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بتی کوت  ولسوالی  در  مردمی  شورای  يک 
واليت ننگرهار، حمايتش را از زلمی رسول 
نامزد انتخابات رياست جمهوری اعالم کرد. 

هشتاد  به  شمارشان  که  شورا  اين  اعضای 
ولسوالی  در  نشست  يک  در  می رسید،  تن 
زلمی  که  گفته اند  ننگرهار  واليت  بتی کوت 
رسول بهترين شخص برای رياست جمهوری 

است. 
رياست جمهوری  انتخابات  نامزدان  هنوز  تا 
به کمپاين های واليتی شان نپرداخته اند. تنها 
ديروز داکتر عبداهلل عبداهلل به واليت ننگرهار 

سفر کرد و برنامه هايش را در میان هوادارنش 
مطرح کرد. 

اين در حالی است که مردم در واليات کشور 
خواستار حضور نامزدان و ارايه برنامه هايشان 

در واليت ها استند.

کابل  پالزمېنې  له  لپاره  لومړي ځل  د 

راتلونکیو  د  کې  والیاتو  په  باندې  د 

ډاکټر  نوماند  ټاکنو  ولسمرشیزو 

خپل  نه  ننګرهار  له  عبدالله  عبدالله 

ټاکنیز کمپاین پیل کړ.

ډاکټر عبدالله عبدالله په ننګرهار کې 

په هغې ټاکنیزه غونډه کې ګډون وکړ، 

چې د ختیزو والیاتو کابو پنځلس زره 

اخیستې وه. دغه  برخه  په کې  کسانو 

جوړه  کې  لوبغايل  شېرزي  په  غونډه 

شوې وه.

ولسمرشیزو  راتلونکیو  د  ته  غونډې 

ټاکنو نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله په 

خپله وینا کې...            ادامه صحفه 6

صفحه 6

حمایت یک شورای مردمی در ننگرهار 
از زلمی رسول

په والیاتو کې د لومړي ځل لپاره کمپاین 

په شور او ځوږ پیل شو
طالبـان در 
داِم قتل های 
زنجیره یی؟
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نگاهی گذرا 
به »سه 
خواهر 
چخوف«

پردۍ غوښتنه، له 

خپلې حنجرې!

حکمتیار د څه په 

لټه کې دي؟

در برگ ها

پزشکی  
  شدِن    
   زنده گی

ناجیه نوری
وزارت تحصیالت عالی به جای دفاع کردن از خود، بايد مشکل اصلی 
را  ديگر  واليت  چند  و  هرات  واليت  کانکور  سواالت  کلید  افشای 

ريشه يابی کرده و مقصر اصلی را شناسايی و به دادگاه بکشاند.
اين  بیان  با  نماينده گان  مجلس  اعضای  و  دانشگاه  استادان  از  شماری 

مطلب، کم کاری وزارت تحصیالت...                       ادامه صفحه 6

وزارت تحصیالت عالی 

ناکامی های خود 
را توجیه نکند

سیمینار علمی- تحقیقی ایجاد دولت وحدت ملی و روند تقویت دولت- ملت سازی درکشور
تبادل  و  بحث  منظور  به  ملی  آجندای  کنفرانس 
افکار پیرامون ضرورت ایجاد دولت وحدت ملی 
دولت  )ایجاد  نام  با  را  تحقیقی  علمی-  سمینار 
سازی  ملت  دولت-  تقویت  روند  و  ملی  وحدت 
درکشور( با اشتراک صاحب نظران امور سیاسی 
ریاست  محترم  های  کاندیدا  گان  نماینده  و 

جمهوری، برگزار می نماید.
داده های این سمینار در چارچوب آجندای ملی ، 
تسهیل کننده تعهد ملی دولت مردان افغانستان 
در فرایند انتخابات 2014 خواهد بود. حضور شما 

در این سمینار، بر غنامندی آن می افزاید.

ميل  د  کې  افغانستان  په  کنفرانس،  اجنډا  ميل  د 

او  بحث  د  اړتیا  پر  کېدو  رامنځته  د  دولت  د  یووايل 

یووايل  ميل  د  کې  هېواد  په  لپاره،  تبادلې  د  افکارو 

جوړونې  ملت  ـ  دولت  د  او  کېدل  رامنځته  دولت  د 

د  چارو  د  افغانستان  د  الندې،  عنوان  تر  پیاوړتیا  د 

کارپوهانو او د ولسمرشۍ د محرتمو نوماندو په ګډون 

غواړي عميل ـ څېړنیز سیمینار جوړ کړي.

د  مسایل،  کېدونکي  وړاندې  کې  سیمینار  دې  په 

د  اجنډا  ميل  د  کې،  پایله  په  ټاکنو  د  کال   ۲۰۱۴

ژمنې  ميل  د  چارواکیو  دولتي  د  مخې  له  طرحې 

ګډون  ستاسو  کې  سیمینار  دې  په  کېدل.  رامنځته 

به، یاد سیمینار ال غني کړي.

به این شماره تماس بگــیرید

مکان:  كابل،هوتل كابل استار
 زمان: ساعت 8:30 صبح، پنجشنبه،1 حوت 
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دولت وحدت ملی؛
 نظریۀ قابِل تأمل و برنامۀ عملی
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         احمد عمران

 

نزديک به 20 روز از آغازِ کارزارهای انتخاباتی می گذرد، 
انتخابات  نامزدان  برنامه های  از  روشنی  تصوير  هنوز  اما 
تنها  انتخابات  نامزدان  مدت  اين  در  نیست.  چشم  پیِش 
در  را  رنگین شان  پوسترهای  و  شعارها  که  توانسته اند 
رسانه های  از  برخی  در  و  کنند  نصب  پايتخت  سراسر 
ديداری و شنیداری، برای بحث و گفت وگو نوبت بگیرند.

در همین حال، يکی از بزرگ ترين کارهای اين نامزدان، 
هنوز باقی ست و آن همانا توضیِح برنامه های کاری شان در 
صورت پیروزی است. البته اين مسأله تنها مشکل نامزداِن 
انتخابات های  در  بل  است،  نبوده  انتخابات  از  دور  اين 
هم  يا  و  نداشتند  کاری  برنامه های  نامزدان  نیز  پیشین 
اين  نیز  اکنون  مردم شرح دهند.  برای  را  آن ها  نتوانستند 

کار مهِم نامزدان باقی مانده است. 
در چند مناظره يی که در رسانه های تصويری برای نامزداِن 
نامزداِن  که  گرديد  روشن  به وضاحت  شد،  داير  مطرح 
ادارۀ دولِت آينده ندارند.  برنامه های الزم برای  انتخابات 
با  و  کرده اند  بسنده  پُرطمطراق  شعارهای  به  آن ها  اکثر 
به  ارايۀ حرف های کلی سعی دارند که شعارهای شان را 
مردم بقبوالنند. برای مثال، يکی از اين نامزدان، شعارش 
مبارزه با فساد است اما تا کنون هیچ منشوری، مسوده يی، 
يادداشتی و... پیرامون چه گونه گِی مبارزه با فساد، از سوی 
ستاد اين نامزد محترم منتشر نشده است ـ بر عالوۀ اين که 
در مناظره های تلويزيونی هم نتوانسته آن را توضیح دهد. 
معادن  استخراج  بر  نامزدان،  از  ديگر  يکی  شعار  در  يا 
اقتصادی کشور  درآمد  منابع  از  يکی  عنوان  به  افغانستان 
روی  هرگز  اما  است  گرفته  فراوان صورت  بسیار  تأکید 
مکانیسِم اين استخراج و يا بودجۀ ابتدايی به راه انداختن 
نتوانسته  نیز  او  و  نگرفته  صورت  بحثی  پروسه،  اين 

چه گونه گی اين موضوع را روشن کند. 
چنین نکاتی می رسانند که نامزدان محترم يا برنامه يی برای 
ادارۀ حکومت ندارند و يا هم دارند ولی آن را نمی توانند 
توضیح دهند. بنابراين، مجموعه برنامه های نامزدان در حد 
يک يا چند شعارِ توخالی و رنگین تقلیل می يابد که اين 
آرای  نمی توان  اين گونه  و  می شود  شمرده  فريب  خود 
مردمی  را که بارها و بارها فريِب شعارهای رنگیِن نامزدان 

را خورده اند، به دست آورد.
نکتۀ ديگر، ساحه و موقعیت پخِش اشتهارات و توضیِح 
اين برنامه ها و شعارهاست. تا جايی که مشاهده می شود، 
پايتخت  به  را  کاری شان  شعاع  نامزدان  اين  از  بسیاری 
متمرکز کرده اند. به جز يکی دو نامزد، اکثر آنان در همین 
حال   می پردازند.  شعارهای شان  و  عکس  تشهیِر  به  کابل 
نامزدان به گوشه و کنارِ کشور سفر کرده  آن که می طلبد 
يک  افغانستان  برسانند.  مردم  گوش  به  را  حرف شان  و 
دستان  از  انتخابات،  در  رای  و  است  روستايی  کشور 
ستاد  مسووالن  از  يکی  می شود.  روستايیان خارج  همین 
که  می گفت  پیش  نامزدان، چندی  اين  از  يکی  انتخاباتی 
ناامن  مناطِق  در  را  انتخاباتی  کارزارهای  زمینۀ  دولت 
ناامن  مناطق  در  نمی توانیم  ما  بنابراين،  و  نساخته  آماده 
کارزارهای انتخاباتی مان را آغاز کنیم. در حالی که مشکل 
ناامنی  در  کشور  مناطق  از  بسیاری  همین جاست.  اصلی 
به سر می برند. نامزدانی که از يک سو، وعده های رنگین به 
با فساد و آوردِن صلح و  مردم می دهند و ادعای مبارزه 
ثبات را دارند و از سوی ديگر نمی توانند در مناطِق ناامن 
به کارزارهای انتخاباتی شان ادامه دهند، چه گونه خواهند 
توانست آن همه ادعا مبنی بر ايجاد يک دولِت کارا و سالم 
را ثابت کنند. بديهی ست که وعده های چنین نامزدان، يک 
مشت حرف ِ بی برنامه و بی پشتوانه است و در صورتی که 
آن ها پیروز شوند، همانند حامد کرزی مسیر ارگ تا خیمۀ 

لويه جرگه را با چرخ بال خواهند پیمود.
را  اين مسايل  ما  اين اوصاف، می طلبد که مردم عزيِز  با 
در نظر داشته باشند؛ زيرا اين رفتارها نمايانگِر شخصیت 
حقیقِی اشخاص است و اگر مردم رای خودشان را به افراد 
واقعًا عادل، صادق، دل سوز و شجاع ندهند، سايۀ سنگیِن 
ناامنی و فساد و هزار بدبختی ديگر، از افغانستان برچیده 

نخواهد شد.

به شعارهای رنگین اما 
بی برنامه رای نخواهیم داد!

در ماه های اخیر، افراد دیگری هم از گروه طالبان و یا گروه های مشابه آن در پاكستان ترور شده اند. در ماه نوامبر سال 
گذشته، نصیرالدین حقانی یکی از رهبران شبکۀ حقانی در نزدیکی اسالم آباد كشته شد. پیش از او نیز شماری از طالبان 
در پاكستان به قتل رسیده بودند. این گونه قتل ها می تواند این گمانه  را تقویت كند كه احتمااًل طالبان در دام قتل های 
زنجیره یی افتاده اند؛ همان دامی كه زمانی خودشان برای دیگران ساخته بودند و حاال خود به آن سرنوشت دچار شده اند. 
آن گاه است كه موضوع مقداری پیچیده می شود و می تواند به حدس و گمان های تازه تری منجر گردد. حدس و گمان هایی 

از این دست كه پای استخبارات منطقه در قضیه دخیل است

طالبـان در داِم قتل های زنجیره یی؟

عبدالرقیب  است.  کوتاه  همیشه،  مثل  خبر 
شهر  در  طالبان،  رژيم  در  مهاجرين  وزير 
پیشاور پاکستان به وسیلۀ افراد مسلِح ناشناس 
کشته شد. اما اين خبِر کوتاه سبب نمی شود 
نگاهی  و  ماند  غافل  آن  حاشیه های  از  که 
فرد  نیانداخت.  حادثه  اين  به  ژرف  نسبتًا 
کشته شده تنها وزير طالبان نبوده، بل دوسِت 
ارشد  مقام های  از  آغاجان  معتصم  نزديِک 
سابِق طالبان نیز بوده و مهم تر از همه اين که 
داشته  خوش بینانه  نگاهی  صلح،  روند  به 
است. حاال پرسش اين جاست که انگیزۀ اين 

قتل چه می تواند باشد؟ 
يافتن پاسخ برای چنین پرسشی، هم می تواند 
آسان به نظر رسد و هم دشوار. آسان به اين 
آغاز  به  را  او  خوش بینی  می توان  که  دلیل 
چنین  انگیزۀ  صلح،  گفت وگوهای  روند 
يا  و  طالبان  گروه  حتا  و  کرد  عنوان  قتلی 
اين خصوص  در  را  پاکستان  آی اس آی  هم 
مقصر دانست. اما دشوار به اين دلیل که اين 
احتمال هم دور از ذهن به نظر نمی رسد که 
رقابت های گروهی و يا هم انتقام گیری های 

شخصی، انگیزۀ اين قتل باشد. 
سران رژيم های ديکتاتور، همواره سرنوشتی 
يک سان داشته اند. فرق نمی کند که اين رژيم 
در کجا حاکمیت داشته و يا با چه حربه هايی، 
توجیه می کرده  را  نوع خشونت ورزِی خود 
استعمار  به  دادن  پايان  نامِ  به  يکی  است. 
و  کارگران،  حکومت  استقرار  و  جهانی 
شريعت،  استقرار  و  دين  نام  به  ديگری 
خشونت های  آن هم  ورزيده اند،  خشونت 
هولناکی که روايِت آن ها هم غیر قابل شنیدن 
وحشیانه  بريدن های  سر  و  تجاوز  از  است. 
گرفتن.  اعتراف  زور  به  و  تا شکنجه  گرفته 
به همین دلیل، سرنوشت ديکتاتورها در همۀ 
جهان يک سان بوده است. آن ها يا در زمان 
سلطه گری خود به قتل رسیده اند و يا هم پس 
از کنار رفتن از قدرت. تنها در مورد شماری 
دادگاه  که  ديديم  هیتلری  فاشیست های  از 
برگزار شد و عده يی به حبس های درازمدت 
محکوم شدند. اما بیشتر ديکتاتورها به مرگ 
از  پس  مرده اند،  هم  اگر  و  نمرده اند  طبیعی 

مرِگ خود محاکمه شده اند، هم چون استالین 
آن  کمونست  حزب  که  شوروی  ديکتاتور 
ضد  جنايات  برابر  در  نتوانست  هم  کشور 

بشری اش سکوت اختیار کند.
حکايت جالبی از آن دوران به يادم آمد که 
با جود بی ربط بودن به موضوع مقالۀ فعلی، 
ترس  که  کرد  درک  می توان  آن  يادآوری  با 
است.  بوده  فراگیر  چه قدر  ديکتاتورها  از 
می گويند پس از مرگ استالین در شوروی، 
در  نشست،  او  جای  به  خروشچف  وقتی 
آغاز  کمونیست،  حزب  کنگره های  از  يکی 
از  کسی  کرد.  استالین  جنايات  افشاگری  به 
میان جمعیت صدا زد که: رفیق خروشچف، 
شما آن زمان کجا بوديد. خروشچف پرسید 
هیچ کس  را چه کسی گفت.  اين حرف  که 
را  خود  سواِل  سوم  و  دوم  بار  نداد.  پاسخ 
تکرار کرد، بازهم کسی چیزی نگفت. آن گاه 
خروشچف در حالی که می خنديد، پاسخ داد 
که رفیق، من در آن زمان همان جايی نشسته 

بودم که حاال تو نشسته ای. 
ايجاد هراس در  با  ديکتاتورها فکر می کنند 
اختیار  در  را  قدرت  می توانند  مردم،  میان 
طوالنی  سال های  برای  و  باشند  داشته 
که  نمی نمايد  انتظار  از  دور  کنند.  حکومت 
دچار  سرنوشتی  چنین  به  نیز  عبدالرقیب 
در  نیز  ديگری  پرسش های  اما  باشد.  شده 
داشته  وجود  می توانند  او  قتِل  خصوص 
با رهبری  باشند و از جمله اين که رابطۀ او 
است؟  بوده  پیمانه يی  و  حد  چه  در  طالبان 
گروه  اين  به  منسوب  را  خود  ديگر  او  آيا 
از روند صلح  دلیل  به همین  و  نمی دانست 
حمايت می کرد؟ و يا در عین سرسپرده گی 
به اين گروه و داشتن رابطه با اعضای ارشد 
آن، می خواست که گفت وگوهای صلح آغاز 
اين  از  کدام  هر  به  پرداختن  چون  شود؟ 
را  متفاوتی  پاسخ های  می توانند  پرسش ها 
از  پس  رابطه يی  هیچ  او  اگر  کنند.  ايجاب 
نداشته،  گروه  اين  با  طالبان  رژيم  فروپاشی 
سِر  از  افرادی  که  دارد  وجود  احتمال  اين 
اما  باشند.  بسته  رگبار  به  را  او  انتقام گیری 
اگر او هم چنان رابطۀ خود را با گروه طالبان 
حفظ کرده بوده، اين احتمال وجود دارد که 

وسیلۀ  به  يا  و  طالبان  رهبری  دستور  به  يا 
رسیده  قتل  به  طالبان  با  هم فکر  گروه های 

باشد. 
اما نکتۀ مهم اين جاست که در ماه های اخیر، 
افراد ديگری هم از گروه طالبان و يا گروه های 
ماه  در  ترور شده اند.  پاکستان  در  آن  مشابه 
نوامبر سال گذشته، نصیرالدين حقانی يکی 
از رهبران شبکۀ حقانی در نزديکی اسالم آباد 
کشته شد. پیش از او نیز شماری از طالبان در 
پاکستان به قتل رسیده بودند. اين گونه قتل ها 
می تواند اين گمانه  را تقويت کند که احتماالً 
افتاده اند؛  زنجیره يی  قتل های  دام  در  طالبان 
همان دامی که زمانی خودشان برای ديگران 
آن سرنوشت  به  بودند و حاال خود  ساخته 
موضوع  که  است  آن گاه  شده اند.  دچار 
مقداری پیچیده می شود و می تواند به حدس 
و گمان های تازه تری منجر گردد. حدس و 
گمان هايی از اين دست که پای استخبارات 

منطقه در قضیه دخیل است. 
به نظر نمی رسد که استخبارات منطقه  بعید 
از  باشد که برخی  تالش هايی را آغاز کرده 
طالبان را از صحنه به داليِل خاص بردارد و 
حداقل روند صلح را هم چنان به عنوان حربۀ 
پاکستانی ها  باشد.  داشته  اختیار  در  فشار 
خالِف حرف هايی که می زنند، عمل می کنند. 
اين موضوع را حتا وزارت خارجۀ افغانستان 
مقام های  که  زمانی  آن هم  و  به تازه گی  نیز 
ارشد هر دو کشور از نشست ترکیه برگشته 

بودند، اعالم کرد. 
پاکستان به آسانی و ساده گی حاضر نمی شود 
زيرا  کند؛  می دهد عمل  که  قول هايی  به  که 
موجوديِت  در  را  خود  منافع  کشور  اين 
گروه های شورشی و تروريست می بیند و اين 
منافع، چیزهای کم بهايی نیستند که پاکستان 
به آسانی حاضر به از دست دادن آن ها شود. 
با  که  است  اين  همه  از  مهم تر  حرف  اما 
طالبان،  از  افرادی  خوش بینِی  يا  و  نزديکی 
نمی رسد  جايی  به  کرزی  آقای  صلِح  روند 
خوش بینی هايی،  چنین  با  می توان  هم  نه  و 
امنیت را در افغانستاِن جنگ زده تأمین کرد. 



سال پنجم  y شمارة یکهزار دو صدو چهل و دوم  y چهار شنبه  30 دلو/بهمن y 1392 18 ربیع الثانی  y 1435 19 فبروری 32014 www.mandegardaily.com

میوه های گندیدۀ دموکراسی
اعتراضات گسترده  می رسد جهان دست خوش  نظر  به 
اخیر  هفته های  در  و  شده  دولت ها  کننده  تهديد 
شهرهای کاراکاس، انقره، بانکوک و کی يف جديدترين 
پايتخت هايی بودند که دست خوش آتش و گاز اشک آور 
انتخابات  به  عالقه ای  معترضان  اين  ظاهرا  اما  شده اند 

ندارند.
ما  که  اعترضات دموکراسی خواهانه يی  اعتراضات  »اين 

در حدود 5 / 2 دهه گذشته شناخته ايم، نیستند.
دو مساله آنها را متمايز می کند:

نخست اين اعتراضات اعتراضاتی که علیه ديکتاتوری ها 
در  که  هستند  دولت هايی  علیه  بلکه  نیستند  باشند 
و  عادالنه  انتخابات  با  موجود  دموکراتیک  کشورهای 
معقول به قدرت رسیدند اما سپس علیه اصول دموکراسی 

نیروهای  و  رسانه ها  سرکوب  طريق  از 
قانون  تعقیب  و  قوانین  بازنويسی  مخالف، 
کرده اند.  اقدام  خود  حزب  نفع  به  اساسی 
اين معترضان در واقع علیه میوه های گنديده 

دموکراسی اعتراض می کنند.
کلی  طور  به  معترضان  اين  آنکه  دوم 
سیاسی  ابزارهای  از  استفاده  به  عالقه يی 
ندارند.  تغییر  ابزار  عنوان  به  دموکراتیک 
اعضای  که  اعتراضی  جنبش های  اين  از 
نمايندگان  طريق  از  دموکراسی  غالبا  آنها 
احزاب  می دانند  جانبی  نمايش  يک  را 
بروز  جديد  کانديداهای  و  جديد  سیاسی 
پیدا نمی کند. آنها مخالف دموکراسی نیستند 
اعتراضات  که  رسیده اند  نتیجه  اين  به  اما 
اين  من  هستند.  انتخابات  از  دموکراتیک تر 
در  اخیرا  که  اعتراضاتی  همه  در  را  مساله 
آنها حضور پیدا کردم شاهد بودم. در شهر 
که  واری  ديوانه  خشونت های  طی  کی يف 
رخ  اين شه  استقالل  زده  آشوب  میدان  در 

داد من زمانی را با حدود ده ها معترضی که می خواستند 
اوکراين را اداره کنند سپری کردم.

اگر فرض کنیم که ماموريت آنها برای استعفای ويکتور 
باشد سوال  بوده  از رياست جمهوری موفق  يانوکوويچ 
اين است که آنها حامی چه کسی به عنوان جانشین وی 
هستند؟ در پاسخ به اين سوال اغلب آنها زمانی را صرف 
فکر کردن به اين مساله کردند. تعدادی از آنها نام يولیا 
تیموشنکو، رهبر به زندان افتاده مخالف دولت اوکراين را 
ذکر کردند. برخی نیز هیچ ايده ای در اين زمینه نداشتند. 
تعدادی ديگر نیز يکی از سه رهبر احزاب مخالف دولت 
اوکراين را از جمله لیبرال ها و يا ملی گراهای راست گرا 
که طی اعتراضات اغلب در خط مقدم بوده اند ذکر کرد. 

اما تقريبا همه اين گروه پاسخ دهنده از شنیدن اين سوال 
شگفت زده شدند.

سوال اين نبود که آنها چرا اينجا هستند و يا درباره آنچه 
نیز در پارک گزی  تابستان گذشته  فکر می کنند. من در 
شهر استانبول پاسخ های مشابهی دريافت کردم. در حالی 
رجب  گری های  افراط  که  جوانی  معترضان  اغلب  که 
طیب اردوغان، نخست وزير ترکیه را محکوم می کردند 
دارای پیچیدگی های سیاسی بودند اما آنها چندان مشتاق 
به احزاب سکوالر جريان اصلی نبودند و يا عمدتا چندان 
به فکر جايگزينی وی نبودند. اعتراضات آنها درباره پايان 
دادن به بی عدالتی بود نه پیدا کردن رهبران جديد. من 
برای نخستین بار در سال 2011 در قاهره اين تاثیر را به 

طرزی چشمگیر ديدم.

رهبری  که  مصری  سکوالر  و  لیبرال  عمدتًا  معترضان 
قیام علیه حسنی مبارک را برعهده داشتند در پیدا کردن 
شده  شناخته  حزب  يک  حتی  و  معتبر  کانديدای  يک 
اغلب  خوردند.  شکست  وی  جانشینی  برای  قدرتمند 
اعتراضات  اين  میان  در  که  شده ای  تحصیل  چهره های 
من  نشوند.  سیاست  دنیای  وارد  گرفتند  تصمیم  بودند 
همچنین با بسیاری از معترضان صحبت کردم و به نظر 
می رسد که آنها چندان از اين مساله ناخرسند نبودند من 
از  نیز در بسیاری  انتخاباتی را  به نظام  همین بی اعتنايی 
اعتراضات اخیر مشاهده کردم از جمله در نیويورک در 
میان معترضان جنبش اشغال وال استريت تعداد چندانی 
را نیافتم که اهمیت به کنگره يا رياست جمهوری دهند. 

بار  اسف  آن  نتايج  اما  است  قابل درک  اعتنايی  بی  اين 
خواهد بود.

اخوان المسلمین  که  شد  موجب  مساله  اين  مصر  در 
خلع سیاسی را پر کند هنگامی که در سال 2012 موعد 
انتخابات رسید محمد مرسی توانست با 7 / 51 درصد 
از آراء پیروز شود. اگر تمايل قدرتمندتری برای رسیدن 
به رياست جمهوری میان سکوالرها وجود داشت مطمئنا 

يک ريیس جمهوری سکوالر روی کار می آمد.
پس از آن در سال 2013 مصری های سکوالر اعتراضات 
گسترده ای را علیه مرسی برپا کردند در حالی که مرسی 
علیه  را  آمیزی  تهديد  اقدامات  يانوکوويچ  همچون  نیز 

نظام دموکراتیک و مخالفانش انجام داده بود.
ريیس  که  نبودند  اين  دنبال  به  معترضان  ديگر  بار 
با  آنها  آورند  کار  روی  را  ديگر  جمهوری 
کودتای  يک  نفع  به  شگفت انگیز  آرامشی 
حقايق  اين  همه  کردند.  فروکش  نظامی 
اينجا  در   . است  پارادوکس  يک  همچون 
برای  اخیرا  که  هستیم  مواجه  مردمانی  با 
لغت  که  اين  برای  جنگیدن  دموکراسی 
اعتراضات  توصیف  منظور  به  را  انقالب 
دموکراسی  همان  با  که  دولت هايی  علیه 

روی کار آمدند استفاده کنند.
تعجب  باعث  که  است  پارادوکس  همین 
معروف  سیاسی  علوم  استاد  دال،  رابرت 
پیش  روز  چند  که  است  شده  امريکا 
در  وی  رفت.  دنیا  از  سالگی   96 سن  در 
کتاب معروف خود يعنی »پس از انقالب« 
می نويسد چنین پارادوکسی ناپديد می شود 
اگر که ما دريابیم چون دموکراسی هرگز به 
صورت کامل به دست نیامده چنین حقیقتی 
دکترين  يک  همواره  بالقوه  صورت  به 
انقالبی بوده و اکنون نیز هست. هر نظامی 
که ادعای دموکراتیک بودن دارد در مقابل اين اتهام که به 
طرز کافی و يا حقیقتا و يا کامال دموکراسی نیست آسیب 

پذير خواهد بود.
که  رهبرانی  گری های  افراط  گاهی  ديگر  عبارت  به 
عادالنه انتخاب شده اند نیازمند پاسخ های فرادموکراتیک 
است. اين الگو را در بسیاری از کشورها شاهد بوده ايم. 
الگوی اعتراض برای دموکراسی و سپس اعتراض علیه 

نتايج اين دموکراسی.
از  بیشتر  روبسپیرها  همواره  که  است  بوده  اين  حقیقت 
الزم  شما  مناطق  برخی  در  بوده اند.  واشنگتن ها  جورج 
يا  انتخاب کنید و  برای قدرت  است يک فرد جديد را 

خواهید ديد که فردی بدتر اين خلع را پر خواهد کرد.

الوروف: 
امریکا و اروپا سناریوی غربی 
را به اوکراین تحمیل می کنند

وزير امور خارجه روسیه اعالم کرد، امريکا به مقامات اوکراين 
ديکته می کند که چه کاری بايد انجام دهند و سناريوی غربی 
در خصوص تحوالت اوکراين را به عنوان تنها سناريوی قابل 

پذيرش تحمیل می کند.
که  مقاله  در يک  امور خارجه روسیه  سرگئی الوروف، وزير 
تحوالت  گفت:  کرد،  منتشر  يوروپ«  »نیو  اينترنتی  پايگاه  در 
عنوان  به  مبتديانه  شکلی  به  اروپايی  رسانه های  در  اوکراين 
رويارويی میان واشنگتن و بروکسل از يک طرف و مسکو از 
طرف ديگر به تصوير در می آيد. آن ها می گويند روسیه جلوی 
و  گرفته  را  اروپا  به  پیوستن  برای  اوکراين  مردم  تالش های 
دموکراتیک«  »نیروهای  که  آنچه  از  اوکراين  در  بايد  بنابراين 
عنوان می شود، حمايت کرد و در اين زمینه تا پايان کار بايد 

به پیش برويم.
بازتاب وضعیت  الوروف عنوان می کند: اين تصوير رسانه ای 
واقعی نیست، چرا که اوکراين به اروپا دعوت نشده به اين معنی 
داده نشده  اروپا  اتحاديه  پیشنهاد عضويت کامل در  به آن  که 
است و پیش نويس توافق تجاری با اوکراين تنها استانداردهای 
اتحاديه اروپا را شامل اوکراين کرده و بازار اوکراين را برای 

محصوالت اروپايی باز کرده است.
الوروف تصريح کرد: روسیه معتقد است اين اوکراينی ها هستند 
که بايد در زمینه پذيرش يا عدم پذيرش اين پیشنهاد تصمیم 
بگیرند و مردم اوکراين و مردم هر کشور ديگر اين حق مستقل 
را دارند که انتخاب کنند در چه مسیری می خواهند رشد کنند 

و وارد چه ساختارهای يکپارچه ای می خواهند بشوند.
انتقاد از امريکا و کشورهای غربی می نويسد:  وی در ادامه با 
به  را  اوکراين  وضعیت  می خواهند  اروپا  اتحاديه  و  امريکا 
اوکراينی ها  برای  خود  جانب  از  ببینند.  آن ها  متفاوت  شکلی 
شهروندان  برای  آنکه  انتظار  آماده  و  کرده اند  تصمیم گیری 
اوکراين به طور اساسی و به شکل دموکراتیک مساله آيند خود 
را حل کنند نیستند. از نظر آن ها نظر چند هزار تظاهرکننده ای 
فشار  تحت  را  اوکراين  دولت  خشونت  با  دارند  تالش  که 

بگذارند صدای مردم است.
مرکز  در  ملت  يک  کردن  بی ثبات  می دهد:  هشدار  الوروف 
است  ممکن  غیر  باشد.  کسی  کمتر  نفع  به  شايد  اروپا  قاره 
نیروهای مخالف  اقدامات  نبینیم که  بسته و  را  که چشمانمان 
دولت اوکراين هر چه بیشتر نشان دهنده احساسات ملی گرايی، 
افراطی که هیچ  نژادپرستانه و يهودی ستیزانه است. شعارهای 
ارتباطی با فرهنگ اروپا ندارند مشارکت در يک بلوک يکپارچه 

و يا بلوکی ديگر را تحت الشعاع قرار داده است.

کمیسیونی از سازمان ملل اعالم کرد، کوريای شمالی دست 
به بدترين جرايم علیه بشريت در تاريخ مدرن زده و رهبر 
اين کشور بايستی از سوی دادگاه کیفری بین المللی محاکمه 

ومسئول اين جرايم شناخته شود.
تحقیق  کمیسیون  بلومبرگ،  خبری  پايگاه  گزارش  به 
درباره کوريای شمالی سازمان ملل در نتیجه گیری گزارش  
قتل،  اين کشور شامل  کرد: جرايم  اعالم  ژنو  در  نهايی اش 
شکنجه، زندانی کردن، تجاوز جنسی، سقط جنین اجباری، 

ساير خشونت های جنسی، قلع و قمع و بردگی می شود.
بین  اينکه  بر  مبنی  يافته  شواهدی  همچنین  کمیسیون  اين 
80 هزار تا 120 هزار زندانی سیاسی هنوز در اردوگاه های 
تا  به حال خود رها شده اند  تعدادی هم  اجباری هستند و 

جان دهند.
مقیاس، ذات و وخامت اين خشونت ها در کوريای شمالی 
نشان می دهد که هیچ کشور موازی در جهان همانند پیونگ 

يانگ نیست.
متفاوت  تصويری  بازرس،   12 سوی  از  شده  تهیه  گزارش 
نمايش  به  شمالی  کوريای  رهبر  اون،  کیم جونگ  رژيم  از 
می گذارد. شورای امنیت سازمان ملل قرار است متفق القول 
دادگاه  جانب  از  الزم  اقدامات  انجام  برای  را  درخواستی 
تصويب  به  آسیايی  کشور  اين  درباره  بین المللی  کیفری 
به نظر می رسد چین و روسیه دو عضو دائم  بعید  برساند. 
شورای امنیت که حق وتو دارند در مقابل اقدامات تنبیهی 
مخالفت  شمالی  کوريای  بشر  حقوق  نقض  گزارش  علیه 

کنند.
خبری  نشست  يک  در  کمیسیون  اين  ريیس  کربی،  مايکل 
گفت: در پايان جنگ جهانی دوم بسیاری از مردم گفتند، اگر 
ما فقط می دانستیم، اگر ما فقط خطاهايی را که در کشورهای 
اقدامات  می دانستیم؛  گرفت  صورت  متخاصم  نیروهای 
خودکامه و مستبدانه تحت دولت کیم جونگ اون به شدت 
شبیه به همان هايی است که نازی ها انجام دادند. هیچ عذر و 
بهانه ای برای ناکامی در انجام اقدامات وجود ندارد. چون ما 

امروز از تمام مسائل مطلع هستیم.
منع دسترسی و ورود هیات مستقل به کوريای شمالی

پیونگ يانگ وورد هیاتی مستقل را برای ورود به کوريای 

انجام  منظور  به  شمالی 
کرده  ممنوع  تحقیقات 
است. اين هیات به جای 
کوريای شمالی،  به  سفر 
از آوارگان و پناهجويان 
در  که  شمالی  کوريای 
و  لندن  توکیو،  سئول، 
تحقیق  هستند  واشنگتن 

می کند.
جو جین  های ، 26 ساله 
در جريان شهادت خود 
در واشنگتن که 31 اکتبر 

اجباری  اردوگاه  راه  در  پدرم  2013 صورت گرفت گفت: 
درگذشت. خواهرم در جست وجوی غذا ربوده و در چین 
نبود  برادر نوزادم به خاطر  به بردگی جنسی مجبور شد و 

شیر مرد.
مرتبا  کوريای شمالی  است:  آمده  اين گزارش همچنین  در 
اين اظهارنظرها و گزارش ها را محکوم و رد می کند و آن ها 

را »مزخرفات بشر« می نامد.
اين دختر جوان که در نهايت موفق شده پس از چهار بار 
تالش ناموفق برای فرار از کوريای شمالی در سال 2008 به 
انتخاب  با عقل سلیم  افزود: هیچ کس  پناهنده شود  امريکا 
اينکه مورد تجاوز جنسی و  با دروغ گفتن درباره  نمی کند 
کاری  هیچ  و  کند  شرمنده  را  گرفته، خودش  قرار  شکنجه 

هم انجام ندهد.
برده جنسی

می خواهند  که  هستند  شمالی  کوريای  مردم  از  کمی  تعداد 
داستان های خود را درباره سفر به چین، جائیکه با خشونت 

و سوء استفاده رو به رو می شوند، بازگو کنند.

تحقیق سازمان  کمیسیون 
کوريای  درباره  ملل 
که  شد  متوجه  شمالی 
بسیاری  اجبار  به  چین 
کوريای  تبعه های  از 
دنبال  به  که  را  شمالی 
کشور  به  هستند  فرار 
و  بازمی گرداند  خودشان 
شمالی  کوريای  دالالن 
در چین به صورت عادی 
ازدواج  برای  را  زنان 
اشکال  ساير  و  اجباری 
بردگی جنسی در چین قاچاق می کنند. زنانی که در نهايت 
ممکن است توسط دولت پکن شناسايی و به کوريای شمالی 
پیونگ  در  مقام ها  توسط  کودکانشان  و  شوند  داده  عودت 
يانگ برای اجتناب از به وجود آمدن نسل و نژادی دو رگه 

کشته می شوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پکن گفت: ارايه اين 
در يک  بشری  اوضاع  به حل  بین المللی  دادگاه  به  گزارش 
حقوق  مساله  درباره  که  معتقديم  ما  نمی کند.  کمک  کشور 
بشر، مسائل بايستی از طريق مذاکره سازنده با يک رويکرد 

برابر حل شود.
در  و  مذکور  کمیسیون  به  نامه ای  در  دولت چین  مقام های 
پاسخ به درخواست اطالعات بیشتر نوشتند: ساکنان کوريای 
شمالی برای مسائل اقتصادی وارد چین می شوند و آواره يا 

پناهنده نیستند.
دودمان خانوادگی

در  ايل  کیم جونگ  پدرش،  مرگ  از  پس  اون  کیم جونگ 

پايان 2011 قدرت در کوريای شمالی را به دست گرفته و 
ايل سونگ  پدر بزرگش کیم  آغاز شده توسط  به سرکوب 
پس از پايان جنگ دو کره در سال 1953 که باعث تقسیم دو 

کشور شد ادامه می دهد.
دوران  در  است:  آمده  همچنین  کمیسیون  اين  گزارش  در 
حکومت کیم جونگ اون جوان هم همچنان مقادير زيادی 
مراسم  توسعه  و  قیمت  گران  کاالهای  خريد  صرف  پول 
شخصی می شود به جای آنکه اين هزينه ها برای تامین غذای 

جمعیت قطحی زده کوريای شمالی شود.
هزينه های نظامی در کوريای شمالی همچنان بر تامین غذای 
اين  در  گسترده  قحطی  دوران های  در  حتی  گرسنه  مردم 

کشور ارجح است.
ديده بان حقوق بشر اين گزارش را مورد استقبال قرار داد 
و اعالم کرد که جامعه بین الملل و سازمان ملل اغلب بسیار 
بر تهديد برنامه های تسلیحات اتمی کوريای شمالی تمرکز 
می کنند و آنچنان که بايد به وضعیت مردم اين کشور توجهی 

ندارند.
سیستم سبعانه

در  مستقر  بشر  حقوق  بان  ديده  اجرايی  مدير  راس،  کنت 
چشم های  آور،  شوک  بايد  گزارش  اين  گفت:  نیويورک 
و  خودکامگی ها  روی  به  را  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
تهديد  و  شمالی  کوريای  مردم  به  آمده  وارد  مصیبت های 
اتمی، شورای  تهديد  بر  تمرکز  با  بگشايد.  منطقه  در  ثبات 
سبعانه  سیستم   بر  که  را  کشور  اين  رهبران  جنايت  امنیت 
اردوگاه های کار اجباری، اعدام های عمومی، ناپديد شدن ها 
و گرسنگی و قحطی گسترده نظارت داشته اند، ناديده گرفته 

است.
ماری هارف، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امريکا 
استقبال  مورد  را  گزارش   اين  نیز  سئول  دولت  گفت:  نیز 
قرار داد و اياالت متحده نیز گفته اين گزارش شاهدی قانع 
کننده از نقض گسترده نظام مند و گسترده حقوق بشر در 
کوريای شمالی محسوب می شوئد که بر ديدگاه  همگانی و 
متفق جامعه بین الملل درباره اين مساله که اوضاع انسانی در 
کوريای شمالی در میان بدترين کشورهای جهان قرار دارد 

اثر می گذارد.

                                                                                                                    داگ ساندرز- روزنامه گلوب اند میل

سازمان ملل:

 رهبر کوریای شمالی باید محاکمه شود



ایوان ایلیچ
برگردان: حسین سراجی جهرمی

بشنويم  را  ادعا  اين  بود  غیرممکن   ،1960 در 
خود  خودی  به  پزشکی  مداوم  تالش های  که 
چیز بدی است. سرويس ملی بهداشت بريتانیا 
در بسط و گسترِش خود  نقطۀ عطفی  به  تازه 
رسیده بود. برنامه ريزی روی تصورات کلی از 
بهداشت که در دهۀ 1930 حاکم بودند، توسط 
بوريج )Beveridge( انجام شد. اين تصورات 
کلی، فرض را بر اين قرار می دادند که “مقدار 
که  دارد  وجود  ناخوشی”  از  محدودی  شديداً 
میزان  در  کاهشی  به  منجر  شود،  درمان  اگر 
بیماری های متعاقب آن ها خواهد شد. بنابراين 
مؤثر،  درمان  چنان چه  داشت  انتظار  بوريج 
ناخوشی را کاهش دهد، هزينۀ ساالنۀ خدمات 
انتظار  آمد.  خواهد  پايین  درمانی  و  بهداشتی 
دامنۀ  ناخوشی،  از  تعريف  اين  که  نمی رفت 
ساخت  خواهد  گسترده  را  پزشکی   مراقبت 
کاهش  سرعت  به  را  بیماری  تحمل  آستانۀ  و 
self-( خواهد داد، چنان که صالحیت خودپايی
care( را کاهش داد يا اين که امراض جديد به 
دست کم  را  پزشکی  که  مشابه  روندی  سبب 
تاحدودی مؤثر ساخته بود، پديدار خواهند شد. 
همکاری بین المللی، پیروزی های بسیار هزينه بِر 
به دست  گرمسیری  امراض  برخی  از  را  خود 
و  اقتصادی  توسعۀ  که  نقشی  در  است.  آورده 
فناورانه در گسترش و تشديد بیماری خواب، 
کرد  خواهند  بازی  ماالريا  حتا  و  حلزون  تب 
شبح گونه های  است.  نشده  ترديدی  کنون  تا 
شهری  و  روستايی  همه گیر  گرسنه گِی  جديد 
در ملت های “در حال توسعه” هنوز پنهان بود. 
از تخريب محیط زيست هنوز  ناشی  خطرات 
اياالت  نمی شدند. در  توسط عموم مردم ديده 
متحده، مردم در حال آماده شدن برای مواجهه 
با هزينه های سرسام آور مراقبت، مزايای گزاف 
خدمات شان  به  نابرابر  دست رسی  و  پزشکان 
جای گزين سازی  يا  کردن،  ملی  هنوز  بودند. 
بنگاه اقتصادی دارای حق امتیاز توسط انحصار 
می رسید.  نظر  به  مناسبی  راه حل  شده،  کنترل 
نامحدود  پیشرفت  در  عقیده  به  تلنگری  هنوز 
معنای  به  پزشکی  پیشرفت در  بود، و  نخورده 
سالمت  بخشیدن  بهبود  برای  پايدار  تالش 
انسانی، برانداختن درد، ريشه کن کردن بیماری 
مداخالت  از  استفاده  با  عمر  طول  گستردن  و 
اندامی،  پیوند  بود.  مهندسانه  نوين  همیشه 
هنوز  ژنتیکی  کنترل  و  سرماشناسی  ديالیز، 
انتظار  مورد  اين که  تا  بود  هراس  مورد  بیشتر 
باشد. پزشک در بلندای نقش خويش به عنوان 
بود.   )culture hero( فرهنگی  قهرمان  يک 
مدرن،  پزشکی  از  حرفه يی زدايی شده  استفادۀ 

هنوز حالت يک پیشنهاد مسخره را داشت.
مردم  کرد.  تغییر  چیزها  1975بسیاری  از 
شرايط  و  غذا  محیط،  به  سالمتی  که  آموختند 
کاری وابسته است، و اين ها با توسعۀ اقتصادی، 
سالمتی  برای  خطراتی  به  تبديل  آسانی  به 
می شوند، خصوصًا در مورد فقرا. اما مردم هنوز 
هم معتقدند که سطوح سالمتی با صرف مبلغ 
برای خدمات پزشکی بهبود خواهد يافت، که 

و  بود  خواهد  بهتر  بیشتر،  پزشکی  مداخالت 
پزشکان، بهتر می دانند که اين خدمات چه بايد 
باشند. مردم هنوز به پزشک و راه حل وی که 
برای  هنوز  و  می کنند  اعتماد  داروست،  قفسۀ 
گونه يی  به  اما  قايل اند،  ارزش  آن  محتويات 
فزاينده با شیوه يی که با آن پزشکان بايد سازمان 
داده شده يا نظارت شوند، مخالفت می ورزند. 
هزينه های پزشکان بايستی از جیب فرد، بیمه، يا 
از محل مالیات پرداخت شود؟ بايد به صورت 
به صورت  يا  بپردازند  کارهای خود  به  فردی 
پاسخ گو  سالمتی  حفظ  برای  بايد  گروهی؟ 
آيا خط مشی مراکز  ترمیم آن؟  برای  يا  باشند 
يا  تنظیم شود  متخصصان  توسط  بايد  سالمتی 
توسط اجتماع ؟ در هر مورد، دسته های مخالف 
هنوز هم به همان هدف افزايش پزشکی شدِن 
با وسايل متفاوت.  سالمتی می پردازند، اگرچه 
گونه يی بیش از حد کم و اشتباه از نظارت های 
عمومی بر پزشکان، داروها، تحقیق، شفاخانه ها 
مقصر  کنونی  ناکامی های  به خاطر  بیمه  يا 
شناخته می شوند. در عین حال، انتظارات همه 
افزايش می يابد. رنج  مراقبت  منابع  از  سريع تر 
می يابد.  افزايش  بیشتر،  درمان  با  همه  بردِن 
گونه يی  به  مراقبت  هزينۀ  با  همراه  آسیب ها 
و  بیشتر  بیماران  به  می يابد.  افزايش  تصاعدی 
بیشتری توسط پزشکان شان گفته می شود که به 
درمانی  و  ديده اند  آسیب  قبلی  تجويز  واسطۀ 
عواقب  به  مشروط  می شود،  ارايه  اکنون  که 
که  عواقبی  آن هاست،  قبلی  درمان  از  ناشی 
نجات  جهت  تالشی  به خاطر  اوقات  گاهی 
وزن،  کنترل  به خاطر  اوقات  بیشتر  و  زنده گی 
فشارخون باال، آنفوالنزا يا نیش پشه به وجود 
بهداشت  وزارت  ارشد  مقام  يک  است.  آمده 
اياالت متحده می توانست بگويد که 80 درصد 
تمام وجوهی که از اداره اش ارايه می شود، هیچ 
فايدۀ قابل شرحی برای سالمتی ندارد، و بیشتر 
صرف  درمانزاد  آسیب  جبران  برای  آن  بقیۀ 
بگويند  است  ممکن  اقتصاددانان  می شود. 
با  مقايسه  در  کاهنده  نهايی  مطلوبیت های  که 
واسطۀ  به  شده  تولید  افزايندۀ  نامطلوبیت های 
زودی  به  هستند.  حاشیه يی  پزشکی،  تالش 
بیشتر  پرداخت  به  مجبور  که  می فهمد  بیمار 
است، نه به اين راحتی که چون از وی مراقبت 
بدتر،  آسیبی  به خاطر  بلکه  است،  کمتری شده 
به خاطر شری که او قربانی آن است، به خاطر 
آسیب رساندن به “تولید سالمتی” )هرچند که 
باشد(. درحال حاضر، هنوز   نداشته  بدی  نیت 
وقتی که مردم از نظام پزشکی آسیب می بینند ، 
معتقدند که اين استثناست. ثروتمندان احساس 
فقیران  و  آورده اند  بدشانسی  که  کنند  می 
با آن ها غیرمنصفانه رفتار  احساس می کنند که 
 a( زمان  از  موضوع  يک  فقط  اما  است.  شده 
matter of time( ]اصطالح: اطمینان از رخ 
دادن چیزی در آينده[ پیش از اکثريت بیماران، 
آن چه را که پژوهش های همه گیرشناسی کشف 
آن ها  اوقات،  بیشتر  می يابد:  در  را  می کنند 
بهتری  وضعیت  در  دارو،  به  مراجعه  بدون 
اين نوع طرز نگاه  درد می کشیده اند. وقتی که 
اعتماد  ناگهانی  رفتن  دست  از  يابد،  گسترش 
ممکن است تشکیالت پزشکی کنونی را چنان 
تکان دهد که ديگر قابل ترمیم نباشد. در طول 

به  دانشجويان نسبت  سال های گذشته، نگرش 
استادان خود تغییر کرده است. اين تغییر کاماًل 
در  دانشجويان  که  افتاد  اتفاق  وقتی  ناگهانی 
که  را  آن چه  يکديگر  به  آشکارا   1968 حوالی 
اين که آن ها از  اقرار کردند:  همیشه می دانستند 
کتاب ها، از معاشران، از شتاب زده خواندن برای 
امتحانات، و از يک لحظۀ شخصی نادر با يک 
تحصیلی  برنامۀ  سیستم  از  اما  آموختند،  استاد 
از  بسیاری  زمان،  آن  از  نگرفتند.  ياد  چیزی 
دانشجويان، آگاهانه در برابر استاد به عنوان يک 
مدير رويه های درسی، مقاوم و سرکش گشته اند. 
موارد  به جز در  را  دريافت که حرمتش  استاد 
بوروکرات  يک  عنوان  به  وی  نقش  که  نادری 
تعريف نمی شود، از دست داده است. بنابراين، 
دست کم در اياالت متحده و فرانسه تعجب آور 
نیست که میزان افت در میان استادان به شدت 
افزايش داشته است. وقتی بحران اعتماد در نظام 
پزشکی اتفاق بیافتد، اثرات به مراتب عمیق تری 
از نظام آموزشگاهی خواهد داشت. دانش آموزان 
می دانند که روزی مکتب را ترک خواهند کرد، 
هرچه ديرتر چشم اندازهای شان روشن تر. با اين 
حال، بیماران ممکن است احساس کنند که بعد 
از اين که پزشکان کار خود را بر روی يک بیمار 
ديگر  دست شان  از  شدن  رها  کردند،  شروع 
وسواس،  با  که  دانش آموزانی  نیست.  ممکن 
را  خود  فرصت های  می کنند،  جمع  گواهینامه 
که  نیست  مهم  می دهند،  افزايش  کار  بازار  در 
آموخته های شان چه قدر کم است. بیماران منطقًا 
بیماری های  تنها  نه  که  کرد  خواهند  احساس 
می کنند،  اضافه  اصلی شان  به شکايت  جديدی 
که  می افزايند  نیز  جديدی  گواهینامه های  بلکه 
امروز  آن هاست.  شغلی  بی کفايتی  بر  شهادتی 
آگاهی  در  بحرانی  چنین  پیش بینی  احتمال 
میلیون ها  مبهم  درک  دارد.  وجود  بهداشتی 
نیرويی  به  اين که  برای  پزشکی  مراقبت  قربانِی 
نیاز  روشنی  مفاهیم  به  شود،  تبديل  پرقدرت 
بازشناسی  فکری،  چارچوب  يک  بدون  دارد. 
عمومی از پزشکی درمانزاد می توانست به آسانی 
بود  ممکن  که  بیانجامد  ناتوان  خشمی  به 
توسط يک حرفه به سوی تقويت نظارت های 
پزشکی حتا بیشتری هدايت شود. اما اگر تجربۀ 
آسیبی که قباًل واقع شده، می توانست در چنین 
دسته های روشن، به خوبی برپاشده و به ساده گی 
اظهار شده يی که در بحث سیاسی مفید خواهد 
بود، ريخته شود، ممکن بود شجاعت جديدی 
به تمام جمعیت ها ببخشد تا قدرت شان را برای 
نیاز  مورد  شواهد  و  مدارک  بازيابند.  خودپايی 
محرمانه  کنونی،  نظام پزشکی  جرم  اعالم  برای 
در  آن سو  و  اين سو  را  آن  می توان  نیست؛ 
مجالت پزشکی معتبر و گزارش های پژوهشی 
پیدا نمود. با اين حال، هنوز از آن بهره برداری 
به درستی  که  چرا  است؛  نشده  سیاسی 
جمع آوری نشده، به روشنی طبقه بندی نشده و 
است.  نشده  ارايه  غیرپزشکی  اصطالحات  در 
به  آسیب  از  دسته بندی هايی  ارايۀ  کار  اولین 
سالمتی خواهد بود که به علت اشکال خاصی 
از سالمتی به وجود آمده اند. در هر يک از اين 
بیش پزشکی شدن، فرض حرفه يی  حوزه های 
و زودباوری عمومی به سطوح انکار بهداشت و 

سالمتی رسیده است.
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بخش دوم و پایانی

مرگ پایاِن ماجرا نیست
توانايی  ما  پس  دارد،  وجود  می جهند،  اطراف  به  که  ذراتی  با  بیرونی  جهان  واقعًا  اگر 
اندازه گیرِی تمام ويژه گی های آن را داريم. ولی در واقع قادر به اندازه گیری نیستیم. برای 
نمونه: شناسايی هم زماِن محل دقیق و اندازۀ حرکِت يک ذره امکان پذير نیست. پس برای 
يک ذره چه تفاوتی می کند که شما می خواهید آن را اندازه بگیريد؟ و چه طور يک جفت 
از ذرات سرگردان، هم زمان می توانند در دوسوی کهکشان وجود داشته باشند؟ گويا که 
زمان و مکان موجوديت ندارند. بازهم پاسخ ساده است؛ زمان و مکان، ابزارهايی هستند 

که تنها ذهِن ما از آن ها استفاده می کند.
در دنیای فاقد زمان و مکان، مرگ معنا ندارد. جاودانه گی به معنای وجود همیشه گی در 

زمان نیست، بلکه يک موجوديت کلی خارج از زمان است.
خطوط تفکر ما در مورد زمان نیز بنا بر يک سری آزمايش های اخیر، ناسازگار است. در 
از قبل می دانستند که در  سال 2002 دانشمندان نشان دادند که ذرات فوتون های دوقلو 
آينده برای جفت آن ها، حتا از فاصلۀ دور، چه اتفاقی خواهد افتاد. اين دانشمندان ارتباط 
بین جفت های فوتون را آزمايش می کردند و اجازه می دادند که يک فوتون سفرش را به 
بار  انتخاِب خود ظاهر می شد. هر  با  و  يا ذره  به صورت موج  فوتون  اين  برساند.  پايان 
محققان فاصلۀ اين دو جفت را بیشتر می کردند و در ضمن برای جلوگیری از فروپاشی، 
که  می دانست  اول  ذره  شکل،  هر  در  دادند.  قرار  راه  بین  در  تقويت کننده  دستگاه  يک 
تقويت کننده وجود دارد و تمامی فواصل را بالفاصله طی می کرد، گويا که هیچ گونه مکان 
نبود که  برسد. مهم  تقويت کننده  به  از جفت خود  قبل  تا  نیست،  بین آن ها  و زمانی در 
دانشمندان چه گونه آزمايش ها را انجام دهند. نتیجه همواره يکی بود. ذهن و دانش درون 
ثابت کردند که  مداوم  به طور  آزمايش ها  اين  ما است.  رفتار  تعیین کنندۀ چه گونه گی  آن، 

اثرات و نتايج، به ذهن و دانش ناظر وابسته است.
آزمايش ديگری را در نظر بگیريد که در سال 2007 در مجلۀ معتبر علمی علوم فرانسه 
منتشر شد. دانشمندان در آن جا به اين نتیجه رسیدند که فوتون ها در يک دستگاه شلیک 
فوتون، می توانند آن چه که قباًل اتفاق افتاده است را تغییر دهند. در اين آزمايش، فوتون ها 
پس از شلیک، از يک چنگک در دستگاه رد می شدند و در آن جا، درست در هنگامی که 
به قسمت شکاف پرتو می رسیدند، می بايست رفتاری مانند يک ذره يا يک موج را انتخاب 
می کردند. دستگاه توسط يکی از آزمون گران، و به طور تصافی، قبل از رسیدن فوتون به 
از  قبل  فوتون  رفتار  که  برای همین موضوع تصمیم گرفته شد  و  چنگک، خاموش شد 
انتخاب  را  گذشتۀ خود  تجربۀ  فوتون ها  هنگام  اين  در  بررسی شود.  به چنگک  رسیدن 

کردند و دقیقًا آن چه که ناظران در ذهن خود داشتند را انجام دادند.
باور منتقدان بر اين اساس است که اين رفتار، به جهان میکروسکوپی محدود می شود. 
ولی از آن جايی که ديدگاه اين دو جهان )يکی مجموعه يی از قوانین فیزيک برای دنیای 
اشیای کوچک و ديگری برای باقی دنیا، از جمله ما( هیچ مبنای منطقی ندارد، اين موضوع 
در حال حاضر، در آزمايشگاه های سراسر جهان به چالش کشیده شده است. چند سال 
پیش، در پی انتشار مقاله يی، محققان نشان دادند که رفتار کوانتومی در حال گسترش است. 
دانشمندان در يک آزمايشکاه، يک جفت الکترون ارتعاشی را در يک دستگاه مداربسته 
قرار  از يک ديگر  با فاصلۀ زياد  اين دو جفت،  فیزيکی  از نظر  به طوری که  دادند،  قرار 
داشتند. ولی اين جفت، همان رفتاری را انجام دادند که گويا به هم متصل هستند. )به قول 
»باکی  نام  به  بزرگ تر  مولکول های  با  ديگری  آزمايش  فاصله!(  در  عمل عجیب  انشتین: 
است.  میکروسکوپی  جهان  از  فراتر  کوانتومی،  واقعیت  که؛  است  اين  نشان دهندۀ  بالز« 
آزمايش های ديگری هم ثابت کرده است که رفتار کوانتومی در جهان مادی در مقیاس 

انسانی نیز در حال گسترش است.
ما به طور کلی، نظريۀ »چند جهانی« سريال تلويزيونی پُربینندۀ »سفر به ستاره گان« را به 
را  تلويزيونی  سريال  اين  تیوری  علمی،  واقعیت های  اما  می کنیم.  رد  داستان  يک  عنوان 
که  است  اين  کوانتوم  فیزيک  در  شناخته شده  و  جنبه های خوب  از  يکی  می کنند.  تأيید 
مشاهدات کاماًل قابل پیش بینی نیستند، در عوض، طیف وسیعی از مشاهدات و هر کدام با 
احتماالت متفاوت وجود دارد. يکی از تعاريف اصلی »چند جهانی« اين است که هر يک 
از اين مشاهدات احتمال دارد که مربوط به جهانی متفاوت باشد. مرگ در هیچ يک از اين 
مشاهدات به حالت واقعی وجود ندارد. همۀ جهان ها ممکن است که هم زمان وجود داشته 

باشند، صرف نظر از اين که در هر کدام چه اتفاقی در شرف وقوع است.
ما  که  هنگامی  ماست.  تفکر  خطی  راه  معمول  حد  از  فراتر  ماجراجويی  يک  زنده گی 
ابعاد غیرخطی است که  دارای  زنده گی  اجتناب ناپذير است.  مبدأ  به  بازگشت  می میريم، 

مانند يک گل جاودانی به مبدای »چند جهانی« خود، و مثل يک شکوفه، باز می گردد.

برگردان: فرشاد سجادی
منبع: 
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بخش نخست

       زهره روحی 
پیش  چخوف  آن چه  خواهر«،  »سه  نمايش نامۀ  در 
جوان  نسل  رهايِی  آرمان  می گذارد،  مخاطب  روی 
جان  به  است:  انقالب  از  پیش  روسیۀ  روشن فکر  و 
تزاری.  روسیۀ  فرهنگِی  ابتذال  و  پوسیده گی  از  آمده 
يکی  در  کارهای چخوف  اکثر  مانند  داستان،  ماجرای 
همان  با  مسلمًا  و  می گذرد.  روسیه  شهرستان های  از 
کوچک  شهری  داستان های چخوف:  در  عام  ويژه گی 
و خواب آلوده با ساکنانی که در شیوۀ زيسِت گیاهی ـ 
حیوانِی خويش يا معنای »آرزو داشتن« و »ساختن« را 
از ياد برده اند و يا آن را بدون هرگونه کوششی، فقط 

»طلب« می کنند.
مبتذل  فرهنگ  اين  برجسته گِی  و  نمود  سبب  آن چه 
زيادی،  حد  تا  و  معترض  صدای  می شود،  پوسیده  و 
کم رمق و يا شکننده يی است که از يکی دو شخصیت 
احتماالً  اما  می رسد.  مخاطب  گوش  به  نمايش نامه، 
زمانۀ  فرهنگِی  ـ  که روح روشن گرِی محلی  آن جا  از 
اين  که  تصويری  است،  کم بنیه  و  کم جان  چخوف 
می دهند،  ارايه  خود  از  نمايش نامه ها  در  روشن فکران 
از ديد امروز،  چندان به اصطالح »روشن گر« به نظر 
نمی آيد. زيرا هنوز خود، به واقع درک تجربِی چندانی 
از ماهیت فرهنگِی آن چیزی که می بايد جايگزين اين 
گفتارشان  در  که  جايی  تا  ندارند؛  شود  پوسیده گی 
بی قراری  نوعی  کردارشان  در  و  رومانتیک  اغراقی 

التهاب آمیز به چشم می خورد.
اين ها گفته شد تا هنگام خواندن آثاری از اين دست، 
متوجه اين مهم باشیم که توانايِی درک و لذت از متون 
ادبِی کالسیک، تنها زمانی حاصل می شود که خود را 
به موقعیت های تاريخی و فهمِی آن ها برسانیم: اين که 
با  نه  اما  »بفهمیم«.  را  آنان  »مسايل«  واقعی  معنای  به 
ادراک  توانايِی  با  بل  خود،  امروز  ادراکی  توقعات  
امروزِی خود در نزديک شدن به محدوديت های فکری 
و تجربی آن دوران. به عبارتی، به فهم محدوديت های 

رشد اجتماعی »آنان«.
در  خود  زمانۀ  روشن فکر  مقام  در  چخوف  باری، 
نمايش نامۀ »سه خواهر«، فرصتی ديگر می يابد تا نفرِت 
به  تزاری  روسیۀ  بی رمِق  و  ساکن  فرهنِگ  از  را  خود 
بیان درآورد. منتها اين بار آن را از نگاه خانواده يی بیان 
می کند که خود اهل اين شهر نیستند. آن ها خیلی پیشتر، 
در زمان نوجوانِی دختران خانواده، به دلیل انتقال شغلی 
پدر به اين شهر آمده اند. از مرگ مادر سال ها می گذرد 
و  چخوف داستان را از زمانی آغاز می کند که يک سال 
از مرگ پدر خانواده گذشته است. تنها پسر خانواده، به 
نام آندری، يک سال پس از مرگ پدر، با زنی از اهالی 
از  که  زنی   می کند.  ازدواج  کوچک  شهرستان  همان 
خواهر  سه   خصوصًا  خانواده  بزرگ  آرزوهای  جنس 
نیست. از نظر خواهران، سرشت فرومايۀ ناتاشا )همسر 
ارزشی  حتا  که  است  فرومايه  و  نازل  چنان  آندری(، 
برای گفت وگو درباره اش نمی يابند؛ اما نه به اين دلیل 
از  )يکی  ماشا  که  نیست  وفادار  آنان  برادر  به  که وی 
دارد؛  ديگر  مردی  گروی  در  دل  نیز،  خواهران( خود 
بل از اين رو که ناتاشا با روحیۀ کاسب کارانۀ خود در 
است.  زنده گی  سبک سرانۀ  لذت های  جست وجوی 
به خصوص   و  ديگران  با  وی  ارتباط  محور  چخوف، 
با خواهران خانواده را بر اساس »گرفتن« و »انباشِت« 
مال و امواِل آنان نشان می دهد. و اين در حالی است 
که چخوف سعی دارد تا با برجسته کردِن ابتذال فکری 
فکری  فرهیخته گی  برابر  در  ماشا(،  )شوهر  کولیگین 
بین بی وفايی دو  قاطع  )دلدادۀ ماشا(، خطی  ورشینین 

زن بکشد.
نمايش نامۀ سه خواهر، اليه های  که  بتوان گفت  شايد 
گوناگونی دارد که يکی از آن ها که از قضا اساسی هم 
هست، جنبه يی زن محور دارد. و ناگفته نماند که اين 
القاء صرفًا از جايگاهی مردمحور صورت گرفته است. 
به  اين سکه، تحمیل تصنعی  چرا که در هر دو روی 
اصطالح »زنانه«، به زنان نمايش نامه به چشم می خورد. 
شهرستاِن  اين  آدم های  فرهیخته گِی  در  چه  بیانی،  به 
آن ها،  سبک سرانۀ  حیله گری های  در  چه  و  مالل آور 
اصطالح  به  جلوه فروشِی  و  نمايشی  اداهای  همان 
از سوی خوانشی  که همواره  می شود  ديده  »زنانه« يی 
مرگ  با  باری،  است.  شده  تنظیم  و  تألیف  مردساالر، 
پدر، به عنوان تنها دلیل ماندگاری حضور خانواده در 

شهر و نیز بی لیاقتی آندری )تنها مرد خانواده و در مقام 
پنهان  برای  که  خانواده(  مردساالر  حاکمیت  جانشیِن 
ساختِن شکست زناشويی اش، به قمار و باخت اموال 
از شهر و  دلتنگی و مالل  خانواده روی  آورده است، 
آدم هايش بیش از پیش خواهران را در بر می گیرد.  اما 
اين  از  اين وجود، هیچ يک شهامت کندن و رفتن   با 

شهر و ساکنینش را ندارد.
اما هنر چخوف در اين است که طنز تلخ نمايش نامۀ 
خود  تعبیِر  )به  کاهلی ِ  و  کرخت  وضعیت  به  را  خود 
با  ترتیب،  بدين  و  می آمیزد  درهم  شهرستانی،  وی( 
شخصیت های  اشراف منشانۀ  سستِی  ساختِن  برجسته 
اين خانوادۀ مسکويی، داستان خود را پیش می برد. و 
در نتیجه، ما را ناظر به ابتذال فرهنگِی به قول خودش 
آگاهی  از  ناشی  از يک سو و رنج  زنده گی شهرستانی 
فرايندی  طی  بنابراين  می کند.  ديگر  سويی  از  آن، 
تدريجی، شاهد شکل گیرِی خطوطی موازی و همسان 
از يک سو بین  احساس پیری و ناتوانی اين خانواده، 
و از سوی ديگر جلوۀ اسطوره يی يافتن شهر »مسکو« 
با  و  »متمدن  اصطالح  به  شهِر  همان  يعنی  می شويم. 
فرهنگ«ی که خانواده از آن آمده و در آرزو و روياهای 
فرزندان، بازگشت به آن آرزو می شود. به عبارتی، از 
همان لحظه يی که روحیۀ شکست و سرخورده گی به 
اين خانواده روی می آورد، »مسکو« که در ايام جوانِی 
شهر  منزلۀ  به  صرفًا  خواهران،  خصوصًا  و  فرزندان 

شهری  صورت  به  به تدريج  می  آمد،  شمار  به  زادگاه 
و  ناتوان  از جايگاه  که  تا جايی  می شود.  بدل  آرمانی 
سقوط،  حال  در  پاشیدۀ  درهم  خانوادۀ  اين  درماندۀ 
به  مبدل  )کوچک ترين خواهر(، مسکو  ايرنا  خصوصًا 
شهری  می شود که صرف حضور در آن، می تواند او را 
به رستگاری رساند و روح وی را از پوچی و جهالِت 

زنده گی در شهرستان آزاد سازد.
روشن فکرِی  موقعیت های  زيباترين  از  يکی  احتماالً 
را  ازدست رفته  گذشتۀ  و  زنده گی  برای  »حسرت« 
چخوف در نمايش نامۀ سه خواهر ترسیم کرده است. 
نظر می رسد روشن فکِر زمانۀ چخوف  به  حسرتی که 
را تمامِ عمر گرفتار خود کرده است. اما آيا اين صدای 
چخوف نیست که از زبان ورشینین، تالش می کند تا 
برای شکست طلسم زمانۀ خويش، آگاهی را وارد اين 

دور باطل سازد:
کابینۀ  وزرای  از  يکی  خاطرات  دفتر  دارم  »تازه گی 
فرانسه را می خوانم ـ داخِل زندان نوشته. او به دنبال 
راجع  شوقی  و  شور  چه  با  زندان.  افتاد  پاناما  قضیۀ 
ببیندشان  زندان  پنجرۀ  از  می تواند  که  پرنده هايی  به 
می نويسد؛ پرنده هايی که وقتی وزير کابینه بوده، اصال 
توی نخ شان نبوده. البته حاال هم که آزاد شده ديگر در 
عالِم آن ها نیست... همین طور هم شما، اگر يک دفعۀ 
ديگر مسکو زنده گی کنید، بهش ]به آن شهر[ توجهی 
هم  نمی توانیم  و  نیستیم  خوشبخت  ما  کرد.  نخواهید 

باشیم؛ ما فقط خواهان خوشبختی هستیم.« )ص 66(
 اما با توجه به سخنان ورشینین، چه چیز سبب می شود 
نديدِن  دلیل  عاملی  چه  نکنیم.  درک  را  تا خوشبختی 
چرا  می شود.  اطرافیان  و  خود  در  زنده گی  جوشش 
نمی توانیم لحظه  يی را دريابیم که تار و پودش سرشار 
از  زنده گی و عمل در زنده گی ست؛ آن چنان که عمل 
از زنده گی لبريز گردد و زنده گی از عمل!؟ آيا چخوف 
مخاطِب خود  روی  پیش  فلسفی،  پرسشی  دارد  قصد 
محیط  فرهنگِی  ابتذال  دادن  نشان  هدفش  يا  بگذارد؟ 
اجتماعی زمانۀ خويش است. زمانه يی که فراخوان به 
حال  اين  با  اما  است،  داده  جديدی  رسالت  برگرفتن 
آن  به  گفتن  لبیک  به  قادر  روسیه  عقب ماندۀ  فضای 

نیست.
به نظر می رسد، چخوف پیام آور نگرش دوم است. و 
از همین روست که باالخره تصمیم می گیرد تا از زبان 
آندری  )که ضعیف و ناتوان  ترين صدای روشن فکری 
فرهنگی  فضای  افشاگِر  است(،  شهرستانی  جامعۀ 
ناتوان و  باشد. جامعۀ  کرخت و مبتذل جامعۀ روسیه 
بیماری که نه فقط قادر به برآوردِن آرزوهای نیروهای 
جواِن خود نیست، بلکه آن ها را وادار می کند تا انرژی و 
توانايی ِ خود را به جای ساختن زنده گی، صرف گفتن و 
نقشه ريختن دربارۀ آن کنند )نگاه شود به صفحات16، 
15، 40، 68، 53، 94 و...( به همان نسبت که به محض 
احساس ناتوانی و فرتوتی، به جای استفاده از تجربیات 
را هم صرف  نیروی شان  ته ماندۀ  آن  زنده گی ،  گذشتۀ 
ساختن و پروراندِن تخیالتی از زنده گی در گذشته يی 
کنند که يا ديگر وجود ندارند و يا هرگز جز در عالم 

ذهن وجود نداشته اند:
»وای زنده گی گذشته ام کجا رفته؟ ـ زمانی که جوان 
خوشحال و زرنگی بودم، زمانی که همه اش روياهای 
قشنگ و افکار بلند داشتم و حال و آينده با نور امید 
می درخشید؟ چرا ما پا به زنده گی نگذاشته، اين قدر ُکند 
و مبتذل و کسل کننده می شويم؟ چرا تنبل و بی تفاوت 
و بی فايده و بدبخت می شويم؟... اين شهر دوصـدسال 
نفر در آن زنده گی  است که به وجود آمده؛ صدهزار 
با آن های  پیدا نمی شود که  می کنند، ولی يک نفر هم 
نفر  اين جا هیچ وقت يک  در  باشد!  داشته  فرقی  ديگر 
اديب يا هنرمند يا آدم مقدسی نبوده. حتا يک نفر هم 
باشد که احساس  نیست که آن قدر برجسته گی داشته 
کنید میل داريد با شور و عالقه با او هم چشمی کنید. 
و  نوشیدن  و  خوردن  جز  کاری  هیچ  اين جا  مردم 
مشت  يک  و  می میرند  آن وقت  نمی کنند...  خوابیدن 
و  می خورند  هم  آن ها  و  می گیرند  را  جای شان  ديگر 
می نوشند و می خوابند ـ و تازه برای اين که يک ُخرده 
تنوع به زنده گی شان بدهند تا به کلی از فرط کسالت 
و  چندش آور  شايعات  داخِل  می روند  نشوند،  خرف 
عرق و قمار و دعوا و مرافعه؛ زن به شوهر حقه می زند 
وانمود می کنند که  و  به زن دروغ می گويد،  و شوهر 

هیچی نديده و هیچی نشنیده اند...« )ص 125(
به هر حال، شايد آن چه در اين گونه از نمايش نامه های 
چخوف نمودی پُررنگ دارد، تمنای »ترک«ِ موقعیت های 
زنده گی  »ساختِن«  برای  است:  و عقب مانده  ارتجاعی 
می بايد به جايی ديگر رفت و در آن جا زنده گی را آغاز 
کرد. اما نکتۀ جالب در اين است که اين به اصطالح 
آن  در  که  جايی  اال  باشد  هرجايی  می تواند  »آن جا« 
قهرمانان نمايش نامه به سر می برند؛ چرا که در »اين جا«، 
همان  وضع موجودی است که بايد آن را ترک گفت. 
همان »کار«ی است که به دلیل بی نیازی به »فکر کردن 
ندارد.  وجود  آن  برای  هم  عالقه يی  داشتن«،  الهام  و 
چنان که ايرنا با ته ماندۀ انرژی و شور جوانی يی که در 
خود دارد، می گويد: »بايد شغل ديگری دست وپا کنم. 
همیشه  که  نیست  چیزی  آن  نمی آيد.  به هم  يکی  اين 
نوع  آن  از  داشتم.  را  رؤيايش  و  را می کردم  آرزويش 
انجام  فکر  بدون  حتا  الهام،  بدون  آدم  که  کارهاست 
شهر  اهالی  بین  در  قضا  از  و   .)58 )ص  می دهد« 
کوچکی که خواهران در آن زنده گی می کنند، توزنباخ، 
ايرنا، تمنای رفتن از شهر  تنها کسی است که هم پای 
که  است  کسی  باالخره  و  است  ايرنا  عاشق  او  دارد. 
ايرنا به درخواست ازدواجش پاسخ مثبت می دهد. اما 
و  بکر  را  آن  سال  سالیان  ايرنا  که  عشق،  روی  از  نه 
دست نخورده برای شهسوار روياهايش در مسکو نگه 
داشته بود، بل از سر پاسخ به ضرورت ازدواج. آن چه 

که به قول اولگا نام »وظیفه« را به خود می گیرد.
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نگاهی گذرا به »سه خواهر چخوف«

تمنای  دارد،  ُپررنگ  نمودی  چخوف  نمایش نامه های  از  این گونه  در  آن چه  شاید 
»ترکِ« موقعیت های ارتجاعی و عقب مانده است: برای »ساختِن« زنده گی می باید 
به جایی دیگر رفت و در آن جا زنده گی را آغاز كرد. اما نکتۀ جالب در این است 
قهرمانان  آن  در  كه  جایی  اال  باشد  هرجایی  می تواند  »آن جا«  اصطالح  به  این  كه 
نمایش نامه به سر می برند؛ چرا كه در »این جا«، همان  وضع موجودی است كه باید 
آن را ترک گفت. همان »كار«ی است كه به دلیل بی نیازی به »فکر كردن و الهام 

داشتن«، عالقه یی هم برای آن وجود ندارد
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وزارت تحصیالت عالی ناکامی...
عالی را دلیل اصلی افشای کلید سواالت امتحان کانکور 

در واليت هرات و چند واليت ديگر می دانند.
به  مشکالت  عالی  تحصیالت  وزارت  اگر  آنان،  گفتۀ  به 
را صرف  و غزنی  پروان  لوگر،  بدخشان،  در  آمده  وجود 
نظر از پست و مقام مقصر اصلی، ريشه يابی کرده و مقصر 
را مورد پی گرد قرار می داد، امروز چنین اتفاقی رخ نمی داد.
واليت  در  دانشگاه ها،  به  ورودی  آزمون  قبل  روز  چند 
افتاد و  تعويق  به  کلید سواالت  دلیل فاش شدن  به  هرات 
43 تن به دلیل داشتن نسخه های سواالت بازداشت شدند.
شرکت  با  دلو/بهمن   27 تاريخ  به  آزمون  اين  بود  قرار 
کردن  درز  دلیل  به  اما  شود،  برگزار  متقاضی   17455

سواالت کانکور برای مدت نا معلومی به تعويق افتاد.
فرهاد مجیدی عضو مجلس نماينده گان می گويد، زمانی که 
سواالت کانکور پیش از برگزاری آزمون افشا می شود، اين 
سوال نزد مردم خلق می شود که چگونه اين سواالت که 
تحت نظر هیات بلند پايۀ وزارت تحصیالت عالی مهر و 

موم شده، به دست مافیای تحصیلی می رسد؟
به باور اين نماينده واليت هرات، سواالت امتحان کانکور 
از داخل واليت هرات به دسترس مافیای تحصیلی نرسیده 

است.
هر  از  بیشتر  ترديد ها  و  و شک  ظن  سوء  کرد،  تاکید  او 
سواالت  گزينش  و  برگزاری  کمیتۀ  متوجه  ديگر  سمت 
به نظر می رسد که  بعید  قرار دارد، زيرا  کانکور در مرکز 
سواالت از داخل واليت هرات به مافیای تحصیلی رسیده 

باشد.
او با انتقاد از حکومت می گويد، متاسفانه وزارت تحصیالت 

عالی همواره هم در نحوۀ برگزاری امتحان کانکور و هم 
در نحوۀ گزينش سواالت  مشکل داشته است.

به گفتۀ وی، به تعويق افتادن امتحان کانکور در واليت هرات 
اينکه برای شرکت کننده گان  و چند واليت ديگر در کنار 
اين آزمون مشکالت روحی روانی ايجاد کرده، سبب هدر 

رفتن میلیون ها افغانی پول نیز گرديده است.
به  و  حکومتی  نهادهای  در  گسترده  فسا  گفت،  مجیدی 
نهادهای  درون  از  بی اعتمادی  طبل  که  زمانی  خصوص 
را  حکومت  به  نسبت  بی باوری  درآمد  صدا  به  اکادمیک 

هرچه بیشتر افزايش داد.
وزير  که  وعده يی  با  می رود  توقع  کرد،  تصريح  مجیدی 
تحصیالت عالی روز گذشته به ما داد، درهفته آينده زمینۀ 

برگزاری مجدد آزمون کانکور در هرات را فراهم سازد.
کابل،  دانشگاه  استاد  مسعود  سید  دکتر  حال،  درهمین 
دلیل افشای سواالت کانکور در واليت هرات را کم کاری 

وزارت تحصیالت عالی عنوان می کند.
واليات  در  سواالت  کلید  افشای  از  پس  می گويد،  او   
غزنی، لوگر و بدخشان وزارت تحصیالت عالی به جای 
کردن  دفاع  خود  از  به  کرد  شروع  مشکالت،  ريشه يابی 
امتحان  در  ديگر  فراهم سازی چالش  مساله سبب  اين  و 

کانکور واليت هرات گرديد. 
وی تاکید کرد، اگر وزارت تحصیالت عالی مشکالت به 
از  نظر  را صرف  لوگر و غزنی  بدخشان،  آمده در  وجود 
و  می کرد  پی گیری  درست   ، اصلی  مقصر  مقام  و  پست 
مقصر را مورد پی گرد قرار می داد، شايد امروز شاهد اين 

روی داد بد نمی بوديم. 
با  بايد  عالی  تحصیالت  وزارت  مسعود،  استاد  گفتۀ  به 
دقت  بايد  پروان  و  غزنی  بدخشان،  لوگر،  تجربۀ  داشتن 

نبايد  اتفاقی رخ می داد؛ ولی  نبايد چنین  و  بسیار می کرد 
فراموش کرد که همین اکنون هم زمان مناسب است، اما 

مشروط براينکه درست پی گیری شود.
اگر  که  کرد  فراموش  نبايد  افزود،  دانشگاه  استاد  اين 
ريشه های اصلی مشکالت در امتحان کانکور واليت هرات  
مشکالت  شاهد  ما  نشود،  ارزيابی  دقیق  و  درست  نیز 
بزرگتر و فراگیر تر در ساير واليت نیز خواهیم بود؛ بنابراين 
وزارت تحصیالت عالی به جای دفاع کردن از خود، بايد 

ارزيابی درست و دقیق را در اين زمینه آغاز کند.
اما وزارت تحصیالت عالی می گويد، به تناسب سال های 
گذشته امسال تدابیر سختی را به خاطر شفافیت در پروسۀ 

آزمون کانکور روی دست گرفته اند.
بیان اين که کانکور  با  مسووالن وزارت تحصیالت عالی 
يک روند ملی است و اين روند نیازمند عدالت و توازن 
می باشد گفته اند: ما امسال تدابیر بیشتری را روی دست 
گرفته ايم تا جلو تقلب گرفته شود و در والياتی که تقلب 
و دستبرد صورت بگیرد، آزمون آن را به تعويق انداخته و 

امتحان آن واليت را لغو اعالم می کنیم.
اند،  گفته  همچنان  عالی  تحصیالت  وزارت  مسووالن 
تحقیقات ما در زمینۀ اينکه کی ها در افشای کلید سواالت 

واليت هرات مقصر اند، آغاز شده است.  
چند قبل نیز آزمون ورودی به دانشگاه ها در واليت لوگر 
مجبور  کانکور  اخذ  مسووالن  و  شد  کشیده  رسوايی  به 

شدند تمام برگه های آزمون را به جوی آب بیندازند.
در همین حال، چند پیش آموزن ورودی به دانشگاه های 
غزنی، بدخشان و پروان نیز به دلیل افشای کلید سواالت 

به رسوايی کشیده شده و  تعويق افتاده بود.

         حلیمه حسینی
پس از برگزاری دو دوره انتخابات رياست جمهوری، 
در  دست کم  اساسی يی  و  بنیادين  تغییراِت  امروز 
نوع نگاه و تفکِر مردم نسبت به نامزدان، رأی دادن، 
آمده  به میان  گزينش شان  نحوۀ  و  انتخاباتی  مبارزات 
انسجام  است. هرچند که هنوز فقر فرهنگی و عدمِ 
کتمان  قابِل  غیر  واقعیِت  يک  ما  جامعۀ  در  سیاسی 
با  افغانستان  امروز  شهرونداِن  بدون شک  اما  است؛ 
و شعورِ  فهم  لحاظ  از  قبل،  اندی  و  دهه  يک  مردم 
سیاسی کاماًل متفاوت اند و اين تفاوت، مثبت و قابل 
بايد متوجه باشند  توجه می باشد. لذا اين بار نامزدان 
پايه های  عمل،  برای  طرحی  و  فکر  بدون  وعدۀ  که 
حکومِت آينده يی که قرار است از دل انتخاباِت آتی 

بیرون بیايد را به لرزه خواهد انداخت. 
بدون شک، يکی از عناصر دموکراسی و دموکراتیزه 
کردِن ساختارهای اداری و اجرايی در کشور، تنظیم 
و تطبیِق يک مکانیسِم نظارتی و بازخواست کننده بر 
برای  مکانیسم  اين  و  است،  حکومت  عمل کردهای 
هر جغرافیا، هر ملت و هر سرزمینی بايد با توجه به 
فرهنگ، ريشه ها و سنت ها و هم چنین عرف های قابل 
قبول برای آن جامعه بنا نهاده شود. هرچند که گاهی 
برای ترقی و توسعۀ کشور، سنت شکنی اجتناب ناپذير 
صورت  جامعه  در  که  سنت شکنی يی  هر  اما  است؛ 
می گیرد، بايد با فکر، منطق و هم چنین برنامۀ عملی 
تغییراتی  مردم  عمومِ  نفع  به  بتواند  تا  باشد  منطبق 
حکومت داری  نحوۀ  با  رابطه  در  سازد.  نهادينه  را 
و  چهارچوب ها  اين  که  هرچند  افغانستان هم  در 
مکانیسم ها توسط قانون اساسی کشور تهیه و تنظیم 
شده و اين قانون به عنوان يک سند رسمی و بنیادين 
برای همه بايد الزم االجرا و محترم باشد؛ ولی در نوع 
برخورد با قانون اساسی نیز بايد نیم نگاهی به آن چه 
در دنیا رايج است و انواع نگرشی که در رابطه با آن 

وجود دارد، داشته باشیم.
 بدون شک اگر جامعه يی بخواهد ترقی و توسعه يی 
نظر  مد  بايد  را  محوری  اصِل  دو  باشد،  داشته  پويا 
و  کارآمد  قوانین  تصويِب  و  طرح  اول،  بگیرد: 
واقع گرايانه در تمام  ابعاد زنده گی شهروندان؛ و دوم، 
فعال  حقوقی  و  قانونی  ساختار  يک  ساختن  از  بعد 
و  قانون مداری  کردِن  نهادينه  برای  کارآمد، تالش  و 

حاکمیِت قانون در جامعه.
مادر، چهارچوب های  قانون  عنوان  به  اساسی  قانون 
کلی و اساسِی حکومت و حکومت داری را مشخص 
باشیم  شاهد  ما  اگر  اين جاست:  پرسش  اما  می کند؛ 
در  اساسی  قانون  در  پیش بینی شده  مکانیسم های  که 
کارآمدی يی  پويايی و  مواردی خاص، ديگر حیات، 

که ضرورِت توسعۀ پايدار و همه گیر است را ندارد، 
چه بايد کرد؟!... به نظر می رسد بحث تعديل و اصالِح 
قانون اساسی در هیچ جامعه يی گزينه يی رد شده و 
منسوخ نباشد؛ چرا که نیاز است قوانین هم با تحول 
از  کنند.  تجديد  را  خود  کارآمدِی  و  قدرت  زمان، 
اين رو گمان می شود برای حل بسیاری از بحران های 
فعلی در افغانستان، نیازمند يافتِن راهکارهای حقوقی 
قانون  نبايدهای  و  بايدها  چهارچوِب  در  قانونی  و 
اساسی هستیم. اما بدون شک به خاطر نو بودِن يک 
آن  نمی توان  آن،  بودن  بی سابقه  يا يک طرح و  ايده 
اگر  باطل اعالمش کرد؛ حتا  يا طرح را طرد و  فکر 
الزمۀ تطبیق آن طرح، آوردن اصالحات و يا تغییراتی 

در قانون اساسی کشور باشد. 
و  شجاعت  بايد  ما،  حقوق دانان  و  سیاست مداران 
جسارِت ارايۀ طرح و برنامه هايی را داشته باشند که 
خأل و مشکالِت موجود فضای سیاسی و اجرايی ما 
را پُر کرده می توانند. به عنوان مثال، يک حقیقِت غیر 
قابل انکار در جامعۀ امروزی ما اين است که فرقی 
نخواهد کرد که چه کسی برندۀ انتخابات آينده خواهد 
شد، مهم اين است که بیشتر مردم بر اين باورند که 
کنونی،  نظام  و  سیستم  تحت  باشد،  کدام  هر  برنده 
ريیس جمهور با به دست آوردن قدرت و اين کرسی، 
برای  و  داده  ادامه  را  زدوبندها  قديمی  فرمول  همان 
تثبیت حیات سیاسی خود، به ريشه ها و پشتوانه های 
و  می کند  تکیه  زبانی  و  نژادی  و  سمتی  و  قومی 
به اصطالح  آشناياِن  و  دوست  از  جمعی  گردآورِی 

وفادار خود را، مطمین ترين گزينه خواهد ديد.
نژاد  امروز سیاست مداری بريده از سمت و قوم و   
ادعاها  و  ندارد  منطقه اش، وجود خارجی  و  زبان  و 
محورهايی  حول  را  مردم  است  نتوانسته  هرگز  هم 
يا گزينه يی مشترک  و  نامزد  انتخاب  سِر  بر  مشترک 
را  خود  می دهند  ترجیح  مردم  هنوز  سازد.  منسجم 
به قوم بسپارند تا منطق انتخابی دموکراتیک؛ چرا که 
از  بیشتر  را  خودشان  علیه  ديگران  خیانِت  از  ترس 
دادن  رأی  جسارت  بتوانند  که  می کنند  احساس  آن 
هضم  خود  در  را  خودی  غیر  به اصطالح  گزينۀ  به  
کرده و به عمل درآرند. از اين رو به نظر می رسد، ما 
نیازمند طرح و برنامه يی هستیم که بتواند اين ساختار 
بر  و جريان سیاست مداری و سیاست پردازِی حاکم 
اين ديار را متحول کرده و به مردم اطمینان دهد که 
در قالِب اين طرح و فرمول جديد، شهروندان، جدای 
از قومیت و نژاد و زبان و سمت و حزب، می توانند 
حیاتی قدرتمند و قابل مالحظه را از آِن خود سازند. 
ما هیچ  امروز مردمِ  اعتراف کرد و پذيرفت که  بايد 
شناخت و هیچ راهی جز هويت يافتن در قالب نژاد 

و قوم و سمت را تجربه نکرده اند تا بتوانند جسارت 
تغییر گزينه را دريابند. از اين رو مباحث و طرح هايی 
دِل  از  اخیراً  که  ملی  وحدت  دولت  طرح  چون 
نخبه گاِن  گفتمان های  و  مباحث  و  سلسله نشست ها 
نموده  رخ  ملی  اجندای  محور  حول  کشور  سیاسی 
است، بسیار قابل توجه و تأمل اند. هرچند که در قدم 
اول، ايجاد اين نوع دولت در سرزمینی چون افغانستان 
و  نظريات  اين گونه  بايد  اما  می آيد،  نظر  به  ناممکن 
طرح ها، مورد توجه قرار گیرند و تیوری پردازان آن، 
طرِح  تبیین  و  معرفی  برای  کافی  فضای  و  فرصت 
خود پیدا کنند، و جدای از اين که اين گونه تیوری ها 
در ساحۀ نظر از سوی چه کسانی مطرح شده است، 
کارگشا  اگر  و  سنجید  و  شنید  را  آن ها  بايد  عاقالنه 

باشند، بايد به کار بست شان. 
يک چنین طرح هايی، فرصت خوبی در اختیار نامزدان 
کاری  آيندۀ  استراتژی  و  طرح  تا  می دهند  قرار  نیز 
سازند  هماهنگ  کارآمد  و  تازه  ايده های  با  را  خود 
و اگر يک چنین طرح هايی به دنبال تأمین حداکثری 
مشارکِت مردم می باشند، بايد مورد توجه جدی قرار 

بگیرند. 
ايجاد  را  فرصتی  می تواند  ملی  وحدت  دولت  طرح 
کند تا شهروندان ما، هويتی جدای از قوم و سمت 
ما  هويت  ما  که  روزی  تا  مطمینًا  کنند.  پیدا  قبیله  و 
بودن مان گره  ازبک  و  پشتون  و  هزاره  و  تاجیک  به 
و  هیچ گاه  باشیم،  هیچ  آن ها  فرای  و  باشد  خورده 
همگرايی  و  وحدت  مکانیسمی  و  نظام  هیچ  تحت 
و  فقط  سیاسی  فضای  و  کرد،  نخواهیم  تجربه  را 
گروه  يک  روزی  که  بود  رقابتی خواهد  میدان  فقط 
و روزی گروه و قومِ ديگر بر آن مسلط خواهد شد 
و ديگران در انتظار فرصتی برای روی کار آمدن؛ و 
مردم نیز به جای نخبه گرايی و نخبه ساالری، همواره 
همه  که  سپرد  خواهند  چهره هايی  حکومِت  به  تن 
دامن  و  قوم گرايی  دَرک  از  را  قدرت شان  و  شهرت 
به دست آورده اند. در  به تعصبات و واگرايی ها  زدن 
ملی،  وحدت  دولت  طرح  چون  طرحی  که  حالی 
در  بتوان  تا  می کند  پیشنهاد  سنجیده  مکانیسمی 
چون  کارآمد  و  حقوقی  تازۀ  نهادهای  ايجاد  قالب 
نهاد رياست جمهوری، زمینۀ حضور نخبه گان کشور 
جدای از هويت قومی و سمتی شان، در واحد و قالبی 
ملی و همه گیر را فراهم آورد که مستقیمًا در تقسیم 
شرکت  و  حضور  عمومی،  قدرت  اعمال  و  قدرت 
داشته باشند، و اين همان خاليی ست که ما داشته ايم 
قدر  به يک چنین طرح هايی  آن،  برای جبران  بايد  و 
و قیمت قايل شد و در جهت عملی شدن شان ارادۀ 

جمعی  را به کار انداخت.
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واکنش بی سابقۀ...
مولوی عبدالرقیب تخاری،تا روز مرگش در فهرست 
تحريم های سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و انترپل 

قرار داشت.
فهرست  در   2001 سال  از  طالبان  پیشین  مقام  اين 
به  متهم  افراد  از  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

تمويل تروريسیم بود.
از آنجا که نام فقط 200 نفر از اعضای برجسته طالبان 
در اين فهرست ها قرار دارند، می توان به نقش برجسته 

عبدالرقیب تخاری درگروه طالبان پی برد.
متهم  افراد  فهرست  بازنگری  در  متحد  ملل  سازمان 
 2013 دسمبر   31 در  تحريم  مشمول  و  تروريسم  به 

مولوی عبدالرقیب را از اين فهرست خارج نکرد.
مولوی عبدالرقیب وزير امور مهاجرين رژيم طالبان از 
ولسوالی کلفگان واليت تخار و از قوم ازبک بود. او 
در مدارس دينی دره سوات پاکستان آموزش ديده و از 
دارالعلوم حقانیه اکوره ختک فارغ التحصیل شده بود.

مولوی تخاری از آغاز فعالیت گروه طالبان در قندهار، 
به ای گروه پیوست و در حکومت طالبان به وزارت 
به  طالبان  حکومت  فروپاشی  با  رسید.  مهاجرين 
زندگی  پشاور  در  شدنش  کشته  تا  و  رفت  پاکستان 

می کرد.
او از افراد مورد اعتماد گروه طالبان بود، با افغانها در 
از  بیرون  به  گاهی  و  داشت  نزديکی  روابط  پیشاور 
پاکستان سفر می کرد. از مال تخاری به عنوان فردی 

ياد می شود که طرفدار صلح بود.
در وبسايت صدای جهاد که خود را منسوب به شورای 
و  بزدالنه  »عمل  تخاری  مولوی  قتل  می داند،  کويته 
تروريستی« خوانده شده است. در اعالمیه منتشر شده 
در اين وبسايت که به »شورای رهبری امارت اسالمی 
افغانستان« نسبت داده شده، آمده است که اعضای اين 
شديد«  بسیار  الفاظ  »با  را  تخاری  مولوی  قتل  شورا 
تقبیح می کنند. در اين اعالمیه همچنین اين حادثه به 
»دشمنان مکار« نسبت داده  شده  اما اشاره واضحی به 

اينکه اين دشمنان چه کسانی هستند، نشده  است.

په والیاتو کې د لومړي ځل...

نوموړي مال  د  مننه وکړه، چې  امله  له دې  له خلکو   

یې تړلې ده. نوموړي د ختیزو والیاتو اوسېدونکیو ته 

ژمنه ورکړه، چې د تورخم جالل اباد، جالل ابادـ  کابل 

دویمې الرې به جوړوي، د بېسودو پل او د ننګرهار د 

کانال پروژه به له رسه رغوي.

پر سیندونو د سرتو  او کامې  د کونړ  هغه همدارنګه، 

کوټونو،  برېښنا  کوچنیو  د  کې  ملنو  په  غره  سپین  او 

نورو  او  پچیر  خوږياڼو،  د  پوهنتون،  د  کې  لغامن  په 

بسرتیز  زر  د  کې  ننګرهار  په  او  سړکونو  د  ولسوالیو 

لومړیتوبونه  کاري  حکومت  خپل  د  جوړول  روغتون 

یاد کړل.

ډاکټر عبدالله وویل، که بریالی يش خپلې ژمنې به په 

عمل کې خلکو ته ثابتې کړي: )) په موږ باور وکړئ 

او رایه راکړئ. 

همدارنګه د وليس جرګې غړي حاجي حرضت عيل 

غونډې ته په وینا کې، ډاکټر عبدالله د اوسنیو ستونزو 

بدلون  مثبت  د  کې  ژوند  په  خلکو  د  او  کولو  لرې  د 

راوستلو لپاره غوره نوماند وباله او له خپلو پلویانو یې 

وغوښتل چې نوموړي ته رایه ورکړي.

مولوي  غړي  حزب  اسالمي  د  کې  حال  همدې  په 

جانباز رسفراز غونډې ته په وینا کې هغه خرب چې ګویا 

ګلبدین حکمتیار له قطب الدین هالل مالتړ کوي په 

اسالمي  یو  افغانستان  په  وویل،  هغه  کړه.  رد  کلکه 

حزب دی چې مرش يې عبدالهادي ارغندیوال دی او 

له ډاکټر عبدالله عبدالله مالتړ کوي. نوموړي له خپلو 

پلویانو وغوښتل چې ډاکټر عبدالله ته رایه ورکوي.

په  او  والیاتو  ختیزو  په  لغامن،  کونړ،  د  ته  غونډې 

عبدالله  ډاکټر  د  کې  والیت  ننګرهار  ډول  ځانګړي 

عبدالله د کمپاین مرش ډاکټر محمداصف قايض زاده 

هم ویناوې وکړې. د ختیزو والیاتو په زرګونه کسانو 

له ډاکټر عبدالله عبدالله خپل مالتړ اعالن کړ او ویې 

ویل، چې دا ځل به د تېرو ټاکنو نه هم ډېر د نوموړي 

مالتړي.

دولت وحدت ملی؛
 نظریۀ قابِل تأمل و برنامۀ عملی



عرفان مومند

په  دوی  ویيل،  حزب  اسالمي  مرشۍ  په  حکمتیار  ګلبدین  د 

راتلونکیو ټاکنو کې له قطب الدین هالل نه مالتړ کوي او وايي، له 

خپلو پلویانو یې غوښتي چې په ټاکنو کې نوموړي ته رایه ورکړي.

پژواک  بهري  غريت  ډاکټر  مسوول   چارو  سيايس  د  ډلې  دغې  د 

خربي اژانس ته وييل، د دوی اجرایه شورا وروسته له هغې دغه 

د  پالوي  راغيل  یوه  اسالمي حزب  د  ته  کابل  وکړه، چې  پرېکړه 

خپلو لیدو کتو یو بشپړ لیکلی راپور دې شورا ته وړاندې کړ.

ډاکرت بهري تېره اونۍ ديوې پالوۍ په مرشۍ کابل ته راغىل و او 

دلته يې ځينو سيايس کړيو رسه ليدنې کړې وې.

غريت بهري ویيل، چې هالل د ولسمرشۍ په ١١ کانديدانو کې 

يواځینی هغه کانديد و، چې د دوى په اصولو برابر و. 

په نوموړي په وینا، له هالل پرته نورو کاندیدانو د اسالمي حزب 

له رشایطو رسه د توافق جرأت ونه كړ؛ نو د حزب اسالمي اجرائيه 

د هالل حاميت  دا غوره وګڼله چي  پام رسه  په  ته  دې وضعيت 

ويش.

دا  لومړی  دی.  ښکارندوی  موضوعاتو  څو  د  دريځ  دا  حزب  د 

وېشل شوی  ډلو  په څو  اسالمي حزب  چې ښکاري  څنګه  لکه 

دی. په افغانستان له تېرو دیارلسو کلونو یو حزب اسالمي شتون 

درلود چې په رسمي ډول ثبت او راجسرت دی. د دې ګوند مرش 

د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال دی. دغه ډله په ټاکنو کې د 

انجیرن  ډاکټر عبدالله عبدالله مالتړ کوي. چې د حزب مرستیال 

محمد خان د عبدالله لومړی مرستیال دی.

کرزي  ولسمرش  د  په مرشۍ  سباوون  وحیدالله  د  ترڅنګ  دې  د 

نوماند  له کوم  په ښکاره  یې  ډله هم شته چې دمګړۍ  بله  پلوې 

مالتړ نه دی. وررسه د پکتیا وايل جمعه خان همدرد هم د فاروق 

وردګ او یوشمېر نورو په شمول خپله الره جال کړې او په ځان 

یې د اسالمي حزب درېیمه  ډله نوم ايښی دی.

السه  له  رهربي  او  اغېز  خپل  ډلو  دغو  په  حکمتیار  ښاغيل  نو 

ورکړې ده. هغه په شدت له دې وېره لري چې قطب الدین هالل 

یې هم لکه دا نورې ډلې له السه ونه وځي. نوموړی غواړي له 

په  ځکه  وکړي.  مالتړ  هالل  له  لپاره  راوتلو  د  حالته  منزوي  دې 

په  کې  افغانستان  په  نفوذ  ټول  حزب  اسالمي  د  کې  افغانستان 

مېشت اسالمي حزب راټول شوی دی. دوی دلته یوه لسیزه کار 

کړی او هېڅکله نه غواړي چې بیا د سوله ییزو الرو پر ځای وسله 

والې الرې غوره کړي.

د نوموړي دا دريځ هم د تامل وړ دی، چې یوازې هالل یې په 

اصولو برابر دی او نورو نوماندو د دوی د رشایطو د منلو جرات 

نه لري. ایا ښاغلی حکمتیار د نوماندو لپاره کوم اصول او رشایط 

لري؟ دا هم نه ده معلومه چې هالل وررسه د کومو اصولو منښته 

مبارزه  واله  وسله  اصول  د ښاغيل حکمتیار  که چېرې  ده.  کړې 

په  نور  ده. هیڅوک  نه  وړ  منلو  د  ته  دا خلکو  نو  او جګړه وي، 

دغه  نه خوښوي.  کېدونکې الره  ګمراه  د جګړې  کې  افغانستان 

راز افغان ملت دا هم نه غواړي چې د بهرنیو استخبارايت په شبکو 

بوی  دغسې  پرېکړې  دې  له  وکړي.  عمل  او الرښوونه  ملسه  په 

راځي.

د ګلبدین حکمتیار په مرشۍ د اسالمي حزب له لوري په خپره 

ګډون  د  کې  ټاکنو  په  شوي،  ویل  راز  دغه  کې  پاڼه  خرب  شوې 

ترڅنګ حزب اسالمي دې ته تیار دی چې د امریکایي ځواکونو 

جګړې  له  کې  صورت  په  السلیک  نه  د  سند  امنیتي  د  او  دوتلو 

الس واخلی.

رسچینې ویيل، دوی ټولو هغو سيايس ډلو ته چي اسالم ته ژمن 

او د هېواد استقالل او خپلوايك غواړي ډاډ وركوي چي په خپل 

د ميل  په فضاء يك،  د ورورولۍ  افغانستان كې،  متحد  كور  گډ 

وحدت تر سقف الندي په ګډ ژوند باورمن ول او دي، او دې ته 

چمتو دي، هغه څوك د هېواد مرش په توگه ومني چې افغان مؤمن 

ملت یې په خپله او د خپلواكۍ په فضاء يك غوره كوي.

خو د حکمتیار په مرشۍ د حزب دغې ډلې ویيل چې په ټاکنو کې 

د ګډون ترڅنګ  ددوی  يوه برخه خپل مقاومت ته د پخوا په څېر 

او تر هغه هم په الزيات قوت او شدت رسه دوام وركوي.

مخالفه  ده  د  وړاندې  پر  نظام  د  او  حکمتیار  ښاغلی  چېرې  که 

ډله په افغانستان کې د ورورۍ په فضا کې د ټولو افغانانو ترمنځ 

ولې،  یې  کې  کلونو  دیارلسو  تېرو  په  نو  وای؛  ژمن  ته  ژوند  ګډ 

دغه ژوند ته زړه نه ښه کاوه. ولې يې د جګړې الره خپلوله؟ که 

چېرې د حکمتیار په مرشۍ اسالمي حزب د افغان ملت له لوري 

په تېرو دوو  د غوره شوي مرش منلو ته زړه ښه کاوه نو ولې يې 

ولسمرشیزو ټاکنو کې ګډون نه کاوه. او یا حد اقل په راتلونکیو 

ټاکنو کې يې ولې برخه نه اخیسته؟ اوس رسه له دې چې حزب 

وايي، په ټاکنو کې برخه اخيل، یوه ډله به یې خپلې وسله والې 

مبارزې او مخالفت ته هم دوام ورکوي. چې دا دواړه خربې په 

خپل منځ کې له تناقض نه ډکې دي. څنګه کېدای يش چې هم په 

ټاکنو کې برخه واخيل او هم وسله وال مخالفت وکړي؟

خو له دې ښکاري چې ښاغلی حکمتیار یو ځل بیا غواړي لوبه 

استخبارايت  پاکستان  د  یې  ډایرکټران  چې  لوبه  داسې  وکړي. 

شبکه وي. هغه ډول چې په ۱۹۹۲ کلونو کې ښاغيل حکمتیار 

او د مجاهدینو حکومت پوړاندی وکړ. حکمتیار د سولې پروسه 

د  که  اوس  کړ.  یې کورنۍ جګړه کې ښکېل  هېواد  او  یې خرابه 

ځواکونه  وال  نړۍ  چې  وي،  دا  رشط  حکمتیار  ګلبدین  ښاغيل 

دې له افغانستانه ووځي او امنیتي تړون دې السلیک نه يش، دا په 

حقیقت کې د بل چا خربه ده، چې د ښاغيل حکمتیار له حنجرې 

را وځي. په دې هر څوک پوهېږي او هیچا ته هم د منلو وړ نه 

د  بیا  ډګر  او  ووځي  ځواکونه  وال  نړۍ  افغانستانه  له  چې  دي. 

نویمو کلونو په شان حکمتیار او امثالهم ته پاتې يش، څو بیا هغه 

نادودې تجربه کړي.

کمیشنرهای واليتی کمیسیون شکايات انتخاباتی روز 
سه شنبه 29 دلو 1392 با برگزاری مراسم تحلیف به 
کارشان آغاز کردند. قرار است اين کمیشنرها در تمام 
شکايت های  به  و  شوند  توظیف  افغانستان  واليات 

انتخاباتی رسیده گی کنند.
وظیفه  انتخاباتی  کمیسیون شکايات  دفترهای واليتی 
به  قانون  براساس  و  ثبت  را  شکايات  تمام  تا  دارند 
آن ها رسیدگی کنند. دفاتر واليتی کمیسیون شکايات 
انتخاباتی مرجع اصلی رسیدگی به شکايات انتخاباتی 

اند.
نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکايات انتخاباتی 
کمیسیون  عضو  دو  و  صد  »يک  گفت:  مورد  دراين 
از  بودند،  شده  انتخاب  قباًل  که  انتخاباتی  شکايات 
با  افراد  اين  و  شد  منظور  جمهوری  رياست  طرف 
اجرای مراسم تحلیف رسمًا کارشان را از امروز آغاز 

کردند«.
شکايات  کمیسیون  واليتی  مسووالن  از  تعداد  اين 
انتخاباتی پس از سه روز آموزش، به واليات افغانستان 

می روند و کارشان را آغاز می کنند.
فعالیت دفترهای واليتی کمیسیون شکايات انتخاباتی 
دفاتر  قانون  براساس  شد.  آغاز  تاخیر  ماه  چند  با 
ثبت  آغاز  با  همزمان  بايد  انتخاباتی  واليتی شکايات 

نام نامزدان به کار آغاز می کردند.
میان  در  زنان  شمار  انگشت  تعداد  حال،  همین  در 
ديده  انتخاباتی  شکايات  کمیسیون  واليتی  مسووالن 
در  نمی تواند  کسی  قانون  براساس  هرچند  می شوند. 
شکايات  کمیسیون  کمیشنر  عنوان  به  خود  واليت 
زنان  برای  کمیسیون  اين  ولی  کند  فعالیت  انتخاباتی 
شان  خود  واليات  در  را  آن ها  و  شده  قايل  امتیاز 

موظف کرده است. آقای محسنی در اين مورد گفته 
است: »باوجودی که ما تخفیف قايل شديم که اگر يک 
خانم داوطلب برای کار کردن به ما مراجعه می کند، 
ما او را در همان واليت مربوطه اش تعیین می کنیم. اما 
متاسفانه تعداد داوطلبان واجد شرايط بسیار کم بود«.

در همین حال، کارمندان کمیسیون شکايات انتخاباتی 
می گويند ناامنی يکی از نگرانی های اصلی آن ها برای 

انجام وظايف شان می باشد.
گفت:  واليتی  کمیشنران  از  يکی  جاويد،  اهلل  قدرت 
»مشکل امنیتی يکی از چالش های عمده است. مسأله 
ما  اما  است،  مشکل  يک  نیز  باش  و  بود  و  جای 
امیدواريم که نهادهای ذی ربط در اين موارد رسیدگی 

کنند«.
فاطمه آشوری کمیشنر ديگر گفت که تالش می کند تا 
حق رای دهندگان و نامزدان در انتخابات ضايع نشود: 
مردم  حقوق  به  ما  که  بخاطری  است  حساس  »کار 
سروکار داريم. هم حق رای دهنده و هم حق کانديد. 

ما تالش داريم تا کار خود را به خوبی انجام دهیم«.
شکايات  کمیسیون  جديد  کارمندان  از  تعداد  اين 
انتخاباتی به صورت موقتی فعالیت می کنند و با اعالم 

نتايج انتخابات کار آن ها نیز به پايان می رسد.
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پردۍ غوښتنه، له خپلې حنجرې!

حکمتیار د څه په لټه کې دي؟

کمیشنران والیتی کمیسیون شکایات 
انتخاباتی به کار آغاز کردند

آرسنال  برابر  بازی  بايرن مونیخ  سرمربی 
صعود  به  اما  کرد  توصیف  سخت  را 

تیمش به دور بعد اطمینان دارد.
در يکی از حساس ترين ديدارهای دور 
لیگ  نهايی  هشتم  يک  مرحله  رفت 
بايرن  شب  چهارشنبه  اروپا  قهرمانان 
مصاف  به  امارات  ورزشگاه  در  مونیخ 

آرسنال می رود.
بايرن  موفق  سرمربی  گوآرديوال،  پپ 
سخت  را  آرسنال  برابر  بازی  مونیخ 
خودش  شاگردان  به  اما  کرد  توصیف 

بر  او  داشت.  بااليی  اعتماد 
اين باور است که شاگردانش 
می توانند جواز صعود به دور 

بعد را به دست  آورند.
او در سخنانی که رسانه های 
گفت:  کردند،  منتشر  آلمانی 
احترام زيادی به آرسن ونگر 
اين  که  آرسنال می گذارم چرا  تیمش  و 
تیم همواره بازيهای زيبايی را به نمايش 
می گذارد. چنین تیم های را دوست دارم 
و امیدوارم که همواره برابر آنها به میدان 
بروم. آرسنال زيبا و روان بازی می کند 
و در فصل جاری هم نشان داده که تیم 

بسیار خوبی است.
که  می کنیم  بازی  تیمی  با  ما  افزود:  او 
دارد.  بزرگی  بازيکنان  خود  ترکیب  در 
خوب  انگلیس  برتر  لیگ  در  آرسنال 
بوده  صدرنشین  هفته ها  و  شده  ظاهر 

سه  دو  در  آرسنال  چند  هر  است. 
کرد  کسب  ضعیفی  نتايج  اخیر  هفته 
اما  داد  دست  از  را  صدرنشینی  و 
همچنان قوی و سختکوش است. اين 
لیگ  در  که  است  دهه  دو  تقريبا  تیم 
قهرمانان اروپا حضور دارد و اين نشان 
بازی  است.  باتجربه  بسیار  که  می دهد 

سختی پیش رو داريم.
خود  سخنان  پايان  در  بايرن  سرمربی 
دارم.  ايمان  تیمم  توانايی های  به  گفت: 
بايرن در بهترين شرايط خود به مصاف 
از  را  آرسنال  می توانیم  می رود.  آرسنال 
صعود  بعد  دور  به  و  برداريم  رو  پیش 
قهرمانان  لیگ  در  موفقیت  برای  کنیم. 
باشیم  داشته  زيادی  تمرکز  بايد  اروپا 
که  چرا  کنیم؛  کار  استراحت  بدون  و 
حريف سرسختی داريم که می تواند هر 
کاری را انجام دهد. فرصتی برای اشتباه 
نداريم و بايد قدر هر فرصتی را بدانیم.

هدايت  با  گذشته  فصل  مونیخ  بايرن 
يوپ هاينکس قهرمانی در لیگ قهرمانان 

اروپا را تجربه کرد. 

سرمربی چلسی در گفت وگويی که با سايت رسمی اين 
که  نیست  مربی ای  کرد،  عنوان  داشت،  انگلیسی  باشگاه 
با  منچسترسیتی  می گويد  او  کند.  گريه  شکست  از  بعد 

ضعیف ترين بارسلونای سال های اخیر بازی می کند.
با  انگلیس  نهايی جام حذفی  يک هشتم  دور  در  چلسی 
دو گل برابر منچسترسیتی تن به شکست داد تا نخستین 
ناکامی ژوزه مورينیو با آبی پوشان لندن رقم خورد. مورينیو 
در گفت وگويی که با سايت رسمی باشگاه چلسی داشت، 
شکست برابر منچسترسیتی را بی اهمیت دانست. او گفت، 
مربی ای نیست که بعد از شکست گريه کند و به سرعت 

آن را فراموش می کند تا تیمش وارد بحران نشود.
آقای »خاص« گفت: طعم شکست را نمی دانم. اين بدين 
که  معناست  بدين  که  نمی خورم  نیست که شکست  معنا 
به  اين فرهنگ هم  امیدوارم  در شکست توقف نمی کنم. 

بازيکنانم منتقل شود.
به  حذفی  جام  در  منچسترسیتی  برابر  افزود: شکست  او 
تاريخ پیوسته است. نبايد ديگر در اين باره فکر کنیم. بايد 
به آينده بیانديشیم و تالش کنیم تا با کسب نتايج بهتر اين 
گريه  نیستم.  کردن  گريه  اهل  کنیم.  فراموش  را  شکست 
کردن در فوتبال نه آدم را چاق و نه گرسنگی او را برطرف 

می کند. بنابراين اين کار هیچ فايده ای ندارد.
سرمربی چلسی که تیمش يکی از شانس های قهرمانی در 

اين فصل لیگ برتر انگلیس است، گفت: شکست را اصال 
تالش  می خورد،  شکست  تیمم  وقتی  اما  ندارم  دوست 
بحران  از  خوب  نتايج  کسب  با  سريع  خیلی  تا  می کنم 
خارج شوم. االن پس از شکست برابر منچسترسیتی تالش 
می کنیم تا در ديدارهای آينده خود به پیروزی برسیم. اين 

روحیه ای است که آن را در ديگر تیم ها نديده ام.

ورزش

امريکا قصد دارد برای آزادی سرباز امريکايی در بند 
با اين گروه شبه نظامی را  طالبان، بار ديگر مذاکرات 

از سر بگیرد.
به گزارش صدای روسیه، اين مذاکره میان واشنگتن 
و طالبان اقدامی برای مبادله ستوان »بو برگدال« با پنج 
زندان  در  سال  چندين  برای  که  است  طالبان  عضو 
بند  در   2009 از  برگدال  هستند.  حبس  گوآنتانامو 
طالبان است و قرار است اين مبادله در قطر صورت 

گیرد.
گمان می رود اين سرباز امريکايی توسط شبکه حقانی 
گرفتار  پاکستان  در  است  طالبان  با  متحده  گروه  که 

باشد.
امريکا  امور خارجه  جنیفر ساکی، سخنگوی وزارت 
گفت: درباره جزئیات اقدامات امريکا نمی توانم بحث 
کنم اما بايد بگويم که شکی نیست که ما هر روز بايد 
به  ديپلماتیک  و  اطالعاتی  نظامی،  ابزار  از  استفاده  با 

منظور بازگشت اين سرباز و آزادی وی تالش کنیم.

در جنوری 2014، دولت امريکا به فیلم ويدئويی مبنی 
بر صحت و سالمت اين سرباز دست يافت.

برگدال در جون 2009 از پايگاهی در واليت پکتیکا 
در شرق افغانستان ناپديد شد و طالبان بعداً اعالم کرد 

که شبه نظامیان اين گروه اين مرد را ربودند.
سرباز  اين  دقیق  محل  که  نیست  مشخص  هنوز 

کجاست.
تصمیم برای از سرگیری مذاکرات در بحبوحه خشم 
امريکا از حامد کرزی، ريیس جمهوری افغانستان که 
نکرد  امضا  واشنگتن  با  را  جانبه  دو  امنیتی  معاهده 

اتخاذ شده است.

واشنگتن به دنبال تبادل زندانی با طالبان

گوآردیوال:
  به آرسنال احترام می گذارم اما صعود می کنیم

مورینیو:

 اهل گریه کردن نیستم



تخاری،  عبدالرقیب  قتل مال  ريیس جمهوز کرزی 
وزير سابق مهاجرين رژيم طالبان را »شهادت« و 

خود او را »قربانی راه صلح« خواند.
آقای تخاری روز دوشنبه در محله ناصرباغ شهر 
ناشناس  مسلح  افراد  گلوله  اثر شلیک  در  پیشاور 
با دو هلیکوپتر  پیکرش روز گذشته  کشته شد و 

دولتی از کابل به تخار منتقل شد.
مقام  اين  قتل  به  اعالمیه يی  انتشار  با  آقای کرزی 
پیشین گروه طالبان واکنش نشان داده و تاکید کرده 

که او به گفتگوهای صلح »خوشبین« بود.
عنوان  به  هم  طالبان  گروه  از  اعالمیه  اين  در 
»تحريک اسالمی« ياد شده و قتل وزير مهاجرين 

پیشین حکومت اين گروه، محکوم شده است.

همچنین سنت اهلل تیمور، سخنگوی والی تخار به 
تلفنی  تماس  در  کرزی  آقای  که  گفت  بی بی سی 
تسلیت  را  او  قتل  تخاری،  عبدالرقیب  پدر مال  با 

گفته است.
قبل از ظهر روز گذشته در يک اقدام کم سابقه، دو 
هلیکوپتر دولتی پیکر آقای تخاری، خانواده او و 
شماری از مقام های دولتی را برای تشییع جنازه به 

ولسوالی کلفگان واليت تخار منتقل کرد.
وزير حج  معاون  که  گفت  تخار  والی  سخنگوی 
صلح،  عالی  شورای  ارشد  مقام  يک  اوقاف،  و 
مقام های  ديگر  و  تخار  والی  ابراهیمی  عبدالطیف 
محلی تخاری و صدها تن از ساکنان واليت تخار، 

در مراسم تشییع جنازه او شرکت کردند.

به گفته او، اين مراسم تحت تدابیر شديد 
امنیتی برگزار شد.

ارشد  عضو  اين  قتل  مسوولیت  هنوز 
به  گروهی  يا  فرد  هیچ  را  طالبان  گروه 

عهده نگرفته است.
جمهوری  رياست  دفتر  اعالمیۀ  در 
به دبی رفته  او اخیراً  افغانستان آمده که 
رهبری  به  که  گفت وگوهايی  در  و  بود 
آقاجان ديگر مقام پیشین طالبان  معتصم 

برگزار شد، شرکت کرده بود.
به  تخاری  مال  که  افزوده  اعالمیه  اين 

تازه گی به پیشاور بازگشته بود.
مورد  در  دولت  سوی  از  که  تشريفاتی 
حکومت  پیشین  مقام  اين  خاکسپاری 
طالبان به اجرا گذاشته شد، پیش از اين 

سابقه نداشت.
لحن  هم  کرزی  آقای  دفتر  تازه  اعالمیه 

تازه ای دارد....
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در اجندای ملی همه خود را دیده 

می توانند

و  برادران  از  هم  دانشمندان  شما  همۀ  حضور 
خواهران!

السالم علیکم و رحمت اهلل و بركاته.
خوشحال هستم که امروز در برنامۀ بزرگ و ملی يی که 
در ارتباط به سرنوشت افغانستان برگزار گرديده است، 
اشتراک دارم؛ در اين نشست از اقشار مختلف کشور 
و...  فرماندهان  متنفذين،  علما،  دانشمندان،  از  هم 

اشتراک دارند و صحبت های همه جانبه داشتند.
در  را  خوبی  و  مهم  بسیار  ديدگاه های  برنامه  اين  در 
شنیديم  کشور  در  ملی  وحدت  و  انتخابات  به  پیوند 
که قابل قدر است و از احمد ولی مسعود سپاس گزار 

هستیم که چنین زمینه را برای ما مساعد نموده اند.
مردم افغانستان بايد در کنار مردم جوامع ديگر زنده گی 
آبرومند و با عزت داشته باشند؛ شخصیت و موقف ما 
در کنار کشورها و ملت های ديگر بايد حفظ باشد، اما 
سوالی که مطرح می شود اين است که اين مأمول چه 

زمانی برآورده خواهد شد؟
زمانی می تواند اين مأمول برآورده شود که ما به خود 
قومی،  اختالف  همه  و  بپذيريم  را  هم ديگر  و  بیايیم 

سمتی، زبانی، گروهی و مذهبی را کنار بگذاريم.
و  رفاه  به  را  ديگر  کشورهای  توانسته  که  فورمولی 
يکی  کنیم؛  استفاده  آن  از  بايد  نیز  ما  برساند  سعادت 
استفاده  افغانستان  در  می توانیم  که  را  فورمول هايی  از 
کنیم و قانون اساسی افغانستان نیز آن حق را برای ما 
داه است انتخابات و تسلیم قدرت از تیمی به تیم ديگر 
به  افغانستان  مردم  و  ملت  سرنوشت  که  تیمی  است؛ 
او سپرده می شود و اين تیم زنده گی مردم افغانستان 
بر  که  مسوولیتی  رساند،  خواهند  سعادت  و  رفاه  را 
و  نباشیم  توجه  بی  بايد  که  اين ست  است  ما  دوِش 
پروسه  اين  و  باشیم  ذيدخل  زمینه  اين  در  بايد  همه 
میدان  و  بازيچه  ديگر  افغانستان  تا  بکنیم  حمايت  را 
جنگ کشورهای بیرونی نگردد؛ نبايد ُفرصت بدهیم که 
کشورها رقابت های خود را در افغانستان آزمايش کنند 
و افغانستان را نبايد تختۀ شطرنج بسازيم؛ بايد به حال 

مردمِ اين سرزمین دل بسوزانیم.
به  را  ديگر  سرزمین های  که  انتخابات  پروسۀ  از  چرا 
نیز حمايت نکنیم و  اند ما  رفاه و خوشبختی رسانده 
به سعادت نرسیم؛ نظام های شاهی و طبقاتی کشورهای 

پروسۀ  از  حمايت  پس  است؛  نداده  نجات  را  ديگر 
انتخابات در کشور مسوولیت همگانی ما است.

با آجندای ملی که همه خود را در آن ديده می توانیم؛ 
شده  حفظ  طرح  اين  در  همه  ما  دينی  و  ملی  منافع 
است و ما بايد اين منافع را حمايت کنیم و به طرف 
وحدت ملی برويم تا يک زنده گی با عزت و سربلندی 

را تجربه کنیم.
ومن التوفیق. 

نوراهلل تالقانی رییس شورای علمای شمال شرق:
نخبه گان باید به ناهنجاری ها نقطۀ پایان بگذارند

باارزش خدمت همۀ  نهايت  دوستان عزيز و سروران 
احمدولی  از  سپاس گزاريم  نخست  در  سالم.   شما 

مسعود که کنفرانس اجندای ملی را برگزار کرده اند.
سروران عزيز! خدا کند که ما به تعهدات سپرده شده يی 
نشست هايی صورت  نیز  اين  از  پیش  کنیم؛  وفا  خود 
نیز آرزو  به وحدت ملی و مردم  پیوند  بود در  گرفته 
کمال  با  اما  باشد  داشته  ادامه  ملی  وحدت  تا  داشتند 

تأسف که به جدايی تبديل شد.
ما از نامزدان محترم می خواهیم تا تعهدی را که امروز 

با مردم افغانستان کردند وفا داشته باشند.
نزد مردم  را  ما  امروز عهد شکنی همه شخصیت های 
رسوا کرده است، اعتماد در میان آن ها وجود ندارد، از 
يک طرف بلند می شويم گپ های بسیار چرب می زنیم 
عمل  در صحنۀ  اما  می دهیم  دقیق  بسیار  وعده های  و 
مردم  نزد  را  همه  مورد  اين  و  نمی توانیم  کرده  پیاده 

افغانستان بی اعتبار ساخته است.
سروران گرامی! من چند نکتۀ اساسی را خدمت شما 

عرض میکنم و سخنانم را پايان می بخشم.
از مدتی بدين سو سخنانی را می شنويم در پیوند صلح 
افغانستان و حل مشکالت کشور، اما بعد ديده می شود 
که ناکام می شويم و به هدف خود رسیده نمی توانیم؛ 

چرا علت در چیست؟ 
يکی از علت ها را قرآن کريم برای ما بیان می کند که 
عبارت از تخلف صريح و آشکار از اهلل و پیامبر)ص( 
است، ما اگر تمسک و چنگ بزنیم به کتاب خداوند 
همۀ مشکالت ما حل می گردد، قرآن در آيات متعدد ما 

را به اخوت دعوت کرده و بسیار تأکید می کند.
امروز ملت باالی نخبه گان و شخصیت های افغانستان 
مشکالت  و  ناهنجاری  اين  از  را  مردم  تا  دارند  حق 

بیرون آيند.
را  دوستی  وطن  گرم  شعارهای  کشور  در  شماری   
وطن  دشمنان  بزرگترين  که  می بینیم  اما  و  می دهند 

همان ها هستند. 

انجنیر زلمی از والیت بلخ: 
نخبه گان مسوولیت فراوان دارند

بُعِد  در  را  زمان  که  را  خداوند  دارم  بی کران  سپاس 
پیدايشش تازه گی بخشیده است و در همین لحظه اين 
ُفرصت تاريخی را مساعد ساخته است تا با همه نخبه 

گان کشور تبادل نظر داشته باشیم.
در  که  است  بوده  کشوری  تاريخ  طول  در  افغانستان 

بزرگ  و  زياد  شخصیت های  و  چهره ها  خود  دامان 
علمی و فرهنگی را پرورش داده است که امروز در 
بر  امروز  دارند؛  اين چهره ها درخشش  سطح جهان 
ما است تا به صفت يک تبعۀ اين سرزمین صادقانه 
و بدون ريا برای سرزمین و مردم خود کار و تالش 
بسیار صادقانه  بايد  می گويم  که  را  هر چیزی  کنیم؛ 

باشد.
دولت  ايجاد  و  انتخابات  که  اصل  دو  روی  اين  در 

وحدت ملی است صحبت می کنیم.
جهانی  شده يی  پذيرفته  اصل  يک  منحیث  انتخابات 
است و در همه کشورها دارای ارزش و قدر بسیار زياد 
است؛ اين اصل زمانی در بین مردم پذيرفتنی می شود 
اصل  که  جوامعی  در  گردد،  برگزار  شفافیت  با  که 
دموکراسی نهادينه شده در آنجا ها انتخابات يک اصل 
دلچسپ است و از همین جا است که جوامع به طرف 
اصل  اين  از  انتخابات  هرگاه  و  می روند  ملی  وحدت 
خود دور شود پای تزوير و ريا در بین آمده و اعتماد 
مردم را نیز صدمه می زند، اين امر سبب مشکالت و 

بحران های ديگر در کشور می گردد.
يابیم  نجات  کنونی  بحران های  از  ما  که  خاطری  به 
به  کتبًا  را  آن  دارم که  را  من طرح ساختن يک شورا 
کنفرانس اجندای ملی خواهم سپرد که از آن استفاده 

شود.
بسیار زیاد تشکر از همۀ شما دوستان. 

محمد حکیم از والیت هلمند:
اجندای ملی قدمی است به سوی کامیابی

ما  امروزی جامعۀ  نیاز  ابتکاری را که  از همه  نخست 
است و از آن بر می آيد که طراح آن شب ها و روزها را 
در اين زمینه سپری کرده که قابل قدر و باالی ما حق 
دارند تا از برادرِ خود احمدولی مسعود سپاس گزاری 

کنیم.
طرح اجندای ملی يک قدم بسیار بزرگ و مؤثری است 
به سوی کامیابی که با اين طرح ما تکلیف ملت خود را 

تشخیص داده و راه حلی به آن می يايبم.
نامزدانی که به کاروزار می پردازند و برنامه های خود را 
برای مردم بیان می کنند و زمانی که يک چهره از میان 
آن ها برنده می شود و ديگران نبايد جنگ و نزاع را به 
راه اندازيم تا همه مشترکًا از اين مشکالت رهايی يابیم. 
را  تا سرزمین خود  مکلف هستیم  ما  قرآن  ديدگاه  از 
بسازيم چون اين ساختن سبب نجات همۀ ما می شود 
و  خوشبختی  و  هستیم  روان  کشتی  يک  در  ما  زيرا 
بدبختی اين سرزمین برای همۀ ما يک سان می رساند. 

پایان كنفرانس

واکنش بی سابقۀ حامدکرزی به ترور 
یک عضو طالبان

نماینده گان والیات در کنفرانس اجندای ملی:

از نامزدان محترم می خواهیم به تعهدی که امروز 
با مردم افغانستان کردند، وفا داشته باشند


