
تعلیمی 1393  برای سال  که  معارف می گوید  وزارت 
یازده هزار آموزگار را در مکاتب جذب می کند.

آینده  سال  دو  تا  که  می دهد  اطمینان  معارف  وزیر   
کمبود آموزگاران مسلکی در نظام معارف کشور مرفوع 

می گردد.
فاروق وردک که روز جمعه در مراسم اخذ امتحان از 
هزار و دو صد داوطلب در کابل صحبت می کرد گفت 
و موسسات تحصیلی  دانشگاه ها  فارغان  افراد  این  که 

نیمه عالی می باشند.
فاروق وردک همچنان گفت، این امتحان به شمول کابل 

هم اکنون در تمام والیات افغانستان آغاز شده است.
او افزود: »نظام معارف ما از لحاظ کیفیت بهبود می یابد، 

چوکات  در  آموزگاری  هیچ   2015 سال  الی  انشااهلل 
از  افغانستان نمی ماند که سطح تعلیمش کمتر  معارف 
می توانم  گفته  شما  برای  اطمینان  به  باشد،   14 صنف 
که معارف ما یک معارف با کیفیت می شود که در آن 
آموزگاری که سطح تعلیمش کمتر از صنف 14 باشد 

موجود نمی  باشد.«
برنامۀ  می کنند  تالش  گفت،  همچنان  وردک  آقای 
استخدام یازده هزار آموزگار جدید برای سال تعلیمی 

پیش رو را به گونه شفاف و عادالنه انجام دهند.
وزارت معارف به همکاری کمیسیون اصالحات اداری 
خواست  که  داوطلب  هزار  سی  از  ملکی  خدمات  و 
شمولیت به وظیفه...                        ادامه صفحه 7

اینک در آستانۀ برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری، می توان نامزدان و 
حتا مردِم افغانستان را به دو دستۀ 
طرفدار و مخالِف طالبان تقسیم کرد. 
به عبارت دیگر، الاقل بر سِر مسالۀ 

طالبان، »تجزیۀ ذهنی« را در میان مردم 
افغانستان مشاهده می کنیم. شاید همۀ 
مردم افغانستان، دلهره ها و نگرانی های 
رییس جمهور کرزی و علِل درگیری های 
لفظی او با ایاالت متحده و جامعۀ جهانی 

را درنیابند؛ ولی شاید بتوان آسان ترین 
توجیه این تقابل را، در دیدگاه های 
متفاوت و متضاد دو طرف در مورد 

طالبان )یا درست ترش طالبانیسم( پیدا 
کرد. یعنی این خط جدایی، بخش عظیمی 
از ملل جهان را ـ عمدتاً آنانی را که در 

افغانستان حضور نظامی داشتند یا دارند 
ـ نیز در بر می گیرد

ناجیه نوری
زمانی که گروه های قومی گردهم می آیند 
ایجاد  را  ایتالف هایی  نامزدان  میان  تا 
کنند و حامد کرزی هم میان شماری از 
اقدام  این  می کند،  میان جیگری  نامزدان 
به  صددِ  در  حکومت  که  می دهد  نشان 

چالش کشیدن انتخابات است.
مطلب  این  بیان  با  آگاهان  از  شماری 
با  می خواهند  ارگ نیشنان  می گویند،  

جرگه بازی و طایفه بازی های خود سرنوشت یک ملت را 
رقم بزنند و سد راه برگزاری انتخابات شوند.

انتخابات  شکایات  کمیسیون  پیشین  عضو  یک  اما 
شهروند  هر  حق  ایتالف ها  و  اتحاد  انصراف،  می گوید، 
افغانستان است و ما نمی توانیم بگوییم که چون شما خود 
را کاندید کردید، پس حق انصراف را ندارید، زیرا این 

اقدام در تناقض با قانون قرار می گیرد.

در  ریاست جمهوری  ارگ  با  تبانی  در  درانی  قوم  سران 
روزهای اخیر به شدت تالش دارند که میان زلمی رسول، 
قیوم کرزی، نادر نعیم و برخی  نامزدان دیگر میان جیگری 
کرده و یکی از آن ها را وارد کاروزارهای انتخاباتی بسازد.
محمود صیقل عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل عبداهلل 
می گوید، بحث های داغ ایتالف نامزدان به طور مطلق در 
تضاد با دموکراسی، نظام سازی، قانونمندی و نظام گرایی 
قرار دارد....                                    ادامه صفحه 7

یک فرمانده ارشد ایاالت متحده امریکا روز پنج شنبه 
گفت، با آن که هستۀ اصلی شبکه القاعده در پاکستان به 
طور جدی ضعیف شده است اما خروج همه نیروهای 
امریکایی از افغانستان ممکن است باعث ظهور مجدد 
شبکه تروریستی...                             ادامه صفحه 6
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به  را  انسان  بي آرامِ  دل  که  است  امید  به راستي، 
آرامگاه آسایش هدایت مي کند.
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باید نسبت به حرکت هایی که در روزهای پسین در 
و  نگریست  دیدة شک  به  آغاز شده،  انتخابات  مورد 
که نشود یک  دلیل  این  به  ترسید  ترسید.  آن ها  از 
بار دیگر افغانستان در آتش جنگ های داخلی بسوزد. 
زیرا آن چه که در روزهای اخیر در محور ارگ جریان 
دارد، چنین فضایی را تداعی می کند و می توان از آن 

بوی بی اعتمادی و نفاق را استشمام کرد
صفحه6



بود  روزهایی  چنین  در  پیش  ساِل  دوازده 
قره قل،  کاله  یک  و  چپن  یک  با  مردی  که 
وارد ارگ ریاست جمهوری شد. در شرایطی 
به دست  را  قدرت  کرزی  رییس جمهور  که 
گرفت، یک مخالف هم در سراسر افغانستان 
ـ طالبان از این امر مستثنا هستند ـ نداشت. 
همه خوش بین به حکومِت او و همه امیدوار 
به اعمالی که قرار بود از او سر بزند، بودند. 
اما اینک که جناب کرزی قرار است کرسی 
دیگری  شخِص  به  را  ریاست جمهوری 
او هیچ کس وجود  از  منفورتر  بسپارد، شاید 
نداشته باشد؛ کسی که دیگر به هیچ ارزشی 
پابند نیست و از هیچ تک روی یی در راستای 
دریغ  گروهی اش  و  شخصی  اهداِف  تحقق 

نکرده و نمی کند.
داده،  آب  به  کرزی  آقای  که  گلی  تازه ترین 
رییس  اوباما  باراک  با  او  تلیفونی  صحبت 
آن  در  می شود  گفته  که  امریکاست  جمهور 
صحبت، امریکایی ها برنامۀ خروج کامل شان 
واکنش  اما  کرده اند.  اعالم  را  افغانستان  از 
این  و  بوده  این باره سکوت  در  کرزی  آقای 
کامل  خروج  با  کماکان  او  که  می رساند 
امریکایی ها موافق است؛ موافقتی که همواره 

خواست طالباِن مسلح بوده است.
به  دیگر  کرزی  جناب  که  آن اند  بر  یافته ها 
از  نیست.  پابند  تعهدی  هیچ  و  ارزش  هیچ 
تا  گرفته  اساسی  قانون  مواد  پا گذاشتن  زیِر 
رییس  که  می رسانند  همه  طالبان،  با  دوستی 
نداشته و  اعتقاد  به هیچ چیز  جمهور کرزی 
و  ثبات  به  رسیدن  پیرامون  هیاهویش  همۀ 
مردم  فریب  جز  چیزی  دموکراسی،  تحقق 
نبوده است. وقتی به دوازده سال پسین یک 
به دست  به وضوح  می اندازیم،  اجمالی  نگاه 
می آید که هیچ یک از تعهدات و مکلفیت های 
حکومِت آقای کرزی محقق نشده اند. مبارزه 
و  ثبات  نگرفت،  صورت  کوکنار  کشت  با 
نگردید،  سراسری  قانون  نشد،  تأمین  امنیت 
وضعیت زنان بهبود نیافت، اقتصاد افغانستان 

بارور نشد... . 
چرا  که  است  این  پرسش ها  از  یکی  اکنون 
نادرست  سیاست گذاری ها  آیا  شد؟  چنین 
بودند و یا این که عواملی بعداً دست به کار 

شدند و همه چیز را وارونه کردند؟ 
منطقی تر  نخست  نکتۀ  که  می رسد  نظر  به 
آغاز،  همان  از  که  معنا  این  به  باشد. 

نادرست  قانون ریزی ها  و  سیاست گذاری ها 
به  را  امور  زمامِ  زمانی  کرزی  آقای  بودند. 
در  بی تجربه  افغانستاِن  که  گرفت  دست 
غیر  که  افغانستانی  نیز  و  دموکراتیک  امور 
را  دیگری  چیز  قلدری  و  زور  سیاسِت  از 
به عنوان  را  نظام ریاستی  بود،  نکرده  تجربه 
بماند  نظام حاکم در خویش پذیرفت ـ حاال 
این که چه ترفندها و توطیه هایی دست به کار 
شدند تا این نظام در جرگۀ قانون اساسی به 
تصویب رسید. این نظام، نخستین کاری که 
کرد، عوض  کردِن اخالق مردی خوش خلق 

و رقیق القلب به نام حامد کرزی بود. 
قدرت  و  می آورد  فساد  قدرت  می گویند 
ایام  در  دقیقًا  مقوله  این  بیشتر.  فساد  بیشتر، 
زمام داری حامد کرزی ثابت شد. حامد کرزی 

دیگر مردی نبود که تنها یک کاله و یک چپن 
داشته باشد. با گذشت زمان، او قدرت طلب  و 
توتالیتر شد. بنابراین، آن چه را که ما امروز در 
قدرت طلبی  از  غیر  می بینیم،  کنونی  سیاست 
آن هم،  که  نیست  دیگری  چیز  کرزی،  آقای 
ماحصِل همان نظامی  ست که کسی در آغاز 
آقای  که  این جاست  از  نکرد.  توجه  آن  به 
کرزی در روزهای پایانی کارش، حسرت از 

دست  رفتن قدرِت بالقید وشرطی را می خورد 
که نظام ریاستی در اختیارش قرار داده بود. 
او دیگر نه به دموکراسی عالقه مند است و نه 
وضعیِت  نگرانِی  نه  قانون؛  حاکمیت  به  هم 
زنان را دارد و نه هم گسترش فقر را؛ نه نبود 
فساد  بیداد  هم  نه  و  می دهد  آزارش  امنیت 
دغدغۀ  شهروندان.  اعتیاد  توسعۀ  و  اداری 
قدرت  در  تنها  و  تنها  کرزی،  آقای  خاطر 
ماندِن خودش است که حاال نمی تواند خود 
شخصی  چنین  کند.  تصور  قدرت  بدوِن  را 
چیز  همه  که  است  کسی  روانی،  لحاظ  به 
بنابراین،  می داند.  خودش  خلِع  مقصر  را، 
درافتادِن او با ایاالت متحده را در همین بستر 

می توان شناخت. 
برای رییس جمهور کرزی دیگر مهم نیست 
امنیتی ـ  نهادهای  که مسالۀ تجهیز و تسلیح 
افغانستان  از  جهانی  جامعۀ  که  صورتی  در 
خارج شود ـ چه خواهد شد. رییس جمهور 
و  قانون  اگر  که  نیست  این  نگراِن  دیگر 
 12 در  که  نیم بندی  دموکراتیِک  ارزش های 
بدیِل  بپاشد،  از هم  گرفته  پسین شکل  سال 
دیگری وجود ندارد. او که در نظام تک محور 
خودش  محورِ  و  حول  را  همه چیز  ریاستی 
تعریف کرده است، تصور می برد که با کنار 
ارزش های  همۀ  قدرت،  از  خودش  رفتن 

دوازده سال اخیر نیز فرو خواهد پاشید. 
ایاالت  وضعیتی،  چنین  پیدایش  در  البته 
متحده و جامعۀ جهانی نیز مقصر است. زیرا 
آن  حاکمیِت  و  قانون  در  را  ارزش ها  آن ها 
تقویت نکردند، بلکه سعی نمودند همه چیز 
برسانند.  قوام  به  کرزی  رییس جمهور  با  را 
و  متحده  ایاالت  که  است  سبب  همین  به 
این  در  زیادی  پافشاری  نیز  جهانی  جامعۀ 
راستا ندارند؛ چرا که در این صورت، تشت 
رسوایی آن ها نیز از بام خواهد افتاد. به نظر 
رییس جمهور  با  جهانی  جامعۀ  که  می رسد 
زیرا  می کند؛  برخورد  مدارا  با  بسیار  کرزی 
که  می دهد  نشان  افرادی  چنین  روان شناسی 
هر قدر بر آن ها فشار وارد شود، با استفاده از 
قدرتی که در اختیار دارند، بیشتر خراب کاری 
و  منطقی  که  راهی  تنها  این رو،  از  می کنند. 
بی خطر به نظر می رسد این است که خیلی با 
احتیاط با آقای کرزی برخورد شود تا این که 

زمینه و زماِن برکناری کامِل وی فرا برسد.
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منوچهر

چراجامعۀجهانیباآقایکرزی
مدارامیکند؟

 

هر بار که آقای کرزی  گفت در انتخابات مداخله نمی کنم، 
به کرات  نوشتیم که آقای کرزی حتمًا در انتخابات پیِش رو 
مداخله می کند. حاال با نزدیک شدن انتخابات و قرار گرفتن 
در جریان مبارزات، می بینیم که آقای کرزی تب وتاِب قومی 
این  صرِف  را  روزش  و  شب  و  گرفته  باال  قبیله یی اش  و 
قبیله اش  انحصارِ خود و  می کند که چه گونه قدرت را در 
نگه دارد و از این سنِت نامیمون پاسداری کند؛ سنِت شومی 
که مردم افغانستان را در طول تاریخ به خاِک سیه نشانده 

است.
آقای کرزی می داند که چیزی به پایاِن کارزارهای انتخاباتی  
باقی نمانده و اگر اندکی آرام بنشـیند، ممکن است که گوی 
قدرت از دستش بیرون شود و وضعیِت موجود و باور مردم 
به رای شان، مانع تحقِق خیاالت قومی و قرون وسطایِی او 

گردد.
در حالی که جامعۀ جوان افغانستان به امید رسیدن به فردای 
بهتر، می روند تا سرنوشِت کشور و خودشان را با مشارکت 
خودشان  را  رییس جمهورشان  و  کنند  تعیین  انتخابات  در 
افغانستان  که  کنند  تلقین  خود  به  را  باور  این  و  برگزینند 
آن  تبدیل شود که در  قانون مند  به یک کشور  هم می رود 
کرزی حرکت های  آقای  باشد؛  می داشته  ارزش  افراد  رای 

ناامیدکننده یی را روی دست گرفته است.
پس خانه های  در  کرزی  حامد  خواب آلودۀ  نشست های 
او  که  می دهد  نشان  مشخص،  نامزدان  از  تن  سه  با  ارگ 
به هیچ عنوان به دموکراسی و انتخابات باور ندارد و تمامِ 
هم وغمش، ادامۀ سلطه بر مردمانی ست که سیزده سال پیش، 

با پیشانی گشاده قدرت را به وی تسلیم کرده بودند.
 چنان پیداست که حامد کرزی و حلقه یی که در کنار او 
می برند،  به سر  قبیله یی  زنده گانِی  سودای  در  و  زده  چنبر 
به شدت در این روزها سراسیمه شده اند که مبادا آرای مردم 
بنابراین،  قبیله خارج سازد.  از دسِت  را  افغانستان، قدرت 
آن ها از هیچ تالشی برای در کنترل داشتِن روند و در اجاره 
نگه داشتِن اقتدار سیاسی و مصادرۀ دموکراسی به نفِع خود 

دریغ نمی ورزند.
تالش های آقای کرزی از طریق جرگه های قبیله یی که در 
می دهد  نشان  ندارند،  اعراب  از  محلی  زمان  و  عصر  این 
که او در کنار این که در برابر دموکراسی و رای مردم مانع 
نظر  در  را  نظرش  مورد  نامزد  پیمانه  همان  به  می تراشد، 
مردم خوار می سازد و حتا در صورت پیروزی، از هم اکنون 

مشروعیِت او را می گیرد. 
اکنون، اکثر مردم افغانستان به این باور شده اند که برخی از 
نامزدان فقط به امید تقلب و حمایِت آقای کرزی و به کار 
به  امکانات دولتی، وارد میدان شده اند و برخی هم  بستن 
برای  کند  تالش  باید  که  معیِن خارجی  کشور  یک  کمک 

آن ها ساز و برگی تدارک ببیـند.
این مسأله، از هم اکنون از محبوبیِت برخی نامزدان، کاسته و 
عالقۀ مردم را نسبت به یک نامزد دیگر بیشتر کرده است. 

از جانب دیگر، این تالش ها به حیثیت سیاسی و اجتماعِی 
آسیب  نیز  مأموریتش  از  پس  فردای  در  کرزی  آقای 
می رساند؛ زیرا وقتی آقای کرزی این گونه بر گرده های مردم 
توسط  خود  پذیرِش  راه های  همۀ  شک  بدون  بگذارد،  پا 
این  او  برای  راه  یگانه  را می بنــدد. در آن صورت،  مردم 
در  نه  و  کند  زنده گی  کشور  از  خارج  در  که  بود  خواهد 

میان مردم.
و  سیاست  که  می کنیم  پیشنهاد  کرزی  آقای  به  بنابراین 
با سرنوشت  و  نگیرد  بازی  به  افغانستان  در  را  دموکراسی 
محترم  نامزدان  از  هم چنان  و  نزند،  قمار  افغانستان  مردم 
برای  اگر  که  می خواهیم  ریاست  جمهوری  انتخابات 
رییس جمهور  دست  بازیچۀ  قایل اند؛  شخصیتی  خودشان 
آرای  به  بیاورند،  رو  دموکراسی  گوهر  به  فقط  و  نشوند 
آن ها  انتخاِب  معرض  در  را  و خود  بگذارند  احترام  مردم 
سیاست های  با  نامزدان  سازِش  هرگونه  مسلمًا  دهند.  قرار 
قبیله یی، نشانۀ روی گردانی از دموکراسی و از دست دادن 

حمایِت مردم است!

ـ    اید نب
نامزدانبازیچۀدسِتآقایکرزیشوند!

آقای کرزی در روزهای پایانی کارش، 
حسرت از دست  رفتن قدرِت 

بالقید وشرطی را می خورد که نظام 
ریاستی در اختیارش قرار داده بود. 
او دیگر نه به دموکراسی عالقه مند 
است و نه هم به حاکمیت قانون؛ نه 

نگرانِی وضعیِت زنان را دارد و نه هم 
گسترش فقر را؛ نه نبود امنیت آزارش 
می دهد و نه هم بیداد فساد اداری و 

توسعۀ اعتیاد شهروندان. دغدغۀ خاطر 
آقای کرزی، تنها و تنها در قدرت ماندِن 
خودش است که حاال نمی تواند خود را 
بدوِن قدرت تصور کند. چنین شخصی 

به لحاظ روانی، کسی است که همه 
چیز را، مقصر خلِع خودش می داند. 

بنابراین، درافتادِن او با ایاالت متحده 
را در همین بستر می توان شناخت
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که  بحرانی  نیست  مهم 
گرفته  بر  در  را  اوکراین 
این  برود؛  پیش  چگونه 
کم  دست  تاکنون  بحران 
داشته  بر  در  را  نتیجه  یک 
نتیجه یی  هر  از  احتماالً  که 

قدرت  افسانه  که  است  این  آن  و  است  بوده  مهمتر 
نامحدود روسیه را از بین برده است.

والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه طی یک دهه 
گذشته تالش داشته تا هم جهان و هم هموطنان خود 
را متقاعد کند که روسیه یک قدرت بزرگ احیا شده 

است.
مانورهای  برای  وی  بی مانند  استعداد  زمینه  این  در 
تاکتیکی، قیمت نسبتا با ثبات نفت و گرفتار شدن غرب 
به  اقتصادی  مشکالت  و  کننده  منحرف  جنگ های  به 

پوتین کمک کردند.
پوتین در دوران قدرت خود در گرجستان جنگ آغاز 
کرد، منطقه گمرکی اوراسیای خود را به منظور رقابت 
را در زمینه سوریه  ایجاد کرد، غرب  اروپا  اتحادیه  با 
سابق  کار  مقاطعه  اسنودن،  ادوارد  زیرکانه  داد،  فریب 
آژانس امنیت ملی امریکا را بازی داد و امضای توافق 
تجاری و همکاری اوکراین با اتحادیه اروپا را از بین 

برد.
وی همه این کارها را با عزم و جسارات انجام داد. به 
همین ترتیب بود که جهان شروع به باور کرد که پشت 

کارهای پوتین جوهره ای وجود دارد.
نوستالژی گراهای اروپا و امریکا تمایل داشتند به اینکه 
فرض کنند روسیه به حدی قدرتمند است که نمی توان 

با آن با دیپلماسی معمول تعامل داشت.
مجله فوربس، والدیمیر پوتین را قدرتمندترین فرد سال 
2013 جهان معرفی کرد و مجله اکونومیست در تاریخ 
کرد.  اعالم  را  پوتین  والدیمیر  پیروزی  فبروری  یکم 
یادآور  ناظران  به  می کنند  تالش  که  معدود صداهایی 
این کارها جوهره ای پشت شان  از  شوند که هیچ یک 

نیست، معموال شنیده نمی شوند.
هنگامی که مخاطبان می شنوند روسیه یک قدرت رو 
به افول است در آن تردید پیدا می کنند، در حالی که 
روسیه کشوری است که ظرفیت ویرانی ایجاد کردن را 
ندارد. بعضی  را  به جهان  قابلیت شکل دهی  اما  دارد 
دوست دارند این گفته را بشنوند زیرا چندان از روسیه 
قدرتی  غرب  در  همه  تقریبا  اما  نمی آید.  خوششان 

نامحدود را به کرملین نسبت می دهند.
است.  شده  آشکار  روسیه  بلوف  اکنون  وجود  این  با 
یانوکوویچ، رییس  مشخص نیست که سقوط ویکتور 

منطقه  در  پایداری  تاثیر  چه  اوکراین  سابق  جمهوری 
خواهد داشت. اما آنچه که در حال حاضر واضح است 
رفته  بین  از  کامال  قدرت روسی  افسانه  که  است  این 

است.
که  اوکراین  در  »یورومیدان«  اعتراضی  جنبش  مردم 
اتحادیه اروپا و برخی دیپلماسی های دقیقه 90 امریکا 
قدرت  واقعی  وضعیت  آمدند،  آنها  کمک  به  سهوا 

مسکو را افشا کردند.
در تابستان سال 2013 یک پروژه بوروکراتیک اتحادیه 
قدرت  هیچ  شده،  حمایت  کم  سرمایه ای  با  که  اروپا 
و  غیرسیاسی  شیوه ای  به  و  نبوده  آن  پشت  سختی 
مرگبار  ترسی  تا  بود  کافی  درآمد،  اجرا  به  تکنوکرات 

را به کرملین تزریق کند.
آزاد و همکاری  تجارت  توافق  مذاکرات درخصوص 
میان اتحادیه اروپا و اوکراین به مرحله نهایی خود وارد 
شد و قرار بود طی نشست بزرگی در شهر ویلنیوس 

در ماه نوامبر به سرانجام برسد.
کالسیک  زرادخانه  شناسی  وظیفه  روی  از  پوتین 
کرملین را به خدمت گرفت. او برای آنکه یک سابقه 

ایجاد کند با قلدری یک کشور کوچک مثل ارمنستان 
را وادار به پیوستن به پروژه جعلی اوراسیای جایگزین 
خود کرد. او پس از آن ترکیب درست تهدید و اغوا را 
به کار گرفت تا یانوکوویچ را متقاعد کند که به جای 
تا حیات سیاسی  باشد  کنار روسیه  به غرب،  پیوستن 

وی تضمین شود.
ناظران غربی مدت هاست که چنین اقداماتی را برگرفته 
از راهبرد بزرگ روسیه برای برقراری مجدد امپراطوری 
کرملین  به  که  کسانی  می کنند.  تفسیر  شوروی  جدید 
نزدیک تر هستند چنین تفسیرهایی را نامردود می دانند 
اما این افراد عمدتا نادیده گرفته می شوند. شاید اینکه 
کلیشه های قدیمی جنگ سردی را بپرورانیم مناسب تر 

باشد از اینکه جهان را از دید کرملین ببینیم.
همسایه  ضعیف  کشورهای  پوتین  اینکه  واقعیت  در 
از  حاکی  می کند،  خود  از  تبعیت  به  وادار  زور  به  را 
نظام  یک  داشتن  نگه  زنده  برای  ناامیدانه  مبارزه ای 

سیاسی توخالی و پوسیده است.
ویلنیوس  نشست شکست خورده  از  پس  ماه های  در 
میدان  رهسپار  اوکراینی ها  که  هنگامی  نوامبر  ماه  در 

کی یف  شهر  استقالل 
یک  خواهان  تا  شدند 
شوند،  غربی  آینده 
ضعف نظام پوتین عیان 
شد. او بی اعتنایی کامل 
به مردمی که می خواهد 

برآنها حکم براند، نشان داد.
موارد نقض حقوق بشر، فساد و همچنین وجود شبه 
دموکراسی سرهم بندی شده در روسیه به اندازه کافی 
کند  نتوانست درک  اوکراین روسیه  اما در  بد هستند. 
که مردم شهروندانی هستند که ایده های مستقل درباره 
تنها مربوط  این آینده  آینده ای که می خواهند دارند و 
به افزایش ثروت نیست بلکه به داشتن حق اظهارنظر 

نیز مربوط است.
از  بزرگ تر  تحقیری  هیچ  و  نادرست تر  برداشتی  هیچ 
توطئه  محصول  را  اوکراین  اعتراضات  که  نیست  این 

غرب و حوادث تروریستی بدانیم.
پوتین در نتیجه این تفسیر در آخر کار در 21 فبروری 
اوکراین را از دست داد. در مذاکرات چند طرفه همان 
ریاست  انتخابات  با  مسکو  کی یف،  شهر  در  شب 
اما  کرد  موافقت  اوکراین  در  زودهنگام  جمهوری 
از  ساعت  چند  عرض  در  وضعیت  که  دید  سرانجام 

کنترل آن خارج شد.
کامال  کرد.  رها  را  خود  قدرت  اساسا  یانوکوویچ 
مشخص شد هنگامی که مردم ترس خود را از دست 
برای  هیچ جوهره ای  دیگر  یانوکوویچ  و  پوتین  دادند 
و  شکست  اوکراین  در  طلسم  نداشتند.  دادن  پیشنهاد 

افسانه قدرت جهانی روسیه کنار رفت.
دست  سیاستمداران  امنیتی،  نیروهای  آنکه  مجرد  به 
نشانده در اوکراین و تظاهرکنندگان احساس کردند که 
نظام دیگر باقی نخواهد ماند آن را ترک کردند. تغییر 
و  ساعت   48 از  کمتر  عرض  در  اوکراین  در  قدرت 
پوتین  فراوان  قدرت  داد.  رخ  آمیز  صلح  صورت  به 
در بی رحمی و مهارت تاکتیکی او نهفته است. غرب 
استراتژیک  عمق  عنون  به  را  این ها  که  مدت هاست 
پوتین  واقعی  قدرت  اما  می کند  تلقی  سیاستمداری  و 
همانطور که کلمنز ورگین، روزنامه نگار آلمانی عنوان 
اینکه  به  دارد  بستگی  قدرت  این  است.  نسبی  کرده 
متقابل  قدرت  از  آن  علیه  بخواهد  مقدار  چه  غرب 

استفاده کند.
پوسیده  روسیه  ارتش  و  اقتصاد  جامعه،  که  حالی  در 
است قدرت این کشور سرچشمه یی که متعلق به خود 

آن باشد، ندارد.

آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین شدچینگزارشنقضحقوقبشردرامریکارامنتشرکرد
آرسنی  آرا  اکثریت  با  اوکراین  پارلمان 
اوکراین  نخست وزیری  به  را  یاتسنیوک 
برگزید. این درحالی است که اوضاع در 

شبه جزیره کریمه همچنان ناآرام است.
نیوز  اسکای  خبری  شبکه  گزارش  به 
جلسه یی  در  اوکراین  پارلمان  عربی، 
آرسنی  کرد  برگزار  پنجشنبه  عصر  که 
یاتسنیوک را به نخست وزیری اوکراین 
برگزید. وی در سخنانی از فساد گسترده 

در دولت قبلی سخن گفت.
طرفداران  تسلط  از  پس  حال  همین  در 
جزیره  شبه  دولت  و  پارلمان  بر  روسیه 
کریمه، بامداد روز جمعه ده ها فرد مسلح 
به  نیز  را  منطقه خودمختار  این  فرودگاه 

تصرف خود در آوردند.
مسلح  فرد   50 از  بیش  محلی،  منابع  اعالم  بر  بنا 
بزرگترین  سیمورپول،  فرودگاه  به  کامیون  چند  با 
فرودگاه شبه جزیره کریمه یورش بردند و آن را به 

تصرف درآوردند.
کریمه  جزیره  شبه  در  محلی  منابع  حال  همین  در 
پوشیدن  با  روسیه  سربازان  که  شده اند  مدعی 

لباس های غیرنظامی وارد این شبه جزیره شده اند.
این تحوالت در منطقه خودمختار کریمه در حالی 
روی می دهد که یانوکوویچ، رییس جمهوری فراری 
رییس  که همچنان  کرد  تاکید  در سخنانی  اوکراین 
جمهوری قانونی اوکراین است و دولت جدید این 

کشور را به رسمیت نمی شناسد.
این  وزیر  نخست  نیز  کریمه  جزیره  شبه  پارلمان 
منطقه را از قدرت برکنار کرد و قرار است بیست 
برای  پرسی  همه  یک  میالدی  جاری  ماه  پنجم  و 
گسترش اختیارات خودمختاری در این شبه جزیره 

برگزار کند.

اعطای  با  تا  دارند  قصد  کریمه  محلی  مسئوالن 
خودمختاری بیشتر به این منطقه، به استقالل کامل 

نزدیک تر شوند.
مسکو  نظامی  تحرکات  گسترش  با  حال  همین  در 
در مرزهای غربی خود، الکساندر تورچینف، رئیس 
جمهوری موقت اوکراین با اعالم آماده باش کامل 
مسکو  به  کریمه،  جزیره  شبه  در  نظامی  نیروهای 
هشدار داد هرگونه اقدام نظامی خارج از توافقنامه 
نظامی میان اوکراین و روسیه در شبه جزیره کریمه، 

اعالم جنگ محسوب می شود.
از سوی دیگر کاخ سفید و ناتو خواستار احترام به 
وحدت ملی و استقالل اوکراین شدند و از روسیه 
خواستند تا از هرگونه اقدام که باعث وخیم  شدن 

اوضاع شود، خودداری کند.
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس نیز از مسکو 
بگذارد  احترام  اوکراین  استقالل  به  تا  خواست 

واقدامی نکند که تنش زا باشد.

بشر  حقوق  گسترده  نقض  گزارش  جمعه  روز  چین 
انتشار  از  اقدام چین پس  این  کرد.  منتشر  را  امریکا  در 
صورت  امریکا  خارجه  وزارت  بشر  حقوق  گزارش 
گرفت که در آن به شدت از نقض حقوق بشر در چین 

انتقاد شده است. 
در گزارش روز پنجشنبه امریکا از طیف گسترده یی از 
دولت،  منتقدان  سرکوب  جمله  از  چین  های  سیاست 
انتقاد  اینترنت  رفتار با اقلیت های نژادی و نیز سانسور 

شده بود. 
درباره  که  اصالحاتی  به  حال  این  با  گزارش  این  در 
سیاست تک فرزندی چین اعمال شده ، اشاره شده است. 
چین سال گذشته همچنین اصالحاتی درمراکز اصالح و 

تربیت در این کشور صورت داد که به طور 
تئوری می توان گفت این مراکز که به مراکز 
کار اجباری معروف شده بودند تعطیل شده 
اند. با این حال حجم عمده این گزارش 154 
مسایل  است.  منفی  چین  درباره  ای  صفحه 
حقوق بشر همواره از مسایل مورد اختالف 

در مناسبات چین و امریکا بوده است. 
کرد  اعالم  گزارشی  در  جمعه  روز  چین 
امریکا با مهارت کامل از مطرح شدن موارد 
نقض حقوق بشر توسط این کشور خودداری 
گذشته  سال  طی  که  این  ویژه  به  کند  می 
شمار قابل توجهی از غیرنظامیان خارجی در 
امریکا  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت 
کشته شده اند، نرخ خشونت های مسلحانه 
در این کشور بسیار باال است و وضع اشتغال 

بسیار نگران کننده است. 
چین گانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانسی 
برای  موضع  بهترین  در  چین  مردم  کرد  اعالم  خبری 
قضاوت درباره وضع حقوق بشر در این کشور قرار دارند 

و آنها هستند که باید در این باره تصمیم بگیرند. 
کرده  منتشر  چین  دولت  اطالعات  دفتر  که  گزارش  در 
آمده است 11 هزار امریکایی هر سال در خشونت های 

مسلحانه کشته می شوند.
در این گزارش به نقل از گزارش  سال 2013 پلیس فدرال 
درصد   41 قتل ها،  درصد   69.3 در  است  آمده  امریکا 
سرقت ها و 21.8 درصد درگیری ها در امریکا از سالح 

گرم استفاده می شود.

                                                                                                                                                                                                   جان تچاو، کارشناس اندیشکده کارنگی در امریکا

شکستهشدنافسانۀقدرتروسیهدراوکراین



نویسنده: شارلوت دیویس
برگردان: حامد شیری

و  انسان شناسی  دانش  ماهیت  از  انتقاد 
رویکرد  از  آن  نقص های  و  ناکارآمدی 
گستردۀ  نقد  از  بخشی  غیربازتابی، 
دیگر  مهِم  انتقادات  نیز  و  معرفت شناختی 
نسبت به تحقیق اجتماعی است، که به طور 
کلی در اصطالحات »مابعد ساختارگرایی« 
است.  یافته  تبلور  »پست مدرنیسم«  و 
پست مدرنیسم مجموعۀ وسیع و پراکنده یی 
تغییرات  که  است  دربارۀ چیزی  ایده ها  از 
جهان  جوامِع  تمام  در  داده  روی  بنیادی 
تأثیرات  که  تغییراتی  فهم پذیر می سازد؛  را 
زنده گی  ابعاد  تمامی  در  دگرگون کننده یی 
از زیبایی شناسی تا اقتصاد و علم به وجود 
آورده است. در مورد این که آیا این تغییرات 
عماًل دگرگون کننده اند، به معنای تمایل و 
اشکال  به  نسبت  کیفی  رادیکال و  گرایش 
کروک،  مثال،  )برای  اجتماعی  متفاوت 
آن ها  فهم  یا  واترز،1992(  و  پاکولسکی 
جهانی  و  شدن  رادیکالیزه  بسط  مثابۀ  به 
شدِن ویژه گی های مدرنیته )گیدنز، 1990(، 
این  آشکار،  طور  به  ندارد.  وجود  توافقی 
اهمیت  دربارۀ  نامتجانس  دیدگاه های 
فرایندهای اجتماعی معاصر، تعاریف کاماًل 
مدعی  جایگزین  و  مدرنیته  از  متمایزی 
مجموعه  حقیقت،  در  می کنند.  ارایه  آن 
پست مدرنیسم،  برای  شده  ارایه  معانی 
بر  دارم  قصد  من  است.  وسیع  بسیار 
تحقیق  برای  پست مدرنیسم  بحث  اهمیِت 
اجتماعی متمرکز شده و از این رو یکی از 
از  مدرنیته  متمایزکنندۀ  کلی  خصوصیات 
دهم.  قرار  توجه  مورد  را  پست مدرنیسم 
البته نه به عنوان یک پست مدرن، به  لش، 
یکی از ویژه گی های متمایزکنندۀ مدرنیته از 
پست مدرنیته، اشاره می کند که مورد قبول 
می نامند  پست مدرن  را  خود  که  کسانی 
پاکولسکی  است)کروک،  گرفته  قرار  نیز 
که  می کند  استدالل  لش  واترز،1992(.  و 
فرایندی  مدرنیزاسیون،  عمدۀ  ویژه گی 
خاص  طور  به  که  فرهنگی  تمایزیابی  از 
اخالقی  نظری،  قلمرو  بین  کانتی  تمایز 
است  می کند  مجسم  را  زیبایی شناختی  و 
برخوردار  خودمختاری  از  اندازه یی  تا  که 
است. این تمایزیابی و خودمختاری، رشد 
ریالیسم را در زمینه های متعدد، به ویژه در 
شکلی  در  بخش،  این  در  ما  هدِف  مورد 
از یک ریالیسم معرفت شناختی امکان پذیر 

می سازد.
این دیدگاه معتقد است که ایده ها می توانند 

»تصویری حقیقی« از واقعیت ارایه کنند که 
به تمایز این ایده ها از واقعیت وابسته است 
»بازنمایی«  را  واقعیت  ایده ها،  این که  و 
می کنند. بنابراین، ایده های علمی مستقل از 
طبیعت و اما درحقیقت بازنمایی آن هستند. 
)تیوری های(  ایده های  دیگر،  عبارت  به 
و  عینی  مجزا،  حوزۀ  جامعه،  به  مربوط 
خودمختاری از اجتماع را بازنمایی می کنند. 
استقالل اجتماع به طور خاص در رویکرد 
دورکیمی تأکید شده است، بدین طریق که 
تبیین واقعیت های اجتماعی باید در اجتماع، 
مسأله  این  شود.  جست وجو  افراد،  در  نه 
کارکردگرایی  توسعۀ  نظری  عمدۀ  محرک 
که  بود  براون  رادکلیف  از  بعد  ساختاری 
ساخته  متمرکز  شیوه هایی  بر  را  توجه اش 
است که بر اساس آن ساختارهای اجتماعی 
طوری  به  بودند،  وابسته  و  مرتبط  هم  به 
متفاوت  کارکردهای  برحسب  جوامع  که 
تأثیرات  به  ارجاع  بدون  و  اجتماعی شان 
این  دیگر  جلوۀ  می شدند.  تحلیل  بیرونی، 
اشتروس  لوی  ساختارگرایی  در  تمایز، 
تنوع ظاهری و گستردۀ  که  یافت می شود 
در  را  فرهنگی  و  اجتماعی  پدیده های 
برحسب  اسطوره ها  تا  خویشاوندی  نظام 
در  آن ها  بنیادی  و  تحلیلی  طبقه بندی 
طبیعت و سرشتی جهانی تبیین می کند. به 
مارکسیتی  کالسیک  تحلیل  ترتیب،  همین 
به مثابۀ تمایز »زیربنا« از »نمودهای روبنا«، 
شده  تفسیر  اولی  برحسب  دومی  تبیین  و 
نشان  تفاسیر  این  که  همان طور  است. 
تمامی  که  ساختارگرایی،  مابعد  می دهند، 
نقد  را  ساختارگرا  معرفت شناسی های  این 
به  پست مدرنیستی  نقد  از  بخشی  می کند، 
مورد  این جا  در  که  است  انسان شناسی 

بحث قرار می گیرد.
فرایندی  پست مدرنیسم  مدرنیته،  برخالف 
رد  و  مرزها  تخریب  »تمایززدایی«،  از 
استقالل حوزه های مختلف است. یکی از 
برای  فرایند  این  اصلی  پیامدهای  نخستین 
معرفت شناختی  ]پیامد[  اجتماعی،  تحقیق 
دانش  بنیان  پست مدرنیسم  یعنی،  است. 
واسطۀ  به  را  اجتماعی  تحقیق  به  مربوط 
ایده ها  بین  روابط  »مسأله دارکردن« 
می کشد.  چالش  به  واقعیت  و  )تیوری ها( 
عنوان  به  مسأله  این  انسان شناسی  در 
بازنمایی« تفسیر شده است. بدین  »بحران 
به  که  انسان شناختی،  یافته های  که  معنی 
بازنمایی  شیوۀ  عنوان  به  معقول  گونه یی 
واقعیتی مستقل و منفک از سایر جوامع در 
نظر گرفته می شدند، رد می شوند. به طور 
تمامی  شناختی،  معرفت  نقد  این  آشکار 
نوعی  هر  از  ساختارگرایانه،  تحلیل های 

که هستند اجتماعی، اقتصادی یا تقابل های 
دوتایی جهانی نفی می کند و آن را به عنوان 
چیزی فراسوی خود آن ها تفسیر نمی کند. 
آن ها نه بازنمایی، بلکه تصاویری هستند که 
شده اند.  خلق  ]انسان شناسان[  خود  توسط 
ارجاع بازنمایی به خود، رد این مسأله است 
این  و  است  خود  فراسوی  چیزی  آن،  که 
و  رادیکال  بازتابنده گی  هم چنین  استدالل 
آشکار  را  پست مدرنیستی  نقدهای  بنیادی 

می کند.
جنبۀ دیگر تخریب مرزها، در فرایند تولید 
میدانی دیده  کار  بر  مبتنی  مردم نگاری های 
می شود، حتا اگر این مردم نگاری ها درسنت 
باشند.  واقع شده  نه ساختارگرا  تفسیرگرا، 
این مردم نگاری ها در معرض نقدهای کلی 
نگرش  که  دارند  قرار  معرفت شناسانه یی 
واقعیِت  یک  تحلیل  مثابۀ  به  را  آن ها  به 
مستقل و منفک، رد می کند. این نقد، نفی 
تمایز بین مردم نگاران و مردم مورد مطالعۀ 
آن ها را نیز در بر می گیرد، و نهایتًا به این 
استدالل می انجامد که مردم شناسان موضوع 
مورد مطالعۀ خود را کشف نمی کنند، بلکه 
فرایند  این،  بر  عالوه  می آفرینند.  را  آن 
مولف  بین  تمایز  حذِف  به  تمایززدایی 
نه  مردم نگاران  می انجامد.  مردم نگار  و 
از  بیرون  چیزی  بیان کننده گان  عنوان  به 
افرادی کاماًل مرتبط و  به مثابۀ  خود، بلکه 
نظر  در  مردم نگاری های شان  در  تأثیرگذار 
مولف  بین  مرزهای  نفی  می شوند.  گرفته 
و متن، دارای داللت معنایی دوگانه است: 
بازتابنده گی  بر  آن،  بارزترین  و  نخستین 
مردم نگاری ها  آفرینش  فردی  و  ذاتی 
است  این  آن،  منطقی  نتیجۀ  دارد.  اشاره 
که  مردمی  دربارۀ  نه  ]مردم نگاری ها[  که 
ظاهراً مطالعه می شوند، بلکه راجع به خود 
اقتدار  انکار  دوم،  معنی  است.  مردم نگاران 
و برتری عقیدۀ مردم نگاران در بیان و ارایۀ 
مردم نگاری های شان است. در این دیدگاه، 
هیچ تبیین برتری وجود ندارد، هیچ بنیانی 
یک  صدِق  یا  درستی  آن  اساس  بر  که 
چشم انداز نسبت به دیگری مورد قضاوت 
قرار گیرد، وجود ندارد؛ فقط »چشم اندازها« 

وجود دارند.
بر  عمیقی  تأثیر  طور خاص،  به  انتقاد  این 
شیوه هایی که بر اساس آن مردم نگاری ها به 
وجود آمده اند، یعنی در »خودآگاهی« کلی 
مردم نگاری ها«،  »تألیف  فرایند  به  مربوط 
نقدهای  رو،  این  از  است.  داشته 
پست مدرنیستی گسترده یی نسبت به تولید 
است. گرفته  صورت  مردم نگارانه  متون 
و  مارکوس   ،1986 مارکوس،  و  )کلیفورد 

کاشمن، 1982(
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بخش پنجم و پایانی

وقتی همه چیز را می بینند 
و می شنوند...

گلسا ماهيان
آسيب پذیری گوگل و یاهو

شاید فکر شود این حجم زیادِ اطالعات ممکن است به دردبخور نباشد، ولی 
باید بدانیم که تمام این کارهایی که انجام گرفته، به صورتی هدف مند بوده و 
امریکا به طور کاماًل برنامه ریزی شده، در شبکه های رایانه یی داخلی اتحادیۀ 
اروپا در واشنگتن و هم چنین در دفتر نماینده گی این اتحادیه در نیویارک، 
یونان،  نظیر  دیگری  کشورهای  به  این،  بر  عالوه  است.  می کرده  تجسس 
ایتالیا، فرانسه، جاپان، کوریای جنوبی و هند هم در این زمینه تعرض شده 
ماجرا به همین جا ختم نمی شود، بر اساس اسناد منتشر  اما ظاهراً  است. 
شده، سازمان امنیت ملی امریکا به مسیر انتقال داده های گوگل و یاهو نفوذ 
می کرده است و این کار را از طریق مجوزهای قضایی که داشته، انجام داده 
است. با توجه به این که گوگل و یاهو، میزبان حجم عمده یی از اطالعات 
از طریق سرویس های  فراوانی  ارتباطات  انترنتی هستند و روزانه  کاربران 
این دو شرکت بزرگ برقرار می شود، این موضوع می تواند برای بسیاری 
از افراد یک زنگ خطر باشد تا بیشتر حواس شان به حریم خصوصی شان 
از  آورده،  به دست  امریکا  ملی  امنیت  سازمان  که  اطالعاتی  مسلمًا  باشد. 
نام  با  برنامه یی  توسط  یا تصویر  متن، صدا  تا  انبوه گرفته  داده های  حجم 
انبوه جدا  از آن حجم  به دردبخور  Muscular، پردازش می شود و داده های 
شده و به دست مرکز ارتباطات دولتی بریتانیا، سپرده می شده است. ظاهراً 
آژانس امنیت ملی امریکا در قالب همان برنامه یی که از آن صحبت کردیم 
که Prism نام دارد، با مجوز قضایی فعالیت می کرده است و برای دسترسی 
اما نکتۀ  یاهو اجازۀ رسمی داشته است؛  به حساب های کاربران گوگل و 
جالبی که در این میان وجود دارد این است که نظر کاربران انترنتی در این 
نام  به  فردی  اطالعات توسط  این  بیشتر  نداشته است.  اهمیتی  زمینه هیچ 
ادوارد اسنودن، که تحلیل گر سابق اطالعاتی امریکاست، فاش شده است 
که اکنون امریکا به دنبال محاکمه کردن اوست. می توان با اطمینان گفت که 
هیچ فردی وجود ندارد که از امکانات و فناوری های مدرن خوشش نیاید 
و مسلمًا همۀ ما دوستدار این فناوری های خوش آب و رنگ هستیم. اما 
همیشه احتیاط شرط عقل است و باید بدانیم که نباید در هر کاری بدون 
فکر و بدون در نظر گرفتن عوارض جانبی آن وارد شویم. اگر از فناوری 
های مدرن استفاده می کنیم، به این هم باید فکر کنیم که از چه سرویس هایی 
استفاده می کنیم و چه اطالعاتی را در اختیار چه کسانی قرار می دهیم. باید 
به این موضوع هم فکر کنیم که ممکن است در حالی که در خانۀ خود 
به ساده گی  ما  اطالعات خصوصی  به  جهان  سر  آن  از  افرادی  نشسته ایم، 
دسترسی پیدا کنند. در چنین شرایطی بهتر است اگر این اتفاق افتاد، خیال ما 
آسوده باشد که چیزی برای از دست دادن نداریم و به گونه یی رفتار کرده ایم 
که هیچ ترسی از فاش شدن اطالعاِت بی ارزشی که در فضای مجازی قرار 

داده ایم نخواهیم داشت. 

بخش دوم

بازتابنده گی و انسان شناسی



شعر عطار
شعر عطار نمایندۀ یکی از مراحل تکامل شعر عرفانی 
فارسی است. وقتی از دور به این دریا ـ که یک ساحل 
آن را نخستین تجربه های شعر زهد و اخالق شاعران 
مذهب، در عصر سامانی، تشکیل می دهد و یک ساحل 
دیگر را در زمانی نزدیک به عصر ما، تجربه های امثال 
سه  می نگریم،  ـ  خراسانی  حبیب  و  اصفهانی  هاتف 
می شود:  دیده  آن  در  بلند  خیزاب  سه  عمومی،  موج 
دومین  قلۀ  و  است  سنایی  خیزاب ها  این  از  یکی  قلۀ 
و  کوه موج  سومین  و  است  عطار  فریدالدین  خیزاب، 
قله، که بلندترین آن هاست، جالل الدین مولوی است. 
بعد از او هر چه هست، موج ها و موجک ها است و 
حتا می توان گفت که دریا نیز دیگر دریا نیست، دریاچه 
است و غدیر و آبگیر و در مواردی حوض و پاشوره.

آثار عطار
عطار  و  راستین  عطار  شناخت،  نو  از  باید  را  عطار 
تاریخی را از عطارهای مجعول در طول قرون و اعصار 
جدا کرد، آثار برساختۀ درویشان مهمل سرای مبتذل و 
بی مایه را از قلمرو آثار او به دور کرد و کار را از آثار 
مسلم و قطعی الصدور او آغاز کرد؛ عطار در مقدمه یی 
که خود و به احتمال قوی در اواخر عمر به نثر نوشته 
است و در آن جا به نام و نشان مجموعه آثار خویش 
پرداخته است، تصریح می کند که وی دارای این آثار 

است:
 »االهی نامه« )= خسرونامه(، »اسرارنامه«،  »مصیبت نامه«، 
و  )غزلیات  »دیوان«  طیور(،  مقامات   =( »منطق الطیر« 
البته خود  قصاید( و »مختارنامه« )مجموعه رباعیات(. 
نام  به  را  خویش  منظوم  اثر  دو  که  می کند  تصریح 
»جواهرنامه« و »شرح القلب« از میان برده و نابود کرده 
است. بنابراین، هر گونه اثری که بدین نام ها پیدا شود، 
ربطی به عطار ندارد و مجعول و منحول است. عطار از 
این شش مجموعه شعری به نام دو مثلث یاد می کند و 
گویا جدا از تذکره یک مثلث نثر نیز می خواسته است 
و  صحابه  و  پیامبران  زنده گی نامۀ  شامل  دهد،  ترتیب 
اهل بیت، که گویا تألیف نشده یا اگر تألیف شده، اثری 

از آن ها باقی نمانده است و در هیچ فهرست و کتابی 
هم اشارتی بدان ها نرفته است.

دارای  ذهنی خاص،  منظومۀ  یک  داشتن  بر  عالوه  او 
لحاظ  به  که  زبانی  هست؛  نیز  ویژه  زبانی  نظام  یک 
استندردشدۀ  زبان  از  بیش وکم  کلمات  ساختارآوایی 
سبک  اساس  تغییراتی  با  عینًا  که  ـ  خراسانی  سبک 
سعدی و حافظ و دیگران را تشکیل می دهد ـ متمایز 

است.
 

زنده گی عطار
هیچ  زنده گی  فارسی،  عرفانی  شعر  بزرگان  میان  در 
شاعری به اندازۀ زنده گی عطار در ابر ابهام نهفته نمانده 
است. اطالعات ما در باب موالنا صدبرابر چیزی است 
که در باب عطار می دانیم. حتا آگاهی ما دربارۀ سنایی 
که یک قرن قبل از عطار می زیسته، بسی بیش تر از آن 
چیزی است که در باب عطار می دانیم. نه سال تولد او 
به درستی روشن است و نه حتا سال وفات او. این قدر 
می دانیم که او در نیمۀ دوم قرن ششم و ربع اول قرن 
است. نه استادان او، نه معاصرانش و نه سلسلۀ مشایخ 
از  نیست.  روشن  قطع  به  کدام،  هیچ  تصوف،  در  او 
سفرهای احتمالی او هیچ آگاهی نداریم و از زنده گی 
و  مادر  و  پدر  و  فرزند  و  زن  و  او  فردی  و  شخصی 

خویشاِن او هم اطالع قطعی وجود ندارد.
در این باب هر چه گفته شده است، غالبًا احتماالت و 
افسانه ها بوده است و شاید همین پوشیده ماندن در ابر 
ابهام، خود یکی از دالیل تبلور شخصیِت او باشد که 
مثل قدیسان عالم در فاصلۀ حقیقت و رؤیا و افسانه و 
واقعیت در نوسان باشد. اگر این »افسانه گون« بودن، در 

»قدیس واره گی« عطار تأثیری داشته، در متهم کردِن او 
و آلودن نامش به شعرهایی بسیار سست و ناتندرست 
نبوده  بی تأثیر  نیز  مالیخولیایی  و  بیمارگونه  ذهنیتی  و 
حیات  روزگار  از  که  قرنی  هفت  این  در  زیرا  است؛ 
او می گذرد، مجموعۀ گوناگونی از شعرهای سست و 
بیمارگونه به نام او برساخته شده است که جدا کردن 
حقیقت وجودی عطار از آن یاوه ها کار آسانی نیست. 
نسبت  زنده گی نامۀ عطار همیشه  بنابراین، جوینده گان 
در  و  باشند  داشته  آگاهی  باید  اساسی  مشکل  این  به 
داوری های خود جانب احتیاط را همواره رعایت کنند.
او که »محمد« است  نام  به  او، تصریح  آثار مسلم  در 
با رسول  از هم نامی خویش  شده و خود در مواردی 
تخلص  خود  شعرهای  در  و  است  کرده  یاد  )ص( 
عطار و فرید را آورده است و معاصر او محمد عوفی 
فریدالدین  »االجل  عنوان  به  »لباب االلباب«  در  نیز 
 ... النیشابوری  العطار  ابوبکر  ابوحامد  افتخاراالفاضل 
از   »... طریقت  سجادۀ  ساکن  و  حقیقت  جادۀ  سالک 
او یاد کرده است. پس تقریبًا با اطمینان می توان گفت 
که شاعر مورد بحث ما »فریدالدین محمد عطار« است 
و در نیشابوری بودِن او تردیدی نیست. تذکره نویسان 
قدیم نیز نام پدر عطار را ابراهیم نوشته اند و از او به نام 

»محمد بن ابراهیم بن اسحاق« یاد کرده اند.
شعر عطار در نگاه نخستین، گاه  خواننده را می رماند. 
اما شکیبایی و قدری آماده گی روحی الزم است تا به 
درون این باغ راه پیدا کنیم. وقتی انس گرفتیم، می بینیم 
منظومۀ  چه  ناهماهنگی ها،   بعضی  سوی  آن  در  که 

منسجمی از احساس و اندیشه موج می زند.

سرچشمه های شعر عطار
سنایی ،  شعر  از  بعد  عطار  شعر  تاریخی ،  لحاظ  به 
از  پس  و  است  فارسی  عرفانی  شعر  اوج  دومین 
مولوی  عرفانی ، جالل الدین  قلۀ شعر  بلندترین  عطار، 
حیرات آور ،  بلند  خیزاب  بزرگ،  سه  موج  سه  است. 
و  عطار  دوم  و  سنایی  اول  دارد:  وجود  دریا  این  در 
سه  پهناور ،  اقلیم  سه  این ها  مولوی.  سوم جالل الدین 
عرفانی  شعر  بی کرانۀ  فضای  که  مستقل اند  کهکشان 
فارسی ، و بی اغراق ، شعر جهان را احاطه می کنند و در 
ضمن کمال استقالل، سخت به یک دیگر وابسته اند و 

یک دیگر را تکمیل می کنند.
شعر عطار در نگاه نخستین، گاه ، خواننده را می رماند. 
اما شکیبایی و قدری آماده گی روحی الزم است تا به 
درون این باغ راه پیدا کنیم. وقتی انس گرفتیم، می بینیم 
منظومۀ  چه  ناهماهنگی ها،   بعضی  سوی  آن  در  که 

منسجمی از احساس و اندیشه موج می زند.

غزل عطار
غزل  تکامل  مراحل  مهم ترین  از  یکی  عطار  غزل 
را  تبریزی  شمس  دیوان  اگر  است.  فارسی  عرفانی 
نادیده بگیریم ، غزلیات عطار مهم ترین نمونه های غزل 
عرفانی فارسی است. در این شیوۀ غزل ، مهم ترین نکته ، 
زیاد،  بسیار  مواردی  در  حتا  و  تجربۀ شعری  وحدت 
از  شاعر  که  است،  بدین گونه  موتیو«  و  »تم   وحدت 
همان آغاز که مطلع غزل را می سراید تا پایان،  از یک 
مسیر طبیعی حرکت می کند و دایره وار در همان جا که 
آغاز کرده بود،  سخن را به پایان می  برد و در بسیاری 
از این غزل ها نوعی سرگذشت یا واقعه تصویر می شود 
و چه بسیار از این غزل ها که جوهر زنده گی نامۀ یک 
عارف است که تحولی روحی به ناگهان او را دگرگون 
کرده است و این نمونه ها را در بخش غزل های قلندری 

عطار، فراوان می توان دید .
شیواترین  که   - غزل ها  این گونه  در  نکته  مهم ترین 
نمونه های غزل عرفانی در زبان فاسی است برهنه گی 
یعنی شاعر  است؛  عرفانی  اصطالحات  از  این غزل ها 
چندان بر تجربۀ روحانی خویش مسلط است و چنان 
با موضوع آمیخته است که نیازی به اصطالحات فنی 
که  بعد  دوره های  برعکس  نمی  کند.  احساس  تصوف 
از  خویش  غزل های  انباشتن  با  عرفان  گرای،  شاعران 
فرهنگ عرفانی ابن  عربی و اصطالحات خاص تصوف 
او،  شعر خویش را به عرفان سنجاق می زنند یا عرفان 
را به شعر خویش،  و دیوان های ایشان ، بیش از آن که 
که  می خورد  آن  درد  به  باشد ،  داشته  عرفانی  ارزش 
شواهد از آن استخراج شود برای فرهنگ اصطالحات 
دقیقًا  نمونه  اش شاه  نعمت اهلل ولی کرمانی که  صوفیه. 
و  عطار  مخالف  جهت  در  درجه  یک صدوهشتاد 
مولوی قرار دارد و عامۀ مردم ممکن است شیفتۀ انبوه 
تصور  و  شوند  شاعران  این گونه  عرفانی  اصطالحات 
کنند که اینان در عالم عرفان، تجاربی عمیق داشته اند؛ 
در صورتی که اینان در این وادی اصاًل وارد نشده اند؛ 
بلکه منظومه یی از اصطالحات تصوف ابن عربی را به 
نام دیوان خویش درآورده اند برای اصطالح باره گان و 

اصطالح پسندان.
 

جایگاه عطار در شعر فارسی
شعر عطار،  از روزگار حیات او،  در میان ارباب سلوک 
و معرفت با حسن قبولی شگرف روبه رو شده است. 
بوده  گسترش  در  نسل ،  به  نسل  شعرش ،  نفوذ  میدان 
وقتی  تاتار،   فتنۀ  از  حاصل  آشوب های  از  بعد  است. 
کمر  خویش  فرهنگی  بازسازی  به  پارسی زبان  جامعۀ 
بسته و برخاسته است ـ و این کار از طریق نسخه های 
خطی موجود فارسی قابل رسیده گی است ـ نسخه های 
آثار عطار،  قرن به قرن،  روی در افزونی نهاده است. نه 
تنها آثار مسلم و اصیل او چنین سرنوشتی دارند، که 
آثار منحول و مجعول و منسوب به او هم درپرتو نام 
او،  به همین گونه در میان فارسی زبانان جهان ، با حسن 
قبول روبه رو شده است. آمار قرن به قرن آثار او،  که در 
بررسی  قابل  امروز  فهرست های کتاب خانه های جهان 
است ، این نکته را به شیوه یی تجربی و استداللی ثابت 

می کند.

 
گردآوری و تنظیم: 

www.persianpersia.com/artandculture

  
منبع: مقدمۀ کتاب »منطق الطير« عطار تصحيح دکتر 

کدکنی 
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عطار
به

روایت
شفیعی
اگر دیوان شمس تبریزی را نادیده بگیریم ، غزلیات عطار مهم ترین کدکنی

نمونه های غزل عرفانی فارسی است. در این شیوة غزل ، مهم ترین نکته ، 
بسیار زیاد،  وحدت »تم و موتیو« وحدت تجربۀ شعری و حتا در مواردی 

است،  بدین گونه که شاعر از همان آغاز که مطلع غزل را می سراید تا پایان، 
 از یک مسیر طبیعی حرکت می کند و دایره وار در همان جا که آغاز کرده 

بود،  سخن را به پایان می  برد و در بسیاری از این غزل ها نوعی سرگذشت 
یا واقعه تصویر می شود و چه بسیار از این غزل ها که جوهر زنده گی نامۀ 

یک عارف است که تحولی روحی به ناگهان او را دگرگون کرده است و این 
نمونه ها را در بخش غزل های قلندری عطار، فراوان می توان دید 
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داکتر مهدی

نیست،  دیورند  خط  خط،  این  نشود؛  سوءتفاهم 
را  طالب  دشمناِن  و  دوستان  که  مرزی ست  بلکه 
بر  نمی توان  را  خط  این  می کند.  جدا  یکدیگر  از 
روی اراضی ترسیم کرد و یا بر روی نقشه نشان 
نیست.  جغرافیایی  مرزهای  معین کنندۀ  چون  داد؛ 
از  که  است  موازی  رشتۀ  دو  واقع  در  خط  این 
ذهن های دو دسته افراد می گذرد؛ یک دسته هرگز 
نمی خواهد به مذمت طالبان لب بگشاید، و دستۀ 
دوم هرگز نمی تواند از نکوهِش آنان دم فرو بندد. 

موجود  دولِت  تأسیس  از  پیشتر  دسته بندی،  این 
و  طالبان  سلطۀ  زمان  در  یعنی  بود؛  گرفته  شکل 
سیطرۀ آنان بر بخش اعظم کشور. ضعف دیپلماسی 
اندیشۀ  جبهۀ متحد سابق، و حضور حامیان قوی 
ملل  سازمان  و  امریکا  نماینده گی  در  طالبانیسم، 
متحد در کنفرانس بن، باعث گردید که هواخواهاِن 
طالبان افکار خود را بر مصوبات کنفرانس تسجیل 
کنند. اجتماع کنفرانس بن، دیدگاه متضاد و متقابِل 
طرفین دربارۀ طالبان را ـ مثل بسیاری مسایل دیگر 
ـ دور زد، نادیده گرفت و در واقع آن را الینحل 
گذاشت؛ ولی به عنوان یکی از میراث های زشت و 

متعفن، در دولت بعدی باقی ماند.
 عناصر سیاسی جبهۀ طالبان، زعامت دولت جانشیِن 
آنان را عهده دار گردیدند؛ زعامتی که از همان آغاز 
پی  در  اضطراری  لویه جرگۀ  تریبون  از  ـ  الاقل  ـ 
جانب دارانۀ  موضع گیری های  برآمد.  طالبان  تبرئۀ 
آن  باعث گردید که مردمان  رییس جمهور کرزی، 
با  بیشتری  با حساسیِت  طالب دوستی،  سوی خط 

این پدیده برخورد کنند. 
طی این مدت، تضاد بینش نسبت به پدیدۀ طالبان 
دولت  واقع  )در  دولت  درون  جناح  دو  میان 
و  مسلح  نیروهای  بود؛  هویدا  کاماًل  نیز  ائتالفی( 
قوت های امنیتی افغانستان، بر حکم وظیفه و وجیبه 
تنها اسرا و  نه  آنان می جنگیدند، ولی دولت  علیه 
بازداشت شده ها را مجازات نمی کرد، بلکه با اعزاز 
مرخص  را  آنان  »برادر«،  لقب  اعطای  و  اکرام  و 
می نمود. چندان که اینک سیزده سال مساعی نظامی 
را،  طالبان  علیه  بین المللی  نیروهای  استخباراتی  و 

بی ثمر و عقیم ساخته است.
 تضاد دیدگاه دربارۀ طالبان حتا در صفوف نیروهای 
امنیتی و دفاعی کشور نیز رخنه کرد. حوادثی مثل 

فاجعۀ خونین کنر )که پیش از این نیز بارها شاهد 
آن بودیم( از این جمله بود.

این تقابل فکر و عمل، اخیراً قوت بیشتر گرفت؛ 
و  رفت  فراتر  طالبان  مرز  از  همدلی  و  رأفت 
سخنگوی »شورای صلح« اسامه بن الدن ـ حامی 
و هم پیمان آنان را ـ شهید خطاب کرد. این بدان 
معناست که تمام مسلمانانی که کشتۀ تیغ ستم اسامه 
گشته اند ـ چه قبل از حوادث سپتمبر 2001 و چه 

بعد از آن ـ مهدورالدم و واجب القتل بوده اند.
برای  انتخاباتی  تبلیغات  فصل  رسیدن  فرا  با 
صداهای  جدایی  ریاست جمهوری،  کرسی  احراز 
بلندتر  و  رساتر  طالبان،  مخالفان  و  طرف داران 
گردیده است. زیرا یکی از سه مهم ترین چالش ها 
مبرم ترین  و  است  امنیت  نبود  نامزدها،  برابر  در 
وظیفۀ آنان، برقراری صلح؛ که هردو رابطۀ مستقیم 
چالش  دو  البته  دارد.  طالبان  پدیدۀ  با  تنگاتنگ  و 
عمدۀ دیگر، یکی فساد حاکم بر اداره است و دوی 
دیگر، سیر نابه هنجار و متباعد پروسۀ ملت سازی؛ 
که در عین حال این سه معضل ارتباط ارگانیک با 
یکدیگر دارند. به عبارت دیگر، این سه، در واقع 
سه رشتۀ به هم تافته اند که در سیزده سال گذشته، 
سِر آنان در دسِت رییس جمهور کرزی بوده است. 
همان انگیزۀ درونی که رییس جمهور را وامی دارد 
او  با  نماید، و نگذارد  »برادر« خطاب  را  تا طالب 
انگیزۀ  چنان که شایسته است برخورد شود؛ همان 
کشور  در  ساکن  اقوام  که  می گوید  او  به  درونی 
دارای حقوق همسان نیستند، ازین رو بحث »حقوق 
شهروندی« را امری بیهوده دانسته، حاکمیت قومی 
همین طور،  می دهد؛  قرار  اساِس حکومت داری  را 
ارادۀ  همانا  قانون  که  می گوید  او  به  انگیزه  همان 
زمامدار، و منافع ملی، همانی است که او تشخیص 
ساختارهای  در  قدرت  تقسیِم  و  توزیع  می دهد. 
افقی و عمودی، همه مزاحِم اجرای اراده و اسباِب 

مخل و دست وپاگیر زعیم اند. 
قبیلۀ  و  قوم  سران  فراخواندن  با  رییس جمهور 
معینی در ارگ، نشان داده است که علی رغم ادعای 
حاکمیت سیزده سالۀ قانون و مردم ساالری، وابسته 
به همان سنت های غیر مدنِی کهن است. در عین 
اختیار  را در  نمی خواهد قدرت  به هیچ وجه  حال 

کسانی بیرون از خانواده و عشیرۀ خویش بگذارد.
به هر حال، این سه تعریف از سه مقولۀ بسیار مهم 
»حکومت داری«، یعنی امنیت، ملت سازی، و شفافیت 

اداری ـ که در دورۀ زمامداری رییس جمهور کرزی 
تبیین گردیده ـ، به مثابۀ گفتمان غالب، ذهن برخی 
نموده،  تسخیر  نیز  را  ریاست جمهوری  نامزدان  از 
مخالف  را  آن ها  از  عدول  و  رفتن  فرا  که  چندان 

منافع ملی می دانند. 
بی گمان  گفتیم،  پیشتر  چنان که  امنیت،  بحث  در 
وارد  اساسی  عنصر  عنوان  به  طالب  پدیدۀ  پای 
تن،  دو  یکی  می بینیم  چنان که  می گردد.  میدان 
برخورد  از  احتیاط،  با  زمانی  و  جدیت  با  گاهی 
با طالبان سخن می گویند. دیگران برعکس،  قاطع 
نبود عنصر طالبی و عدم حضور تفکر طالبانی در 
صلح  برقراری  و  امنیت  استقرار  مانع  را،  دولت 
برگزاری  آستانۀ  در  اینک  که  چندان  می خوانند. 
لحاظ  همین  از  تنها  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
دو  به  را  افغانستان  مردمِ  حتا  و  نامزدان  می توان 
به  کرد.  تقسیم  طالبان  مخالِف  و  طرفدار  دستۀ 
»تجزیۀ  طالبان،  مسالۀ  سِر  بر  الاقل  دیگر،  عبارت 
ذهنی« را در میان مردم افغانستان مشاهده می کنیم. 
افغانستان، دلهره ها و نگرانی های  شاید همۀ مردم 
لفظی  درگیری های  علِل  و  کرزی  جمهور  رییس 
درنیابند؛  را  جهانی  جامعۀ  و  متحده  ایاالت  با  او 
ولی شاید بتوان آسان ترین توجیه این تقابل را، در 
مورد  در  طرف  دو  متضاد  و  متفاوت  دیدگاه های 
طالبان )یا درست ترش طالبانیسم( پیدا کرد. یعنی 
را  ملل جهان  از  عظیمی  بخش  این خط جدایی، 
نظامی  افغانستان حضور  در  که  را  آنانی  عمدتاً  ـ 

داشتند یا دارند ـ نیز در بر می گیرد.
پرسش اساسی این جاست: چه گونه می شود بخشی 
از مردم کشورِ واحد افغانستان، طالبان را دوست، 
و بخش دیگر دشمن بدانند؟ آیا می شود بر مبنای 
دیدگاه دستۀ اول، و با نادیده گرفتن دیدگاه دستۀ 
دوم، با طالبان صلح کرد، یا این که در امر صلح یا 
جنگ با طالبان، اتفاق یا اجماع ملی در کار است؟

ممکن  نظریه  دو  این  میان  جمع  علی التحقیق، 
و  بیشتر  فاصله  این  که می گذرد،  نیست؛ هر روز 
از جایگاه  بی جا کردن هر دسته  و  بیشتر می شود 

کنونی اش، ناممکن به نظر می رسد.
که  نکته  یک  همین  به  پاسخ  با  فقط  آری، 
انتخابات  نتایج  کافی ست  نه«،  یا  آری  »طالبان؟ 
ریاست جمهوری سال 1393 را، یکی از دو جانب 
مردود قلمداد کند. و این، جرقه یی باشد برای بروز 
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خروجکاملامریکاازافغانستان،... 
القاعده شود.

دریاساالر ویلیام مک راون این هشدار را روز پنجشنبه ) 7 حوت/27 
فبروی( داد. او در سال 2011 فرماندهی حمله »نیوی سیل« را داشت 
القاعده در خانه اش در  که براثر آن اسامه بن الدن موسس شبکه 

پاکستان کشته شد.
مک راون، به کمیته خدمات نظامی مجلس نماینده گان ایاالت متحده 
عملیاتی  نیروی  هیچ  و  کنیم  از صفر شروع  ما  »اگر  امریکا گفت: 
ویژه را در افغانستان به جا نگذاریم، این امر یقینًا مشکالت بیشتر 
را برای برخورد علیه تهدید و نیز مقابله با احیای این شبکه را در 

منطقه فراهم می کند.«
فدرالی  اداره  چارچوب  »در  القاعده  جانب  از  خطر  که  افزود  او 
قبایلی در پاکستان و نیز در بخش شمالی افغانستان، در کنر و والیت 

نورستان وجود دارد.«
از آنجایی که شمار بیشتر نیروی نظامی ایاالت متحده امریکا در پایان 
سال روان میالدی افغانستان را ترک می کند، واشنگتن می خواهد 
یک نیروی کوچک نظامی متشکل از 10 هزار سرباز را برای آموزش 
سربازان افغان را در این کشور به جا بگذارد تا علیه شبکه القاعده 

در منطقه مقابله کند.
امضای  از  حال  به  تا  افغانستان  رییس جمهور  کرزی  حامد  اما 
موافقتنامه امنیتی با ایاالت متحده امریکا خود داری کرده است تا به 
این وسیله چارچوب قانونی برای استقرار سربازان ناتو در افغانستان 
فراهم شود. پنتاون یا وزارت دفاع امریکا در نظر دارد تا همه نیرو 
های نظامی را از افغانستان خارج کند، اما مقامات امریکا امید دارند 
اپریل  ماه  در  انتخابات  از  بعد  افغانستان  آینده  جمهور  رییس  که 

موافقتنامه امنیتی را امضا کند.
مقامات ایاالت امریکا به طور خصوصی این را اعتراف کرده اند که 
حضور نظامی در شرق افغانستان برای ادامه استفاده از پایگاه هوایی 
عملیات جاسوسی این کشور امر ضروری است تا علیه نیرو های 
پاکستان  قبایلی  تروریستی مقابله شود که فکر می شود در مناطق 

فعال اند.
القاعده  شبکه  رهبری  هسته  که  گفت  راون  مک  ویلیام  دریاساالر 
»واضحا ضعیف شده است«، اما این گروه در یمن، افریقای شمالی 

عراق و سوریه فعال است.
که  اند  گفته  امریکا  متحده  ایاالت  استخباراتی  و  نظامی  های  مقام 
محل  در  القاعده  شبکه  رهبران  از  یکی  القطری،  القحطانی  فاروق 
جدید  نسل  از  مسلح  افراد  از  کوچکی  شمار  و  است  شده  فعال 
با  امریکایی حمالت  های  نیرو  و  دهد  می  آموزش  را  جنگجویان 
و  او  علیه  را  ها  راکت  با  و حمالت  بدون سرنشین  های  هواپیما 
پیروانش در منطقه کوهستانی والیت شرقی کنر و نورستان افزایش 
داده اند. هدف این است تا جلو فعالیت دوباره او در اردوگاه های 

بزرگ تروریستی گرفته شود.
که  گویند  می  امریکا  متحده  ایاالت  استخباراتی  و  نظامی  مقامات 
است  اوباما  بارک  حکومت  اساسی  دلیل  تروریستی  ضد  مبارزه 
در   2014 سال  از  بعد  کشور  این  نظامی  های  نیرو  از  شماری  تا 

افغانستان بمانند.
ایاالت  نمایندگان  مجلس  استخبارات  کمیته  رییس  راجرز،  مایک 
در  القاعده  شبکه  جنگجویان  شمار  که  است  گفته  امریکا  متحده 

افغانستان افزایش یافته است، اما بیش از چند صد تن نیست.

احمـد عمران
این روزها در بحبوحۀ پیکارهای انتخاباتی، آوازه های گرمِ دیگری نیز در مورد 
انصراف دادن ها و کنار رفتن ها بر سِر زبان هاست؛ کنار رفتن شماری از نامزدان 
به قول برخی ها فهرسِت  نفِع شماری دیگر، که  به  انتخابات ریاست جمهوری 
نامزدان را کوتاه تر خواهد ساخت؛ موردی که از نظر قانونی چندان قابل اجرا 
نیست، ولی از نظر عرفی هر یک از نامزدان این حق را تا دقیقۀ نودم هم چنان 
هرچند  شوندـ  منصرف  انتخابات  در  مبارزه  و  شرکت  از  که  داشت  خواهند 
مسووالن  گفتۀ  به  و  بود  خواهد  رای دهی  برگه های  در  هم چنان  نام های شان 
بازهم  کند،  کناره گیری  دیگری  نامزد  نفع  به  نامزدی  اگر  انتخابات،  کمیسیون 
به دست  رای دهی  برگه های  در  انصراف دهنده  نامزد  که  آرایی  هیچ صورت  به 
نظام  و  قانون  بنیاد  بر  زیرا  شد؛  نخواهد  شمرده  دیگر  نامزد  نفع  به  می آورد، 
نامزدان  که  کاری  تنها  است.  انتقال  قابل  غیر  و  فردی  رای  کشور،  انتخاباتی 
انصراف دهنده می توانند انجام دهند این است که به هواخواهاِن خود بگویند که 

به جای آن ها، به نامزد مورد حمایت شان در برگه ها رای دهند. 
کنار  و  رفتن ها  کنار  برای  گفت وگوها  گرمِ  بازار  خصوص  در  مهم  نکتۀ  اما 
مثال،  گونۀ  به  می گیرد.  مسأله صورت  این  با  که  برخوردی ست  نوع  آمدن ها، 
حال  در  و  آمده اند  کابل  به  قندهار  قومِی  بزرگان  از  زیادی  همین حاال شمار 
والیت  این  به  تباری  تعلق  که  استند  انتخابات  نامزداِن  از  تن  دو  با  گفت وگو 
دارند. این بزرگان می خواهند دو طرف را قناعت دهند که از یک قوم دو تن 
البته آن که  انتخابات شرکت نکنند و یکی به نفِع دیگری کناره گیری کند.  در 
کناره گیری می کند، طرف دارانی دارد که نمی خواهند به این ساده گی از میدان 

بیرون شود. 
فراموش نباید کرد که در این معامله، پای آقای کرزی نیز در میان است. او نیز 
خواهاِن این معامله است که به گفتۀ بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی، می تواند 

منافع شخصِی او را در صورت پیروزی نامزد مورد نظر تأمین کند. 

آقای کرزی خالف همۀ معیارهای دموکراتیک و وعده هایی که سپرده، در حال 
انتخابات پیِش رو  حاضر مهم ترین چهرۀ سیاسی و دولتی کشور است که در 
دخالِت آشکار دارد. آقای کرزی دغدغۀ آینده و سرنوشِت خود را دارد و به 
همین دلیل، دخالت های او دیگر از پرده بیرون افتاده است. پوست کنده بگوییم 
انتخابات  در  کرزی  قیوم  برادرش  که  می خواهد  افغانستان  رییس جمهوری  که 

پیش رو، به نفع زلمی رسول نامزد مورد حمایتش کناره گیری کند. 
برای این که چرا آقای کرزی، یکی از وزرای پیشیِن خود را نسبت به برادرش 
حدس وگمان  با  می توان  ولی  ندارد؛  وجود  روشنی  پاسِخ  هنوز  داده،  ترجیح 
دریافت که شاید آقای کرزی پیروزی برادرش را در انتخابات محتمل نمی بیند و 
هم ممکن است این دغدغه را در سر داشته باشد که اگر برادرش با رای تقلبی 
و مهندسی شده به ریاست جمهوری برسد، نه مورد قبوِل مردم واقع می شود و 
نه هم مورد حمایت جامعۀ جهانی. زیرا پیش از این ها گفته می شد که امریکا 
به آقای کرزی هشدار داده است که از شرکت اعضای خانواده اش در انتخابات 

جلوگیری کند. 
اند که دستاوردهای ده ساله را اعضای خانوادۀ  باور  این  به  امریکایی ها عمدتًا 
آقای کرزی به نفع شخصِی خود مصادره کرده اند و به جامعۀ جهانی نیز که در ده 
سال اخیر شریک رویدادهای افغانستان بوده است، زیان رسانده اند. اما پرسش 
این جاست که چرا باید سازوکارهای دموکراتیک در کشور، قربانی ساختارهای 
قبیله یی و غیردموکراتیک شود؟ و مهم تر از آن، چرا این طرزِ تفکر وجود دارد 

که قدرت سیاسی در افغانستان همواره باید در انحصار یک قوم باشد؟
از نظر   اگر بر اساس معیارهای دموکراتیک فکر کنیم، همۀ شهروندان کشور 
قانون، حقوِق مساوی دارند و می توانند نوِع حضورِ خود در قدرت را به گونۀ 
قانونی تعریف کنند. برخوردهای قومی با قدرت سیاسی، به تنها چیزی که کمک 
شهرونداِن  میان  گوناگون  سوءظن های  ایجاد  و  عدالت  شدِن  قربانی  می کند، 
کشور است. ما نباید فراموش کنیم که از گذشته ها در خصوص توزیِع قدرت 

در افغانستان با مشکل روبه رو بوده ایم. از گذشته های دور، قدرت سیاسی در 
دلیل سازوکارهای دموکراتیک  به همین  و  بوده  تباری  و  قومی  کشور همواره 
چندان مورد توجه نبوده است. این مسأله، شکاف های اجتماعی و سیاسی را در 

افغانستان عمیق ساخته و حتا هرازگاهی به تنش های قومی نیز انجامیده است.
با  که  تلخی  قصه  دیروزاست؛  تلِخ  قصۀ  همان  دارد،  امروز جریان  که  آن چه   
قدرت،  قومی شدن  بر  تأکید  است.  بوده  توام  و  همراه  زورگویی  و  خشونت 
سقوط  احتماِل  حتا  و  می سازد  دور  گرفته  پیش  در  که  راهی  از  را  افغانستان 
از  گذار  برای  ناگزیر  ما  کرد.  خواهد  فراهم  را  گذشته  مصایِب  سراشیبِی  در 
چنین فضایی، نیاز به همگرایی داریم. همین حاال شاهدیم که برخی از نخبه گان 
کشور در مورد این که مردم افغانستان را یک ملت بخوانند، از خود تردید نشان 
بافتار خاص  به دلیل  افغانستان  روشن فکران،  و  نخبه گان  این  باور  به  می دهند. 
قومی و تباری خود، هنوز با مولفه های ملت شدن فاصله دارد. وقتی مشکلی به 
این بزرگی فراه راه ماست، چه گونه به خود حق می دهیم که هم چنان با برگ های 
کهنه و مندرس به سراغ مسایِل جدید برویم؟ چه گونه ممکن است در چنین 
ببخشیم؟  عینی  جنبۀ  درونی،  کیفیت  یک  عنوان  به  را  عمومی  اعتماد  فضایی، 

چه گونه ممکن است شکاف های سیاسی و اجتماعی موجود را پُر کنیـم؟ 
مسلمًا ما با بزرگان و موسفیداِن کشور هیچ مشکلی نداریم، ولی نمی خواهیم 
که به جای حِل حقوقی و دموکراتیک مسایل، به گزینه های پیشامدرن و ناکارآمد 
باید  متوسل گردیم. من یک پرسِش بسیار بسیار ساده دارم و آن این که »چرا 
همواره در افغانستان یک قوم قدرِت سیاسی را در انحصار داشته باشد و دیگران 
باید به تصمیم های آن احترام بگذارند، و از کجا معلوم که گره کور مشکالت، 

در دست های دیگران نباشد؟« 
باید نسبت به حرکت هایی که در روزهای پسین در مورد انتخابات آغاز شده، به 
دیدۀ شک نگریست و از آن ها ترسید. ترسید به این دلیل که نشود یک بار دیگر 
افغانستان در آتش جنگ های داخلی بسوزد. زیرا آن چه که در روزهای اخیر در 
محور ارگ جریان دارد، چنین فضایی را تداعی می کند و می توان از آن بوی 

بی اعتمادی و نفاق را استشمام کرد. 

مردماِندوسویخط
به مناسبت شهادت هفده تن از سربازاِن ارتش ملی در کنرها

کرزیوقومیکردِنقدرتدرافغانستان



هارون مجیدی

گروه مدنی درخت، به مناسبت شهادت 21 تن از سربازان 
ارتش در ولسوالی غازی آباد والیت کنر زیر عنوان  

در  را  مرثیه خوانی   برنامۀ  روایت خون«، یک  به  »عشق 
کابل برگزار کرد.

در این برنامه که شمار زیادی از شاعران، نویسنده گان 
اشتراک  ملی  پولیس  و  ارتش  نیروهای  و  مدنی  فعالین 
ورزیده بودند، شاعران مرثیه های خود را که در سوِگ 

سربازان جان باخته سروده بودند، به خوانش گرفتند.
در پی کشته شدن 21 سرباز ارتش ملی در والیت کنر، 
عالوه بر راهپیمایی در والیت های کابل، غور، پروان و 
گردهمایی در والیت هرات، در شبکه های اجتماعی از 
تمامی والیت های افغانستان برای تجمع و اعتراض علیه 
شورشیان  قبال  در  دولت  محافظه کارانۀ  سیاست  آنچه 
راهپیمایی های  و  فراخوان  می شود،  خوانده  طالب 

اعتراضی صورت گرفته است.
ارتش،  سربازان  اعتراضی،  راهپیمایی های  این  در  مردم 

پولیس و امنیت ملی را قهرمانان کشور خوانده اند.
سکوِت  دقیقه  یک  با  خون  روایت  به  عشق  برنامۀ   

اشتراک کننده گان این برنامه آغاز یافت.
اشتراک کننده گفت، شعر  شاعران  از  یکی  بهمن  گلنور 
چیزی جدا بافته از سود و زیان جامعه نیست و کسانی 
که باور دارند شعر تنها برای شاعر است، اشتباه می کنند. 
تمام رگ های  »وقتی  کرد و گفت:  بهمن تصریح  آقای 

حساسیت شاعر خاموش می شود و همه فعل و انفعاالت 
دورونیش خاموش می شود؛ این وقت است که در قبال 
اختیار  بی تفاوتی  جامعه  مرگبار  و  خونین  رویدادهای 

می کند.« 
غیرت  رگ  که  نیست  دارویی  شعر  گفت،  هم چنان  او 

انسان ها را خاموش کند.
نویسندۀ دیگر ضمن خوانش  لیوال شاعر و  عبدالغفور 
برای  محافلی  هم  گذشته  دهه های  در  گفت،  شعرش 
سربازان برگزار می گردید و حتا کتاب های ویژه یی شعر 

برای شان نیز چاپ می گردید.
اما او معتقد است که در گذشته چنین برنامه هایی توسط 
با  کار  این  که  می بینیم  امروز  اما  برگزار می شد،  دولت 
اشتیاق تمام توسط مردم انجام می گیرد و آن ها می دادنند 

که پاس داراِن واقعی شان کی است.
عطش،  عبدالمالک  فرهاد،  جاوید  میران،  عبدالهادی 
شاعرانی  از  و...  وفا  شاهد  رضوان،  زبیر  بارور،  نجیب 
بودند که در این محفل مرثیه های خود را که به سربازان 
خوانش  به  بودند،  سروده  آباد  غازی  در  شده  شهید 

گرفتند.
فعالیت هایی  بدین سو  ماه  چند  از  درخت  مدنی  گروه 
تا  و  است  کرده  آغاز  کابل  در  را  فرهنگی خود  ادبی- 
حال چندین برنامۀ نقد و شعرخوانی را راه اندازی کرده 

است.
پیشکش دسته گل های  با  به روایت خون  برنامه عشق   

سرخ به سربازان حاضر در این محفل به پایان رسید.

د ټاکنیزو شکایاتو د والیتي...
د ټاکنو د خپلواک کمېسیون په دفرتونو کې دي. 

د خلکو ډېره انده په ټاکنو کې د ټاکنو د خپلواک 

کمېسیون د غړو د السوهنو په اړه ده. کله چې 

موږ د دوی په دفرتونو کې اوسو، څنګه کوالی 

رسیدګي  ته  شکایاتو  اړه  په  هغوی  د  چې  شو 

وکړي. دا زموږ په چارو ناوړه اغېز کوي.((

ټاکنیزو  ډ  او   ولسمرش  خربه،  په  په  هغه  د 

شکایاتو د خپلواک کمېسیون مرش وايي، چې د 

والیتي کمېشرنانو دندې تر هر چا ډېرې مهمې 

دي؛ خو د دوی امنیت، امکاناتو او ستونزو ته 

والیاتو  په   (( کړې:  ده  نه  پاملرنه  راز  هېڅ  یې 

کې د واک جزیرې ډېرې او فعالې دي. زموږ د 

امنیت لپاره هېڅ ډول غم نه دی خوړل شوی. 

شته  مو  وړاندې  پر  کارونو  د  او  زموږ ستونزې 

او  چارې  زموږ  شوی.  دی  نه  پام  ته  ګواښونو 

بستونه سیايس دي؛ خو هېڅ ډول امکانات ورته 

نه دي منظور شوي. په دغسې وضعیت کې به د 

ټاکنیزو شکایاتو څېړل ستونزمن وي.((

د  باید  وویل،  مسوول  دغه  شکایاتو  ټاکنیزو  د 

کړي،  غوره  جدیت  کمېسیون  شکایاتو  ټاکنیزو 

کار اهل ته وسپاري، ځکه تر اوسه یې له دوی 

رسه کړې ژمنې نه دي پوره کړي، چې دا چارې 

د کمېسیون حیثیت تر پوښتنې الندې راويل.

یا  ډېره  تر  کمېشرنان  والیتي  وینا،  په  هغه  د 

د  شکایاتو  ټاکنیزو  د  هم  یا  او  کاندیدانو  په 

کمېسیون په کمېشرنانو پورې تړيل دي، چې د 

په  د دې  او  له لوري یې جېبونه ډکېږي  هغوی 

کیسه کې نه دي، چې کومې ستونزې او ننګونې 

یې پر وړاندې شتون لري.

دی زیاتوي، په کار ده چې د ټاکنو د شفافیت، 

عادالنه وايل او سالمتۍ لپاره د ټاکنیزو شکایاتو 

په کمېسیون او والیتي دفرتونو کې دلسوزه، ميل 

ګټو ته وفادار او بې پرې کسان غوره شوي او د 

هغوی له چارو څارنه شوې واي: )) یوشمېر یې 

داسې هم دي چې ظرفیت نه لري، هغه څه یې 

چې مسوولیت دی او یا ور سپارل شوي دي. په 

خپلو دندو کې سبمولیک شتون لري.((

له  شکایاتو  ټاکنیزو  د  او  ولسمرش  له  نوموړی 

پام  ته  ستونزو  دوی  د  چې  غواړی  کمېسیون 

وکړي، ګواښونه او ستونزې ورته رفع کړي.

ټاکنو  عادالنه  او  رڼو  د  کې  حال  همدې  په 

ماندګار  ایوبزاده  محمدنعیم  مرش  بنسټ  د 

ټاکنیزو  د  چې  وايي،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې 

د  دفرتونو  والیتي  د  کمېسیون  د  شکایاتو 

دوی  او  شته  ستونزې  کې  ټاکلو  په  مسوولینو 

خپلې اندېښنې او غوښتنې له دې کمېسیون رسه 

هم رشیکې کړي دي.

ټاکنیز  چې  ده  دا  کار  په  خربه،  په  هغه  د 

خپلې  رسه  مهالوېش  له  ټاکنو  د  کمېسیونونه 

ټاکنیزو  د  خو  کړي؛  عیار  ځانونه  او  چارې 

شکایاتو کمېسیون خپلې چارې خورا سستې او 

ناوخته پيل کړي دي، چې د ټاکنو په روڼتیا ناوړه 

اغېز کوي.

په  اوسه د والیاتو  تر  دی وايي، دغه کمېسیون 

کچه خپل چارې نه دي پیل کړي او هر څومره 

له  او  ډېر  یې  کار  پیلوي،  کار  ناوخته  چې 

مهالوېش نه وروسته پاتې کېږي.

لپاره  د شفافیت  ټاکنو  د  په خربه،  زاده  ایوب  د 

او  والې  نړۍ  د  یو  دي،  خورامهم  مسایل  دوه 

مدين ټولنو څارنه او بله هم د ټاکنو په اړه شته 

شکایاتو ته رسیدګي. نوموړی وايي، که د ټاکنو 

په اړه ټولو شکایاتو ته رسيدګي ونيش ستونزمنه 

به وي، چې د ټاکنو مرشوعیت تامین يش.

د یاد بنسټ مرش وویل، ښه دا وه چې ټاکنیزو 

شکایاتو دفرتونه جال او ځانګړي وای، چې په 

دې برخه کې لټي وشوه: ))  د ټاکنیزو شکایاتو 

د کمېسیون له لوري د ناوخته کار پیل خپله یوه 

ستونزه ده. دغه راز په هېواد کې د وګړو د بې 

پرېوايل معلومول هم ستونزمن دي. خو د وګړو 

د استخدام لپاره په کار ده چې یو لړ معیارونه او 

اقل بې پرې  مکانیزمونه رامنځته يش؛ څو حد 

کسان استخدام يش.((

خو د ټاکنیزو شکایاتو د کمېسیون ویاند او غړی 

نادر محسني ماندګار ورځپانې ته وویل، په دې 

نه  ستونزې  ځينې  یې  کې  چارو  او  کمېسیون 

ردوي؛ خو دا کمېسیون تازه رامنځته شوی چې 

تر اوسه یې چارې ښه ډول مخ ته تليل دي.

هغه وايي، د ولسمرش د منظورۍ له مخې یې 

والیتي مسوولینو ته امتیازات ټاکيل او له امنیتي 

په ځینو سیمو  ډاډمن دي، چې  پلوه هم خورا 

ځينې  او  کړی  پيل  کار  په  دفرتونو  والیتي  کې 

نور به هم په راتلونکې کې په کار پیل وکړي.

د  دا وی چې  به  ښه  زیاتوي،  ښاغلی محسني 

خپلواک  له  ټاکنو  د  ته  مسوولینو  والیتي  دوی 

کمېسیون نه جال دفرتونه ورکړل شوي وای؛ خو 

د وخت د کمښت او د بودیجې د نه شتون له 

امله اړ دي، چې په والیاتو کې خپلې چارې د 

ټاکنو د خپلواک کمېسیون په دفرتونو کې تررسه 

کړي.

نوموړی په دې باور دی، چې والیتي مسوولین 

په  ورته  امله  همدې  له  او  دي  نه  غړي  دایمي 

نیول  دي  نه  کې  نظر  په  امکانات  کې  بودیجه 

او  بودیجې  د  دولت  د  به  دوی  د  خو  شوي؛ 

والیتي  خپلو  رسه  نیولو  کې  نظر  په  امکاناتو 

مسوولینو ته امکانات برابر کړي.

د ټاکنیزو شکایاتو د کمېسیون ویاند وویل، رسه 

له دې چې دوی د څلورو مواردو په اړه په یوه 

پړاو کې پرېکړه کړې؛ خو تازه یې د ۱۸ مواردو 

په اړه مقدمايت څېړنې پیل کړي دي.
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برنامۀ»عشقبهروایتخون«برگزارگردید

پروسۀانتخاباتراقبیله...
وی افزود، چون معنای واقعی انتخابات سهم مردم در 
انتخابات به طور مستقیم است؛ بنابراین ایتالف نامزدان 

خالف قانون انتخابات است.
انتخابات در سایۀ  انتظار داشتیم که  ما  تاکید کرد،  وی 
قانون و نظام برگزار شود؛ اما دیده می شود که حتا در 
تالش  در  قبیله یی  ذهنیت  با  حکومت  روزها  آخرین 
است تا نتایج انتخابات را از دیدگاه قبیله یی خود رقم 

زند.
او افزود، زیبایی انتخابات در مشارکت مردم است، نه 
اینکه شماری از اشخاص و افراد به نماینده گی از فالن 
قبیله، سرنوشت مردم را رقم  قوم، فالن طایفه و فالن 

بزنند.
به گفتۀ صیقل، کسانی که در ارگ حضور دارند در صددِ 
عملی ساختن دیدگاه قبیله یی خویش اند و هیچ احترام 
و ارزشی به دموکراسی، آزادی های سیاسی و مدنی مردم 

افغانستان قایل نیستند.

همچنان  عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  ستاد  عضو  این 
و  جرگه بازی  با  می خواهند  هم  هنوز  افراد  این  گفت، 
راه  بزنند وسد  رقم  را  ملت  طایفه بازی سرنوشت یک 

برگزاری انتخابات شوند.
با  تا  می خواهیم  افغانستان  مردم  از  ما  کرد،  اضافه  او 
حضور گستردۀ شان در انتخابات به این اقلیت کوچک 

اجازه ندهند تا با سرنوشت مردم بازی کنند.  
حقوق  دانشگاه  استاد  فرید  شهال  حال،  همین  در 
دانشگاه کابل می گوید، زمانی که گروه های قومی گردهم 
می آیند تا میان نامزدان ایتالف هایی را به میان آورند و 
این  آغاز می کند؛ پس  برادر خود  از  رییس جمهور هم 
اقدام نشان  می دهد که حکومت به طور غیر مستقیم در 
چالش های انتخابات سهیم است؛ اما نباید فراموش کرد 
که این اقدام نمی تواند پروسه انتخابات را با مشکالت 

مواجه سازد.
 به گفتۀ این استاد دانشگاه، قانون انتخابات حق انصراف 
بر  مشروط  اما  است؛  داده  نامزدان  برای  را  نامزدی  از 

اینکه این انصراف قبل از آغاز مبارزات انجام شده باشد.
نامزدان  کشورها  سایر  در  هرچند  کرد،  تاکید  وی 
می توانند رای خود را به نامزدان دیگر انتقال دهند؛ اما 
ایتالف های  بنابراین  نیست؛  چنین  افغانستان  قانون  در 
شماری از نامزدان ضمن اینکه خالف قانون است، مردم 

را در انتخابات نیز با مشکالتی مواجه خواهد ساخت.
او افزود، مسالۀ مهم دیگر اینکه این انصراف ها از یک 
سو برای کمیسیون انتخابات هزینه بر بوده و از طرف 
دیگر مشکل برای اکثریت مردم ایجاد خواهد شد، زیرا 
اسم این نامزدان در لیست است، اما نباید رای بگیرند، 
ولی ممکن است که مردم دچار اشتباه شده و رای بدهند 

و رای شمار زیادی از مردم ضایع شود. 
شکایات  کمیسیون  پیشین  عضو  رفعت  ضیا  احمد  اما 
هر  حق  ایتالف  و  اتحاد  انصراف،  می گوید،  انتخاباتی 
بنابراین ما نمی توانیم بگوییم  افغانستان است؛  شهروند 
که چون شما خود را کاندید کردید، پس حق انصراف را 
ندارید، زیرا این اقدام در تناقض با قانون قرار می گیرد. 

نامزدان  از  شماری  اتحاد  یا  ایتالف  در  کرد،  تاکید  او 
باهمدیگر تنها مشکلی که پیش خواهد آمد این است که 
عکس و نام نامزدان در فورم رای دهی درج می باشد و 
این احتمال وجود دارد که بعضی از رای دهنده گان از 
ایتالف نامزدان آگاه نشده باشند و به آنان رای بدهند و 

رای شان باطل شود.
به گفتۀ این عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی، 
با  اینکه  بر  مبنی  مردم  کردن  آگاه  برای  نامزدان  اگر 
شماری از نامزدان ایتالف کرده اند و یا از نامزدی شان 
داشته  و گسترده  رسانی الزم  اطالع  اند،  داده  انصراف 

باشند، این مشکل هم برطرف خواهند شد.
رفعت افزود، رای در افغانستان قابل انتقال نیست و رای 
یک نامزد برای برنده شدن نامزد دیگر محاسبه نمی شود؛ 
هواداران شان  نامزدان  تا  دارد  وجود  کافی  فرصت  اما 
دیگری  نامزد  با  یا  و  دادند  انصراف  اینکه  مورد  در  را 
ایتالف کردند، آگاه سازند؛ ولی اگر اطالع رسانی خوب 

انجام نشود، یقینًا که مشکالتی پیش خواهد آمد.

تمامیآموزگاران...
آموزگاری را دارند، امتحان اخذ کرد. 

کمیسیون  رییس  مشاهد  احمد  داکتر  حال،  همین  در 
اصالحات اداری و خدمات ملکی می گوید که در این 
که  می شود  داده  کسانی  برای  بیشتر  فرصت  امتحان 

لیاقت و شایستگی داشته باشند.
دواطلبانی که در این امتحان اشتراک کرده بودند، گفتند 

که باید در این امتحان لیاقت و درجه تحصیل در نظر 
گرفته شود، نه شناخت و واسطه.

گفت:  چنین  مورد  در  داوطلبان  این  از  تن  یک  مریم 
»باید پروسه شفاف باشد و لیاقت در نظر گرفته شود 
که کی الیق است و کی لیاقت ندارد و باید مطابق رشته 

انتخاب شود.«
به اساس معلومات وزارت معارف، در حال حاضر بیش 

از دوصد هزار آموزگار که 31 درصد آنها را خانم ها 
مصروف  کشور  مکاتب  تمام  در  می دهند،  تشکیل 

تدریس هستند.
بلندبردن  به خاطر  می گویند،  معارف  وزارت  مقامات 
اند  توانسته  آنها  متعلمین  مشکالت  و  معارف  کیفیت 
که طی شش سال گذشته بیش از 6500 مکتب را در 

کشور اعمار نمایند.

به گفته آنها هم اکنون شانزده هزار و شش صد مکتب 
در سراسر افغانستان وجود دارد که 50 درصد آن تعمیر 
معیاری دارد و 50 درصد آن در خانه های کرایی و زیر 

خیمه ها می باشد.
این در حالی است که به دلیل مشکالت امنیتی در برخی 
از مناطق کشور، حدود 500 مکتب به روی متعلمین 

بسته شده اند.



داکتر عبداهلل عبداهلل نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز 
پنجشنبه در جمع هزاران تن از هوادارانش در استدیوم 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  تقلب  از  کابل،  ورزشی 

هشدار داد.
از  برخی  تالش های  از  انتقاد  با  همچنان  عبداهلل  آقای 
ایتالف های  برای  ریاست جمهوری  ارگ  در  حلقات 
داخل پس خانه های  آنها،  کمپاین   که  کرد  اعالم  قومی، 
کمپاین  بل  نمی شود؛  برگزار  ریاست جمهوری  ارگ 
صورت  به  که  است  افغانستان  مردم  کمپیاین  آن ها، 
قدرت  و  می کنند  اشتراک  نشست ها  در  خودجوش 

واقعی  شان را به نمایش می گذارند.

ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
با اشاره به رأی زنی های برخی نامزدان 
به  پیوستن  برای  ریاست جمهوری 
ارگ  حلقاِت  که  گفت  همدیگر 
نگران  به شدت  ریاست جمهوری 

هستند.
نامزدان  از  شماری  گفت:  همچنان  او 
عدم  خاطر  به  نیز  ریاست جمهوری 
آنان  از  در حمایت  کرزی  آقای  وفای 
نگران هستند و می ترسند که مباد آقای 
کشیده  دست  حمایت شان  از  کرزی 
تازه  سال  سیزده  از  پس  آن  ها  باشد؛ 
به  چقدر  کرزی  جناب  که  دانسته اند 

وفای به عهد خود پای بند است.
وی هشدار داد که این بار آنها اجازۀ تقلب در انتخابات 

ریاست  جمهوری را نمی دهند.
برای  تاکید کرد که بر خالف دیگران که  آقای عبداهلل 
جلب نظر مردم شعارهای عجیب و غریب می دهند و 
از قانونی ساختن صادرات مواد مخدر و اسالمی ساختن 
ما  می دهند،  خبر  آن  امثال  و  افغانستان  ملی  ارتش 
نفع  به  هیچگاهی  مخدر  مواد  صادرات  که  می گوییم 
متن  از  افغانستان  ملی  ارتش  و  بود  نخواهد  افغانستان 
نیازی به  خانواده های مسلمان و مجاهد بیرون شده و 

سردادن این گونه شعارهای فریبنده نیست.
خشونت در افغانستان چنان گسترده 
شده که سال گذشته میالدی، از هر 
4 نفر، یکی غم از دست دادن فامیل 
یا دوست نزدیکش را چشیده است.

بیمارستان ها  گاردین،  گزارش  به 
کوچک،  کشور  این  کلینیک های  و 
این  به  و  هستند  گران  و  ضعیف 
بیماری ها  و  جنگ  قربانیان  ترتیب، 
از خدمات بهداشتی مناسبی بهره مند 
نیستند. عالوه بر همه این ها، تیم های 
فعالیت  کشور  این  در  که  پزشکی 
طرف های  همه  جانب  از  می کنند، 
امنیت  و  می شوند  تهدید  درگیر 
دولت  نمونه،  برای  ندارند.  باالیی 

افغانستان قصد دارد از مراکز درمانی به عنوان 
مرکز رای گیری انتخابات استفاده کند و طالبان 
است،  ریاست جمهوری  انتخابات  مخالف  هم 
خطر  با  است  ممکن  درمانی  مراکز  بنابراین 

حمله مستقیم روبرو شوند.
تقریبًا  کرده  اعالم  مرز  بدون  پزشکان  سازمان 
نظر  زیر  بیمارستان   4 به  که  بیمارانی  از  نیمی 
مسیر  در  می روند،  افغانستان  در  سازمان  این 
آزار  یا  بازرسی  ایست  مین،  جنگ،  با  خود 
به  رسیدن  عماًل  و  می شوند  روبرو  اذیت  و 

بیمارستان هم خودش داستانی دارد.
رایگان  مرز  بدون  پزشکان  سازمان  خدمات 
و  دولتی  بیمارستان های  برخالف  است، 
غیرقانونی  و  قانونی  های  پول  که  خصوصی 
که  پول هایی  می شود،  گرفته  بیماران  از 
ساقط  هستی  از  می تواند  را  فقیر  خانواده های 
کند. یک تحقیق نشان می دهد، دو سوم افرادی 
بدون  پزشکان  سازمان  بیمارستان های  به  که 
و  هستند  فقیر  بسیار  می کنند  مراجعه  مرز 
خانواده شان روزانه با یک دالر زنده گی می کنند.
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د ټاکنیزو شکایاتو د والیتي مسولینو بده ورځ
عرفان مومند

د  لپاره  وايل  عادالنه  او  شفافیت  د  ټاکنو  د 

ټاکنیزو شکایاتو د کمېسیون چارې خورا مهمې 

شکایاتو  هغو  ټولو  د  به  کمېسیون  دغه  دي. 

له  اړه  په  ټاکنو  د  چې  کوي،  ارزونه  او  څېړنه 

دوی رسه ثبتېږي. خو دا چې له ټاکنیزو سیالیو 

میاشت وروسته  یوه  او  تېره شوې  میاشت  یوه 

والیاتو  په  کمېسیون  دغه  کېږي،  ټاکنې  به 

والیتي  او  کړي  پیل  دي  نه  چارې  خپلې  کې 

مسوولین یې له ګڼو ستونزو رسه مخ دي. یاد 

کمېسون هم ځینې ستونزې مني .

نه  یوه والیتي مسوول چې  ټاکنیزو شکایاتو  د 

ماندګار  يش،  واخیستل  یې  نوم  غوښتل  یې 

په وینا  له هغه څه رسټکولی چې  ته  ورځپاڼې 

یې بې بندوباري او بې مسوولیتي ده.

هغه وايي، د ټاکنیزو شکایاتو کمېسیون له ګڼو 

کې  په رهربۍ  دی،  مخ  ستونزو رسه  تخنیکي 

په  چارې  یې  اوسه  تر  او  شته  مشکالت  یې 

نشت حساب دی.

د ده په خربه، له کله نه چې د والیتي مسوول 

په توګه خپل والیت ته استول شوی رسه له دې 

نه  برخمن  نه  امنیت  فزیکي  او  روانی  له  چې 

دی، ټرانسپورټي او دفرتي وسایل، د مېشتېدو 

یې  وینا  په  چې  لري  نه  څه  هغه  نور  او  ځای 

خپلې چارې پرې پیل کړي.

سیالیو  ټاکنیزو  د  چې  دا  کړه،  زیاته  رسچینې 

یوه میاشت وتلې او ټاکنو ته کابو میاشت پاتې 

پیل شوي،  دي  نه  د دوی چارې  اوسه  تر  ده، 

 (( يش:  ورکړل  دي  نه  امتیازات  او  امکانات 
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یکچهارممردمافغانستانسالگذشتهداغدار
شدند!

داکتر عبداهلل در جمع هزاران تن از هوادارانش در استدیوم ورزشی کابل:

یکنامزدوعدهکردهکهدرصورتپیروزيموادمخدرراآزادميسازد

کرزی  قیوم  یکجاسازی  برای  کرزی  حامد  سوی  از  جرگه یی که 
کارش  به  نتیجه یی  هیچ  بدون  بود،  شده  تشکیل  رسول  زلمی  و 

پایان داد.
در پایان نشست این جرگۀ قومی، قیوم کرزی نامزد ریاست جمهوری 
اعالم کرد که از نامزدی اش نگذشته و به مبارزات انتخاباتی خود 

ادامه می دهد.
ادامه  خود  کاندیداتوری  به  شما  مشورۀ  اساس  بر  »من  گفت:  او 
و  موجود  مشکالت  وطن  ثبات  و  صلح  به خاطر  مگر  می دهم؛ 

انتخابات، من هیچ وقت از چوکات مشوره خارج نمی شوم.«
نفع  به  کرزی  قیوم  که  داشت  وجود  گزارش هایی  این  از  پیش 
زلمی رسول از نامزدی اش در انتخابات ریاست  جمهوری انصراف 

می دهد.
می گوید،  قومی  جرگۀ  این  معاون  وقاد  امین  محمد  قاضی 
رییس جمهور کرزی هم می خواست تا قیوم کرزی و زلمی رسول 

با هم یکجا شوند.
او گفت: »این که جرگه بی نتیجه پایان یافت، خوب است یعنی از 
تعلیق کرده پایان یافتن آن بهتر است؛ ما آمده بودیم که دو کاندید 

اگر می شد خوب می شد. رییس جمهور  یکجا شوند، حاال نشده، 
به حیث  نه  داشت؛  ملی  زعیم  به حیث یک  را  این خواست  نیز 

رییس جمهور.«
این درحالی است که برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با 
توجه به جرگۀ سران قوم درانی، حکومت را به مداخله در امور 
انتخابات متهم کرده و گفته اند که سرنوشت یک ملت را نباید یک 

قوم رقم بزند.

قیوم کرزی: 

ازنامزدیامنمیگذرم


