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احمدولی مسعود
ــی  ــه زنده گ ــد ب ــادل می توان ــی از دو تع ــا یک ــط ب ــوز و فق ــا هن ــتان ت افغانس
خــود ادامــه دهــد و بــه ثبــات سیاســی و صلــح پایــدار برســد؛ تعــادل داخلــی 

)میــان اقــوام(، تعــادل خارجــی )میــان کشــورها(.
تغییــر ســاختارهای قــدرت، تشــکیل دولــت وحــدت ملــی، تمرکززدایــی، تأمین 
ــود  ــی را بوج ــادل داخل ــه تع ــت ک ــه مولفه هایی س ــی از جمل ــت اجتماع عدال
مــی آورد کــه هنــوز وجــود نــدارد. افزونــی مخالفــان سیاســی در داخــل دولت و 
بیــرون از نظــام، کشــمکش های دوامــدار درون حکومتــی و در تازه تریــن مــورد، 
اظهــارات معــاون اول ریاســت جمهــوری و نماینــدۀ خــاص رئیــس جمهــور، 

ــد. ــخن می گوین ــت س ــدرت و دول ــی ق ــدت بی موازنه گ ــی از ش همگ
اما در باب داشتن توازن خارجی؛

حجــم روابــط گســتردۀ خارجــی، در نبــود تعــادل داخلــی و دولــت ملــی، در 
نبــود خطــوط اساســی و سیاســت مــدون خارجــی و دســتگاه دیپلماســی مجرب 
ــترده گی  ــاس گس ــر مقی ــور را ب ــی کش ــوان مل ــه ت ــیاری از مولفه هایی ک و بس
روابــط خارجــی بــاال ببــرد و جایــگاه افغانســتان را در نظــام بین المللــی 
تعریــف و تثبیــت نمایــد، بــرای کشــور بحــران زا گردیــده اســت. ایــن گســترده 
ــرای  گــی روابــط بــی رویــه و بی موازنگــی سیاســت خارجــی، افغانســتان را ب
ــه  ــه نگ ــه و فرامنطق ــای منطق ــا و رقابت ه ــمکش ه ــدان کش ــالیان دراز، می س
خواهــد داشــت و بــا بــه میــدان آمــدن بازیگــران بیشــتر، کشــور مــا دســتخوش 

ــد. ــع بیشــتر خواهــد گردی ــای مناف ــای شــدیدتر و جنگ ه ــت ه رقاب
ــا کشــور مــا  مــدت 16 ســال تمــام میشــود کــه جهــان بخاطــر منافــع خــود ب
روابــط گســترده برقــرار ســاخته اســت، امــا دولتمــردان مــان حداقــل شــناخت 
ــی  ــک تاریک ــد و در ی ــی ندارن ــام بین الملل ــه و نظ ــران منطق الزم را از بازیگ
مطلــق، بانگــرش فردمحــوری، اظهــارات بی مــورد، شــتابزده، تاکتیکــی، 
ــا  ــنجیده گی ها ب ــا س ــا و ن ــم کاری ه ــم ندان ــی و در عال ــر عقالن ــی، غی واکنش

ــد. ــل می نماین ــورها تعام کش
آیــا رهبــری دولــت پــس از ایــن همــه ســال ها می توانــد چندتــا از کشــورهای 
دوســت و دشــمن مــا را بــا رویکــرد بــه منافــع ملــی افغانســتان، نــه بــر اســاس 

ســلیقه و روابــط شــخصی و برداشــت های غلــط خودشــان، مشــخص ســازند.
ــد و  ــوس گردی ــکا مأی ــخصًا از امری ــرزی ش ــای ک ــی آق ــال، وقت ــۀ مث ــه گون ب
ــد  ــا پاکســتان نزدیــک گردی ــی احمــدزی شــخصًا ب ــای اشــرف غن ــا هــم آق ی
و دوبــاره از پاکســتان مأیــوس شــد، چارچــوب سیاســت خارجــی کشــور نیــز 

ــر کــرد. ــۀ ســلیقه ای تغیی بگون
پــس سیاســت خارجــی افغانســتان نــه بــر اســاس یــک اســتراتیژی ملــی و یــک 
ــول  ــدون اص ــخصی، ب ــای ش ــلیقه ه ــرو س ــه در گ ــت بلک ــتوار اس ــادل اس تع
ــک  ــی ی ــه هــای حیات ــدون بســیاری از مولف ــی، ب ــدون پشــتوانۀ مل اساســی، ب

ــا در هــوا باقیســت. سیاســت خارجــی موفــق، پ
ــی و  ــل قوم ــوی تقاب ــای ق ــم زمینه ه ــوز ه ــتان هن ــون افغانس ــه، چ در نتیج
رقابت هــای منطقه یــی را داراســت، حجــم روابــط خارجــی گســترده همزمــان 
ــالیان  ــرای س ــور را ب ــی، کش ــری سیاس ــت و رهب ــدید حکوم ــف ش ــا ضع ب
متمــادی همچنــان بی ثبــات تــر و بحران هــا را چنــد الیــه تــر خواهــد ســاخت.
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برآینـد  افغانسـتان،  امـروز  بحرانـِی  وضعیـت 
سیاست هایی سـت کـه در ایـن کشـور بـه اجرا 
شـکِل  بـه  وضعیتـی  هیـچ  شـده اند.  گذاشـته 
خودبه خـودی اتفـاق نمی افتــد؛ اگـر کشـوری 
به صلح، آرامش، شـکوفایی و توسـعه رسـیده، 
و  معقـول  سیاسـِت  کـه  بـوده  ایـن  آن  دلیـِل 
درسـتی بـرای آن انتخاب شـده و اگر به سـوی 
اضمحـالل و نابـودی گام گذاشـته، آن هـم بـه 
دلیـِل سیاسـت هایی بـوده که سیاسـت مرداِن آن 

بـه اجـرا گذاشـته اند. 
سیاسـت های  در  گذشـته  سـال  پانـزده  در 
افغانسـتان می تـوان بـه صـورِت پُررنگ حضور 
جامعـۀ جهانـی را نیـز حـس کـرد. البتـه ایـن 
حضور، بـر اسـاِس کنوانسـیون های بین المللی، 
حضـوری قانونمنـد و قابـل توجیه بوده اسـت. 
جامعـۀ جهانـی در برهـۀ خاصـی وارد صحنـۀ 
سیاسـِت افغانسـتان شـد که از آن باید به عنوان 
برهه یـی،  در چنیـن  کـرد.  یـاد  آشـوب  برهـۀ 
حضـور جامعـۀ جهانی در کنار مردم افغانسـتان 
نظام هـای  بدنام تریـن  از  یکـی  بـه  توانسـت 
سیاسـی در جهـان پایان دهد. سـقوط حاکمیِت 
طالبانـی بـا مشـارکت جامعـۀ جهانـی به دسـت 
آمـد و از آن روز افغانسـتان مسـیِر تازه یـی را 
بـرای رسـیدن بـه ثبـات و شـکوفایی انتخـاب 

 . د کر
و  کمـی  همـۀ  بـا  سیاسـی،  جدیـد  نظـام 
و  مطالبـات  دِل  از  دارد،  کـه  کاسـتی هایی 
خواسـته های قاطبۀ مردم بیرون شـده و همسـو 
بـا فضـای جهانـی اسـت. به ایـن معنا کـه نظام 
سیاسـِی فعلِی افغانسـتان اگر از یک سـو ریشـه 
ازسـوی  ولـی  دارد،  مـردم  خواسـت های  در 
دیگـر بـه همـان میـزان نظامـی مـدرن می تواند 
در  مشـابه  نظام هـای  بـا  کـه  رود  شـمار  بـه 
کشـورهای پیشـرفتۀ جهـان از نظـر بنیادهـای 
اندیشـه یی در منافـات قـرار ندارد. بـا این همه، 
در طـول پانـزده سـال گذشـته و بـا آزمـون و 
خطاهـای زیادی که در سیاسـت های افغانسـتان 
انجـام شـد، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه هنـوز 
ایـن کشـور بـه ثبـات و پایـدارِی الزم نرسـیده 
و همچنـان نظـام سیاسـِی کشـور در معـرِض 
خطرهـا و تهدیدهـای بیرونـی و داخلـی قـرار 
دارد. دالیـِل ایـن امـر می تواننـد بسـیار متنـوع 
سیاسـت ها  انتخـاِب  از  باشـند:  گوناگـون  و 
گرفتـه تـا برنامه ریزی هـا و اجرایـی کردن هـا، 
از کنش گـراِن سیاسـی گرفتـه تـا کنش پذیـران 
و خیلـی مسـایِل دیگـر کـه در عرصۀ سیاسـت 

می تواننـد مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم تأثیرگـذار 
نـگاه  می توانـد  دالیـل  ایـن  از  یکـی  باشـند. 
بـه  بین المللـی  کنش گـراِن  و  جهانـی  جامعـۀ 

مسـایل افغنسـتان باشـد. 
در این جای شـک نیسـت که نقش کشـورهای 
متحـِد افغانسـتان و بـه ویژه غربی ها در مسـایل 
اسـت.  بـوده  جنجال برانگیـز  همـواره  کشـور، 
گاهـی وقت هـا حضـور و سیاسـت های برخی 
افغانسـتان  داخلـِی  امـور  در  چنـان  کشـورها 
پُررنـگ بـوده کـه از آن بـه اشـغال و مداخلـه 
نامحسـوس  چنـان  گاهـی  ولـی  شـده؛  تعبیـر 
بـوده کـه سـبب شـده بسـیاری از اتفاق هایـی 
کـه در ایـن کشـور افتـاده، بـه پـای زمـام داران 
نمی تـوان  انـکار  امـا  شـود.  نوشـته  داخلـی 
ورزیـد کـه نقش غربی هـا و به ویـژه امریکا در 
سیاسـت های کشـور، آن هم به دالیل مختلف و 
گوناگون، کلیدی و بااهمیت بوده اسـت. شـاید 
نـوع تعاملـی کـه در محـور افغانسـتان و منطقه 
پس از سـقوط رژیـم طالبان شـکل گرفت، این 

نقـش پُررنـگ را بتوانـد توجیـه کند. 
افغانسـتان در طـول سـی سـال جنگ هایـی که 
متحمـل شـده بود و بـه دنبال آن اسـتقرار رژیم 
طالبـان، کشـوری نبـود کـه بتوانـد بـه تنهایـی 
از پـِس مشـکالتی کـه دامن گیـر آن بـود، بـه 
آسـانی نجـات یابـد؛ به ویـژه وقتـی کـه نـگاه 
برخـی کشـورهای همسـایه نیـز به این کشـور 
نگاهـی دوسـتانه و از سـِر مهـرورزی نباشـد. 
جـز  چاره یـی  افغانسـتان  برهه یـی  چنیـن  در 
مشـارکت بین المللـی بـرای رسـیدن بـه صلـح 
و امنیـت نداشـت. اما سیاسـت های کشـورهای 
غربـی و به ویـژه امریـکا مشـکالتی را نیز برای 
افغانسـتان بـه وجـود آورده کـه نمی تـوان آن ها 

را نادیـده گرفـت. 
افغانسـتان،  مسـایل  بـه  امریکایی هـا  سیاسـت 
آن  بـا  سـرد  جنـگ  زمـاِن  رنگ وبـوِی  هنـوز 
رویکردهـای سـیاه و سـپید را نشـان می دهـد؛ 
سیاسـتی کـه ویژه گـی اصلِی آن بـر دکترین برد 
و باخـت، اقلیـت و اکثریـت و مقوالتـی از این 

نوع اسـتوار شـده اسـت. 
دو رویکـرد اساسـی را در سیاسـت های جهـان 
بایـد از یکدیگـر تفکیـک کـرد. یکـی سیاسـت 
بـرد و باخـت اسـت کـه بـر مبنـای آن، یکـی 
میـدان را می بـرد و دیگـر کنش گـران می بازند. 
در چنیـن سیاسـتی، جـا بـرای بازیگـراِن دیگر 
بـه  می توانـد  دوم  رویکـرد  نـدارد.  وجـود 
رویکـرد "بـازِی رویایـی کـودکان" تعبیر شـود 

میـدان  در  بـرد  از  همـه  آن،  اسـاس  بـر  کـه 
سیاسـت برخوردار می شوند. متأسـفانه رویکرد 
سیاسـت گران امریـکا بـه قضایای افغانسـتان بر 
اسـاس رویکـرد نـوع اول اسـتوار بـوده اسـت. 
برخـالف دگرگونی هایـی کـه در  امریکایی هـا 
سیاسـِت مـدرن رونما شـده، همچنـان رویکرد 
افغانسـتان نشـان  بـه مسـایل  قـرن نوزدهمـی 
می دهنـد؛ رویکـردی که اسـاس آن بـر اکثریت 
و اقلیت هـای تبـاری و قومـی بنا شـده و تالش 
می کنـد کـه مسـالۀ توزیـع قـدرت را از کانـال 
آن حل وفصـل کنـد، در حالـی که وجـود چنین 
بـه  می توانـد  بیسـت ویک  قـرن  در  سیاسـتی 

تنش هـا و اختالفـاِت تازه یـی دامـن بزنـد. 
ولـی امـروزه نمی تـوان بـا چنیـن تعریفـی از 
میـان  همـکاری  و  توافـق  بـه  عمومـی  سـپهر 
بازیگـراِن سیاسـی توفیـق حاصـل کـرد. اکنون 
توزیـع قـدرت نـه بر اسـاس اکثریـت و اقلیت، 
بـل بر اسـاس متغیرهـای دیگری کـه می توانند 
بـه عدالـت و تسـاوی بیشـتر در جامعـه کمک 
برسـانند، صـورت می گیـرد. از سـوی دیگـر، 
اکثریـت و اقلیتـی کـه برخی هـا در افغانسـتان 
بـه دنبـال آن انـد، هیـچ مبنـای علمـی و واقعی 
نـدارد و بیشـتر بـه یـک توهـم و رویـا شـبیه 
اسـت. حاال اگـر چنین توهـم و رویایـی مبنای 
بایـد  باشـد،  شـده  سیاسـی  تصمیم گیری هـای 
گفـت کـه فاجعه یـی کالن بـه وقـوع پیوسـته 

 . ست ا
بـه  رفتـن  جـای  بـه  امریکایی هـا  متأسـفانه 
توهمـی  بـا  افغانسـتان،  واقعیت هـای  دنبـال 
کـه بیشـتر زادۀ اسـتعمار قـرن نوزدهـم اسـت، 
تـالش کردنـد که مشـکالت قـرن بیسـت ویِک 
افغانسـتان را حـل کننـد. ایـن سیاسـت، تبعات 
خطرناکی در کشـور داشـته و بدون شـک یکی 
از فکتورهـای اصلـِی بـه درازا کشـیده شـدِن 
جنـگ و رویارویی هـای نظامـی بـوده اسـت. 
کشـور،  اوضـاع  بـه  واقع نگرانـه  سیاسـِت 
می توانـد بـارِ مشـکالِت زیـادی را کـم سـازد. 
متحـدان بین المللـِی افغانسـتان و در رأِس آن ها 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا باید با تجدیـد نظر کلی 
واقعیت هـای  دنبـال  بـه  سیاست های شـان،  در 
سیاسـِی ایـن کشـور باشـند؛ واقعیت هایـی کـه 
نـه بـر اسـاِس کمیـِت توهـم زای قومـی، بـل 
بـر اسـاِس کیفیـِت مشـارکت و تـالش بـرای 

همدیگرپذیـری شـکل گرفتـه اسـت.  
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احمــد عمران

امریکا و سیاسِت اقلیت 

و اکثریت در افغانستان

 

سرتاسـرِی  کنفرانـِس  چهارمیـن  در  غنـی  رییس جمهـور 
در  مداخلـه  نـوع  هـر  کـه  گفـت  افغانسـتان  دادسـتان های 
تصمیم گیـرِی عدلـی و قضایـی ُجـرم اسـت و نیـز تصریح و 
تأکیـد کـرد که اصالحـات ادامه دارد و مـردم و جامعۀ جهانی 
به دلیـِل اصالحاتـی کـه روی دسـت گرفتـه شـده اسـت، بـه 
دولـت وحـدِت او اعتمـادِ بیشـتر کرده انـد. اما معلوم نیسـت 
کـه ایشـان از کـدام اصالحات و اعتمـاد سـخن می گویند که 

مـردم اثـری از آن نمی بیــنند. 
رییس جمهـوری در حالـی از ادامۀ اصالحـاِت دل خوش کننده 
خبـر داد و نیـز دادسـتان ُکِل کشـور در حالـی از بـه صفـر 
رسـیدِن تحمـل در برابـِر فسـاد سـخن گفـت کـه واقعیت ها 
عکـِس ایـن ادعا را بـه نمایش می گـذارد. آقای غنـی از رونِد 
رو بـه رشـِد اصالحـات سـخن می گویـد امـا مـردم در مدِت 
کارِی او نه تنهــا هیـچ برگـی از اصالحات را شـاهد نیسـتند، 
بلکـه خـودِ وی را مانعی بر سـِر راهِ اصالحـات و در مواردی 
نیـز سـبِب افزایـِش مشـکالت و چالش ها تشـخیص کرده اند. 
در شـرایط کنونـی آن چـه در دولـِت آقـای غنـی احسـاس 
خویش خوری هـای  سمت پرسـتی،  قوم گرایـی،  می شـود؛ 
رییس جمهـوری و حلقـۀ مرتبـط با او، حدِف آشـکار و پنهاِن 
دیگـران از بدنـۀ دولـت و بـه حاشـیه راندِن بخـِش بزرگی از 

متحــدان و هم پیمانان اسـت. 
شـکی نیسـت کـه نهادهـای عدلـی و قضایـِی مـا از جملـه 
دادسـتانی کشـور، غـرق در فسـاد اند و تـا هنـوز کارِ موثری 
برای پـاک کارِی این نهادها از طـرِف رییس جمهوری صورت 
نگرفتـه اسـت. مـردم انتظـار داشـتند که پـس از آمـدِن آقای 
حمیـدی بـه عنوان لوی سـارنوال کشـور، وضعیِت مبـارزه با 
فسـاد حـد اقـل در انـدامِ این نهـاد بهبــود یابد، اما متأسـفانه 
همچنـان مـردم بیشـترین شـکایت و نارضایتی را از فسـاد در 

نهادهـای عدلـی و قضایـی دارند. 
رییس جمهـوری از آغـاز تشـکیل حکومت تا اکنـون، همواره 
خـاک به چشـِم مـردم زده و در گفتار، شـعارِ اصالحات سـر 
داده امـا در عمـل کوچک تریـن مبـارزه را در برابـِر مفسـداِن 
اسـت. چنان کـه هنـوز هـم  نـداده  بـزرِگ کشـور صـورت 
چهره هـای معـروف بـه فسـاد در افغانسـتان، در دور و بـِر 
وی حلقـه زده انـد و آقـای غنـی از آن هـا بـه گرمی اسـتقبال 
می کنـد. رییس جمهـوری درحالی کـه به دادسـتان های کشـور 
می گویـد شـما در کارتـان صالحیـِت کامـل داریـد و در مقامِ 
گفتـار، اصِل اسـتقالِل نهـاد دادسـتانی را تضمیـن می کند؛ اما 
در صحنـۀ عمـل وقتـی پـاِی محاکمـۀ مفســداِن دانه درشـت 
بـه میـان می آیـد، از خودش شـروع تـا دیگـر مقامـاِت تیمِی 
آقـای غنـی، پروسـۀ دادرسـی را مخدوش و توقیـف می کنند. 
و  سـارنواالن  از  زبانـی  گونـۀ  بـه  فقـط  رییس جمهـوری 
دادسـتاناِن کشـور حمایـت می کنـد، ولـی در عالـِم واقعیـت 
آنـان را از رفتـن بـه وزارت مالیـه و بازپرسـی از کارکردهـا 
اعمـاِل  و  حرف هـا  می کنـد.  منـع  نهـاد  ایـن  تخلفـات ِ  و 
رییس جمهـوری اصاًل با هم سـازگاری ندارند. او شـعارهایی 
سـر می دهـد کـه هرگـز در عمل بـه آن هـا پای بند نیسـت؛ از 
ایـن رو وقتـی آقـای غنـی از مبـارزه بـا فسـاد اداری و انجـام 
اصالحـات سـخن می گویـد، لبخنـِد بیـزاری و نارضایتـی بر 

چهـرۀ مـردم می نشـیند. 
بـه  را  مـردم  می توانـد  صورتـی  در  فقـط  رییس جمهـوری 
مبـارزه بـا فسـاد و احترام بـه قانون ترغیـب و امیدوار سـازد 
که: اوالً شـعارِ اصالحـات را در منش و روِش خویش نهادینه 
سـازد، به نحـوی کـه اقـوال و افعالش یکی شـوند و فاسـداِن 
معـروف از پیرامونـش جمـع و بـه پنجۀ قانون سـپرده گردند؛ 
و ثانیـًا بـه اسـتقالِل نهادهـای عدلـی و قضایی در رسـیده گی 

بـه پرونده هـای ُجرمـی احتـرامِ کامل قایل شـود.
امـا اگـر رییس جمهـور همچنـان بـه رویـۀ گذشـتۀ خویش و 
داشـتِن یـک بام و دو هـوا ادامه دهد و همـۀ ادارات و نهادها 
را پایمـاِل هـوا و هـوِس ارگ و دوسـتی ها و دشـمنی هاِی 
خـود و حلقـۀ خـاِص خویـش سـازد، بهتـر اسـت به جـای 
سـخنرانی دربـارۀ اصالحـات و اعالمِ حمایت از پروسـه های 
قانونـی، مردانـه بـر شـیپورِ خویش سـاالری و قانون شـکنی 
بدمــد تا دسـت کم مـردم و جریان های سیاسـی حسـاِب کار 

آید.    بـه دست شـان 

وقتی رییس جمهور
 از اصالحات می گوید
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افغانسـتان درحـال حاضـر بیـش از چهارصدهـزار نیـروی 
امنیتـی دارد کـه در طـول تاریـخ چنیـن نیـروی را نداشـته، 
داشـت؛  را  نیـرو  قوی تریـن  کـه  داکترنجیـب  حکومـت 

یک صـدو ده هـزار نیـروی امنیتـی داشـت.
شـماری از آگاهـان نظامـی بـا بیان ایـن مطلب به ایـن باور 
انـد کـه اگـر انگیزه یـی بـرای مبـارزه بـا داعـش و طالـب 
وجود داشـته باشـد، چهارصدهـزار نیرو بـرای مقابله باتمام 

گروه هـای تروریسـتی در  افغانسـتان کافـی اسـت.
بـه گفتـه آنان: اما از یک سـو انگیـزه برای مبـارزه با داعش 
و طالـب وجـود نـدارد و از جانبی هم اسـتخبارات خارجی 
در افغانسـتان بـه حـدی فعـال انـد کـه یـک "زاغ را چهـل 

زاغ" بـرای مـردم ما می سـازند.
بـا ایـن حـال شـماری از آگاهـان سیاسـی بـه این بـاور اند 
کـه داعـش بـه اندازه یی کـه بزرگ نمایـی می شـود، فعالیت 
نـدارد؛ امـا برخی هـا بـه هـدف مسـایل سیاسـی و  مالـی 
داعـش را بـزرگ جلـو داده و در صـدد تحقـق اهداف خود 

ند. ا
ایـن واکنش هـا در حـال ابـراز می شـود کـه مدتـی اسـت 
گزارش هایـی از فعالیت هـای داعـش در افغانسـتان حکایت 
دارد؛ امـا درایـن اواخـر و در هفته گذشـته مسـأله حضور و 
فعالیـت داعـش بـه طـور بی سـابقه یی در رسـانه ها بازتـاب 

داشـته است. 
هفتـه گذشـته، پـس از کشـته شـدن 30 تـن از باشـنده گان 
والیـت غـور مقام هـای محلـی ایـن والیـت اعـالم کردنـد 
کـه جنگ جویـان داعـش در ایـن والیـت 30 غیـر نظامـی 

را کشـتند. 
غـالم ناصـر خاضـع والـی والیـت غـور بـه رسـانه ها گفته 
بـود کـه جنگ جویـان موسـوم به دولـت اسـالمی )داعش( 
شـماری از دهقانـان، چوپان هـا و افـرادی که برای زمسـتان 
از کـوه و دشـت هیـزوم جمـع آوری می کردنـد را بـا خود 
بـه جـای نامعلومـی بردنـد و بعـداً همـه آنـان را بـه قتـل 

رساندند.
بـا ایـن حـال، ظاهـر قدیـر نماینـده مـردم والیـت ننگرهار 
دریکـی از جلسـات هفتـه روان مجلـس گفـت: برخـالف 

آن چـه کـه حکومت ادعـا می کـرد، ولسـوالی پچیـراگام در 
ایـن والیـت از وجود تروریسـتان داعش پاک سـازی شـده، 
ایـن  بـه  »برق آسـا«  توانسـته اند  گـروه  ایـن  جنگ جویـان 

برگردند. ولسـوالی 
بـه گفتـه ظاهـر قدیر سـاحات تحـت فعالیـت تروریسـتان 
داعـش در افغانسـتان گسـترش یافتـه و ایـن تروریسـتان 
توانسـته اند یک سـاحه استراتژیک را در ولسـوالی پچیراگام 

والیـت ننگرهـار تحـت کنتـرول خـود در آورند. 
امـا عتیـق اهلل امرخیـل آگاه مسـایل نظامی سیاسـی داعش را  
یـک برنامـه تبلیغاتـی بـرای تحقق اهـداف سیاسـی و مالی 

برخـی افـراد و گروه هـا عنـوان می کنـد.
امرخیـل می گویـد: پـروژه داعش توسـط کسـانی که تمویل 
می شـود و  توسـط کسـانی که ایـن گـروه را بـه افغانسـتان 
آورده  انـد، تبلیغـات گسـترده صـورت می گیـرد، درحالیکه 
ایـن گـروه نـه حضـور گسـترده در افغانسـتان دارنـد و نـه 

گسـترده. فعالیت 
امرخیـل بـه ایـن بـاور اسـت کـه داعـش بـه اندازه یـی کـه 
بـه  برخی هـا  امـا  نـدارد؛  فعالیـت  می شـود،  بزرگ نمایـی 
مقصـد سیاسـی و یـا مالی داعـش را بزرگ جلـو داده و در 

صـدد تحقـق اهـداف خـود اند.
بـه گفتـه ایـن آگاه نظامـی: افغانسـتان درحـال حاضر بیش 
از چهارصـد هـزار نیـروی امنیتـی دارد کـه در طـول تاریخ 
چنیـن نیـروی را نداشـته اسـت، حکومـت داکتـر نجیـب 
کـه قوی تریـن نیـرو را داشـت؛ یک صـدو ده هـزار نیـروی 
امنیتـی داشـت؛ بنابرایـن اگـر انگیزه بـرای مبـارزه با داعش 
و طالـب وجـود داشـته باشـد، ایـن گروه هـا تـوان مقابل با 

نیروهـای امنیتـی مـا را ندارند.
او تاکیـد کـرد؛ امـا از یک سـو انگیزه برای مبـارزه با داعش 
و طالـب وجـود نـدارد و از جانبی هم اسـتخبارات خارجی 
در افغانسـتان بـه حـدی فعـال انـد کـه یـک زاغ را چهـل 

زاغ بـرای مـردم مـا می سـازند؛ امـا حکومت هیـچ اقدماتی 
نمی کنـد.

وی افـزود: هـر حـرف و سـخنی کـه از زبـان ناتو و سـایر 
بیـرون شـود، بـرای مـا سـند معتبـر  قوت هـای خارجـی 
اسـت؛ درحالیکـه بایـد در مورد گـزارش یـا رویدادهای که 
اتفـاق می افتـد، تحقیـق صـورت گیرد و سـپس بـرای مردم 

شـود. ارایه 
نماینـده گان  مجلـس  عضـو  عارف رحمانـی  حـال،  باایـن 
باآن کـه بـه حضـور و فعالیت داعـش در افغانسـتان باورمند 
اسـت؛اما تاکیـد می کنـد: در ایـن شـکی نیسـت کـه داعش 
در افغانسـتان حضـور دارد؛ امـا نبایـد همـۀ جنایـات را بـه 

انداخت.  گـردن داعـش 
رحمانـی می گویـد: بسـیار از جنایـات را طالبـان مرتکـب 
تصفیـه  خاطـر  بـه  هـم  جنایـات  برخـی  و  می شـوند 
حسـاب های قومـی صـورت می گیـرد؛ امـا مسـوولیت آن 
بـه گـردن داعـش انداختـه می شـود؛ بنابرایـن بایـد تحقـق 
شـود کـه جنایات صـورت گرفته توسـط کدام گـروه انجام 

است. شـده 
وی تاکیـد کـرد: جنایـات صـورت گرفتـه در غـور و حمله 
انتحـاری در دهمزنـگ کابـل نیـاز بـه تحقیـق دارد کـه آیـا 
واقعـًا ایـن جنایـات توسـط داعش صـورت گرفته یـا خیر، 
نمی شـود بـدون بررسـی و تحقیـق، بارمسـوولیت همـه ی 

جنایـات را بـه گـردن داعـش انداخت.
بـه گفتـه ایـن عضـو مجلـس: بایـد بپذیریـم کـه داعش در 
افغانسـتان حضـور دارد و در حـال گسـترش اسـت، از کجا 
آمـده اسـت، بایـد بدانیـم کـه بخشـی از داعـش طالبـان و 
افـراد مسـلح غیـر مسـوول انـد کـه بـا انـدک تغییـرات بـه 

داعـش مبـدل شـده اند.
او افـزود:  نمی شـود بیـن داعـش، طالـب و القاعـده تفاوت 
قایـل شـد؛ زیـرا همـۀ آنـان گروه هـای تروریسـتی انـد که 
اهـداف مشـترک دارنـد و اگـر در افغانسـتان بـه سـرعت 

گسـترش پیـدا کنـد، نبایـد تعجـب کرد.
از هرگـروه  پاکسـتان  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـه  رحمانـی 
تروریسـتی کـه اهـداف تخریب کارانه در افغانسـتان داشـته 
باشـند، حمایـت می کننـد و هیـچ تفاوتـی بیـن داعـش و 

طالـب بـرای آنـان وجـود نـدارد.
ایـن درحالـی اسـت کـه شـماری از تحلیل گـران بـه ایـن 
باورانـد کـه داعـش در افغانسـتان بـه دلیـل نبود پشـتوانه و 
حمایـت پاکسـتان و سـایر کشـورهای منطقـه دوام نخواهد 
افغانسـتان عملـی و  در  پـروژه  ایـن  نمی توانـد  داشـت و 

شـود. موفق 

ابوبکر صدیق
چهار  دانش آموزان  و  آموزگاران  معارف،  مدیران 

ولسوالی نورستان خیالی هستند.
یک نماینده مردم نورستان در مجلس با بیان این مطلب 
بسته  مکاتب  این والیت  ولسوالی  در چهار  می گوید: 
"جیب"  و  گرفته  را  آن  امتیازات  مسووالن  اما  است؛ 

خود را پُر می کنند.  
این در حالی است که برخی از فعاالن مدنی با تأیید 
است،  بسته  ولسوالی ها  بیشتر  در  مکاتب  این که  بر 
بی توجهی  به  را  پرورش  و  آموزش  مسووالن وزارت 

و کم ظرفیتی متهم می کنند.
در  نورستان  مردم  نماینده  موحد  احمداهلل  مولوی 
مجلس در مصاحبه با روزنامه ماندگار می گوید که در 
این والیت 90 درصد معارف فلج است، بدون از مرکز 
در تمام ولسوالی ها به علت نداشتن آموزگار و کتاب 

مکتب به روی دانش آموزان بسته شده است.
آقای موحد مسووالن وزارت آموزش و پرورش را به 
دروغ گویی متهم کرده افزود که برای آموزگاران والیت 
نورستان، در لغمان و ننگرهار معاش پرداخته می شود.  
او گفت: "در افغانستان از رییس جمهور شروع تا به 

وزیر، رییس، مدیر همه دروغ گو هستند".
معارف  مدیران  آموزگاران،  والیت  این  در  افزود:  او 
و دانش آموزان خیالی وجود دارد که معاش دریافت 

می کنند؛ اما به شکل فزیکی حضور ندارند.

به گفته این عضو مجلس نماینده گان، در ولسوالی های 
برگ متال، کامندیش، ویگل، مندول و دو آب مکاتب 
بسته است؛ اما مسووالن به خاطر این که امتیازات را در 

"جیب بزنند"، بسته بودن مکاتب را رد می کنند.
در جیب  مکاتب  امتیازات  که  کرد  تأکید  موحد  آقای 
یا به طالبان داده می شود.  مسووالن معارف می رود و 
با  تبانی  او خاطر نشان ساخت: "بیشتر آموزگاران در 
روز  طرف  از  و  می کنند  جنگ  طرف شب  از  طالبان 

به نام آموزگار معاش می گیرند".
آقای موحد والی نورستان را به زد وبندهای شخصی 
در تبانی با "رفقایش" متهم کرده می افزاید که والی این 
والیت با مصلحت گرایی که دارد، دوستان خود را در 

نهادهای دولتی می گمارد. 
در این حال، فیهمه سادات معاون کمیسیون امور دینی، 
فرهنگی، معارف و تحصیالت عالی مجلس نماینده گان 
وجود  دخترانه  مکاتب  ساحات  بیشتر  در  می گوید: 
خانواده ها  از  شماری  تا  شده  باعث  ناامنی ها  ندارد، 

نگذارند دختران شان به مکتب بروند.
بانو سادات افزود: برخی از گروه ها طرف دار آموزش 
نیستند و نمی گذارند دختران و پسران به مکتب بروند 
و مخالف آموزش و پرورش در قرا و قصبات هستند.

مکاتب  دروازه های  طالبان  این  که  رغم  به  او،  گفته  به 
اساس  به  خانواده ها  از  شماری  می بندند،  را  دخترانه 
مکتب  به  دختران   که  نمی گذارند  دارند  باورهایی که 

بروند.
مجلس  عالی  تحصیالت  و  معارف  کمیسیون  معاون 
در  کرد:  بیان  خود  سخنان  از  بخشی  در  نماینده گان 
والیت جوزجان در ولسوالی های ناامن مکاتب دخترانه 
باز است که با پا در میانی بزرگان اقوام این کار صورت 

گرفته است.
و  دینی  امور  کمیسیون  که  کرد  اضافه  سادات  بانو 
که  مرتبه  هر  عالی  تحصیالت  و  معارف  فرهنگی، 
خوانده  فرا  را  پرورش  و  آموزش  وزارت  مسووالن 
است، آنان بزرگترین علل بسته بودن مکاتب را ناامنی 

قلم داد کرده اند.
این که  به خاطر  ولسوالی ها  از  برخی  در  گفت:  او 
مکاتب  ندارد،  وجود  ولسوالی  آن  در  زن  »آموزگاران 
دولت  که  می دهد  نشان  این  اما  است؛  بسته  دخترانه 
نکرده است، در  پیشین در آن والیت سرمایه گذاری 
برخی والیات تمرکز باالی سامانه آموزش و پرورش 

صورت نگرفته است.
با  مردم و دولت  زمانی  تا  که  دارد  باورد  بانو سادات 
هم همکار نشوند؛ ناهنجاری ها جریان خواهد داشت، 
احساس  آموزشی  نهادهای  مسووالن  حاضر  حال  در 

مسوولیت پذیری نیستند.
از سویی هم، نعیم نظری فعال جامعه مدنی می گوید: 
مسووالن معارف توان ظرفیت استفاده از کمک های که 
به نهاد آموزش و پرورش را نداشته و دست آوردها کم 

از کمک های صرف شده در این عرصه است.
نظام  در  که  گسترده  فساد  که  دارد  باور  نظری  آقای 
متاثر  را  افغانستان  دولت  که  دارد  جریان  آموزشی 
ساخته است، در حالی نهادهای آموزشی تأمین کننده 
کادر دولت هستند؛ امااز مواد فزیکی مکاتب تا نصاب 
آموزشی مکاتب متاثر از فساد است و تعبیض جنسیتی 

در آن وجود داشته که تا هنوز جریان دارد.

او گفت: انکشاف متوازن در آموزش و پرورش وجود 
نداشته و نقاط دور دست هنوز داشتن تعمیر مکاتب و 

نبود آموزگاران مسلکی رنج می برد. 
جامعه  در  زنان  ظرفیت  که  کرد  تصریح  نظری  آقای 
بیدار  ظرفیت  این  باید  و  است  خفته  هنوز  افغانستان 
نداشتن  علت  به  مکاتب  بیشتر  حاضر  حال  در  شود، 

آموزگاران زن به روی دختران مسدود است.
این فعال جامعه مدنی می گوید که مسووالن نهادهای 
آموزش انکشاف معارف در کشور در نظر نداشته اند. 
برنامه های آموزشی از کفیت پایان برخور دار است و 
تا زمانی این برنامه تجدید نظر نشود، نصاب آموزشی 

از این حالت بیرون نخواهدشد. 
افغانستان  والیات  بیشتر  در  که  است  حالی  در  این 
از  یکی  بسته است که  آموزان  دانش  به روی  مکاتب 

این علل ها نبود امکانات درسی عنوان شده است.

ناجیه نوری  

شماری از آگاهان نظامی و نماینده گان مجلس:

حضور داعش بزرگ نمایی می شود

"پـول معلـمان نورستـان 
ACKUبه جیب طالبـان مـی رود"



ــی ام  ــد، می ترســیدم زنده گ ــا بیای ــه دنی ــدم ب ــه فرزن ــل از این ک »قب
کــه همیشــه فقــط مربــوط به خــودم بــوده، بــه انتهــا برســد. چیزی 
ــا  ــود کــه وقــت گذرانــدن ب کــه در آن زمــان نمی دانســتم، ایــن ب
ــود  ــخصی یی ب ــای ش ــا و فعالیت ه ــر از کاره ــی بهت ــدم خیل فرزن

کــه قبــل از پــدر شــدن انجــام مــی دادم.« 
از سخناِن یک پدر 

وقتی در انتظار فرزند هستید 
ــرات زنده گــی را  ــواع و اقســام احساســات و تغیی ــاردار ان ــان ب زن
ــار  ــرای ب ــد ب ــی کــه می خواهن ــر مردهای ــا اکث ــد. ام ــه می کنن تجرب
ــد.  اول پــدر شــوند نیــز احساســات و نگرانی هــای خــود را دارن
اگــر احســاس شــوکه شــدن، تــرس و نگرانــی می کنیــد یــا حــس 
می کنیــد کــه هنــوز آمــاده نیســتید، بدانیــد کــه تنهــا نیســتید. ایــن 
ــه کمــی ســازگاری دارد. و  ــاز ب ــر دیگــری، نی ــز مثــل هــر تغیی نی
اگــر ایــن بــارداری برنامه ریــزی شــده نبــود ـ کــه تقریبــًا نیمــی از 
بارداری هــا این طــور هســتند ـ ایــن احساســات شــدیدتر خواهــد 

 . شد
نبایــد به خاطــر ایــن احساســات، احســاس گنــاه یــا نگرانــی کنیــد؛ 
زیــرا کامــاًل طبیعــی هســتند و می توانیــد بــرای احســاس راحتــی 

بیشــتر بــا بــارداری و فکــر پــدر شــدن، اقداماتــی انجــام دهیــد. 
ــن  ــه ممک ــود ک ــاره می ش ــی اش ــی نگرانی های ــه بعض ــر ب در زی
ــم  ــنهاد می کنی ــان پیش ــی برای ت ــد و راه های ــان کن ــت اذیت ت اس

ــد:  ــاده تر کن ــان س ــا را برای ت ــه آن ه ک
آیا قدرت نگه داری کودک را خواهم داشت؟ 

ــرد،  ــاد نمی گی ــودک را ی ــه داری از ک ــد، نگ ــدو تول ــس از ب هیچ ک
همســر باردارتــان نیــز همین طــور. امــا فرامــوش نکنیــد کــه شــما 
ــی  ــه و مهربان ــخاص باتجرب ــما اش ــراِف ش ــتید و در اط ــا نیس تنه
ــه  ــن زمین ــی در ای ــوزگار خوب ــد آم ــه می توانن ــد ک ــود دارن وج
ــزرگ  ــرادرِ ب ــر و ب ــما، خواه ــادر ش ــدر و م ــند. پ ــان باش برای ت
ــوز  ــتاِن دلس ــکان و دوس ــر نزدی ــن دیگ ــما و هم چنی ــِل ش و متاه
ــد  ــل می توانن ــه داری از طف ــه در نگ ــانی اند ک ــان، کس و باتجربۀت
ــوزش  ــای آم ــر دوره ه ــه اگ ــند. البت ــما باش ــددکار ش ــا و م راهنم
ــد،  ــده باش ــر ش ــما دای ــِی ش ــز در نزدیک ــودک نی ــه داری از ک نگ
می توانیــد در کنــار همســرتان در ایــن دوره هــا شــرکت کنیــد. در 
ــِک  ــور پوش ــود چه ط ــوزش داده می ش ــما آم ــه ش ــا ب ــن دوره ه ای
طفــل را عــوض کنیــد، آن را در آغــوش بگیریــد، بــه او غــذا دهیــد یــا کمــک کنیــد 
کــه آروغ بزنــد، کــودک را بخوابانیــد و خانــه را بــرای او ایمــن کنیــد. در کنــار ایــن 
درس هــا، بــا کســانی آشــنا می شــوید کــه تجربیــات مشــابِه شــما دارنــد و بــا همــان 
ــان  ــی برای ت ــد کمــک خوب ــن می توان ــد و ای ــرم می کنن ــات دســت و پنجه ن احساس
ــواع و  ــادی را در ان ــای زی ــد، پدره ــاد را اداره می کنن ــن نه ــه ای ــانی ک ــد. کس باش
اقســام حــاالت و احساســات دیده انــد، پــس الزم نیســت بــرای کمــک خواســتن از 

آن هــا احســاس خجالــت کنیــد. 
آیا پدر خوبی خواهم شد؟ 

ــان  ــاره نش ــودن را یک ب ــدر ب ــای پ ــۀ جنبه ه ــت هم ــرار نیس ــه ق ــد ک ــان باش یادت
ــاز  ــه همــان مهارت هــای نگــه داری از کــودک، نی دهیــد. چنــد ســال اول، بیشــتر ب
ــف  ــای مختل ــل نقش ه ــن در آن اســتاد می شــوید؛ درســت مث ــا تمری ــه ب ــد ک داری

ــد.  ــی می گیری ــه در زنده گ ــری ک دیگ
قبــل از این کــه بخواهیــد قوانیــن و مقــرراِت خانــه را بگذاریــد، راننده گــی 
کــردن را بــه فرزندتــان یــاد بدهیــد و بــه او نصیحت هایــی بــرای روابــط و کارش 
ارایــه کنیــد، وقــت زیــادی در اختیــار داریــد. ایــن فرصت هــا کــه بــرای آمــوزش 
ــد.  ــی می مانن ــرفت طبیع ــک پیش ــل ی ــند، مث ــج از راه می رس ــه تری ــان ب فرزندت
ــا  ــای آموزشــی برخــورد ب ــد در دوره ه ــتید، می توانی ــی داش ــه راهنمای ــاز ب ــر نی اگ

ــد.  ــان شــرکت کنی فرزندت
می توانیــد بــا پدرهــای دیگــر هــم وقــت بگذرانیــد و درمــورد مشــکالتی کــه بــرای 
ــا  ــد ب ــد. اگــر فکــر می کنی ــده، حــرف بزنی ــان پیــش آم ــان برای ت ــت فرزندان ت تربی
پــدر خودتــان مشــکالتی داریــد کــه بایــد حــل شــود، ســعی کنیــد قبــل از این کــه 
ــا یکــی از  ــل مشــاور روان شــناس ی ــر ـ مث ــک نف ــا ی ــد، ب ــا بیای ــه دنی ــان ب فرزندت
اعضــای خانــوادهـ  حــرف بزنیــد تــا آن مشــکالت در روابــط بیــن شــما و فرزندتــان 

اخــالل ایجــاد نکننــد. 
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مهران موّحد
خاموشـی قـرآن در باب پیشـنهاد دادن الگوی 
نظـام سیاسـی مشـخص، علـی عبدالـرازق را 
واداشـته کـه مدعـی شـود کـه از نظر اسـالم، 
نظـام خالفـت نـه الزم اسـت و نه بخشـی از 
دیـن، بلکـه سیاسـت از مباحـِث مربـوط بـه 
زنده گـی دنیـوی اسـت کـه خداوند گشـودن 
گره هـای آن را بـه خـرد جمعـِی مـا واگـذار 
کـرده و نیـازی بـه فرسـتادن پیامبـران در این 
زمینـه نیسـت. عبدالجـواد یاسـین، خاموشـی 
قـرآن در این بـاره را مربـوط بـه تفـاوت میان 
ن می شـمارد. از نظـر او، آن چـه  دیـن و تدیُـّ
ثابـت و تغییرناپذیـر اسـت ایمـان و اخـالق 
کلی اسـت، حـال آن کـه تدیُّن )دیـن ورزی(، 
شـامل احـکام جزیی تفصیلی اسـت کـه تابع 
زمـان و مـکان اسـت. )الدیـن والتدیّـن، ص 
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محمد رشـید رضـا ظاهراً به ایـن نکته ملتفت 
بـرای  اُمـراء"  "آیـۀ  بـه  اسـتدالل  کـه  بـوده 
اثبـات وجـوب خالفـت اسـالمی بی ربـط و 
نادرسـت اسـت. بـه همیـن دلیـل، در رسـالۀ 
نکـرده  اسـتناد  آیـت  ایـن  بـه  »الخالفـه« اش 
اسـت. در عـوض، وی بـه آیه هایـی اسـتناد 
کـرده کـه در مورد جانشـینِی ملت هـا یکی به 
جـای دیگر سـخن می زند. این در حالی اسـت 
از قانـون تکوینـی خداونـد  ایـن آیه هـا  کـه 
سـخن می زننـد و هیـچ پیونـد منطقی یـی بـا 
احـکام فقهـی تفصیلـی ندارند. محمد رشـید 
رضـا بـه پنـج تـا از آیه هـای قرآنـی اسـتناد 
کـرده کـه در آن هـا از امامـت و خالفـت و 
مشـتقاِت آن هـا حـرف زده شـده اسـت. مثاًل 
او آیـۀ 24 سـورۀ نـور )وعـداهلل الذیـن آمنـوا 
منکـم وعملـوا الصالحـات لیسـتخلفنهم فـی 
قبلهـم...(  مـن  الذیـن  کمااسـتخلف  االرض 
داللـت  کـه  می کنـد  تفسـیر  گونه یـی  بـه  را 
بـه وجـوب برپایـی نظـام خالفـت بکنـد. اما 
حقیقـِت امـر آن اسـت کـه ایـن آیـۀ قرآنی از 
»اسـتخالف« سـخن می زنـد نـه از خالفـت. 
در واقـع، ایـن آیـه ملت هـا و افراد انسـانی را 
تشـویق بـه رقابـت در ایمـان و کارهـای نیک 

و  نظامـی  رقابـت  و  مقابلـه  بـه  نـه  می کنـد 
مسـلحانه.  بـا آن کـه آیۀ مـورد بحـث، پیروان 
آییـِن حضـرت محمـد را مـورد خطـاب قرار 
می دهـد امـا کالم مجیـد در جایـی دیگـر این 
نکته را خاطرنشـان کرده که قانون اسـتخالف، 
قانونـی اسـت مربـوط به همـۀ مردمـان روی 
زمیـن - بـه ویـژه مسـتضعفان - و اختصاصی 
بـه پیروان آییـن خاتم النبیین نـدارد. پروردگار 
متعـال بـر مبنـای تصریـح قـرآن، قوم موسـی 
علیه السـالم را وعـدۀ امامـت و پیشـوایی داد 
و وعـده اش را عملـی سـاخت: »واورثنا القوم 
الذیـن کانـوا یسـتضعفون مشـارق االرض و 
مغاربهـا التـی بارکنـا فیهـا و تمـت کلمۀ ربک 
الحسـني علـي بنـي اسـرائیل بما صبـروا.« )و 
مشـرق ها و مغرب هـاي پُربرکـت زمیـن را به 
آن قـوم ضعیف سـاخته شـده واگـذار کردیم 
و وعـدۀ نیک پـروردگارت بـر بني اسـراییل، 
به خاطـر صبـر و اسـتقامتي کـه نشـان دادنـد، 
تحقـق یافـت و آن چـه فرعونیـان از کاخ هاي 
باغ هـای  از  آن چـه  و  مي سـاختند  مجلـل 
درهـم  بودنـد،  سـاخته  فراهـم  داربسـت دار 

کوبیدیـم!(. )سـورۀ اعـراف( 
بـا در کنـار هـم قـرار دادن این دو آیـه معلوم 
می شـود کـه پیام پـروردگار از طریـق پیامبران 
- از موسـی گرفتـه تـا محمـد - به مـردم این 
بـوده که بـر مصایب وضـِع موجود شـکیبایی 
بورزنـد و بـرای تغییـر وضـع، اقـدام نمایند و 
بـه خـدا اعتمـاد و باور داشـته باشـند و عمل 
خـود را بـا اخـالق و اعمـاِل صالحـه تقویت 

 . ببخشند
ایـن را هـم بایـد گفـت کـه نظریـۀ خالفتـی 
کـه در تاریخ مسـلمانان و در ادبیات سـلطانی 
انعـکاس یافتـه، نـه تنها ریشـه در متـون دینی 
نـدارد، بلکـه از آن باالتـر در دو نقطـۀ مهم با 

نصـوص دینـی در تعـارض می افتـد: 
1 - زیـر سـؤال بـردن روا بـودن توزیـع و 
دسـت بـه دسـت گشـتِن قـدرِت سیاسـی به 
نظریـۀ خالفـت،  اسـاس  بـر  این کـه  جهـت 
مـدت زمـام داری سـلطان، نامحـدود اسـت. 
همچنیـن بـر اسـاس ایـن نظریـه، روا نیسـت 

کـه جهـان اسـالم، تعـدد زمـام داران را تجربه 
کنـد عـالوه برآن کـه قیـام و شـورش برضـد 

حاکمـاِن سیاسـی روا نیسـت.
2 - بـر مبنـای نظریـۀ خالفـت، انسـان هیـچ 
نمی کنـد  ایفـا  سیاسـی  زنده گـی  در  نقشـی 
چـرا که تودۀ مـردم حـق ندارند بـا رفتارهای 
حاکمـان مخالفـت بورزنـد حتا اگـر حاکمان، 
سـتمگر و منحـرف هـم باشـند، همان گونه که 
جنگیـدن و مبـارزۀ مسـلحانه برضـد سـلطان، 

نارواست.
درسـت اسـت که اندیشۀ کالسـیِک مسلمانان 
مقـرر داشـته کـه بایـد تشـکیالت سیاسـی یی 
وجـود داشـته باشـد کـه سـلطان/ خلیفـه را 
تشـکیالت  ایـن  اعضـای  و  کنـد  رهنمایـی 
ایـن همـه،  بـا  اهـل حل وعقـد می نامنـد.  را 
چـه  این کـه  مـورد  در  هرگـز  مـا  فقیهـاِن 
کسـانی اهـل حل وعقـد را برگزیننـد، بحثـی 
راه نینداخته انـد و نیـز هیچ نقشـی بـرای تودۀ 
مـردم در ایـن زمینـه قایـل نشـده اند. ایـن از 
رهگـذر تیوریـک. از جنبـۀ تجربـۀ عملی، در 
تاریـخ اسـالم، اهـل حل وعقد هیچ گاه نقشـی 
خلیفه یـی  برکنـاری  زمینـۀ  در  تعیین کننـده 
حـوزۀ  در  نیـز  و  دیگـر  خلیفه یـی  آوردن  و 
مخالفت با رویکرد سیاسـی پادشـاه/ سـلطان/ 
خلیفـه ایفـا نکرده انـد. در حقیقـت در تاریـخ 
اسـالم، حتّـا اگـر تشـکیالتی هـم به نـام اهل 
حل وعقـد وجـود داشـته، وجـودش کالعـدم 

اسـت.  بوده 
روی ایـن حسـاب، می توان گفـت که خالفت 
در  کـه  آن چهره یـی  بـه  توجـه  بـا  اسـالمی 
تاریـخ و در کتاب هـای فقهـای مـا از خـود به 
نمایش گذاشـته، از مشـروعیت و مبنای قرآنی 
بی بهـره اسـت و بـا آموزه های دینـی در تضاد 

است.
یکـی از ابزارهایـی که بسـیار بـه کار حاکماِن 
مسـتبد آمـده و بنیادهـای حاکمیّت اسـتبدادی 
آن ها را اسـتوارتر سـاخته، انبوهـی از احادیث 
کتاب هـای  در  کـه  روایت هایی اسـت  و 
حدیـث نقـل گردیـده و موجب شـده که فرد 
مسـلمان بـه انفعـال و بی اعتنایی بـه آن چه در 
عرصـۀ سیاسـت اتفـاق می افتد، متقاعد شـود.
بـر اسـاس ایـن احادیـث، فـرد مسـلمان باید 
کورکورانه از سـلطان جائـر پیروی کند و هیچ 
دم نزنـد. در روایتی آمده که حضرت رسـول، 
خطـاب بـه حذیفه بـن الیمان گفت: »سـیکون 
والیسـتنون  بهـدای  الیهتـدون  ائمـه  بعـدی 
بسـنتی و سـیقوم فیهـم رجـال قلوبهـم قلوب 
الشـیاطین فـی جثمـان انـس.« فقـال حذیفـه: 
کیـف اصنـع لـو ادرکـت ذلـک، فقال رسـول 
اهلل: تسـمع و تطیـع االمیـر و ان ضرب ظهرک 
و اخـذ مالک فاسـمع واطـع.« )فرمـود: بعد از 
مـن پیشـوایانی بـر شـما فرمانروایـی می کنند 
کـه بـه هدایـت مـن هدایـت نیافته انـد و بـه 
سـیره و سـنت من رفتـار نمی کننـد و در میان 
آنـان مردانـی حاکـم می شـوند کـه دل هـای 
آن هـا دل هـای شـیاطین اسـت ولـی در پیکـر 
آدمـی زاد درآمده انـد. گفتـم: اگر مـن آن زمان 
را درک کـردم چـه کنم؟ فرمود: گـوش فرادار 
و از امیـر اطاعـت کـن، هرچنـد بـر پشـِت تو 
شـالق زنـد و مـال تـو را برباید گـوش بده و 
پیـروی کـن (. و بدین گونـه بـا نقـل ایـن قبیل 
مقاومـِت  و  انـکار  و  رد  فرصـت  روایت هـا 
فـرد مسـلمان در برابـر سـلطان جائـر گرفتـه 

می شـود. )صحیـح مسـلم( 
روایت هایـی  حدیـث،  معتبـر  کتاب هـای  در 
نقـل شـده کـه این نکتـه را مـورد تأکیـد قرار 
می دهـد کـه تـودۀ مـردم در جامعـۀ اسـالمی، 
موجـوداِت بی شـعوری اند که تکلیف شـرعی 
از آن هـا سـاقط شـده اسـت، فـرد مسـلمان 
چاره یـی ندارد جـز این که از زمـام دار اطاعت 
کنـد و خداونـد خـودش محاسـبۀ زمـام دار را 
اگـر ظلمـی از او سـر زد، برعهـده می گیـرد. 
گویـی مسـؤولیت اشـتباهاِت توجیه ناپذیـر و 
خطرناکـی را کـه در طـول تاریخ اسـالم روی 
داده، تنها پادشـاهان و سـالطین برعهده دارند 
و عامـۀ مـردم مورد محاسـبه قـرار نمی گیرند، 
چـرا کـه فاقـد شـرایط تکلیف انـد. مثـاًل اگـر 
پادشـاه مسـلمان، رعیـت را دسـتور داد کـه با 
مسـلمان دیگـری بجنگد، رعیّت ناگزیر اسـت 
کـه امتثـال امـر کنـد و امـام در روز قیامـت، 
مجـازات را از رعیّـت دفـع می کنـد چـرا کـه 

سـپر است".  "امام، 

بررسی و نقد مبانِی 
تیوریِک نظریۀ 

ACKU»خالفت اسالمی«
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پل  ریکور 
مترجم: حسین نقوی 

بخش سوم

از ایـن لحـاظ، اسـتعاره یـک خلـق لحظه یـی، یـک 
نـوآورِی معنایـی اسـت کـه هیـچ جایگاهـی در زبـاِن 
رسـمی ندارد و فقط در توصیف اسـنادهای غیرمعمول 
بـه وجـود می آیـد. در ایـن روش، اسـتعاره بـه تحلیل 
فّعـال یـک راز نزدیک تـر اسـت تا بـه ارتباط سـاده با 
تشـابه. آن تحلیـل یک ناسـازگاری معنایی اسـت. اگر 
مـا فقـط اسـتعاره های مرده یـی کـه دیگر اسـتعاره های 
واقعـی نیسـتند ـ بـرای مثـال، پـای صندلـی یـا پـای 
میـز ـ را در نظـر بگیریـم، بـه دقـِت ایـن پدیـده پـی 
نمی بریـم. اسـتعاره های واقعـی، اسـتعاره های ابداعـی 
هسـتند کـه در مصـداق جدیـدی از معنـای لغـات، به 
یـک ناسـازگاری تـازه در جملـه پاسـخ می دهنـد. این 
صـادق اسـت کـه اسـتعارۀ ابداعـی، از طریـق تکـرار، 
بـه سـمت اسـتعارۀ مـرده پیـش بـرود. از ایـن رو، این 
مصـداق از معنـا در واژه نامه ذکر می شـود و بخشـی از 
چنـد معنـای لغـت می گردد که بدین وسـیله بـه راحتی 
]بـر معنـای دیگـر[ اضافـه می شـود. امـا هیچ اسـتعارۀ 

زنده یـی در لغت نامـه نیسـت. 
کـه  می آیـد  دسـت  بـه  نتیجـه  دو  تحلیل هـا  ایـن  از 
بـرای قسـمت های دوم و سـومِ ایـن بخش بسـیار مهم 
خواهـد بود. ایـن دو نتیجه، مخالـف نظریه های برآمده 
از ُمـدل بالغتـی هسـتند. نخسـت این که اسـتعاره های 
واقعـی، غیرقابـل ترجمـه هسـتند. تنهـا اسـتعاره های 
جانشـین پذیر قابـل ترجمـه هسـتند کـه معنـای اصلی 
غیرقابـل  تنشـی  اسـتعاره های  می گرداننـد.  بـاز  را 
ترجمه انـد؛ زیـرا آن هـا معنـا را خلـق می کننـد. گفتـن 
این کـه آن هـا غیرقابـل ترجمـه هسـتند بـه ایـن معنـا 
نیسـت کـه قابل تفسـیر نباشـند، بلکه تفسـیر نامحدود 
اسـت و مانـع ابـداع در معنـا نیسـت. نتیجـۀ دوم ایـن 
اسـتعاره  نیسـت.  گفتـار  زینـت  اسـتعاره  کـه  اسـت 
]معنایـی[ فراتـر از یـک معنـای عاطفـی دارد و آگاهی 
جدیـدی را دربـر دارد. در واقـع، بـه وسـیلۀ »خطـای 
مقوله یـی« زمینه هـای معنایـی جدید از سـازگاری های 
تـازه متولـد می شـوند. خالصـه این که اسـتعاره مطلبی 

تـازه دربـارۀ واقعیـت بیـان می کنـد. 
ایـن نتیجـۀ دوم بـه عنـوان مبنایـی بـرای قـدمِ دوم در 
ایـن بخـش عمـل خواهـد کـرد کـه ]ایـن بخـش[ بـه 
کارکـرد ارجـاع یا قـدرت داللـی گزاره های اسـتعاری 

یافت.  اختصـاص خواهـد 

استعاره و واقعیت
بررسـی کارکـرد ارجاعـی یـا داللـی اسـتعاره، باعـث 
می شـود کـه تعـدادی از فرضیه هـای عام دربـارۀ زبان 
را بپذیریـم کـه مـن تمایـل دارم ]آن هـا را[ بیـان کنم، 

هرچنـد نمی توانـم آن هـا را توجیـه نمایـم. 
بیـن معنـا  بپذیریـم تمایـز  بایـد  نخسـت این کـه مـا 
ایـن  مـا  دارد.  امـکان  گزاره یـی  هـر  در  ارجـاع  و 
تمایزافکنـی را مرهـوِن فرگـه هسـتیم کـه بـه عنـوان 
یـک ]قاعـده[ منطقـی، آن را بدیهـی انگاشـت. معنا15 
مضمـون عینـی ایـده آِل یـک قضیـه اسـت؛ مدلـول16 
ادعـای صـدق آن اسـت. فرضیـۀ مناین اسـت کـه این 
تمایـز نـه تنهـا بـرای منطق دانـان مفیـد اسـت، بلکه با 
کارکـرد گفتـار در کل حـوزۀ آن، سـروکار دارد. معنـا 
چیـزی اسـت کـه یـک گـزاره می گویـد، امـا ارجـاع 
چیـزی اسـت کـه گـزاره دربـارۀ آن صحبـت می کند. 
و  اسـت  آن  درون  در  می گویـد  گـزاره  یـک  آن چـه 
نظـم درونـی گزاره اسـت. آن چیـزی که گـزاره به آن 
می پـردازد، زبان شناسـی خارجـی اسـت. آن، تـا جایی 
کـه در زبان بیان شـود، واقعی اسـت؛ چیزی اسـت که 

دربـارۀ جهـان گفتـه می شـود. 
توسـعه دادِن تمایـز فرگه بـه کل گفتار مسـتلزم فهمی 
دربـارۀ کل زبـان اسـت؛ نزدیـک بـه نظـر هامبولـت 
)Humboldt( و کاسـیرر )Cassirer( کـه کارکـرد زبـان 
بیـان تجربـۀ مـا دربـارۀ جهـان و شـکل دهی بـه ایـن 
تجربه اسـت. این فرضیـه ما را کاماًل از سـاختارگرایی 
جـدا می کنـد کـه در آن زبـان صرفـًا بـه طـور داخلی 
یـا درونـی کار می کنـد؛ ]یعنـی[ یـک عنصـر فقـط به 
عنصـر دیگـِر همـان نظام اشـاره می کند. ایـن بصیرت، 
کامـاًل معقول اسـت مادامی که مـا بتوانیـم حقایق بیان 
و گفتـار را متجانـس بـا پدیـدۀ زبـان تلّقـی کنیـم. در 
نتیجـه، فقـط در حوزۀ واحدهایی کـه در معرض خطر 
هسـتند، یعنـی واج هـا، تک واژه هـا، جمـالت، گفتـار، 
متـون و کتاب هـا، می تـوان آن هـا را متفـاوت تلقـی 
کـرد. در حقیقـت، گفتارهـا، متون و آثار خاص، شـبیه 
یـک زبان کارکرد دارند، یعنی بر اسـاس سـاختارهایی 
کـه خـود آن هـا را فراگرفتـه اسـت، کارکـرد دارنـد؛ 
شـبیه تأثیـر متقابـل تفاوت هـا و تقابل هـا، هم سـاخت 

بـا تفاوت هایـی کـه طـرح کلـی آواشناسـی همـراه بـا 
یـک نـوع خلـوص منسـجم آن هـا را ارایه می کنـد. اما 
ایـن هم سـاخت بـودن نبایـد باعـث شـود مـا ویژه گی 
بنیادیـِن گفتـار را فرامـوش کنیـم؛ یعنـی این کـه گفتار 
بـر یـک واحـِد نوعـی مبتنـی اسـت کـه از واحدهـای 
زبـان )عالیـم( کامـاًل متفاوت اسـت. ایـن واحد جمله 
اسـت. اکنـون جملـه ویژه گی هایـی دارد کـه در هیـچ 
مـوردی تکـرار ویژه گی هـای زبـان نیسـتند. در میـان 
ایـن ویژه گی هـا، تمایـز بیـن ارجـاع و معنـا اساسـی 
اسـت. اگر زبـان خـودش را احاطه کرده اسـت، گفتار 
بـاز اسـت و دور جهانـی می چرخـد کـه آرزو دارد به 
وسـیلۀ زبـاْن بیـان و منتقل شـود. اگر ایـن فرضیۀ عام، 
معتبـر و قابل توجه باشـد، مشـکل نهایی که به وسـیلۀ 
اسـتعاره ایجاد می شـود، دانسـتِن این اسـت که در چه 
جنبه هایـی جابه جایـی معنـا کـه آن را تعریـف می کند، 

در بیـان تجربـه، در شـکل دهی جهـان موثر اسـت. 
بـه عـالوه، مفهـوم کل زبـان کـه ملـزوم تمایـز بیـن 
معنـا و ارجـاع ـ کـه ریشـه یی منطقـی دارد ـ اسـت، 
یـک مفهـوم هرمنوتیکـی بـه بـار مـی آورد کـه من در 
بخـش قبـل آن را بیـان کـردم. اگـر مـا بپذیریـم کـه 
مفهوم سـازی  بـه  اسـت  مربـوط  هرمنوتیکـی  وظیفـۀ 
اصـول تفسـیر بـرای کارهـای زبـان، تمایـز بیـن معنـا 
و ارجـاع نتیجـۀ خـودش را دارد کـه تفسـیر در تحلیل 
سـاختارگرا دربـارۀ آثـار یعنـی در معنـای درونی آن ها 
متوقـف نمی شـود، بلکـه قصـد آشکارسـازی نوعی از 
جهـان را دارد کـه یک اثـر ]آن را[ طرح ریـزی می کند. 
ایـن الزمـۀ هرمنوتیکی تمایـز بین معنا و ارجـاع کاماًل 
رمانتیکـی  مفهـوم  بـا  را  آن  اگـر  می شـود  احسـاس 
هرمنوتیـک مقایسـه کنیم کـه در آن، تفسـیر قصد دارد 

نیـت مؤلـف را در ورای متـن کشـف کنـد. ایـن تمایز 
فرگه یـی تقریبـًا مـا را دعـوت می کنـد کـه از حرکتـی 
کـه معنـا را منتقـل می کند پیـروی کنیم؛ یعنـی حرکِت 
سـاختار درونـِی اثـر بـه سـمت ارجـاع آن، به سـمت 
نوعـی از جهـان کـه اثـر در پیشـاپیش متـن گشـوده 
اسـت. این هـا نوعـی از فرضیه های معناشناسـی دربارۀ 
فلسـفۀ زبـان و هرمنوتیـک هسـتند کـه مبنـای تأّمالت 
حاضـر دربارۀ حـوزۀ ارجاعـی گزاره های اسـتعاری به 

شـمار می رونـد. 
این کـه گزاره هـای اسـتعاری می تواننـد ادعـای صـدق 
کننـد، بایـد بـا اعتراض هـای مهمـی مواجـه شـوند که 
از  برخاسـته  پیش داوری هـای  بـه  را  آن هـا  نمی تـوان 
مفهـوم بالغتـِی صـرف یعنـی ایـن ادعـا کـه اسـتعاره 
هیـچ آگاهی جدیـدی ندارد و صرفًا زینت اسـت و در 
بـاال بحـث شـد، تقلیل بـرد. به چنیـن گونـه اعتراضی 
رجـوع نخواهـم کـرد. امـا بـه آن پیش داوری هایـی که 
ریشـۀ بالغتـی دارنـد یک اعتراض اضافه شـده اسـت 
کـه بـا خـودِ کارکـرد زبـان شـعر سـروکار دارد. جای 
تعجـب نیسـت کـه یـک اعتـراض از این جهـت وارد 
می شـود؛ زیـرا اسـتعاره به طور سـنّتی با کارکـرد زبان 

شـعری گـره خورده اسـت. 
مـا این جـا بـا یـک رغبـت بسـیار شـدید در نقـد ادبی 
معاصـر مواجه هسـتیم: ایـن مطلب را که زبان شـعری 
واقعیتـی را قصـد می کنـد یـا اصـاًل چیزی دربـارۀ یک 
شـی ء بیـروِن از خـود می گویـد، انـکار می کنـد؛ زیـرا 
منـع ارجـاع و لغو واقعیـت ظاهـراً برای کارکـرد زبان 
شـعری خـودِ قانون اسـت. بنابرایـن، رومن یاکوبسـن 
)Roman jakobson( در مقالـۀ مشـهور خـود بـا عنوان 
»زبان شناسـی و شعرشناسـی« ادعـا می کند کـه کارکرد 

شـعری زبـان مبتنـی اسـت بـر تأکید بـر پیام بـه خاطر 
خـودش بـه بهـای ]از دسـت دادن[ کارکـرد ارجاعـی 
زبـان عـادی. او می گویـد: »ایـن کارکـرد بـا ارتقـای 
وضـوح عالیـم، به تقابل اساسـی عالیـم و موضوعات 
ایـن  از  فراوانـی  ادبـی  نقدهـای  می بخشـد.«  عمـق 
نقطه نظـر وجـود دارنـد. تقـارن معنـا و صدا در شـعر، 
یـک موضـوع منسـجم درسـت می کند که خـودش را 
فـرا گرفتـه اسـت، جایی کـه لغـات مانند سـنگ برای 
پیکرتراشـی، برای شـکل دهی به شـعر مواد می شـوند. 
مثـاًل افراطی تریـن نقدهـا در شـعر بـر سـر این مسـاله 
اسـت که چیـزی ورای خود زبـان نیسـت. بنابراین، ما 
می توانیـم هماننـد نورثروپ فـِری حرکـت مرکزگرای 
زبـان شـعری را در مقابـل حرکت گریـز از مرکِز گفتار 
توصیفـی قـرار دهیـم و بگوییـم کـه شـعر، یـک زبان 
»خودبسـنده« اسـت. از این منظر، اسـتعاره ابزاری غنی 
بـرای تعلیـق واقعیـت بـه وسـیلۀ جابه جایـی معنـای 
لغـات اسـت. اگر یـک ادعای توصیفی بـا معنای عادی 
بـه هم گـره خورده باشـند، الغـای ارجاع هم بـا الغای 

معنـای عادی گـره خورده اسـت. 
ایـن  مقابـل  در  را  دیگـر  فرضیه یـی  می خواهـم  مـن 
ایـن  یعنـی  دهـم؛  قـرار  شـعری  کارکـرد  از  مفهـوم 
]نظریـه[ کـه تعلیـق کارکـرد ارجاعـی زبـان عـادی به 
معنـای الغـای کل ارجـاع نیسـت، بلکـه در مقابل، این 
تعلیـق، قید سـلبی برای آزادسـازی دیگـر بُعد ارجاعی 

زبـان و بُعـد دیگـری از خـود واقعیـت اسـت. 
یاکوبسـن بـا اشـاره بـه مطلـب مزبـور، مـا را دعـوت 
می کنـد کـه ایـن جهت را مـورد مداقّه قـرار دهیم. وی 
می گویـد: »برتری کارکرد شـعری بر کارکـرد ارجاعی، 
ارجـاع را از بیـن نمی بـرد، بلکـه باعـث مبهـم شـدن 
آن می شـود.« او هم چنیـن می گویـد کـه شـعر »ارجـاع 
تقسـیم شـده بـه دو« اسـت ]یعنـی هـم 

کارکرد شـعری و هـم ارجاعـی دارد.[
اجـازه دهیـد شـروع بحـِث خـود را از 
نظریه هـای اولیـه اختیار کنیـم که معنای 
شکسـت  وسـیلۀ  بـه  اسـتعاری  گـزارۀ 
تفسـیر حقیقـی گـزاره تولیـد می شـود. 
خـود  معنـا  حقیقـی،  تفسـیر  یـک  در 
را نابـود می کنـد و ارجـاع عـادی نیـز 
همیـن کار را می کنـد. بنابرایـن، الغـای 
خودشـکنِی  بـه  شـعری  زبـان  ارجـاع 
معنـا بـرای یـک تفسـیر حقیقـی دربارۀ 
گزاره هـای اسـتعاری وابسـته اسـت. اما 
ایـن خودشـکنی معنـا به وسـیلۀ پوچی 
یعنـی بـه وسـیلۀ بی ربطی معناشـناختی 
طـرف  صرفـًا  گـزاره،  ناسـازگاری  یـا 
مقابـل یـک نـوآوری معنایـی راجـع به 
مرتبه یـی از جملـۀ کامل اسـت. به رغم 
و بـه لطـف الغـای ارجاعـی کـه مطابق 
از  آیـا  اسـت،  گـزاره  حقیقـی  تفسـیر 
ایـن نقطـه بـه بعـد نمی تـوان گفـت که 
تفسـیر اسـتعاری موجـب تفسـیر مجدد 
خـود واقعیـت می شـود؟ بنابرایـن، مـن 
قصـد دارم آن چـه را دربارۀ معنـا گفتم، 
بـه ارجـاع ]نیـز[ بسـط دهـم. مـن گفتـم کـه معنـای 
اسـتعاری، یـک »نزدیکـی«17 بیـن معانی یـی کـه تـا 
کنـون از هـم دور بودنـد، ایجاد می کنـد. اکنون خواهم 
گفـت کـه از این نزدیکی اسـت که یـک تصویر جدید 
دربـارۀ واقعیـت یک بـاره پیـدا می شـود؛ تصویـری که 
بـه وسـیلۀ تصویـر عـادی که بـا کاربـرد عـادی لغات 
ایـن  بنابرایـن،  می شـود.  منـع  اسـت،  خـورده  گـره 
کارکـرد زبـان شـعری ضعیـف کـردِن ارجـاع مرتبـۀ 
اول از زبـان عـادی اسـت تا به ایـن ارجـاع مرتبۀ دوم 

اجـازه دهـد پیـش آید. 
امـا ارجـاع بـه چـه چیـزی؟ این جـا مـن دو راه غیـر 
مسـتقیم را قصـد کـرده ام تـا پاسـخی بـه این پرسـش 

کنم.  آمـاده 
مـن پیشـنهاد اول را پـی خواهـم گرفـت کـه از ارتباط 
بیـن اسـتعاره و مدل هـا ناشـی می شـود. ایـن ]مطلب[ 
را مدیـون مکـس بلـک در »مدل هـا و اسـتعاره ها« و 
علـم«  در  تمثیل هـا  و  »مدل هـا  در  هـس  ب.  مـری 
هسـتم. نظـر عـام ایـن اسـت کـه اسـتعاره نسـبت بـه 
زبـان شـعری مانند مدل نسـبت بـه زبان علمی اسـت. 
در زبان علمی، مدل اساسـًا وسـیله یی اکتشـافی اسـت 
کـه در خدمـت تخریب تفسـیر نامناسـب و در خدمت 
بـاز کـردِن راهی به سـمت تفسـیر جدید و مناسـب تر 
اسـت. در اصطـالح مـری هـس، آن وسـیله »توصیـف 
مجـدد« اسـت. ایـن بیانـی اسـت که مـن بـرای تحلیل 
ایـن  معنـای  فهـم  امـا  کـرد.  خواهـم  حفـظ  بعـدی 
اصطـالح در کاربـرد معرفت شـناختی دقیـِق آن مهـم 

ست.  ا

ایجاد  و  استعاره 
نی  جدید معا

ACKUدر زبان
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هارون مجیدی
شـماری از اعضـای مجلـس در نشسـتی زیـر عنوان 
نقـش علمـای دیـن بـرای مبـارزه بـا مـواد مخـدر، 
برنامه هـای دولـت بـرای مبـارزه بـا مـواد مخـدر را 
نـاکام دانسـته می گوینـد، تاکنـون راه هایی کـه برای 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـه پیش گرفته شـده اسـت، 
هیچ گونـه دسـت آوردی نداشـته و مفیـد تمام نشـده 

ست. ا
مسـووالن در وزارت مبـارزه بامـواد مخـدر می گویند 
کـه مـردم افغانسـتان در حالـی بیشـترین ضـرر را از 
ناحیـه مـواد مخـدر می بیننـد کـه کمترین بهـره را از 

آن در عرصـۀ اقتصـادی بـر می دارنـد.
در ایـن نشسـت زیان مـواد مخدر باالتر از تروریسـم 
در افغانسـتان پنداشـته و تأکید شـده کـه علمای دین 
و رسـانه هـا نقش مهمی در آگاهی دهـی از ضررهای 

اسـتفاده و کشـت و مواد مخدر دارند.

این نشسـت دیروز )سـه شـنبه، 11عقـرب( از طرف 
وزارت مبـارزه بـا مـواد مخـدر و ارشـاد و حـج و 

اوقـاف در کابـل برگـزار شـده بود.
سـالمت عظیمـی،  وزیر مبـارزه در با مـواد مخدر در 
ایـن نشسـت ناامنی و فقـر اقتصـادی را از علت های 
بارز کشـت کوکنار در افغانسـتان دانسـته و از جامعه 
جهانـی تقاضا کـرد تا حکومـت افغانسـتان را در امر 

مبـارزه بـا مـواد مخدر کمـک کنند.
وزیـر مبـارزه بامـواد مخـدر افـزود: در صورتـی کـه 
جامعـه جهانـی کمک به موقع و الزم را به افغانسـتان 
انجـام ندهد، این مشـکل بهزودی متوجه کشـورهای 

جهـان نیز خواهد شـد.
بـه گفتـۀ بانـو عظیمـی: درحـال حاضـر، 200 هـزار 
هکتـار زمیـن در افغانسـتان زیـر کشـت مـواد مخدر 

قـرار دارد.
او در ادامـۀ سـخنانش افـزود: مـردم افغانسـتان طـی 

آتـش جنـگ  در  کـه  ایـن  بـر  افـزون  دهـه،  چنـد 
می سـوزند، قربانـی پدیـدۀ شـوم مـواد مخـدر نیـز 

هسـتند.
وزیـر مبـارزه بامـواد مخـدر خاطـر نشـان می کنـد: 
مـردم افغانسـتان در حالی بیشـترین ضـرر را از ناحیه 
مـواد مخـدر می بیننـد کـه کمتریـن بهـره را از آن در 

عرصـۀ اقتصـادی بـر می دارنـد.
کشـت  افزایـش  از  آنـان  کـه  افـزود  عظیمـی  بانـو 
و تولیـد مـواد مخـدر در کشـور بویـژه در افزایـش 
گروه هـای  ادارۀ  تحـت  مناطـق  در  کوکنـار  کشـت 

مسـلح نگـران هسـتند.
در ایـن حـال، خلیـل اهلل شـهیدزاده٬ عضـو مجلـس 
نمایندهـگان از نحـوۀ مبـارزه بـا مـواد مخـدر انتقـاد 
کـرده و گفـت: بایـد برنامهها در ایـن خصوص تغییر 
کند.بـه گفتـۀ ایـن عضـو مجلـس: "بایـد برنامههـای 
خـود را در مبـارزه بامواد مخدر تغیـر دهیم٬ فلم های 

نمایشـی مبـارزه نیسـت بلکـه یـک نـوع سـرگرمی 
اسـت کـه برخـی از رسـانه ها از آن بـرای مسـخره 
کـردن معتـادان فلم هـای کوتـاه نمایشـی می سـازد".
آقـای شـهیدزاده در ادامـۀ سـخنانش گفـت: "تاکنون 
راه هایـی کـه بـرای مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـه پیش 
گرفتیـم، هیچ گونه دسـت آوردی نداشـته و مفید تمام 

نشـده است".
بـه گفتـۀ این عضـو مجلس: راه بدیل سـازی کشـت 
کوکنـار در والیـات باعـث تشـویق دهاقین می شـود 
و یگانـه راهـی کـه می تـوان از طریـق آن بـه مـردم 
آگاهی دهـی کـرد، تقویت مسـاجد٬ مال امامان اسـت 
کـه بایـد ابزارهـا در اختیـار علمـای دینی قـرار داده 

. شود
او می گویـد کـه سـاالنه 70میلیـارد دالر از مفـاد مواد 
مخـدر افغانسـتان کشـورهای بیرونی اسـتفاده می کند 
کـه بـا این وصـف، ادامـۀ جنگ در کشـور حتـا با 1 

میلیـارد دالـر آن نیز ممکن اسـت.
آقـای شـهیدزاده می گویـد: بـه حکومـت و کسـانی 
کـه در راسـتای مبـارزه بامـواد مخـدر پـول مصـرف 
کرده انـد، بایـد گفتـه شـود که ایـن پول ها هـدر رفته 

ست. ا
هم چنـان، فیض محمـد عثمانـی٬ وزیر ارشـاد، حج و 
اوقـاف  در ایـن نشسـت گفـت: کسـانی که بـه مواد 
مخـدر مبتـال می شـوند در نخسـت دیـن خـود را از 
دسـت داده و پـس از آن عقـل٬ جـان٬ نسـل و مـال 

خـود را باخطـر مواجه می سـازد.
آقـای عثمانـی خاطـر نشـان کـرد: هیـچ فـرق میانی 
کسـانی که بمب را به خود شـان بسـته کرده توسـط 
آن جـان خـود دیگـران را می گیـرد و کسـانی کـه به 
مـواد مخدر مبتال می شـوند٬ نیسـت زیرا افـراد معتاد 
خـودش را بـا یک مـرگ تدریجـی مواجه می سـازد.
بـه گفتـه عثمانـی امـروز در حـدود 3 میلیـون تن به 
صورت مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم در افغانسـتان مبتال 
بـه موادمخـدر هسـتند کـه یقینـاً آنهـا بـه 3 میلیـون 
خانـواده تعلـق دارنـد پـس درحقیقـت ایـن پدیـده 
شـوم میلیونها خانواده را به بد بختی کشـانده اسـت.
آقـای عثمانـی بـر مسـوولیت علمـا نیـز تاکیـد کـرد 
و گفـت: علمـا بایـد منبـر را احیـا کننـد و مـردم را 
بـر اسـاس قـرآن و سـنت رسـول خـدا)ص( امـر به 

معـروف و نهـی از منکـر کننـد.
آقـای عثمانی وضعیـت معتادان مواد مخـدر را نگران 
کننـده و بهـدور از شـأن یک مسـلمان عنـوان کرد و 
گفـت: روی علت هـا بایـد کار شـود و عواملـی کـه 
باعـث می شـود جوانان کشـور بـه مواد مخـدر مبتال 

شـوند بررسـی شود.
وزیـر حـج واوقـاف تصریح کـرد: باید با ایـن پدیده 
پیـش از گرفتـار شـدن افـراد بـا آن مبـارزه شـود که 
علمـا و رسـانه ها در آگاهی دهـی از آن بـه مردم نقش 

بـارز دارند.
علمـای  سراسـری  رییـس  کشـاف٬  الدیـن  قیـام 
افغانسـتان، کشـت٬  تولیـد٬ قاچاق و اسـتفاده از مواد 
مخـدر را حـرام خوانـد و گفـت کـه علمـای دین و 
رسـانه های می توانـد بـا وزارت مبارزه با مـواد مخدر 

بـرای آگاهی دهـی عامـه همـکاری کننـد.
بـه گفتـۀ آقـای کشـاف: اسـتفاده از تمـام مسـکرات 
و مـواد مخـدر بـه طـور قطعـی از دیـدگاه شـریعت 
اسـالمی حـرام اسـت ومـال امامـان مسـاجد موظف 
هسـتند کـه در خطبه های نمـاز جمعه از اضـرار مواد 

مخـدر بـه مـردم آگاهـی دهند.

وزارت  گـزارش  تازه تریـن  در  کـه  اسـت  گفتنـی 
مبـارزه بـا مواد مخدر ٬ کشـت کوکنار امسـال نسـبت 
بـه سـال گذشـته 10درصـد و تولیـد آن 43درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت.

د کونـړ وايل وایـي، دغـه والیـت کـې د تېـرې ورځې په نښـتو 

کـې لـه پنځوسـو زیاتـو وسـله والو مخالفینـو تـه مـرګ ژوبلـه 

اوښـتې ده.

وحیداللـه کلیمـزي نـن سـې شـنبه پـه یوې خـري ناسـته کې 

وویـل چـې تېـره ورځ وسـله والو مخالفینـو د کونړ پـه مرکز او 

څلـورو ولسـوالیو ډله ییـز بریدونـه پیـل کـړي و چـې ډېـر زور 

يـې پـه دانـګام او مرکـز اسـعداباد کې و.

کلیمـزي زیاتـه کـړه چې پـه دواړو ځایونو کې افغـان ځواکونه 

پـه دې بریـايل شـوي چـې د مخالفینـو بریدونه په شـا ومتبوي 

او وسـله والو تـه درنه مرګ ژوبلـه واړوي.

نوموړي زیاته کړه:

"د افغانسـتان د خلکـو او خـاورې دښـمنانو د کونـړ والیـت 

پـه مختلفـو نقطـو کـې لکـه د رسکاڼـو، دانـګام، اسـار، وټـه 

پـور او مرکـز اسـعداباد بانـدې هجومـې بریدونـه پیـل کـړل 

چـې خوشـبختانه زمـوږ قهرمانو ځواکونـو په ډېـره مېړانه ورته 

ځـواب ورکـړ او د هغـوی پـان او بریدونه يـې شـنډ کـړل، پـه 

دغـې جګـړه کې د وسـله والو مخالفینـو ۴۷ تنه وژل شـوي او 

دولس يـې ټپیـان دي."

شـوي  نیـول  دوه  او  جسـدونه  طالبانـو  شـپږو  هغـو  د  وايل 

مرکـز  د  ورځ  تېـره  چـې  وښـودل  تـه  رسـنیو  هـم  وسـله وال 

اسـعداباد اړونـد د څاګـې پـه سـاحه کـې پـه جګـړه کـې وژل 

و. نیـول شـوي  او  شـوي 

نوموړي زیاته کړه:

"شـپږ جسـدونه چې تاسـو ولیدل پـه مرکز اسـعداباد کې پاتې 

و، نهـه جسـدونه يې د دانـګام پـه ولسـوالۍ کـې پراتـه دي، د 

مرکـز اسـعداباد اړونـد د څاګـې پـه سـیمه کـې نهـه کسـیز 

ګـروپ و چـې نهـه تنه يـې ووژل شـول او دری يـې ژونـدي 

نیـول شـوي، وسـلې يـې هـم تاسـو ولیدلـې، اوس هـم زموږ 

پـه ولکـه کـې دي."

هغـه وویـل د دانـګام په جګـړه کـې درې دولتي رستېـري وژل 

شـوي او شـپږ ټپیـان شـوي او د والیت پـه بېابېلو سـیمو کې 

د وسـله والو مخالفینـو لخه وا پـه راتوغول شـویو هاوانونو کې 

اتلـس ولـي وګړي ټپیان شـوي.

نوموړي زیاته کړه:

"د وسـله والو طالبانـو پـه ړنـدو بریدونـو کـې د کونـړ اتلـس 

بې وزلـه او بې چـاره خلـک هـم ټپیـان شـوي دي، د دانـګام پـه 

جګـړه کـې درې افغـان رستېـري شـهیدان شـوي او شـپږ ټپیان 

دي، ټـول ټپیـان په وخت روغتون ته رسـول شـوي او ډاکټرانو 

يـې د روغتیايـي حالـت پـه اړه ډاډه ښـودلی دی."

د  او زوی هـم  پـار  دوران کـې هغـه  پـه  د څاګـې جګـړې 

طالبانـو لـه بند راتښـتېديل چـې یوه نیمـه میاشـت وړاندې یې 

حکومـت تـه د جاسوسـۍ پـه تـور نیـويل و.

شـېر خـان د خپـل ځـان او زوی د بنـدي کېـدو او د راخوشـې 

کېدو کیسـه داسـې بیـان کړه:

"طالبـان زمـا پـر کور سـهار وختي راغلـل، زه او زمـا زوی يې 

حکومـت تـه د جاسوسـۍ پـه تـور ونیولو، غـره ته يـې بوتللو، 

پـه تـوره کوټـه کـې يـې اچـويل و، شـپه او ورځ به یـې وهلو او 

ایلـه دومـره ډوډۍ به يـې راکولـه چـې مـوږ پـرې ژونـدي پاتې 

شـو، سـرګې يې راتـه تړلـې وې، پـه ځنځیرونو يې راته پښـې 

او السـونه تـړيل و، نه پوهېـږو چېرتـه یـو، تېـره ورځ طالبانـو 

خپلـو ملګـرو تـه مخابـره کـې وویـل چـې مـوږ په جګـړه کې 

ګېـر یـو او بندیـان پرېـږدئ او زمـوږ کمـک تـه راشـئ، هغوی 

مـوږ  او الړل، کلـه چـې الړل  بنـده کـړه  پسـې دروازه  مـوږ 

ځنځیرونـه مـات کـړل او راوتښـتېدو."

رئیـس حاجـي جال الدیـن سـیار  د والیتـي شـورا  د کونـړ 

وايـي، ولـس د خپلـو ځواکونـو ماتـړی دی او تېـره ورځ يـې 

چـې د وسـله والو مخالینـو رسه کومـه جګـړه کـړې دوی پـرې 

ویـاړي او همـدا وجـه وه چـې تېـر ماښـام پـه مرکـز اسـعداباد 

کـې د افغـان ځواکونـو پـه موټـرو ګان وشـیندل شـول.

هغه زیاته کړه:

"زمـوږ زړورو ځواکونـو تېـره ورځ پـه ډېره مېړانه او رسښـندنه 

لـه خپلـو مورچلـو دفاع وکـړه، موږ پـرې ویاړو، زه ټولـو افغان 

ځواکونـو تـه ډاډ ورکـوم چـې ولس ستاسـو تـر شـا والړ دی، 

همـدا ماتـړ و چـې تېـر ماښـام يې د افغـان رستېـرو پـه موټرو 

ګان وشـیندل او هغـوی يې وسـتایل."

طالـب ویانـد ذبیح اللـه مجاهـد تېـره ورځ ادعـا کـړې وه چـې 

د دانـګام پـه جګـړه کـې يـې درې پوسـتې نیـويل، درې پوځي 

موټـر يـې ویجـاړ کـړي او ګڼـو دولتـي رستېـرو ته يـې مـرګ 

اړولې. ژوبلـه 
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کمک هــای  هماهنگــی  بــرای  ملــل  ســازمان  دفتــر 
ــا  ــه ت ــت ک ــرده اس ــالم ک ــتان اع ــتانه در افغانس بشردوس
ــی  ــداد بیجاشــده گان داخل ــالدی، تع آخــر ســال 2016 می
بــه خاطــر جنگ هــا و ناامنی هــا بــه 400 هــزار نفــر 

ــید. ــد رس خواه
ــت  ــته اس ــود نگاش ــزارش خ ــن گ ــر در تازه تری ــن دفت ای
ــت، در  ــاه اگس ــا م ــالدی ت ــاری می ــال ج ــه از اول س ک

ــده اند. ــا ش ــر بیج ــزار و 300 نف ــتان 245 ه افغانس
کمک هــای  هماهنگــی  بــرای  ملــل  ســازمان  دفتــر 
بشردوســتانه گفتــه اســت کــه انتظــار مــی رود کــه تــا آخــر 
ــه  ــر در افغانســتان ب ــزار و 750 نف ــالدی، 154 ه ــال می س

ــوند. ــا ش ــا بیج ــر ناامنی ه خاط
ایــن دفتــر آمــار بیجاشــده گان داخلــی را از سرتاســر 

ــت. ــده اس ــور خوان کش
از  بیشــتر  بیجاشــده گان  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
والیت هــای هلمنــد، بغــالن، کنــدز، ارزگان، لغمــان، 
ننگرهــار،  فــراه،  بادغیــس، غــور، هــرات،  فاریــاب، 
لوگــر، خوســت، غزنــی، ســرپل، ســمنگان، کنــر، کاپیســا، 

بدخشــان، تخــار و جوزجــان هســتند.
ــه  ایــن دفتــر همچنــان افــزوده اســت کــه بیجاشــده گان ب

ــد. ــاز دارن کمــک و حمایــت نی
ــی،  ــی بلخ ــین عال ــید حس ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
وزیــر امــور مهاجریــن و عودت کننــدگان روز دوشــنبه در 
ــان  ــا جــری سموســنگ، پژوهشــگر ارشــد دیدب ــدار ب دی
ــه در  ــت ک ــه اس ــن گفت ــور مهاجری ــر در ام ــوق بش حق
صــورت عــدم کمــک بــه بیجاشــده گان و مهاجریــن، آنهــا 

ــد داشــت. ــش رو خواهن زمســتان ســختی را پی
ــا در  ــش درگیره ــر افزای ــالدی، در اث ــاری می ــال ج در س
ــا مشــکالت  ــده اند و ب ــواده آواره ش ــزاران خان کشــور، ه

ــد. ــر می برن ــه س ــا ب ــادی در کمپ ه زی

در نشست نقش علما برای مبارزه با مواد مخدر:

مواد مخدر بیشتر از تروریسم قربانی گرفته است

400 هـزار آواره 
در یـک سال

د کونړ وايل:

 د کونړ دوشنبه جګړه کې ۴۷ وسله وال وژل شوي

ACKU
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ورزش

چند  و  ضدداعش  به  موسوم  امریکایی  ائتالف  عملیات  اسناد  کتاب  روسیه 
کشور غربی-عربی را برای آگاهی اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارایه 

کرد.
کتاب سفید، دربرگیرنده مجموعه اسناد و اطالعات اقدام های نظامی ائتالف 
امریکایی علیه سوری ها و هم چنین عملیات گروه های مسلح و تروریست های 
غربی-عربی  کشورهای  گروه  حمایۀ  تحت  میانه رو  معارضان  به  موسوم 

ضدسوری است.
در  روسیه  مقام های  از  نقل  به  سه شنبه  روز  مسکو  چاپ  ایزوستیا  روزنامه 
ائتالف  امریکا،  نیروهای  جنایات  شده  ارائه  اسناد  "در  نوشت:  ملل  سازمان 
با  نیز گروه های مسلح در مناطق مختلف  این کشور و  به فرماندهی  وابسته 

جزییات و مشروح ارائه شده است.
این اسناد و اطالعات از سوی وزارت خانه های دفاع و امور خارجه با همکاری 
و  تدوین، جمع بندی  انگلیسی  زبان  به  و  تنظیم  روسیه  انستیتو شرق شناسی 

انتشار یافته است.
روزنامه کامرسانت نیز با اشاره به ارائۀ »کتاب سفید« در شورای امنیت سازمان 
که  کرده اند  اعالم  بارها  تاکنون  سوریه  و  روسیه  "ایران،  است:  نوشته  ملل، 
مسلح تحت حمایت  گروه های  تعهد جداکردن  اجرای  از  امریکا  خودداری 
واشنگتن از گروه های تروریستی، عامل انجام عملیات علیه مردم سوریه شده 

است.
از شش سال پیش که گروه کشورهای ضدسوری به پیشگامی امریکا با جذب 
اروپا، طرح ساقط  از سراسر جهان حتا  افراطی  تروریست ها و جنگ جویان 
کردن حکومت سوریه را کلید زدند، گروه های تروریستی و مسلح ده ها هزار 
نفر از مردم این کشور را کشته، صدها هزار نفر را زخمی و میلیون ها تن را 

آواره کرده اند.
افزون بر ویرانی سوریه بر اثر حمایت چند کشور غربی-عربی از تروریست ها، 
عراق نیز صحنۀ هجوم داعش شد، شمار زیادی از مردم کشته شدند و مناطق 

گسترده یی هم تحت سلطۀ این گروه قرار گرفت.
از دو سال پیش نیز کشورهای ضدسوری در پوشش تشکیل ائتالف ضدداعش 
شروع به بمباران مناطق مختلف سوریه و عراق کردند که تاکنون سبب مرگ 

صدها غیر نظامی شده است.
افزون بر کشتار غیرنظامیان سوری، رسانه های مختلف بارها گزارش داده اند 
که هواپیماهای ائتالف امریکایی از طریق هوا محموله های تسلیحاتی، غذایی 

و دارویی به مناطق تحت تسلط گروه های تروریستی پرتاب می کنند.
کشتار دانش آموزان مدارس در موصل عراق، قتل عام مردم منبج در سوریه، 
بمباران پادگان دیرالزور سوریه و کشتن 100 نظامی تحت محاصره داعش، 
حمله به مراسم سوگواری در منطقه داقوق در کرکوک عراق که مرگ 15 زن 
و زخمی شدن 50 زن دیگر را در پی داشت و همچنین موارد مشابه از جمله 
اقدام های ائتالف امریکایی در عراق و سوریه است که مقام های روسیه بارها 
نسبت به آن ها اعتراض کرده اند که با سکوت رسانه یی در غرب و سازمان 

ملل مواجه شده است.

دیده بــان حقــوق بشــر دیــروز )سه شــنبه( از ســرکوب "نظام منــد" فعــاالن 
ــاد  ــدت انتق ــه ش ــارس ب ــج ف ــوزۀ خلی ــورهای ح ــری در کش ــوق بش حق
ــدان  ــردن منتق ــی ک ــا به جــای زندان ــن کشــورها خواســت ت ــرده و از ای ک

ــد. ــه اجــرای "اصالحــات شــدیداً ضــروری" بپردازن ــب ب اصالح طل
در اکثــر کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیج فــارس عمدتــًا فعالیت 
آزادانــۀ احــزاب سیاســی و تظاهــرات ممنــوع اســت و بســیاری از فعــاالن 
ــبکه های  ــه ش ــردن ب ــاه ب ــه پن ــور ب ــر مجب ــوق بش ــت از حق ــرای حمای ب

ــوک" هســتند. ــر" و "فیس ب ــل "توییت ــی مث اجتماع
دیده بــان حقــوق بشــر مســتقر در نیویــورک درحالــی تقاضــای اصالحــات 
در کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس را داده کــه یــک وبســایت 
ــه  ــورها ک ــن کش ــتۀ ای ــال برجس ــل 140 فع ــر پروفای ــا ذک ــی را ب تعامل
ــه راه  ــراز نظرشــان مجــازات شــده اند ب ــل اب ــه دلی دســتگیر، محاکمــه و ب

انداختــه اســت.
ــد  ــی و ولی ــته بحرین ــال برجس ــب، فع ــل رج ــامل نبی ــاالن ش ــن فع ای
ابوالخیــر، فعــال عربســتانی می شــوند. در بیــن آن هــا همچنیــن نــام محمــد 
الرکــن، وکیــل اماراتــی کــه در ســال 2013 بــه همــراه 69 تــن بــه توطئــه 
ــدان محکــوم شــد،  ــه 15 ســال زن ــم و ب ــت مته ــرای ســرنگونی حکوم ب

ــود. ــده می ش دی
ــر  ــوق بش ــان حق ــه در دیده ب ــش خاورمیان ــر بخ ــون، مدی ــارا لیاویتس س
ــد و  ــک "تهاجــم نظام من ــارس وارد ی ــج ف ــت: کشــورهای حــوزۀ خلی گف
ــه  ــه خوبــی تامیــن شــده علیــه آزادی بیــان" شــده اند تــا جلــوی هرگون ب
ــی را  ــای اینترنت ــی و فناوری ه ــبکه های اجتماع ــده ش ــر دهن ــر تغیی تاثی

ــد. بگیرن
ــدان انداختــن  ــه زن او گفــت: دولت هــای حــوزۀ خلیــج فــارس به جــای ب
ــای  ــان اعض ــره می ــترش مناظ ــه گس ــد ب ــود بای ــب خ ــدان صلح طل منتق
جامعــه و اجــرای اصالحــات ضــروری کــه مطالبــه چندیــن ســاله بســیاری 

از ایــن فعــاالن بــوده، بپردازنــد.
ایــن ســازمان اظهــار کــرد: صدهــا تــن از مخالفــان اعــم از فعــاالن سیاســی، 
ــا محاکمه هــای  ــگاران و وکال در کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس ب خبرن

ــه زنــدان افتاده انــد. ــه ب ناعادالن

ــب  ــد از کس ــتان، بع ــی افغانس ــتی پهلوان ــی و کش ــی زورخانه ی ــم مل تی
ــا  ــه در اندونیزی ــان ک ــی جه ــی زورخانه ی ــابقات قهرمان ــوم مس ــام س مق

ــه کشــور بازگشــت. ــود، ب ــزار شــده ب برگ
ــک  ــی کشــور در ی ــی زروخانه ی ــم مل ــی تی ــد نظــری، مرب ســلطان محم
نشســت خبــری در کابــل گفــت کــه تیــم ملــی افغانســتان بــا عضویــت 

ــود. ــه ب ــا حضــور یافت ــن رقابت ه ــت ورزشــکار در ای هف
دومیــن دور رقابت هــای ورزش زورخانه یــی و پهلوانــی جهــان، 15 
میــزان بــا حضــور 20 تیــم در بخــش زورخانه یــی و 22 تیــم در بخــش 
کشــتی پهلوانــی، از کشــورهای مختلــف جهــان در ســالون "جمپــا 

ــود. ــده ب ــزار گردی ــا برگ ــت اندونیزی ــا پایتخ ــهر جاکارت ــی" ش کاپوت
بــه گفتــه نظــری، در بخــش تیمــی، تیــم ملــی افغانســتان یــک مــدال نقــره 
و چهــار مــدال برنــز و در بخــش انفــرادی نیــز اعضــای تیــم ملــی، شــش 

مــدال برنــز کســب کردنــد.
در پایــان ایــن مســابقات، تیــم ملــی ایــران در هــر دو بخــش، مقــام اول، 
تیــم آذربایجــان دوم و تیــم افغانســتان در بخــش تیمــی بــا عــراق به طــور 

مشــترک مقــام ســوم را کســب کــرد.
ــابقات  ــن مس ــرام در ای ــه در وزن 75 کیلوگ ــی، ک ــکیب عطای ــد ش احم
ــته  ــی، توانس ــتی پهلوان ــتۀ کش ــه در رش ــت ک ــت، گف ــره اس ــرکت ک ش
ــد. ــب کن ــز را کس ــدال برن ــی م ــره و ورزش زورخانه ی ــدال نق ــت م اس
ــد  ــان قدرت من ــه حریف ــذارم ک ــزود: "خــدا را شــکر گ ــی اف ــای عطای آق
ــه را شکســت دادم و مــدال نقــره را  ــا و ترکی خــود را از کشــورهای کنی

ــه دســت آوردم." ب
ــات و  ــور امکان ــل کش ــه در داخ ــی ک ــت: درصورت ــان داش ــی بی عطای
ــی  ــتی و زورخانه ی ــی کش ــم مل ــای تی ــرای اعض ــری ب ــهیالت بهت تس

ــند. ــر بدرخش ــد بهت ــور می توانن ــان کش ــی پوش ــود، مل ــم ش فراه
محمــود حنیــف، سرپرســت کمیتــۀ ملــی المپیــک، ضمــن ســتایش از ایــن 
ورزشــکاران گفــت کــه اشــتراک در مســابقات جهانــی و کســب نتیجــۀ 

خــوب، موجــب افتخــار اســت.
ــز در  ــات ناچی ــا امکان ــی، ب ــان زورخانه ی ــد ملی پوش ــزود: "هرچن او اف
ــی  ــۀ مل ــا خــوب درخشــیدند؛ کمیت ــد؛ ام ــن مســابقات شــرکت کردن ای
المپیــک تــالش می کنــد تــا در آینــده، امکانــات و ســهولت های بیشــتری 

در اختیــار آنــان قــرار دهــد."

و  بازیکنان  می گوید،  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  سرپرست  مهرزاد،  مصطفی 
کادر فنی تیم ملی فوتبال افغانستان به تاریخ 9 نوامبر برای دیدار با تاجیکستان 

وارد دوشنبه خواهند شد.
با وجودی که فهرست بازیکنانی که در این اردو تیم ملی را همراهی خواهند 
کرد، تا کنون از سوی فدراسیون فوتبال اعالم نشده است، اما می توان حدس 
زد که در این اردو چندین بازیکن داخلی که در فصل پنجم رقابت های لیگ 

برتر نظر پیتر شگرت را جلب کرده اند، تیم ملی را همراهی کنند.
به این ترتیب، اگر تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان از تاریخ 9 نوامبر در 
تاجیکستان آغاز شود، شگرت و بازیکنانش 4 جلسه تمرینی را در این کشور 

برگزار خواهند کرد.
الزم به ذکر است که میالد سالم نیز پس از انتظارات فراوان در این اردو تیم 

ملی فوتبال افغانستان را همراهی خواهد کرد.
نوامبر   13 روز  تاجیکستان  و  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم های  دوستانۀ  دیدار 
مطابق با 23آبان/عقرب از ساعت 15:30 به وقت کابل در ورزشگاه مرکزی 

جمهوری خواه شهر دوشنبه به مصاف یک دیگر خواهد رفت.

روسیه اسناد ائتالف امریکایی را 
در شورای امنیت منتشر کرد

دیده بان حقوق بشر:

کشورهای خلیج فارس به جای سرکوب 

مخالفان به اصالحات بپردازند

تیم های زورخانه یی و پهلوانی 

افغانستان به مقام سوم جهانی رسیدند

افغانستان و تاجیکستان 
به مصاف هم می روند

دستگیر روشنیالی

انسـان بايـد د سياسـت او ټولنيـزو تـگالرو پـه مرکـز کي 

وي.

انسـان  کـي  کار  پـه  تـگالرو  ټولنېـزو  او  سياسـت  -د 

معيارگـرزول بـه ددي عمـي امـکان را منـځ تـه کـړي چـي د څېړونـو، 

قضاوتونـو او تـگالرو جوړولـو کار لـه ويشـونکو الملونـه ، قـوم، ژبه، 

مذهـب وژغـورل يش او نـور پـه ټولنـه کـي د قـوم، مذهـب او ژبـې په 

بنيـاد کرکـه او ټکرونـه ايجاد نيش. دا ويشـونکي عنارص پرونـې بنيادونه 

دي او دا معيارونـه بايـد د تارېـخ برخـه يش. 

-د انسـان پـه معيـار گرزولو رسه به په سياسـت او سـيايس پريکړو کي د 

پښـتون، تاجـک، هزاره، ازبک، سـني، شـيعه... مفهمونه هـم يب معني 

يش.

-د انسـان پـه معيـار گرزولـو رسه بـه سياسـت او سـيايس تـگالرې لـه 

انسـان رسه د مېنـې درلودلو او د انسـان د هوسـا کولو پېـاوړې ځانگړتيا 

تـر السـه کـړې او د انسـانانو تـر منـځ بـه د مېنـې او محبـت اړيکـې او 

ذهنيـت ايجـاد کـړې. دا کار بـه د انسـانې آرزښـتونو پـه بنياد د سـيايس 

او حقوقـي جوړښـتونو د ايجـاد الره پرانېـزې، پـه ټولنېـز ذهنيـت کـي 

بـه لـه انسـان رسه د مېنـې کولـو اومرسـتې کولـو بڼـه پېـاوړې کـړې او 

دا ډول چلنـد بـې لـه شـکه د ټولنـې د يووالـی لـه کار رسه ټاکونکـې 

مرسـته وکـړې. دا کار او دا ډول چلنـد بـه د انسـانانو تر منـځ د بيگانگې 

غېرطبعـې، موقتـې او ويشـونکي دیوالونـه او خنډونـه له منځـه يويس.

-د انسـان پـه معيـار گرزولـو رسه بـه نـور د انسـان د ژوند حق پـه دومره 

اسـانې نـه اخسـتل کېږې، پـه ډاډمنه توگه به دانسـان د سـپکولو، توهېن 

کولـو او ځورولـو مخه ونيـول يش او د هغه د حقونـو، ازاديو او کرامت 

درنـاوی بـه ويش. همدارنگـه بـه انسـان د منځنيـو پېړيـو د زړو دودونو 

پـه قربانې نـه بدلېږې.

آصف آشنا

قانون نه شاخ دارد نه دم!...
ــه اشــرف  ــی اســت ک ــن ورق پاره ی ــون همی ــاًل، قان مث
ــد،  ــداری الف می زن ــه از قانون م ــی ک ــی در لحظه ی غن
ــاید  ــد. ش ــان می ده ــا نش ــه م ــد و ب ــود می کش ــب خ آن را از جی
ــی  ــان خارج ــه مهم ــک ب ــش مضح ــن نمای ــا ای ــد ب ــی می خواه غن
برنامــه اش بگویــد: اینــه مــا قانــون داریــم و از دورغ مــا را ســومین 

ــد. ــی می کنی ــان معرف ــون جه ــور بی قان کش
از شــوخی و طنــز ماجــرا کــه بگذریــم، پرســش ایــن اســت کــه چــه 
ــور، الف  ــی کش ــون اساس ــل قان ــردی در مقاب ــه عملک ــا چ ــی ب کس
ــه شــعور  ــت ممکــن ب ــن اهان ــد؟ بزرگ تری پاســداری از آن را می زن
ــکن  ــه قانون ش ــت ک ــن اس ــتان ای ــردم افغانس ــی م ــدان جمع و وج
معلوم الحالــی، چــون اشــرف غنــی، بیایــد در یــک نمایــش مضحــک 
ــغ  ــرون بکشــد و جی ــب اش بی ــون اساســی از جی و پوپولیســتانه، قان
بزنــد کــه مــا از قانــون اساســی دفــاع می کنیــم. درحالــی کــه خــود 

ــی می باشــد. ــرج کنون ــرج و م ــی ه ــل اصل ــی و عام بان
ــن  ــور ای ــی کش ــت سیاس ــی در وضعی ــران کنون ــی بح ــکل اصل مش
ــوایی  ــام رس ــا تم ــی ب ــرف غن ــون اش ــال چ ــه معلوم الح ــت ک اس
و  منتخــب  رییس جمهــور  اکــت  شــده اش،  فــاش  بی عزتــی  و 
ــد[  ــود در می کن ــور را ]از خ ــی در کش ــون اساس ــور قان رییس جمه

ــا...! ــد آغ ــول صم ــه ق ب
مشــکل کنونــی در کشــور رفــع شــدنی نیســت، مگــر این کــه اشــرف 
غنــی و دار و دســتۀ قانون شــکن اش اذعــان کننــد کــه قانــون اساســی 
و ارادۀ سیاســی مــردم را نقــض کرده انــد و بــا نقــض قانــون اساســی 
ــر  ــق نامشــروع و ب ــوری را از طری ــی ریاســت جمه ــدرت و کرس ق
ــت  ــل و تمامی ــال باط ــروگان امی ــه گ ــی ب ــۀ سیاس ــای توافق نام مبن

گرفته انــد.  خواهانه شــان 
پ.ن:  چو دزد از خانه برخیزد

کجا ماند نگهبانی...! 

فتاح مهریان

قانــون اساســی کشــور جایــگاه سیاســی اکثریــت مــردم 
ــد! ــر نمی تاب افغانســتان را ب

اجــالس بــن صفحــۀ جدیــدی را بــرای آینــدۀ سیاســی 
کشــور رقــم زد. لویــه جرگــۀ قانــون اساســی، ســرآغاز یــک فریــب 
ــا در نظرداشــت  ــی ب ــود. هــر قانون ــرای مــردم افغانســتان ب ــزرگ ب ب
نیازهــای اساســی یــک جامعــه تدویــن می شــود. قانــون اساســی بــه 
ــت  لحــاظ سیاســی نتوانســت خواســته های برحــق و مشــروع اکثری

مــردم افغانســتان را بــرآوده کنــد.
ــام در  ــر نظ ــه تغیی ــدی ب ــرورت ج ــل، ض ــن معض ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــام  ــت نظ ــه نوعی ــی ک ــا زمان ــود. ت ــاس می ش ــی احس ــون اساس قان
تغییــر نکنــد، هیــج جنــاح سیاســی و قومــی بــا ایــن ســاختار نظــام 

ــد. ــیده نمی توان ــود رس ــروع خ ــق مش ــه ح ــی ب کنون
ــی  ــر ســاختار نظــام فعل ــه تغیی ــی علی ــا از هــر آدرســی کــه صدای م
بلنــد شــود حمایــت می کنیــم و آنچــه کــه جنــرال دوســتم در مــورد 
تغییــر ســاختار نظــام یــاد کــرده اســت، حمایــت کــرده و در بحــث 

ــم. ــت می کنی ــام از ایشــان حمای ــر نظ تغیی

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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رییس جمهور در دیدار با مقام های ارشد نظامی از پیش 
رو بودن سه هفته سخت و دشوار سخن گفته و به آنان 

دستور داده که باید آماده گی کامل داشته باشند.
وی بدون این که توضیحات بیشتری درباره اوضاع سخت 
و دشوار در هفته های آینده دهد، گفته است که جنگ از 

حالت اعالم ناشده به اعالم شده مبدل شده است.
 11( شنبه  سه  روز  جمهوری  ریاست  مطبوعاتی  دفتر 
محمداشرف  که  است  گفته  نشرخبرنامه یی  با  عقرب( 
رهبری  و  مشترک  "کنفرانس  در  جمهور  رییس  غنی 
ارشد ارگان های امنیتی و دفاعی، قوماندانان اردوی ملی، 
قاطع"  حمایت  قوماندانی  و  امنیت ملی  پولیس ملی، 

اشتراک و سخنرانی کرد.
در این مراسم که با حضورداشت منسوبین ارشد نظامی 
کشور و همکاران قوماندانی مأموریت حمایت قاطع در 
مقر وزارت دفاع ملی برگزار گردید، آقای غنی گفت که 
بدون سربازی نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی حکومت 
موفق شده نمی توانست، و امروز دنیا با وضاحت قربانی 
مردم و نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان را درک کرده 
و ما از پیمان میان مدت به مشارکت دوامدار تغییر جهت 

نمودیم.
محمد اشرف غنی بیان داشت:"امروز مردم همه یک صدا 
از نیروهای امنیتی و دفاعی شان پشتیبانی می نمایند که 
در صد سال گذشته شاهد چنین اجماع عمومی نبوده ایم".

این است که  آقای غنی اظهار داشت که هدف مهم ما 
قوای امنیتی ودفاعی محور ثبات و دفاع وطن قرار گیرند 

و تحرک بیشتر میان این نیروها به وجود آید.
وی افزود:" سال گذشته اکثر مبصرین تصور می کردند که 
قوای امنیتی و دفاعی توان مقابل را علیه دشمن نخواهند 
داشت، و باید امروز از مبصرین خواسته شود که بابت 

این گفتۀ
امنیتی و دفاعی به وضاحت نشان  نیروهای  او گفت که 
دارند و  را  با دشمن  مبارزه  توانایی  قابلیت و  دادند که 
در سال1394 بقای کشور را رقم زدند. وی خاطرنشان 
کرد که ما از شش مرحلۀ جنگ گذشتیم و در ختم سال 

1394 روزانه15 تا 20 عملیات نظامی انجام می گردید.
در  ابهام  اوایل  در  که  داشت  بیان  غنی  اشرف  محمد 
زیر  مناسبات  این  داشت،  ما وجود  بین المللی  مناسبات 
به سر  نیز ما صرف در تعهد شش ماهه  بود و  پرسش 
با  ما  روابط  فضای  گذشته  سال  ختم  در  اما  می بردیم، 

جهان وسیع تر گردید.
هزار   130 آنکه  وجود  با  که  داشت  اظهار  غنی  آقای 
قوای  اما  شدند،  بیرون  کشور  از  بین المللی  نیروهای 
امنیتی ودفاعی افغان به خوبی توانستند از وقوع وضعیت 
مبصرین  زمینه  این  در  باید  و  کنند.  جلوگیری  دشوار 

قضاوت عادالنه داشته باشند.
سال  در  افغانستان  مردم  دشمنان  که  کرد  تصریح  وی 

گذشته برای رسیدن به پالن های شوم خود ناکام ماندند 
سوی  از  تمام  قوت  با  آنها  استراتیژیک  برنامه های  و 

نیروهای امنیتی ودفاعی خنثی گردید.
او افزود:" ما در برابر یک جنگ اعالم ناشده قرار داشتیم 
می گردید،  انجام  سه ماه  طی  قبل  سال  در  که  کاری  و 
اکنون در سه روز انجام می پذیرد، زیرا پیش بینی نسبت 
به وضعیت سال 1395 وجود داشت و پالن های منظم 

روی دست گرفته شده  بود".
در  الزم  آمادگی  باید  اینکه  بر  تأکید  با  جمهور  رییس 
سه هفته  افزود،  باشد  داشته  وجود  دشوار  وضعیت های 
آیندۀ سخت و دشوار پیش رو است، و باید آمادگی کامل 
تدارک یابد. او گفت که جنگ از حالت اعالم ناشده به 

اعالم شده مبدل شده است.
محور  در  افغانستان  که  داشت  بیان  غنی  اشرف  محمد 

جهان  با  را  مناسباِت  زیرا  گرفته،  قرار  جهان  توجه 
او  نموده است.  ثابت  مانرا  برحق بودن  که  کردیم  برقرار 
اظهارداشت که دشمنان افغانستان از این بیشتر به انزوا 

کشانده خواهند شد.
تجهیز  بیشتر  هوایی  قوای  که  داشت  اظهار  غنی  آقای 
خواهند شد و پس از 40 سال این قوا سر پا می ایستند.

او بر فراهم کردن زمینه های بهتر جلب و جذب جوانان 
به صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی تأکید کرده، گفت که 
و  منسجم  پالن های  نظامی  مربوط  واحدهای  تمام  باید 
هماهنگ در زمینه داشته باشند. او هدایت داد تا تحلیل 
واضح را در زمینۀ تشخیص نقاط قوت و ضعف ضمیمه 

با راه حل ها ارائه نمایند.
هدایت  مربوط  به منسولین  همچنان  غنی  اشرف  محمد 
داد، که اکماالت و نیازمندی های قوای امنیتی و دفاعی 

را بررسی نمایند تا مشکالت در زمینه مشخص گردد و 
اقدامات جهت رفع آن سنجیده شود.

و  امنیتی  نیروهای  تلفات  از  جلوگیری  بر  غنی  آقای 
دفاعی تأکید ورزیده، گفت که هرچه عاجل باید در این 

راستا اقدام شود و پالن های منسجم ترتیب گردد.
او تصریح کرد که باید تهدیدات تشخیص و طبقه بندی 
عاجل  و  موثر  اقدامات  تهدید  به نوع  نظر  تا  گردد، 

روی دست گرفته شود.
تدارکات  سیستم  موثریت  و  اصالح  بر  غنی  آقای 
وی  کرد.  تأکید  داخله  امور  و  ملی  دفاع  وزارت های 
را  ملی  تدارکات  کمیسیون  جلسۀ  چندین  که  گفت 
شخصًا رهبری نمودم، تا پروسۀ تدارک نان و لباس برای 
زمینه  در  اما شکایات  گردد،  تسریع  ما  امنیتی  نیروهای 
تفتیش  باید  و  نمی باشد  قبول  قابل  این  و  دارد  وجود 

همه جانبه صورت گیرد.
وی افزود که در چهار سال آینده زیربنای فزیکی برای 
منظم شکل می گیرد،  تکمیل می گردد، سیستم  40 سال 
مصرف بودجه هدف مند می شود و خالها به سرعت پُر 
داریم و  کار  تغییر نسل سر و  با  که  او گفت  می گردد. 

باالی نسل نو باید سرمایه گذاری صورت گیرد.
 1395 و   1394 سال  در  که  داشت  بیان  رییس جمهور 
پیش بینی  پالن  یک  اساس  بر  دشمن  شوم  پالن های 
تا والیت به والیت  واضح خنثی گردید. او دستور داد 
و ولسوالی به ولسوالی پیشنهادات مشخص را در زمینه 
ارائه نمایند، تا نقاط تهدید مشخص گردد. او همچنان از 
آنان خواست تا پیشنهادات واضح را در راستای استعمال 

موثر قوه ترتیب و ارائه کنند.

شـورای عالـی احـزاب جهادی و ملـی به رهبـری صبغت 
اهلل مجددی  و شـورای حراسـت و ثبات به رهبری اسـتاد 
سـیاف، در نشـت های جداگانـه اعـالم کردند کـه اختالف 

مسـووالن در دولـت دحدت ملـی را پایان مـی دهند.
ایـن شـوراها، برای حـل اختالفـات جنرال دوسـتم معاون 
اجرایـی  رییـس  عبـداهلل  داکتـر  ریاسـت جمهـوری،  اول 
واحمدضیـا مسـعود نمانیـده فوق العـاده رییس جمهـوری، 
و اشـرف غنـی رییـس جمهـور افغانسـتان تـالش می کند.

مسـووالن ایـن دو جریـان سیاسـی، روز گذشـته در کابـل 

اعـالم کردنـد کـه بـرای حـل اختالفـات رهبـران دولـت 
وحـدت ملـی تـالش می کننـد.

صبغـت اهلل مجـددی رییـس جبهـه ملـی نجـات و رهبـر 
شـورای عالـی احـزاب جهـادی و ملـی اعـالم کـرد مـا با 
جنـرال دوسـتم معـاون اول ریاسـت جمهـوری و اشـرف 
بـزودی  و  کرده ایـم  گفت وگـو  جمهـور  رئیـس  غنـی 

اختالفـات دوطـرف رفـع خواهـد شـد.
محمـد کریـم خلیلـی رهبـر حـزب وحـدت اسـالمی و 
عضـو شـورای عالـی احـزاب جهـادی و ملـی نیـز در این 

نشسـت گفـت کـه در کنـار دولت وحـدت ملی هسـتیم و 
از بـرای تقویـت آن تـالش خواهیـم کـرد.

نبایـد عرصـه جنگ هـای  افغانسـتان  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
نیابتـی شـود؛ از جامعه جهانی خواسـت تا کشـمکش های 
خـود را بـه افغانسـتان منتقـل نکنند. اسـتاد سـیاف هم در 
اعالمیـه یـی از ادرس شـورای حراثـت و ثبـات خواهـان 

پایـان یافتـن اختـالف ها شـده اسـت.
آشـکار شـدن اختالفـات رهبـران حکومـت وحـدت ملی 
هفتـه گذشـته در رسـانه ها، بـار دیگـر اظهـارات معـاون 
اول اشـرف غنـی واکنـش ریاسـت جمهوری افغانسـتان را 

نگیخت. ا بر
فریـاب  والیـت  درگیری هـای  از  نشـینی  عقـب  از  پـس 
جنرال دوسـتم معـاون اول رییـس جمهور مقامـات دولت 

را بـه کار شـکنی متهـم کـرد.

وی، رییـس جمهور افغانسـتان را فردی قوم گرا دانسـت و 
اعـالم کـرد که حنیـف اتمر مشـاور امنیت ملـی و معصوم 
سـتانکزی رییـس اداره امنیت ملـی نیز با حمله بـه کاروان 

نظامـی او قصد جان او را داشـتند.
در واکنـش بـه این اظهارات جنرال دوسـتم دفتر مطبوعاتی 
اشـرف غنـی نیـز در بیانیه یی اعالم کـرد: اظهـارات معاون 
اول ریاسـت جمهـوری بـه عنـوان عضو کلیـدی دولت در 
تمـام سـاختارها و تصمیـم گیری های افغانسـتان تاثیرگذار 

اسـت و خالف شـان و جایگاه اوسـت.
جنرال دوسـتم در حال حاضر در شـمال افغانسـتان به سـر 
می بـرد و گفتـه اسـت تا زمانی کـه خواسـته هایش برآورده 

نشـود بـه کابل باز نخواهد گشـت.

رییس جمهور:

جنگ اعالم ناشده به اعالم شده تبدیل شده است

سـتِم تعبیه در جزوه های 

درسـِی دانشـگاه
شهــرام امامی

در افغانسـتان، کمتر دانشـجویانی هسـتند که با خیـاِل راحت و 
کیـِف پُـر از پول به دانشـگاه برونـد و از ناچاری و تنگ دسـتی 
بـه دور باشـند. امـا در دانشـگاه کابـل ـ مکانـی کـه اکثریـت 
دانشـجویانش در دورتریـن نقـاط و حتـا در آن سـوِی کوه های 
بااقتـدار زنده گـی می کننـد و تنهـا رفت وآمـِد آن هـا بـه مرکـز 
والیـت چنـد روز زمـان را در بـر می گیـرد و از بی بضاعتـِی 
خـود  خانواده هـای  دیـدار  بـه  هـم  یک بـار  سـالی  بسـیار، 
نمی رونـد و سـردی و گرسـنه گی در خوابـگاه و یـا سـرایی که 
در آن زنده گـی می کننـد را بـه جـان می خرند، لبـاس و بوِت نو 
نمی پوشـند تـا بـا اندک پولـی کـه دارند، بخـور و نمیـر روزگار 
بگذراننـد ـ، اسـتادان دانشـگاه ها دانشـجویاِن بخت برگشـته را 
وا می دارنـد کـه آثـار علمـی و نوشته های شـان را ـ کـه آن هـم 
رونوشـتی بیش نیسـت کـه در واقع بـرای ارتقـا و ترفیع علمِی 
خـود آن را تـدارک دیده انـد ـ از بنگاه هـای نشـراتی خریداری 
کـرده و آن را بـرای موفـق برآمـدن از آزمون هـا مطالعـه کننـد. 
در این میان، تنها اسـتاداِن دانشـگاه ها نیسـتند کـه از این مدرک 
درآمـِد خـوب به دسـت می آورنـد، بـل شـماری از بنگاه هـای 
نشـراتی در تفاهـم بـا اسـتادان، کتاب ها و جزوه های درسـی را 
بـا پـوِل هنگفت در دسـترِس دانشـجویان قرار می دهند و سـودِ 

ناعادالنه یـی از ایـن راه بـه جیـب می زنند. 
در گذشـته، دانشـجویان بـرای آمادگـی و خریـد جزوه هـای 
درسـِی یـک مضمـون، 40-30 افغانـی هزینـه می کردنـد، امـا 
حـاال بـرای خریـد جـزوۀ درسـی بـرای یـک مضمـون کـه به 
شـکل کتاب درآمده اسـت، صــد افغانی و حتا بیشـتر مصرف 
می کننـد و تهیـۀ ایـن پـول بـرای خانواده هایی کـه در دورترین 
نقـاط کشـور زنده گـی می کننـد، مصیبتی سـت بـزرگ و کاری 

شـبیه گذشـتن از هفـت خوان رسـتم! 

شورای عالی احزاب جهادی

 و ملی و شورای حراست و ثباتپادرمیانی می کنند
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