصطاحاتــی چــون 
زیرکــی، عقانیــت، ظرفیــت صعــود بــر فــراز 
خرافــات، دیــدِن حقیقــت، دادِن مســیر، و 
ــًا  ــردـ و نهایت ــه می ک ــری، مقایس ــاد رهب ایج
توجیــه برتــرِی اروپایــی در خطــر افتــاد. امــا 
ــی  ــا ناش ــب و تاب ه ــن ت ــتِر ای ــه  بیش اگرچ
ــه  ــًا و چ ــه تلویح ــه چ ــی اولی از تطبیق گرای
تصریحــًا بــا  اقــوام و ارتباطــات ایجــاد شــد، 
ــی  ــتم  های ارزش ــت سیسـ ــی از رقاب ــا ناش ام
ــر  ــر تصوی ــود. اگ ــز ب ــا نی ــود اروپ درون خ
ــا همــۀ تناقضاتــش، اساســًا نقطــۀ  وحشــی، ب
ــد،  ــی ش ــی اروپای ــرای خودتعریف ــه ب مقایس
توســط  متناقضــش،  قطب هــای  گاهــی  
جامعــۀ  دروِن  مخالفــی  ارزش  نظام هــای 
اروپایــی جانشــین می شـــد. جوامــع وحشــی 
ــر  ــا ب ــد، بن ــدن بودن ــیار متم ــب بس ــه اغل ک
نــو شــکل  از  اروپایــی،  تصویــر جامعــۀ 

ــد.  ــی گرفتنـ تازه ی

برخی 
شرایط 

اجتماعی
در پیشینة 

زایش
اسطوره  
شناسِی 
تطبیقی

هنگامی كه اسطوره شناسی تطبیقی در اوج خوشبختی اش، آشکارا اسطوره ها، 
باورها، و فرهنگ ها را مقايسه می كرد، به  طور ضمنی نیز قدرت های ذهنِی 
ظرفیت  عقالنیت،  زيركی،  چون  اصطالحاتی  در  را  مختلف  اقوام  انسان های 
صعود بر فراز خرافات، ديدِن حقیقت، دادِن مسیر، و ايجاد رهبری، مقايسه 
اما اگرچه  بیشتِر اين  توجیه برترِی اروپايی در خطر افتاد.  نهايتاً  می كردـ و 
با  اقوام و  تب و تاب ها ناشی از تطبیق گرايی اولیه چه تلويحاً و چه تصريحاً 
ارتباطات ايجاد شد، اما ناشی از رقابت سیسـتم  های ارزشی درون خود اروپا 

نیز بود
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 وجود داشتن انواع جدیدی هم چون تراژدیـ  کمدی که از تلفیق تراژدی و کمدی 

در ادبیات غرب درست شده، نشان دهندۀ درستی سخن رنه ولک و استین وارن 

است. از این قالب جدید تراژدی ـ کمدی در کتاب فن شعر ارسطو هیچ سخنی به 

میان نیامده است. در ادبیات فارسی نیز موالنا با تلفیق غزل و مثنوی، قالب غزل ـ 

مثنوی را ساخته است که بدیع نویسان سنتی از آن سخن نگفته اند
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یک بحث مهم در مقولۀ انواع ادبی این است که آیا 
انواع مختلف ادبی در طول تاریخ ثابت می مانند یا 
همان طور که نظر بیشتر ادبای مباحث جدید ادبی 
جدید  شاهکارهای  ظهور  از  پس  معیارها  است، 
تغییر  دست خوش  مختلف  دوران های  در  ادبی، 

می شوند؟ 
بوالو ادیب شهیر فرانسوی قرن هفدهم، در کتاب فن 
شعر خود که همان پایه و اساس مکتب کاسیسم 
است می گوید: »انواع ادبی ثابت اند و هیچ گاه تغییر 
»مطالعۀ  می گوید:  گوته  عوض  در  اما  نمی کنند.« 
اشکال همان مطالعۀ تغییر شکل هاست«. از طرفی 
معروف  کتاب  در  وارن  استین  و  ولک  رنه  دیگر 
می کنند  جمع بندی  این گونه  ادبیات،  نظریۀ  خود، 
ادبی،  انواع  قدیم  شدۀ  مطرح  تیوری های  در  که 
در  که  صورتی  در  هستند.  مجزا  هم  از  نوع ها 
نویسنده  برای  نسخه یی  هیچ  جدید،  تیوری های 
تجویز نمی شود و حتا اعتقاد بر این است که انواع 
بتوانند با هم درآمیزند و انواع جدیدی را به وجود 

آورند. 
ـ  تراژدی  چون  هم  جدیدی  انواع  داشتن  وجود 
ادبیات  در  کمدی  و  تراژدی  تلفیق  از  که  کمدی 
سخن  درستی  دهندۀ  نشان  شده،  درست  غرب 
رنه ولک و استین وارن است. از این قالب جدید 
هیچ  ارسطو  فن شعر  کتاب  در  ـ کمدی  تراژدی 
سخنی به میان نیامده است. در ادبیات فارسی نیز 
موالنا با تلفیق غزل و مثنوی، قالب غزل ـ مثنوی 
را ساخته است که بدیع نویسان سنتی از آن سخن 

نگفته اند.
و اما در این بخش، هدف نگارنده ارایۀ چند گونه 
است.  معروف  غیر  و  ابتکاری  قالب های  این  از 
سنت شکنی  نوع  یک  قالب ها  این  در  گفتن  شعر 
این سنت شکنی ها  از  نمونه  ادامه، چند  در  است. 

در شعر فارسی ارایه خواهد شد. 

تمام مطلع:
تمام مطلع شعری ست که جمیع مصاریع آن، چه 
زوج چه فرد، با هم قافیه داشته باشند. به عبارتی 
دیگر همۀ ابیاِت آن مصرع باشند. قدیم ترین نمونۀ 

تمام مطلع شعری ست از رودکی با مطلع زیر:
ببار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی                        

و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی
از غزوانی لوکری )شاعر معاصر نوح بن منصور 
آمده  لباب االلباب  در  مطلعی  تمام  هم  سامانی( 

است: 
عبیداهلل بن احمد وزیر شاه سامانی

همی تابد شعاع دادش آن پر نور پیشانی
به صورت آدمی آمد به معنی نور روحانی

خدایا چشم بد خواهم کز آن صورت بگردانی
بخارا خوشتر از لوکر، خداوندا همی دانی

 ولیکن ٌکرد نشکیبید از دوغ بیابانی
فرخی، منوچهری، سنایی، موالنا و سعدی اشعار 
بدیعی به شیوۀ تمام مطلع سروده اند. در زیر شعر 
صورت  به  که  بدایع  کتاب  در  سعدی  از  زیبایی 

تمام مطلع سروده شده را برای نمونه آورده ایم.
گر برود به هر قدم، در ره دیدنت سری

من نه حریف رفتنم، از در تو به هر دری
تا نکند وفای تو، در دل من تغیّری

چشم نمی کنم به خود، تا چه رسد به دیگری

  خود نبَُود وگر بَُود، تا به قیامت آزری
 بت نُکند به نکویی، چون تو بدیع پیکری

 سرو روان ندیده ام، جز تو به هیچ کشوری
 هم نشنیده ام که زاد از پدری و مادری

 گر به کنار آسمان، چون تو برآید اختری
روی بپوشد آفتاب از نظرش به معجری

حاجت گوش و گردنت، نیست به زّر و زیوری
یا به خضاب و سرمه یی، یا به عبیر و عنبری

بسته ام از جهانیان بر دل تنگ من دری
تا نکنم به هیچ کس، گوشۀ چشم و خاطری

گرچه تو مهتری و من از همه خلق کهتری
 شاید اگر نظر کند، محتشمی به چاکری

باک مدار سعدیا، گر به فدا رود سری
هرکه به ُمعظمی رسد، تَرک دهد محقری

 
مثنوی ـ غزل: 

شعر از نظر قافیه مثنوی است، یعنی هر بیت قافیۀ 
جداگانه دارد اما کل مصراع ها را ردیف مشترک 
به هم پیوسته و به شعر شکل غزلی داده است؛ این 
به  اشعار موالنا دیده می شود.  قالب بندی در  نوع 

نمونۀ زیر توجه کنید:
 ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما

 ای در شکسته جام ما، ای بر دریده دام ما
ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما
جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما

 ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما

 ای یار ما، عیار ما، دام دل خّمار ما
 پا وامکش از کار ما، بِستان سر و دستار ما

در گل بمانده پای دل، جان می دهم چه جای دل
وز آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای دل

ترجیع ـ غزل یا مسمط ـ ترجیع:
بیت  هر  پایان  در  و  دارند  درونی  قافیۀ  ابیات 
نمی توان  که  تکرار می شود  نسبتًا طوالنی  عبارتی 
آن را ردیف خواند، زیرا قبل از آن قافیه نیست. 
از طرفی هم این اشعار ترجیع بند نیستند، زیرا در 
ترجیع بند، بیتی باید تکرار شود. نمونۀ این اشعار 

در دیوان موالنا زیاد است:
بی همه گان به سر شود           بی تو به سر نمی 

شود
داغ تو دارد این دلم
جای دگر نمی شود

خمر من و خمار من             باغ من و بهار من
خواب من و قرار من
بی تو به سر نمی شود

گاه سوی وفا روی              گاه سوی جفا روی
آن منی کجا روی؟

بی تو به سر نمی شود
بی تو اگر به سر شدی        زیر جهان زبر شدی

باغ ارم سقر شدی
بی تو به سر نمی شود

خواب مرا ببسته ای               نقش مرا بشسته ای
وز همه ام گسسته ای

بی تو به سر نمی شود
بی تو نه زنده گی خوشم          بی تو نه مرده گی 

خوشم
سر زغم تو چون کشم
بی تو به سر نمی شود

رباعی سه بیتی:
از  بعضی  اشعار  در  اما  است.  بیتی  دو  رباعی 
به  رباعی  همدانی  عین القضات  شاعران خصوصًا 
این  البته  است.  شده  دیده  نیز  بیتی  سه  صورت 
مطلع  تمام  دارد،  که  خصوصیاتی  از  رباعی  نوع 

بودن است.
کس را ز نهان دل خبر نتوان کرد

ز احوال دل خویش حذر نتوان کرد
 کس عالم شرع را زبر نتوان کرد
انسانی را ز خود به در نتوان کرد
محجوبان را بدین نظر نتوان کرد

با خویش به کوی او گذر نتوان کرد

بخش ادبیات تبیان
منبع: کتاب انواع ادبی دکتر سیروس شمیسا
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◄ابوبکر صديق
جرگـه  ریشـه در عـرف یـک قوم خـاص افغانسـتان 
تأمیـن  و  عدالـت  تأمیـن  منبـع  را  آن  کـه  دارد 

می داننـد. حقوق شـان 
برخـی از اسـتادان دانشـگاه و فعـاالن جامعـه مدنـی 
افغانسـتان در واکنـش بـه سـخنان رییـس جمهور که 
افغانسـتان سـر زمیـن جرگه ها اسـت و جرگـه  باعث 
ثبـات در کشـور می شـود در حالـی که قانون انسـان 
مجـرم را بـه بنـد می کشـد، بـا انتقـاد می گوینـد کـه 
ایـن گفته هـای رییـس جمهـور بـه یـک طنـز تلـخ 
سیاسـی می مانـد تـا دیـدگاه سیاسـی یی کـه بـرای 

همـه قابـل قبول باشـد.
شـها فریـد اسـتاد حقـوق در دانشـگاه کابل بـه این 
بـاور اسـت، جرگـه  جایـگاه سـنتی و عرفـی دارد که 

مربـوط یـک قـوم خاص می شـود.
بانـو فریـد در مصاحبه بـا روزنامۀ مانـدگار می  گوید: 
در افغانسـتان قـوم پشـتون جرگـه را منبـع حق طلبی 
و عدالـت می داننـد و جرگـه عـرف نشـأت  گرفته از 
ملیـت پشـتون اسـت. هـرگاه فیصله یـی در جرگـه 
صـورت بگیـرد، اگـر عدالـت تأمیـن شـود یـا نـه 

شـخصی نمی توانـد در برابـر آن ایسـتاد شـود.
ایـن اسـتاد حقـوق بـه ایـن بـاور اسـت کـه گاهـی 
سیاسـت  در  جرگه هـا  ماننـد  سـنتی  عرف هـای 

اسـت.  شـده  وارد  مـا  خارجـی 
بانـو فریـد کـه خـود را منتقـد جرگـه  در افغانسـتان 
می دانـد، تصریـح می کند که قانون به شـکل یکسـان 
بـاالی همـه تطبیـق می شـود، درحالـی کـه جرگـه 
خصوصیـت مردم پشـتون برای تأمیـن عدالت و حق 
طلبـی اسـت. ایـن یـک سـنت اجتماعی اسـت که به 
دیگـر اقـوام سـاکن افغانسـتان قابل قبول نمی باشـد. 
بـه گفتـۀ او، در قانـون اساسـی تنها لویـه جرگه ذکر 
شـده که ترکیب آن مشـخص اسـت. دیگـر جرگه ها 

ندراد.  قانونـی  مبنای 
بـه گفتـۀ ایـن اسـتاد حقـوق، در زمان هـای متمـادی 
جرگه  هـا مشـکات را بـرای مـردم خلـق کرده انـد و 
از لحاظ آسـیب شناسـی بیشـترینه آسـیب آن متوجه 
بانـوان بـوده اسـت. چـون بانـوان همـواره از فیصلۀ  
جرگه ها در مورد خودشـان دور نگهداشـته شـده اند.
بانـو فریـد بیـان کـرد کـه قانـون افغانسـتان متأثـر از 
نظـام عرفی کشـور اسـت و دوبار اسـتفاده کـردن از 

یـک منبـع باعـث تضعیـف آن می شـود.
او خاطـر نشـان کـرد کـه قانـون منفعـت اجتماعـی 

افـراد را  در نظـر می گیـرد، در حالـی کـه جرگـه 
عـرف یـک قـوم خـاص اسـت.در جرگه هـا دختران 
بـه بـد داده شـده اند؛ اما به اسـاس قانـون هیچ پدری 

نمی توانـد دختـر خـود را بـه بـد دهـد.
هم چنـان، نعیـم نظـری فعـال مدنی می گوید:سـخنان 
آموزشـی  پارلمـان  گشـایش  در  جمهـور  رییـس 
جوانـان کـه جرگـه  را باعث ثبـات در کشـور خواند، 
نگرانـی  نهادهـای جامعـه مدنـی را برانگیخته اسـت. 
او گفـت: نهادهـای بین المللـی و مدنی در افغانسـتان 
قانـون  حاکمیـت  نبـود  از  ناشـی  را  نابسـامانی ها 
می داننـد؛ امـا رییس جمهـور در یک نهـاد قانون گذار 
جرگه هـا و روش هـای فرسـوده  را  نسـبت بـه قانون 

ترجیـح می دهـد. 
آقـای نظری بـاورد دارد که برداشـت رییـس جمهور 
غنـی از قانـون و جرگـه  سـنتی اسـت و می خواهـد 
روش هـای فرسـوده و پیـش پـا افتـاده را نسـبت بـه 
دیده گاه هـای مـدرن و دموکراتیـک ترجیـح دهـد. او 
ایـن طـرز دید آقای احمـدزی را نگران کننـده خواند. 
رییـس  گفته هـای  ایـن  نظـری،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
جمهـور بـه طنـز تلـخ سیاسـی می مانـد تـا دیـدگاه 

باشـد. همـه  قبـول  قابـل  سیاسـی یی که 
ایـن فعـال مدنـی تصریـح کـرد: در جرگـه   بـه رغـم 
این کـه عدالـت در نظـر گرفتـه نمی شـود، می توانـد 
پراکنده گـی را در اجتمـاع به وجودآورد و شـهروندان 
نمی توانـد برداشـت روشـن از جرگـه داشـته باشـند 
کـه اگـر مرتکـب جرمـی شـوند چـه برخـوردی در 

برابـر آنـان صـورت خواهـد گرفت.
بـه باور آقـای نظری، در جرگه امـکان دارد که برخی 
از مجرمـان مـورد عفو قـرار گیرنـد و برخی مجازات 
و مجبـور بـه پرداخـت غرامـت شـوند. جرگه هـا در 
برابـر یک جـرم تصامیم متضـاد می گیرند. بنـاً جرگه  

بـه عنوان نهاد فرسـودۀ سـنتی نمی تواند جـای قانون 
را پُـر کنـد، درحالـی که به اسـاس قانون شـهروندان 
انجـام  را  خـود  و شـخصی  اجتماعـی  سـتد  و  داد 

می دهنـد.
آقـای نظری خاطر نشـان کرد: ابـراز چنین موضوعی 
از طـرف رییـس جمهـور یک بـار دیگر افغانسـتان را 
انارشـیزم  بـه طـرف بدبختی هـا سـقوق می دهـد و 

اجتماعـی را به وجـود مـی آورد.
بـه بـاور این فعـال مدنی، جرگـه  به عنـوان پدیده یی 
قابـل پذیـرش اسـت کـه نظـام و حاکمیـت قانون و 
سـاختار نهادهـای عدلـی و قضایـی وجـود نداشـته 
باشـد. در افغانسـتان نهادهـای قانـون گـذار وجـود 

دارد و نیـاز بـه جرگـه  نیسـت. 
از سـویی هـم، ثریـا صبح رنگ، کمیشـنر کمیسـیون 
حقـوق بشـر می گویـد: در افغانسـتان دو نـوع جرگه 
وجـود دارد: جرگه هایی کـه در قانـون اساسـی از آن 
ذکـر شـده و جرگه هایـی کـه در برخـی مـوارد دایـر 
مرتکـب  را  بشـر  حقـوق  نقـض  بیشـتر  می شـودو 

می شـوند.
بانـو صبح رنگ افـزود: قانون به خاطـر نظم اجتماعی 
و مراعـت کـردن حقـوق شـهروندان در جامعه ایجاد 
می شـود، بناً هیـچ قاعده یـی نمی تواند جایـگاه قانون 
را در اجتمـاع بگیـرد، تمام نهادها مشـروعیت خود را 
از قانـون می گیرنـد، در حالـی که آنچـه خاف قانون 

اسـت جامعـه را به بربادی می کشـاند.
و  اسـت  عنعنـوی  کشـور  افغانسـتان  او،  گفتـۀ  بـه 
جرگه هـا جایـگاه خـود را در ایـن کشـور داشـته اند. 
همچنـان، مدیریـت ایـن جرگه هـا نیز مهم اسـت که 

اداره می شـوند. از طـرف کی هـا 

اگر منافع قومی بر منافع ملی ترجیح 
کشور  در  خون  جوی  شود،  داده 

جاری خواهد شد.
وزیر  بلخی  عالمی  حسین  سید 
مهاجران و عودت کننده گان که در 
سالروز  اسد   28 از  تجلیل  محفل 
استرداد و استقال افغانستان در کابل 
مطلب  این  بیان  با  می کرد،  صحبت 
گفت: »تضاد منافع اقوام سال ها ما را 
جنگانده و سال های دیگر هم جوی 
خواهد  جاری  کشور  در  را  خون 

کرد«.
شخصیت  به  اشاره  با  بلخی  آقای 
افزود، وحدت  اهلل خان  امان  غازی 
ملی یگانه راه حل چالش های کنونی 

در کشور است و باید منافع ملی به معنی واقعی کلمه 
در کشور تعریف و تمثیل شود.

به گفته وی، افرادی هستند که با طرح منافع ملی، در 
و  کرده  را جست وجو  قومی  منافع  بحث  این  درون 
ترجیح می  دهند که به هیچ صورت به صاح کشور 

نیست.
تأکید  نیز  داخله  امور  سابق  وزیر  علومی  نورالحق 
را  ملی  حاکمیت  باید  افغانستان  دولت  که  ورزید 
تقویت کرده و بنیادگرایی را ریشه کن سازد؛ زیرا این 

وطن بدون وحدت ملی با زورگویی آباد نمی شود.
به  نباید  ملی  »حکومت وحدت  گفت:  علومی  آقای 

سوی نفاق ملی در حرکت شود و این گونه پایه هایش 
به لرزده در آید؛ سروصداهایی که در این چند روز 
ساالری  مردم  نیست؛  کشور  نفع  به  است  شده  بلند 

نباید به زورساالری مبدل گردد«.
او با انتقاد از رهبران حکومت وحدت ملی مبنی بر 
این که هیچ زمینه یی را برای فقر زدای و ایجاد انجام 
داده  وعده  اصاحات  کرد،  نشان  است، خاطر  نداده 
از  کشور  انتخاباتی  و  اقتصادی  بخش های  در  شده 

امروز به فردا واگذار می شود.
می خواهند  اگر  کنونی  رهبران  کرد،  تصریح  علومی 
صادقانه به مردم افغانستان خدمت کنند باید وحدت 
تقویت نموده و فاصله های قومی، مذهبی و  ملی را 

این  غیر  در  ببرند  بین  از  را  سمتی 
عمق  را  کشور  که  آنانی  صورت، 
است  قرداده  خود  استراتیژیک 
افغانستان  در  که  خواهند  نمی  هرگز 

حاکمیت ملی تمثیل شود.
از سویی هم، محبوبه سراج برادر زاده 
غازی امان اهلل خان نیز گفت: »ما همه 
مردم افغانستان باید دست یکدیگر را 
بگیریم و بدون تفکیک قوم و مذهب 
کشور را نجات دهیم؛ وگرنه استعمار 
عسکری  ابزار  نوکران  را  ما   21 قرن 

خود می سازند«.
خانم سراج افزود، مردم افغانستان تا 
از داشته های خود استفاده ای  هنوز 
نکرده اند و باید برای حفظ استقال 
کشور از داشته های خود استفاده کنیم و این کار بدون 

وحدت عملی نیست.
تاکید بر وحدت ملی مردم افغانستان در حالی صورت 
می گیرد که اخیرا تنش ها میان ارگ و قصر سپیدار بر 
سر قدرت سیاسی اوج گرفته است و نگرانی هایی را 

به وجود آورده است.
مردم افغانستان می گویند که رهبران حکومت وحدت 
و  امنیتی  بحران  از  را  کشور  که  این  جای  به  ملی 
اقتصادی بیرون کنند، خود در اختافات سیاسی غرق 

هستند و ملت را فراموش کرده اند.
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منابع می گویند که رییس جمهوری و رییس اجرایی امروز 
چهارشنبه باهم دیدار و گفت وگو می کنند.

هفته  یک  از  بیشتر  عبداهلل  عبداهلل  و  احمدزی  اشرف غنی 
ندیده اند.  را  یک دیگر  دولتی  نشست های  در  که  است 
همچنان این دو رهبر طی سه ماه گذشته نشست دوجانبه 

نداشته اند.
عبداهلل گفته که در این نشست همۀ موضوعات را به گونۀ 

صریح با آقای غنی مطرح خواهد کرد. 
رییس جمهوری و رییس اجرایی در دو سال گذشته باهم 
اما این اختافات زمانی رسانه یی شد که  اختاف داشتند. 
از  به شدت  از جوانان  با شماری  دیدار  عبداهلل عبداهلل در 

آقای غنی انتقاد کرد. 
ندارد،  بحث  حوصلۀ  که  کسی  که  گفت  عبداهلل  عبداهلل 
لیاقت ریاست را هم ندارد. او همچنان اشرف غنی را مانع 
اصاحات دانست و گفت که اگر یک چشم کسی بگرید 
و چشم دیگرش بخندد، اصاحات انتخاباتی خواهد آمد. 

سیاسی خویش  متحدان  با  بعدی  روزهای  در  همچنان  او 
روش  دیگر  که  گفت  عبداهلل  کرد.  برگزار  را  نشست هایی 
ظاهر  نو  چهرۀ  با  و  می کند  عوض  را  گذشت  و  انعطاف 

خواهد شد. 

برخـی از مسـؤوالن نهادهـای ناظـر انتخاباتی می گوینـد، در تهیۀ 
پیش نویـس اصاح شـدۀ قانـون انتخابـات با آنان مشـوره نشـده 

است.
در خبرنامه یی که روز دوشـنبه از سـوی ارگ ریاسـت جمهوری 
نشـر شـد آمـده اسـت کـه هیـأت رهبـری حکومـت پیش نویس 
اصاح شـدۀ قانـون انتخابـات را نهایـی کـرده و بـه زودی بـه 

منظـور تصویـب بـه کابینـه خواهد فرسـتاد. 
رهبـری  بـه  حکومـت  تقنینـی  کمیتـۀ  خبرنامـه،  ایـن  برپایـۀ 
محمدسـرور دانش، معـاون دوم رییس جمهـور، متن پیش نویس 
اصاح شـدۀ قانـون انتخابـات را در رایزنـی بـا اعضـای جامعـۀ 
مدنـی و احزاب سیاسـی، و بـا توجه به دیدگاه های سـازمان های 

متخصـص جهانـی تدویـن کرده اسـت.
شـفاف  انتخابـات  بنیـاد  رییـس  ایـوب زاده،  محمدنعیـم  امـا 
افغانسـتان )تیفـا( می گویـد که ریاسـت جمهوری بدون مشـوره 
اصاح شـدۀ  پیش نویـس  انتخاباتـی  نظارت کننـدۀ  نهادهـای  بـا 

قانـون انتخابـات را تهیـه کـرده اسـت. 
قانـون  اصاح شـدۀ  پیش نویـس  در  تیفـا،  رییـس  گفتـۀ  بـه 
انتخابـات، کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایت های انتخاباتـی لغو 
شـده و بجـای آن بـوردی ایجـاد گردیـده اسـت کـه سـه تـن از 
اعضـای این کمیسـیون و دو تـن از دیگر نهادها اعضـای آن اند.
از سـوی دیگـر، جان داد سـپین غر، رییس شـبکۀ نهادهای جامعۀ 
مدنی افغانسـتان بـرای انتخابات )اکسـین( می گویـد، پیش نویس 
اصاح شـدۀ قانون انتخابات که از سـوی حکومت سـاخته شـده 
اسـت، اگـر در مطابقـت با طرح کمیسـیون اصاحـات انتخاباتی 
باشـد، می توانـد مشـکات انتخاباتـی را در کشـور حـل کند؛ اما 
اگـر ایـن پیش نویـس از دیدگاه حکومت سـاخته شـده باشـد، با 

اعتـراض  نهادهـای انتخاباتی همراه خواهد شـد.
بـا این حـال، شاه حسـین مرتضـوی، معاون سـخنگوی ریاسـت 
جمهـوری بـه سـام وطندار می  گویـد، پیش نویـس اصاح شـدۀ 
قانـون انتخابـات آماده اسـت و بـرای تصویب به کابینه فرسـتاده 
می شـود. آقـای مرتضـوی می گویـد، ریاسـت جمهـوری متعهـد 
بـه عملی کـردن مـواد تفاهم نامـۀ سیاسـی حکومت وحـدت ملی 

است.
اصـاح سیسـتم انتخاباتـی یکـی از ماده هـای مهـم توافق نامـۀ 
سیاسـی امضاشـده میـان غنـی و عبـداهلل اسـت؛ امـا بـا گذشـت 
بیـش از یک ونیـم سـال از عمـر سیاسـی حکومت وحـدت ملی، 

ایـن مـورد مهـم هنـوز هـم در هاله یـی از ابهـام قـرار دارد.

نگرانی نهادهای جامعه مدنی از اظهارات قانون ستیزانة رییس جمهور:

جرگه ها عملکردی غیردموکراتیک داشته است
دیدار دو رهبِر 

متخاصم

انتقاد نهادهای ناظر انتخاباتی

 از تهیة پیش نویس قانون انتخابات

سید حسین عالمی بلخی:

ACKUتضادهای قومی، جوی خون را در کشور جاری خواهد ساخت
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ورزش

ســازمان ملــل اعــام کــرد کــه دو میلیــون تــن در شــهر حلــب و حومــه آن 
بــه کمک هــای بشردوســتانه نیــاز دارنــد.

ــل گفــت: ســازمان  ــرُکل ســازمان مل ــاون ســخنگوی دبی فرحــان حــق، مع
ــه آن  ــب و حوم ــن در حل ــون ت ــار دو میلی ــاع فاجعه ب ــران اوض ــل نگ مل

ــد. ــتانه دارن ــای بشردوس ــه کمک ه ــاز ب ــه نی ــت ک اس
ــرق آن  ــژه در ش ــهر به وی ــن ش ــانی در ای ــاع انس ــزود: اوض ــق اف ــای ح آق
فاجعه بــار اســت؛ چــرا کــه بیــن 250 هــزار تــا 270 هــزار تــن از ســاکنان 
بعــد از بسته شــدن جــادۀ کاســتیلو کــه تنهــا مســیر منتهــی بــه ایــن منطقــه 

ــده اند. ــره ش ــود، محاص ب
ــز کــه نیروهــای دولتــی  فرحــان حــق گفــت: شــرایط در غــرب حلــب نی
ســوریه کنتــرل آن را در دســت دارنــد و حــدود 1.2 میلیــون تــن در آن جــا 

ــًا بهتــر از شــرق آن نیســت. ســاکن هســتند؛ تقریب
ــی  ــز در بیانیه ی ــرخ نی ــب س ــی صلی ــۀ بین الملل ــس کمیت ــورر، رئی ــر م پیت
ــب در شــمال ســوریه  ــه شــهر حل ــای شــدیدی ک ــرد: درگیری ه اعــام ک
ــه  ــت ک ــی اس ــن درگیری های ــی از بدتری ــون یک ــت، هم اکن ــاهد آن اس ش

ــد. ــاهد آن بوده ان ــد ش ــر جدی ــول عص ــهرها در ط ش
او از فاجعۀ هولناک انسانی در این شهر ابراز تأسف کرد.

مــورر گفــت: هیچ کــس در حلــب در امــان نیســت. هیــچ مــکان امنــی در 
ــتان ها،  ــه دارد. بیمارس ــان ادام ــاران هم چن ــدارد. بمب ــود ن ــهر وج ــن ش ای
خانه هــا و مــدارس هــدف قــرار می گیرنــد. مــردم در تــرس و نگرانــی بــه 
ــنگینی  ــکات س ــج و مش ــتند و رن ــوک زده هس ــودکان ش ــد، ک ــر می برن س
در  جنگ هــا  ویران گرتریــن  از  یکــی  جنــگ  ایــن  بی شــک  دارنــد. 

ــوده اســت. شــهرهای ایــن عصــر ب
ــای  ــا در هفته ه ــد درگیری ه ــت: رون ــده اس ــرخ آم ــب س ــۀ صلی در بیانی
ــه  ــور ب ــن را مجب ــزار ت ــا ه ــن مســأله ده ه ــش داشــته و همی گذشــته افزای
ــزار  ــا ه ــن ده ه ــرده اســت. هم چنی ــا پناهگاه های شــان ک ــازل ی ــوچ از من ک

ــد. ــت نکرده ان ــچ کمکــی دریاف ــهر هی ــن ش ــن در ای ت
در ایــن بیانیــه تأکیــد شــده اســت: زیرســاخت ها در حلــب به طــور کامــل 
نابــود شــده و ســاکنان آن آب و بــرق ندارنــد. ایــن مســأله شــهروندان را بــه 
پیامدهــای ناشــی از اســتفادۀ آب آلــوده تهدیــد می کنــد. نهادهــای انســانی 
مثــل صلیــب ســرخ و هــال احمــر ســوریه بــا کامیــون  بــه ســاکنان حلــب 

آب می رســانند.
مــورر گفــت: آمــار قربانیــان جنــگ حلــب بســیار باالســت و مــا از تمامــی 
طرف هــا می خواهیــم حمــات بی هــدف و جنــگ را متوقــف کننــد. 
طرف هــای درگیــر بایــد بــه قوانیــن و اصــول جنــگ احتــرام بگذارنــد تــا 

ــوند. ــان ش ــداد بیشــتری از غیرنظامی ــدن تع ــع از کشته ش مان
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: نبــود آب و بــرق زنده گــی حــدود دو میلیــون 

ــد. ــد می کن ــن را در حلــب تهدی ت
حلــب ایــن روزهــا صحنــۀ درگیری هــای شــدید میــان شورشــیان 
و نیروهــای دولتــی ســوریه اســت و هنــوز هیچ کــدام از دو طــرف 

نتوانســته اند جنــگ را در ایــن شــهر نهایــی کننــد.

رییس جمهــوری امریــکا بــا بیــان این کــه از صحبــت دربــارۀ دونالــد 
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــا خواس ــت، از دموکرات ه ــده اس ــته ش ــپ خس ترام
ــد. ــاد نکنن ــد اعتم ــش  از ح ــرو بی ــات پیش ــود در انتخاب ــای خ پیش بینی ه
بــاراک اوبامــا، رییس جمهــور امریــکا کــه بــرای تعطیــات دو هفته یــی در 
جزیره یــی در ایالــت ماساچوســت اســت، تعطیــات خــود را بــرای مــدت 
کوتاهــی جهــت جمــع آوری حمایــت مالــی بــرای هیــاری کلینتــون، نامــزد 
دموکرات هــا در انتخابــات ریاســت جمهــوری کــه قــرار اســت در نوامبــر 

2016 برگــزار شــود، قطــع کــرد.
نامــزد  ترامــپ،  دونالــد  از  کلینتــون جلوتــر  نظرســنجی ها  براســاس 
ــرار  ــکا ق ــوری امری ــت جمه ــی ریاس ــات آت ــان در انتخاب جمهوری خواه
ــن یــک  ــارۀ والدی ــرش درب ــل اظهــارات اخی ــه دلی ــگاه ترامــپ ب دارد. جای
ــوان  ــه عن ــا ب ــی و اعــام اوبام ســرباز مســلمان پاکســتانی االصــل امریکای

ــت. ــه اس ــزول یافت ــش، ن ــذار داع بنیان گ
چنــد روز قبــل، دونالــد ترامــپ در جریــان ســخنرانی در دانشــگاه 
یانگس تــاون در ایالــت اوهایــو گفتــه بــود: ظهــور داعــش نتیجــۀ مســتقیم 

ــت. ــون اس ــا و کلینت ــی اوبام ــات سیاس تصمیم
ــا آخریــن  ــاور اســت کــه ت ــر ایــن ب ــا این حــال، رییس جمهــور امریــکا ب ب

لحظــه تــا هشــتم نوامبر)زمــان برگــزاری انتخابــات( بایــد تــاش کــرد.
او گفــت: تــا یــک روز مانــده به زمــان برگــزاری انتخابــات بایــد از دویــدن 

نــه ایســتیم. در غیــر ایــن صــورت، اشــتباه بســیار بزرگــی کرده ایــم.
او ادامــه داد: مــا بایــد تــاش خــود را انجــام دهیــم تــا کلینتــون در انتخابات 
ــم،  ــاش نکنی ــاره ت ــن ب ــر در ای ــود، اگ ــروز ش ــور پی ــوان رییس جمه به عن

ــات بازنــده باشــد. ایــن احتمــال به وجــود می آیــد کــه او در انتخاب
ــرای ورود  ــه ترامــپ، او را فاقــد صاحیــت ب ــا اشــاره ب اوبامــا در ادامــه ب

بــه کاخ ســفید اعــام کــرد.
ــم.  ــت کن ــون صحب ــب کلینت ــارۀ رقی ــم درب ــن نمی خواه ــزود: م ــا اف اوبام
هربــار کــه او حــرف می زنــد، شــرایط را علیــه کاندیداتــوری اش در 

انتخابــات تغییــر می دهــد.

ــگ  ــز رنکین ــدال برن ــتانی م ــوان افغانس ــی، ج ــر نورزه ی ــد می محم
ــرد. ــب ک ــارد را کس ــابقات بیلی ــران در مس ــوری ای کش

ــر 21 ســال   ــگ کشــوری اســنوکر زی ــن دوره مســابقات رنکین دومی
ایــران از شــانزدهم مرداد/اســد بــه میزبانــی اســتان آذربایجــان غربــی 

برگــزار شــد.
ــا  ــه ب ــه افغانســتان ک ــی تبع ــر نورزه ی ــد می ــا، محم ــن رقابت ه در ای
حمایــت ادارۀ ُکل امــور اتبــاع و و مهاجریــن خارجــی در قالــب تیــم 
ــن  ــود، توانســت در اولی ــا حاضــر شــده ب ــن رقابت ه ــن در ای قزوی

حضــور در مســابقات ملــی عنــوان مقــام ســوم را کســب کنــد.
ــر  ــن از سراس ــور 78 بازیک ــر ش ــور پُ ــا حض ــه ب ــا ک ــن رقابت ه ای
ــه مناســبت   ــی ب ــأت اســتان آذربایجــان غرب ــی هی ــه میزبان کشــور ب

ــزار شــد. ــام رضــا)ع( برگ ــاد ام می
پایــگاه اطاع رســانی ادارۀ اتبــاع و امــور اســتانداری قزویــن نوشــته 
ــا  ــان و تنه ــر رقیب ــه ب ــا غلب اســت، بازیکــن افغانســتانی توانســت ب
ــز مســابقات  ــه مــدل برن ــه قهرمــان رقابت هــا ب ــا یــک شکســت ب ب
ــن  ــاق ای ــن اخ ــوان بازیک ــه عن ــر آن، ب ــاوه ب ــد و ع ــت یاب دس

ــود. ــناخته ش ــز ش ــا نی رقابت ه
او پــس از کســب ایــن عنــوان، در دیــدار بــا »بهمــن عشــایری« مدیــر 
ــن  ــن ضم ــتانداری قزوی ــی اس ــن خارج ــاع و مهاجری ــور اتب ُکل ام
ــا  ــطح رقابت ه ــان س ــه بی ــه ادارۀ ُکل ب ــات مجموع ــر از زحم تقدی

پرداخــت.
ــتانداری  ــی اس ــن خارج ــاع و مهاجری ــور اتب ــر ُکل ام ــان مدی در پای
ــه  ــی« ب ــر نورزه ی ــد می ــای »محم ــد از تاش ه ــن ضمــن تمجی قزوی

او جوایــزی اهــدا کــرد.

ــب  ــس ش ــر انگلی ــگ برت ــت لی ــۀ نخس ــای هفت ــۀ بازی ه در ادام
ــی  ــان چلس ــه آبی پوش ــد ک ــری ش ــدار پیگی ــک دی ــا ی ــته ب گذش
ــان  ــم شهری ش ــم ه ــر تی ــتهام دیگ ــد وس ــر 1 از س ــتند 2 ب توانس

ــد. بگذرن
ــدن برگــزار شــد کــه  ــرج لن ــدار در ورزشــگاه اســتمفورد ب ــن دی ای
ــدار  ــن دی ــدۀ ای ــازی برن ــان ب ــق پای ــم چلســی توانســت در دقای تی

شــود.
بازیکنان دو تیم در نیمۀ اول به نتیجۀ بدون ُگل رضایت دادند.

ــا  ــت ب ــرد و توانس ــاز ک ــر آغ ــازی را بهت ــه دوم، ب ــی در نیم چلس
ــود. ــدان ش ــدۀ می ــتا برن ــو کاس ــازارد و دیگ ــای ادن ه ُگل ه

خطــای بازیکنــان وســتهام باعــث شــد تــا چلســی ُگل نخســت اش را 
از نقطــۀ پنالتــی وارد دروازۀ آدریــان کنــد.

بازیکنــان وســتهام پــس از دریافــت ُگل، بــازی را هجومی تــر کردنــد 
ــز  ــز کالین ــط جیم ــۀ 77  توس ــورده را در دقیق ــتند ُگل خ و توانس

جبــران کننــد.
ــات  ــتند، حم ــت دادن نداش ــرای از دس ــزی ب ــه چی ــان ک آبی پوش
ــا  ــۀ 89 ب ــیدند و در دقیق ــدت بخش ــتهام ش ــر دروازۀ وس ــود را ب خ
ضربــۀ تماشــایی دیگوکاســتا بــه ُگل دوم شــان دســت یافتنــد و ســه 

ــد. ــدار را کســب کردن ــن دی ــاز شــیرین ای امتی
در ادامــۀ 90 دقیقــه وقت هــای قانونــی بــازی، ُگلــی بــه ثمــر نرســید 

و چلســی ســه امتیــاز خانه گــی را از آن خــود کــرد.

هشدار سازمان ملل
 از فاجعة انسانی در حلب

ُهشـدار اوبـاما 
بـه دمـوکـرات هـا

مدال برنز مسابقات بیلیارد 
بر سینة جوان افغانستانی نشست

پایان هفته نخست لیگ برتر؛ 
چلسی از سد وستهام گذشت

دستگیر روشنیالی

دوښمنې او مخالفت

مخالفت دوښمني نه دی او مخالف دوښمن نه دی.

پــه مخالفــت کــي اول دواړه لــوري تفاهــم او بدلــون تــه 

ــه  ــاور او مذاکــري ل ــو د ب ــه موجــودو اختافون چمتــو وي او دوهــم پ

الري غلبــه وکــړي.

ــيايس  ــه س ــه پ ــړي توگ ــه ځانگ ــگ او پ ــن فرهن ــه واکم ــتان پ د افغانس

فرهنــگ کــي د دوښــمني او مخالفــت د مفهومونــه پــه هکلــه نــه ســم 

ــتعامليږې.  ــای اس ــل ځ ــه خپ ــه پ ــه دا مفهمون ــته دی او ن ــای ش پوه

ــتونزه  ــويش وړ س ــگ د تش ــيايس فرهن ــت او س ــتان د سياس د افغانس

ــوي  ــد ک ــه دود چلن ــمني پ ــم د دوښ ــت رسه ه ــه مخالف ــي ل دادی چ

ــتان د  ــوري او دا د افغانس ــرگه گ ــه س ــمني پ ــه د دوښ ــف ت او مخال

ــوری دی.  ــی ل ــور او رشمونک ــو ت ــخ ي ــيايس تاري س

ــي ددي  ــارص چ ــه عن ــه او هغ ــت” مفهومون ــمني” او “مخالف د “ دوښ

مفهومونــو پــه جوړښــت کــي برخــه اخــيل يوشــان نــه دي. دوښــمني 

چــي دواړه فــردي او ټولنيــز ځانگړتيــاوي لــري پــه کرکــه، کينــه، 

ــارت همــدا  ــل عب ــه ب ــه کــوي. پ تعصــب، انتقــام، توربورگنــي... تکي

عنــارص دي چــي دوښــمني جــوړوي او دوښــمن را منــځ تــه کــوي. پــه 

دوښــمني کــي هــدف لــه منځــه وړل، وژل، ړنگــول، انتقــام اخســتل، 

ــه زور  ــب ل ــه، تعص ــه، کين ــي کرک ــمني ک ــه دوښ ــول....دي. پ خراب

يوځــای عمــل کــوي.

ــه د  ــاف ن ــمني خ ــي د دوښ ــت ک ــه جوړښ ــوم پ ــت د مفه د مخالف

کرکــي، کينــي، انتقــام... عنرصونــه برخــه لــري او نــه يــې هــدف لــه 

ــله د  ــه مس ــي مهم ــت ک ــه مخالف ــول دي. پ ــه وړل، وژل او خراب منځ

خپــل دريــځ پيــاوړي کــول دي او پــه مخالفــت کــي هڅــه داده چــي 

ــوه  ــه ي ــت ترالســه کــړي. پ ــاوړي موقعي هــره خــوا غــواړي ښــه او پي

دموکراتيکــه ټولنــه کــي مخالفــت او مخالفــن پــه تــره بيــا پــه ســیايس 

ډگرکــي يــو رضورت دی او دلتــه ډيــرې ښــي پريکــړي او پرمختــگ د 

ــه  ــون ت ــو او قان ــو گټ ــي عام ــن د ټولن ــيل دي او مخالف ــت پاي مخالف

ــاوی کــوي. درن

ملک ستیز

افغانستان به سوی عراق روان است
ــا فراکســیونیزم از برنامه هــای  زمانی کــه محورگرایــی ی
سیاســی پــا فراتــر می گــذارد، بــه ســکتوریزم یــا 
ــت را  ــۀ  مل ــش خان ــن گرای ــد. ای ــی می گرای ــته بندی های اتنیک دس
ــرد.  ــاوری را می گی ــای ملت ب ــی ج ــازد و قبیله منش ــون می س واژگ
ــر  ــراق ب ــکتوریزم ع ــۀ س ــد. تجرب ــه ش ــراق تجرب ــن روش در ع ای
گرایش هــای مذهبــی اســتوار بــود. ایــن روش جوهــر ملــت واحــدی 
ــل  ــران بین المل ــانید. تحلیل گ ــیب رس ــدت آس ــراق به ش ــام ع را به ن
بــه ایــن باورنــد کــه ســال های زیــادی نیــاز اســت تــا بــه ایــن زخــم 
ــی  ــای قوم ــتان گرایش ه ــود. در افغانس ــته ش ــم گذاش ــن مره خونی
ــران  ــان ماهی گی ــن می ــت. در ای ــده اس ــز ش ــر از همه چی ــر رنگ ت پُ

ــد. ــز آب را گل می کنن ــی نی مذهب
هرچنــد ســلیقه های سیاســی هــردو فراکســیوِن حاکــم در افغانســتان 
ــران  ــان بازی گ ــن می ــا در ای ــاوت و بحــران زا هســتند، ام ــی متف خیل
ــه  ــن فرصــت ب ــه زود تری ــگ، ب ــوم و فرهن ــهء  ق سکتوریســت به بهان

ــوند. ــدل می ش ــران مب ــن بح ــخن گویان ای س
دلیــل اصلــی انحــراف سیاســی را ضعــف و نبــود برنامه هــای سیاســی 
می ســازد. برنامه هــای تخنیکــی و حرفه یــی می توانــد ظرفیــت 
رهبــران وحــدت ملــی را به نمایــش گــذارد. امــا زمانی کــه برنامه هــا 
ــوند و  ــا می ش ــن برنامه ه ــلیقه ها جای گزی ــد، س ــق یابن ــد تحق نتوانن
ــی  ــی قوم ــا محورگرای ــه همان ــری ک ــزار دیگ ــه اب ــت مداران ب سیاس

می باشــد، می چســپند.
ــده گان و جنبش هــای  ــان گروه هــای افراطــی قوم گــرا برن ــن می در ای
ملی گــرا کــه اکثــراً شــهروندان عــادی افغانســتان هســتند، بازنــده گان 

اصلــی هســتند.

مرتضی برالس

ــا  ــه ب ــی ک ــا لذت ــاره اســت. در دنی ــر دوب ــاب، عم »کت
ــه از  ــن جمل ــد، نیســت«. ای ــری کن ــه براب ــذت مطالع ل
ــد او بســیاری از دانشــمندان و  منتســکیو اســت. همانن
اهالــی ِخــرد، در مــورد کتــاب و کتاب خوانــی، ســخنان و نوشــته های 
زیــادی دارنــد. امــا بــه راســتی مــا چقــدر بــا کتــاب انــس گرفته ایــم؟ 
در فرهنگــی کــه ایــن روزهــا ذاِت شــرارت را بــه مــا آمــوزد و چیزی 
جــز قتــل و قتــال و کشــت و خــون تحویل مــان نمی دهــد، جایــگاه 
کتــاب کجاســت؟ در ایــن هیــچ شــکی نیســت کــه مــا میــاِن بــودن 
و نبــودن خــود گیــر مانده ایــم! و در ایــن هــم شــکی نیســت کــه مــا 
ســواد آن چنانــی بــرای فهــم مفاهیــم و مقــوالِت دگردنیایــی را نداریم. 
ــر مــا  ــا ســوم و غیریت ســازی دیگــران ب طبقه بنــدی جهــان از اول ت
و مــا بــر دیگــران نیــز از همیــن مــوارد نشــأت می گیــرد. پــس الزمــۀ 

داشــتِن یــک جامعــۀ خــوب همانــا مطالعــه اســت.

فیـسبـوک نـــامــه
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حــال  در  طالبــان  جنگجویــان  این کــه  بــا  هم زمــان 
پیشــروی بــه ســوی شــهر لشــکرگاه، مرکــز والیــت هلمنــد 
هســتند، نیروهــای ویــژه افغــان در اینجــا، تقریبــا 10 مایــل 
ــد  ــاش می کنن ــختی ت ــه س ــکرگاه، ب ــهر لش ــر از ش دورت
تــا سنگرشــان را در برابــر ایــن نیروهــای شورشــی حفــظ 
کننــد. ایــن ســاحه در نزدیکــی مرکــز والیــت هلمنــد قــرار 
ــاع از  ــی در دف ــای ارتباط ــن راه ه ــی از مهم تری دارد و یک

ــد. ــکرگاه می باش ــهر لش ــام ش تم
حکومــت افغانســتان حــاال بایــد روی ایــن نیروهــای ویــژه 
کــه خــاص بــرای عملیات هــای کوماندویــی آمــوزش 
یافته انــد، اتــکا کنــد تــا از ســاحه شــهر محافظــت شــود و 
ایــن نشــان دهنده یــک واقعیــت بســیار تلــخ اســت. والیــت 
ــز  ــان مرک ــتان و هم چن ــت افغانس ــن والی ــد، بزرگتری هلمن
ــدید و  ــاری ش ــت آتش ب ــور، تح ــن کش ــاک ای ــد تری تولی
ــه اســت. نیروهــای پولیــس و  ــرار گرفت ســنگین دشــمن ق
ــد  ــت کنن ــیان مقاوم ــر شورش ــته اند در براب ــش نتوانس ارت
کــه ایــن امــر، امــکان ســقوط لشــکرگاه بــه دســت طالبــان 

ــد. ــش می ده را افزای
ــول  ــی ســوم ق ــدان تول ــل، قومان ســمونوال نعمــت اهلل خلی
اردوی 215 میونــد کــه ســربازان اش نیروهــای ویــژه را در 
حفــظ خــط چــاه انجیــر ولســوالی نادعلــی کمــک می کنــد، 
گفــت:» نیروهــای پولیــس پیــش از این کــه تلفاتــی را 

متحمــل شــوند، 27 پوســته امنیتی شــان را 
ــا  ــد و پوســته های م ــدون جنــگ رهــا کردن ب
ــه صــورت تعجــب آوری محاصــره شــدند.  ب
ــد،  ــیده بودن ــه رس ــی ک ــر جای ــه ه دشــمن ب
مایــن جاســازی کــرده بودنــد و ایــن ماین هــا 

ــاخت«. ــد می س ــا را کن ــروی م پیش
امــا دگرمــن محمــد عمرجــان، قومانــدان 
امنیــه ولســوالی نادعلــی ایــن گفتــه ســمونوال 
دگرمــن  کــرد.  رد  را  خلیــل  نعمــت اهلل 
ــم  ــس را مته ــه اردو، پولی ــت ک ــان گف عمرج
ــا نقطــه ضعــف اش را پنهــان کنــد.  می کنــد ت
او افــزود کــه اردو مســوول امنیــت چــاه 
ــای  ــه نیروه ــن ک ــر ای ــود، به خاط ــر ب انجی
او )پولیــس( مصــروف تامیــن امنیــت تعمیــر 

ــد. ــوالی بودن ولس
او گفــت: »نیروهــای پولیــس در خــط مقــدم 
ــروی  ــر نی ــه ه ــد و نســبت ب ــه می جنگن جبه
دیگــر، تلفــات ســنگینی را متحمــل شــده اند«.
ــوزان  ــی س ــس در گرم ــای اردو و پولی نیروه
هلمنــد در خــط مقــدم جبهــه و نزدیکــی چــاه 
ــیدند  ــر می رس ــه نظ ــته ب ــیار خس ــر، بس انجی
ــه صــورت  ــا، ب و از شــدت خســتگی و گرم
ــای  ــایه ای دیواره ــک در س ــای کوچ گروه ه

ــیدند. ــی دراز می کش گل
ســرک اصلــی کــه نیروهــای افغــان  را از 
ایــن فصــل  جنگجویــان طالبــان کــه در 
ــتری  ــدرت بیش ــا ق ــر و ب ــی بی رحمانه ت جنگ
کامــا  می کنــد،  جــدا  می جنگیدنــد، 
ــراف  ــزارع اط ــت. م ــده اس ــذاری ش ماین گ
خانه هایــی کــه بســیاری از آنهــا تــرک شــده 

ــوال از  ــا معم ــد. ام ــر می رس ــه نظ ــاکت و آرام ب ــد، س بودن
طــرف شــب درگیری هــای منظمــی میــان نیروهــای افغــان 

و طالبــان در آنجــا صــورت می گیــرد.
بــه گفتــه ســمونوال خلیــل، یکــی از افســران ارتــش 
افغانســتان، نیروهــای افغــان پــس از این کــه قســمت 
زیــادی از منطقــه چــاه انجیــر را چنــد روز پیــش، از دســت 
دادنــد، در جریــان ده روز اخیــر تقریبــا حــدود یــک مایــل 

آن را دوبــاره تحــت کنترول شــان در آورده انــد.
تمــام مناطــق تحــت کنتــرول نیروهــای دولتــی در والیــت 
ــار  ــت. چه ــه  اس ــش یافت ــر، کاه ــای اخی ــد در ماه ه هلمن
ــراق  ــه مح ــوزاد ک ــی قلعه و ن ــمول موس ــه ش ــوالی، ب ولس
ــود،  ــال 2010 ب ــی در س ــربازان خارج ــزاران س ــه ه توج
ــد.  ــرار دارن ــان ق ــان طالب ــرول جنگجوی ــت کنت ــاال تح ح
بــرای حفــظ بســیاری از 10 ولســوالی کــه تعداد شــان 
ــه  ــد، ب ــرار دارن ــت ق ــرول دول ــت کنت ــام، تح ــه ن ــط ب فق
عملیات هــای هوایــی و تجدیــد قوایــی زیــادی نیــاز اســت.

کــه  می کننــد  تاکیــد  افغــان  مقامــات  کــه  در حالــی 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــرد، ام ــد ک ــقوط نخواه ــکرگاه س لش
کــه اســتراتژی درهــم و برهــم آنهــا در برابــر دشــمنی کــه 
ــدار  ــرده اســت، پای ــت ک ــان را ثاب منســجم و مقاوم بودن ش
ــت  ــه دس ــه ب ــوالی ک ــز ولس ــاع از مراک ــود. دف ــد ب نخواه

ــراالن  ــی از جن ــای هیات ــد، پ ــرده بودن ــقوط نک ــان س طالب
ــه هلمنــد کشــانید  ــل ب باالرتبــه و مقامــات ارشــد را از کاب

ــد. ــارت کنن ــک نظ ــرفت را از نزدی ــت و پیش ــا وضعی ت
رهبــری  ارشــد،  ایــن جنــراالن  پنج شــنبه  روز  صبــح 
جنــگ را در دســت گرفتنــد؛ بــه نیروهــای زمینــی دســتور 
پیــش روی دادنــد و بــرای پــس رانــدن طالبــان از نزدیکــی 
مرکــز نــاوه کــه در جنــوب لشــکرگاه قــرار دارد و تــا چنــد 
روز پیــش یکــی از امن تریــن مناطــق هلمنــد بــود، خواهــان 
عملیات هــای هوایــی نیروهــای افغــان و آمریکایــی شــدند. 
ــی،  ــمول حمــات هاوان ــه ش ــان ب ــاری طالب ــر آتش ب در اث
تخریــب  مراقبتــی  برج هــای  و  دولتــی  ســاختمان های 

شــدند.
ایــن جنــراالن بــا برگشــت بــه لشــکرگاه، در حالــت 
ــر  ــا در دیگ ــا نیروه ــدام ب ــد و م ــی ماندن ــاده باق فوق الع

ولســوالی ها در تمــاس بودنــد و آنهــا را تشــویق می کردنــد 
ــیاری از  ــد. بس ــظ کنن ــان را حف ــه خط ش ــتند ک و می خواس
جنگجویــان طالبــان از ولســوالی نــاوه عقب نشــینی کردنــد 
و فشــارها بــر مرکــز ولســوالی هم جــوار آن، گرم ســیر 
ــراالن ارشــد افغانســتان شــماری  را شــدت بخشــیدند. جن
ــوار  ــپس س ــد و س ــزام کردن ــدو را اع ــای کومان از نیروه

ــدند. ــیر ش ــات گرم س ــرای نج ــا ب هلیکوپتره
ــه  ــی ک ــم دیگــر مصــروف پاک ســازی جــاده اصل ــک تی ی
ــات،  ــه مقام ــه گفت ــار وصــل می شــود، شــدند. ب ــه کنده ب
ــل ماین هــای جاســازی شــده و ایجــاد  ــه دلی ــن جــاده ب ای
پوســته ها از ســوی طالبــان، حــدود یــک هفتــه بســته مانــده 
بــود. ســلطان محمــد، قومانــدان امنیــه ولســوالی میونــد کــه 
در عملیــات پاکســازی ایــن جــاده اشــتراک داشــت، گفــت 
کــه نیروهــای امنیتــی بیــش از 100 مایــن کنــار جــاده ای را 
از ایــن مســیر خنثــی کرده انــد و تیم هــای پاک ســازی 
ــان  ــه عملیات ش ــان، ب ــا طالب ــری ب ــود درگی ــا وج ــی ب حت

ــد. ــه می دهن ــتر ادام ــای بیش ــازی ماین ه ــرای خنثی س ب
نــور  آقــا  جنــرال  کاروان  یک شــنبه،  روز  اواخــر  در 
ــار  ــن کن ــک مای ــا ی ــت ب ــس والی ــده پولی ــوز، فرمان کینه ت
ــر  ــه در اث ــی گفــت ک ــر خــورد. ســخنگوی وال جــاده ای ب
ــظ اش  ــه محاف ــا س ــراه ب ــرال هم ــن، جن ــن مای ــار ای انفج

ــدند. ــی ش زخم
ــی،  ــات امنیت ــه مقام ــه گفت ــه ب ــان ک ــای افغ ــرا نیروه چ
ــا  ــت و ب ــیان اس ــر شورش ــج براب ــل، پن ــان حداق شمارش
بــه  می شــوند،  پشــتیبانی  نیــز  هوایــی  عملیات هــای 
ــد؟  ــت می کنن ــتراتژیک مقاوم ــت اس ــن والی ــختی در ای س
ــور  ــس جمه ــه ریی ــز توج ــی از مراک ــد یک ــت هلمن والی
اوبامــا در ســال 2010 بــود کــه ده هــا هــزار نیــروی 
ــه  ــن منطق ــت ای ــن امنی ــرای تامی ــاف ب ــی و ائت آمریکای
ــم  ــوز ه ــه هن ــو ک ــی نات ــا مستشــار نظام ــا صده ــراه ب هم
ــان در  ــای افغ ــه نیروه ــک ب ــوره دهی و کم ــروف مش مص

ــد. ــده بودن ــزام ش ــت اع ــن والی ــه ای ــتند، ب ــا هس آنج
ــد  ــت هلمن ــان از والی ــن اعضــای طالب ــدادی از مهم تری تع
ــرز، در  ــا در حــال حاضــر از آن ســوی م ــا آنه هســتند. ام
پاکســتان فعالیــت می کننــد تــا بتواننــد خــارج از دسترســی 

نیروهــای ائتــاف، بــه تحــرکات و فعالیت های شــان ادامــه 
بدهنــد. هلمنــد فراتــر از ارزش ســمبولیک اش، نه تنهــا 
والیت هــای  دیگــر  بــه  ورود  دروازه  این کــه  به خاطــر 
ــان  ــی اســت، محــراق توجــه حمــات ســنگین طالب جنوب
ــزارع  ــت بیشــترین م ــن والی ــه اســت، بلکــه ای ــرار گرفت ق
تولیــد تریــاک افغانســتان و دشــت های قاچــاق مــواد 
ــان،  ــز در خــود جــای داده اســت. گــروه طالب مخــدر را نی
ــدر  ــواد مخ ــل م ــک کارت ــه ی ــتر ب ــر بیش ــا دیگ تدریج
ــرای  ــروه ب ــن گ ــی؛ و ای ــروه شورش ــک گ ــا ی ــد ت می مان
ــارت  ــود و تج ــه س ــی ب ــدیدا متک ــان ش ــرد جنگ ش پیش ب

ــاک شــده اســت. تری
مقامــات در والیــت هلمنــد می گوینــد کــه زورمنــدان 
در  افراد شــان  جابه جایــی  بــرای  نفوذشــان  از  محلــی 
ــارت  ــیر تج ــدی مس ــته های کلی ــی و پوس ــت های امنیت پس
تریــاک، اســتفاده می کننــد و ایــن کار ســبب پیچیــده شــدن 
وضعیــت شــده اســت. جنــرال عبدالرحمــن رحمــن، معیــن 
ــد  ــتر از 90 فی ص ــه بیش ــت ک ــه گف ــی وزارت داخل امنیت
نیروهــای پولیــس، از خــود والیــت هلمنــد هســتند. پــس 
ــع  ــا مناف ــی و ی ــدان محل ــات زورمن ــن مداخ ــر ای در براب

ــتند. ــیب پذیر هس ــا، آس ــاد آنه متض
بــه گونــه مثــال، اگــر فرمانده یــی به خاطــر عــدم شایســتگی 

یــا بدرفتــاری از پســت اش برکنــار شــود، بــه گفتــه مقامــات 
ــرد و  ــود می ب ــا خ ــز ب ــربازش را نی ــا س ــی، او صده امنیت

ــد. ــه به وجــود می آی ــی در منطق ــزرگ دفاع خــای ب
ــده  ــد ســایه افگن ــر امنیــت در هلمن ــز ب ــط سیاســی نی رواب
اســت. زمانــی کــه بــرادر یکــی از وکای زورمنــد هلمند در 
ــدان امنیــه گرم ســیر کار می کــرد  ــه عنــوان قومان پارلمــان ب
ــرا از  ــاک اخی ــتن در تجــارت تری ــام دســت داش ــه اته و ب
مقــام اش برکنــار شــد، ایــن وکیــل پارلمــان اعتراضاتــی را 
در کابــل و لشــکرگاه، مرکــز والیــت هلمنــد ســازمان دهی 
کــرد. یکــی از خواهــرزاده گان ایــن وکیــل پارلمــان هنــوز 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــت مب ــس ریاس ــوان رئی ــم به عن ه

ــد. ــت کار می کن ــن والی ای
ــر  ــی در براب ــداف نظام ــت اه ــن والی ــته از آن، در ای گذش
تمایــات و اغــراض مالــی، رنــگ باختــه و اهمیــت اش را 

از دســت داده اســت.
محمــد جــان رســول یار، یــک معــاون ســابق والیــت 
ــان  ــه فرمانده ــترده ای ک ــاور گس ــه ب ــاره ب ــا اش ــد ب هلمن
ــان  ــات مافوق ش ــه مقام ــدی، ب ــت های کلی ــی در پس نظام
پــول می دهنــد، گفــت: »چیــز بســیار مهــم بــرای نیروهــای 
امنیتــی در والیــت هلمنــد، منافــع و تجــارت شخصی شــان 
تــا  آنهــا کوشــش می کننــد  ایــن والیــت اســت.  در 
ــد.  ــت بیاورن ــده، به دس ــه ش ــان گفت ــه برای ش ــی را ک مبلغ
ــت باعــث  ــن والی ــی در ای ــات دولت ــان مقام ــات می اختاف
ــی  ــل اصل ــن دلی ــان شــده اســت و ای ــد شــدن طالب نیرومن
والیــت  ایــن  در  درگیری هــا  باالگرفتــن 
امنیتــی  می باشــد. فرماندهــان و مقامــات 
بــه جــای جنــگ علیــه دشــمن، بــا یکدیگــر 

درگیــر می شــوند«.
متحمــل  از  پــس  ملــی  اردوی  نیروهــای 
شــدن تلفــات زیــاد در ســال گذشــته در 
ــه ســختی حــاال در حــال  ــد، ب ــت هلمن والی
بازســازی هســتند. جنــرال مــراد علــی مــراد، 
ــت  ــتان گف ــش افغانس ــتاد ارت ــاون اول س مع
ارتــش کوشــش  ارشــد  فرماندهــان  کــه 
بــرای  زمســتان  ماه هــای  از  تــا  کردنــد 
ــد.  ــتفاده کنن ــول اردوی 215 اس ــازی ق بازس
امــا شــدت یافتــن جنــگ در والیــت هلمنــد 
و دیگــر نقــاط کشــور باعــث شــده اســت تــا 
ــی اش خــارج  ــا از خــط اصل ــای آنه تاش ه
ــا  ــده ب ــتخدام ش ــازه اس ــربازان ت ــود. س ش
ــای  ــه میدان ه ــم ب ــم بســیار ک ــه و تعلی تجرب

ــده اند. ــزام ش ــرد اع نب
ــد  ــا در هلمن ــت: »تهدیده ــراد گف ــرال م جن
بــه صــورت ناگهانــی افزایــش یافتنــد و 
ــگ  ــدان جن ــه می ــا ب ــا آن نیروه ــد ت الزم ش
ــص و  ــره نواق ــا باآلخ ــوند، و م ــتاده ش فرس
کمبــودات آنهــا را احســاس کردیــم. مــا 
ــه جنگــی آنهــا را  ــزات و تجرب ــود تجهی کمب

ــم«. ــاس کردی احس
ــوان  ــه ت ــه نظــر می رســد ک ــا برعکــس، ب ام
جنگــی طالبــان بــاال رفتــه اســت و در جنــگ 
روانــی علیــه دشــمن گیرمانــده اش نیز دســت 
بــاال دارد. بــه گفتــه فرماندهــان افغــان، 
مقامــات امنیتــی و ســربازان خــط مقــدم 
جبهــه جنــگ، شورشــیان بــه لحــاظ فزیکــی مقــاوم هســتند 
و مجهــز بــه دوربین هــای شــب بین، تــک تیرانــدازان 

پیشــرفته و ســاح های پیچیــده می باشــند.
ــگ  ــه ی جن ــن مرحل ــوار در ای ــیان موتورسایکل س شورش
پیــش روی نیروهــای افغــان را کــه بــه تعقیــب شورشــیان 
ــد  ــه زودی ناپدی ــپس ب ــرده و س ــذاری ک ــتند، ماین گ هس
ــن کار را انجــام  ــی ای ــی در حالت ــیان حت ــوند. شورش می ش
جنگنده هــای  توســط  افغــان  ســربازان  کــه  می دهنــد 

ــوند. ــتیبانی می ش ــی پش هوای
امــا مهمتــر از همــه، ایــن یــک جنــگ نابرابــر میــان 
شورشــیان آمــاده مــرگ و حملــه، بــا ســربازانی اســت کــه 
ــودن  ــض ب ــد و نقی ــد. ض ــرار می کنن ــدن ف ــرای زنده مان ب
آمــار تلفــات ارائــه شــده از ســوی والــی هلمنــد نیــز گــواه 
ــان  ــی هلمنــد، در جری ــه وال ــه گفت ایــن حکایــت اســت. ب
ــته  ــان کش ــوی طالب ــر، 210 جنگج ــه اخی ــگ دو هفت جن
ــل،  ــا در مقاب ــده اند؛ ام ــی ش ــر زخم ــی دیگ و 40 شورش
ــای  ــداد کشته شــده گان نیروه ــان تع ــی افغ ــام محل ــن مق ای
امنیتــی را 15 نفــر و تعــداد زخمی هــای آن را ۳5 نفــر 
ــی،  ــات محل ــر مقام ــال، دیگ ــن ح ــت. در همی ــه اس گفت
آمــار تلفــات نیروهــای افغــان را بســیار باالتــر از ایــن آمــار 

گفته انــد.

نبرد هلمند؛ درمانده گی 
نیروهای افغانستان
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