
جنرال فردریک بن هاگ فرمانده نیروهای زمینی پیمان 
نشینی  عقب  در  ترکیه  گفت:  ناتو  شمالی  آتالنتیک 
خواهد  اهمیتی  حایز  نقش  افغانستان  از  ناتو  نیروهای 

داشت.
وی روز  سه شنبه  در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی 
به  اشاره  با  ترکیه  ازمیر  ناتو در شهر  فرماندهی  مقر  در 
اینکه نیروهای ایساف تا پایان سال جاری میالدی قرار 
است افغانستان را ترک کنند، گفت : هدف ما حمایت از 
دولت کابل با ارایه کمک های آموزشی و مشورتی است.
نیروهایی که در سال 2015 در  فعالیت های  وی گفت: 
فعالیت  از  متفاوت  داشت  خواهند  حضور  افغانستان 

نیروهای کنونی ناتو خواهد بود. 
ناتو ، ترکیه را یک کشور مهم  فرمانده نیروهای زمینی 
به هنگام عقب نشینی نیروهای ناتو از افغانستان خواند 
افغانستان است  با  و گفت: ترکیه دارای روابط تاریخی 
و با لحاظ این مساله عالوه بر مسوولیت های این کشور 
دارد  نیز  افغانستان مسوولیت مضاعفی  قبال  ناتو در  در 

و نقش نیروهای ترکیه در دوران گذار در افغانستان نیز 
متفاوت خواهد بود. 

مهم  بسیار  کشوری  استراتژیک  لحاظ  از  را  ترکیه  وی 
راه دسترسی  ترکیه   : برای غرب خواند و تصریح کرد 
ناتو به روسیه ، قفقاز، بالکان، ایران، عراق، سوریه، حوزه 
جغرافیایی  موقعیت  بر  عالوه  و  است  مدیترانه  دریای 
ترکیه، نیروهای نظامی این کشور نیز برای ناتو اهمیت 

فراوانی دارند.
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اگر مي خواهيد در زنده گي، دوستاِن وفادار و ياراِن غمخوار 

داشته باشيد، كم و خيلي دير با مردم دوست شويد.
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ابتالی آقای کرزی به توهِم توطیه!

افغانستان  نامزدان شوراهای والیتی  انتخاباتی  مبارزات 
روز گذشته )سیزدهم حوت( آغاز شد.

برای  ماه  یک  والیتی  شوراهای  انتخابات  نامزدان 
مبارزات انتخاباتی زمان دارند.

با  همزمان  است  قرار  والیتی  شوراهای  انتخابات 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ شانزدهم 

حمل برگزار شود.
فهرست نهایی...                              ادامه صفحه 6

نهادهای امنیتی افغانستان ارقام تلفات نیروهای امنیتی کشور را در 
13 سال گذشته نشر کرده است.

براساس این ارقام، بیش از 13700 تن از پرسونل نیروهای امنیتی 
به شمول ارتش و پولیس ملی در این مدت در افغانستان کشته 

شده اند.
تقریبًا دو چند  افغان در سیزده سال گذشته  پولیس ملی  تلفات 

تلفات عساکر ارتشی ملی بوده است.
در مجموع 13729 تن از نیرو های امنیتی کشور در تقریبًا سیزده 

سال گذشته کشته و 16511 تن در این مدت زخمی شده اند.
این  برای خانواده های  با پخش یک اعالمیه گفته که  امور  ادارۀ 
گرفته  صورت  الزم  کمک های  افغان  امنیتی  نیروهای  از  تعداد 

است.
بر اساس تخمین ها،...                                 ادامه صفحه 6

در  نظر  اظهار  از  داخلۀ کشور  سخنگوی وزارت 
مورد آمار منتشره از تلفات نظامیان کشور در 13 
مراکز  مورد  در  اما  کرد،  سال گذشته خوددداری 
رای گیری مسدود شده گفت که بنا به درخواست 

کمیسیون انتخابات این مراکز گشوده نمی شوند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان 
سوی  از  شده  ارائه  آمار  مورد  در  نظر  اظهار  از 
در  کشور  وزیران  شورای  دبیرخانۀ  ریاست 
گذشته،  سال   13 در  افغان  نظامیان  تلفات  مورد 

خودداری کرد.
سوی  از  شده  ارایه  آمار  که  است  حالی  در  این 
ریاست دبیرخانه شورای وزیران که روز گذشته 
نیروهای  تلفات  میزان  شد،  منتشر  رسانه ها  در 
نظامی افغانستان را در 13 سال گذشته، 13 هزار و 
729 نفر بیان کرده است؛ که به طور متوسط ساالنه 

1000 نفر از نظامیان افغان کشته شده اند.

وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  حال  این  با 
در  خبری  نشستی  طی  شنبه  روزسه  داخله، 
کابل، اظهار داشت که ارایه آمار در مورد تلفات 
نیروهای امنیتی افغانستان یک کار دشوار و نیازمند 

تحقیقات بیشتر است.
وی افزود که در حال حاضر دشوار است که آمار 
دبیرخانه  )ریاست  امور  اداره  از سوی  ارایه شده 

شورای وزیران( را تایید یا تکذیب کنم.
داخلۀ  وزارت  اظهارداشت:  ادامه  در  صدیقی 
افغانستان می کوشد آمار دقیقی از تلفات اعضای 
مشخص  زمانی  بازه  در  کشور  این  ملی  پولیس 
ارائه دهد؛ امری...                     ادامه صفحه 6

نامزدان شوراهای والیتی مبارزات 

انتخاباتی شان را آغاز کردند

در جریان سیزده سال 13700 

نظامی کشور کشته شده اند

ناتو:

نقش ترکیه در افغانستان برجسته است

كميسيون های 
انتخابات 

آماده گی های 
2الزم را ندارند

4

7

5

نوسان در 
ابديت

نگاهی به رماِن 
»سالخ خانۀ 

شماره پنج« اثِر 
كورت ونه گات 

دكتر اميرشاه 
حسن يار
 درگذشت

در برگ ها

مولفه های نويِن 
ملت سازی در 

افغانستان
متن سخنرانِی دكتر 
سردارمحمد رحيمی 
در سمينار علمی ـ 
تحقيقی اجندای ملی

وزارت داخله:

از تأمین امنیت جشن جهانی نوروز مطمین باشید

صفحه 6
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برگزاری  موعد  به  دیگر،  ماه  یک  فقط 
شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخاباِت 
قانون،  بنیاد  بر  است.  مانده  باقی  والیتی 
مسوولیِت نظم و نسِق تمام پروسۀ برگزاری 
و  انتخابات  گانۀ  دو  کمیسیون های  را، 
از  دارند؛  برعهده  انتخاباتی  شکایات 
پایان  به  تا  گرفته  ابتدایی  آماده گی های 
و  انتخابات  برگزاری  موفقانۀ  رساندِن 

معرفی نامزداِن برنده. 
نسبِت  به  انتخابات  کمیسیون  کار  البته 
آغاز  زودتر  انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون 
شده و بیشتر، مسوولیت های اجرایی دارد. 
در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیوِن  کار  اما 
که  دلیل  این  به  است.  سنگین تر  این میان 
انتخابات  کمیسیون  کارِ  وضعیِت  بر  ناظِر 
است. در واقع، وظیفۀ تشخیص کارِ درست 
و نادرسِت آن کمیسیون، بر عهدۀ کمیسیون 

شکایات انتخاباتی گذاشته شده است.
این  که  می نماید  الزم  حال،  عین  در 
کمیسیون ها ماه ها قبل از برگزاری انتخابات، 
برنامه ریزی های ضروری شان را داشته باشند 
و بعد، طبق توانایی ها و پالن های شان، کار 
برگزاری انتخابات را آغاز کنند. البته که هر 
دو کمیسیون این کار را کرده اند؛ یعنی از 
کامل شان  توانایی های  و  آماده گی های الزم 
اند.  داده  خبر  انتخابات  برگزاری  امر  در 
که  است  در دست  گزارش هایی  اکنون  اما 
کمیسیون شکایات انتخاباتی، هنوز توانایی 
رسیده گی به پرونده های شکایات را ندارد. 
شکایات  کمیسیون  که  می شود  گفته 
انتخاباتی، تا هنوز نتوانسته دفاتر والیتی اش 
این  هنوز  تا  که  معنا  این  به  بگشاید.  را 
موجودیت  است  نتوانسته  کمیسیون 
کند.  ثابت  کشور  سراسر  در  را  کاری اش 
گفته می شود که این کمیسیون اصاًل مکانی 
ندارد.  والیات  در  دفاترش  گشودِن  برای 

نداشته  وجود  مکانی  وقتی  است،  بدیهی 
باشد، هیچ کار و برنامه یی نیز وجود ندارد! 
کمیسیون  مأموران  به  گزارش ها،  طبق 
در  و  بروند  همه  که  شده  گفته  شکایات 
را  کارشان  انتخابات،  کمیسیون  کار  دفاتر 
کنون  تا  نیز  امر  همین  البته  که  کنند ـ  آغاز 
انجام نپذیرفته است. حاال پرسش این است 
که چرا تا کنون برای این کمیسیون، دفاتر 
آیا  است؟  نشده  گرفته  نظر  در  والیتی اش 
این طرز کار، نوعی آماده سازی زمینۀ تقلب 
در انتخابات نیست؟ آیا نگرانی هایی که از 
بابت تقلب وجود دارند، با موجودیت این 

نقص عمده، به جا نمی نمایند؟
بر فرض، اگر از مسووالن دالیِل این کمبود 
پرسیده شود، آنان مثل همیشه پاسخ خواهند 
به  و  می رود  پیش  نارمل  که همه چیز  داد 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  دفاتر  زودی 
در والیات گشوده خواهد شد. اما هنوز این 
شکایات  کمیسیون  که  است  ناروشن  نکته 
مکان های  در  این که  از  پس  انتخاباتی 
چه گونه  شد،  مستقر  والیات  در  مشخصی 
باقی  انتخابات  به  کمی  که  مدت  این  در 
مانده است، برنامه های کاری خود را محقق 
مسوولیت هایش  عهدۀ  از  و  کرد  خواهد 

برخواهد آمد!
دارای  کنون  تا  که  نهادی  است،  بدیهی   
مکان نیست، نمی تواند در این زماِن کم به 
برنامه ها و مسوولیت هایش رسیده گی  تمامِ 
کند. زیرا کار کمیسیون شکایات انتخاباتی، 
تنها به داشتن مکان خالصه نمی شود. این 
کمیسیون، مکلف به سروی وضعیِت منطقه 
به  رسیده گی  مسوول  است.  انتخابات  در 
ناظِر  نیز  و  است  وقت  از  قبل  شکایاِت 
کمیسیون  که  مکانیسم هایی  و  برنامه ها  بر 
انتخابات در نظر  برگزاری  برای  انتخابات، 

دارد. 

انتخاباتی  بر فرض کمیسیون شکایات  اگر 
انتخابات  کمیسیون  مقرهای  در  را  کارش 
تمام  بررسی  که  یقین  به  کند،  آغاز 
زیر  انتخابات  در  تقلب ها  و  شکایات ها 
یک  انتظار  مردم  و  رفت  خواهد  تأثیر 
از  را  غیرجانب دارانه  و  شفاف  بررسی 
بر  اگر  اما  داشت.  نخواهند  کمیسیون  این 
فرض، کمیسیون شکایات انتخاباتی از خود 
مشکلی  هم  باز  گردد،  مکان هایی  صاحب 
وجود دارد و آن این که، به همین زودی و 
را  کاری اش  برنامه های  نمی تواند  ساده گی 
تنظیم و تدوین کند. زیرا پروسیجر مسلط 
نیاز  زیادی  بسیار  زمان  وضعیت،  بر  شدن 
کار  که  نمی رسد  نظر  به  بنابراین،  و  دارد 
قابل توجه و چشم گیری را از این کمیسیون 

نظاره گر باشیم.
مستقل  کمیسیون  سوی  از  چند  هر 
انتخابات، تا کنون کدام مشکِل به خصوصی 
که  شرایطی  به  توجه  با  اما  نشـده،  رونما 
به  دارد،  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون 
نظر می رسد که وضعیت کمیسیون مستقِل 
انتخابات نیز بهتر از کمیسیون شکایت های 
که  است  همین  و  بود  نخواهد  انتخاباتی 
را  انتخابات  در  گسترده  تقلب  از  نگرانی 

تشدید می سازد.
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کمیسیون های انتخابات آماده گی های 
الزم را ندارند

 

وافِر  کمک های  به رغم  گذشته،  سیزده سال  طی  افغانستان  دولِت 
جامعۀ جهانی، هنوز نتوانسته است چیزی به نام »اقتصاد ملی« را 

به مردم معرفی کند. 
همواره گفته می شود که اقتصاد افغانستان به طور میانگین ساالنه 
ابعادِ  همۀ  در  این رشد  مثبِت  تأثیرات  و  داشته  درصد رشد   10
جامعه ظاهر شده است؛ اما آن چه اکنون به عنوان رشد اقتصادی 
از آن یاد می شود، نه تنها بسنده و قناعت بخش نیست، بلکه کاماًل 

غیرقابِل اطمینان و شکننده است. 
حاال که در وضعیِت خاصی قرار گرفته ایم و بحث خروِج کامِل 
نیروهای خارجی از افغانستان مطرح است، این هراس نیز به میان 
بن بست  با  خارجی ها،  رفتن  از  پس  افغانستان  مبادا  که  آمده 
خارجی ها،  حضور  که  است  مسلم  زیرا  شود.  مواجه  اقتصادی 
از شغل ها و فرصت های درآمدزا شده،  بسیاری  نه تنها زمینه سازِ 
بلکه این حضور مایۀ دل گرمِی سرمایه گذاراِن داخلی و خارجی 
در افغانستان بوده است. به هر رو، خروج خارجی ها از کشور، 
خواه ناخواه تأثیرات سوءِ خود را بر اقتصاد افغانستان می گذارد، 
ولی این تأثیرات به مددِ یک برنامۀ پویا و مدوِن اقتصادی می توانند 
به تدریج از میان بروند و اقتصاد کشور روی غلتک بیـفتد. به با 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  باید  واقعیت،  این  به  توجه 
به جای سر دادِن شعارهای بلندباال و نشان دادن باِغ سرخ وسبز به 
مردم، تدویِن یک برنامۀ علمی و عملی برای حل تدریجِی مسایل 

اقتصادِی کشور را در دستورِ کار قرار دهند.
شغلی  فرصت های  دولت،  بودجۀ  اعظِم  بخش  سال ها،  این  طی 
هزاران شهروند، رشد و راه اندازی رسانه ها، بازسازی و نوسازی 
برای  اصالح شده  بذر  تهیۀ  حتا  و  زیربناها  تجدید  سرک ها، 
کشاورزان، همه به کمک های بین المللی وابسته بوده اند و حدود 
اما  احتوا  کرده اند.  را  افغانستان  نیاز  مورد  هزینه  های  درصِد   90
این  درصد   60 دست کم  خارجی،  نیروهای  خروج  با  که  زمانی 
چه گونه  کشور  اقتصادی  وضعیت  دهیم،  دست  از  را  کمک ها 

خواهد شد و مردم در چه حالتی قرار خواهند گرفت؟
پرسِش دیگر این است که برخی از نامزدان محترم انتخابات، با 
کدام چشم انداز و امیدواری، سخن از رشد اقتصاد و بلند رفتِن 

عاید سرانۀ ملی در صورت پیروز شدن شان می زنند؟
به سر  افغانستان در حالِت محرومیت و گرسنه گی  مردم  اکثریِت 
رییس جمهور  از  توقع شان  و  انتخابات  به  آن ها  نگاه  و  می برند 
آینده، از همین رهگذر قابل پیش بینی است. آن ها بیش از همه، به 
این می اندیشند که رییس جمهور بعدی چه تغییری می خواهد در 
دسترخواِن آن ها وارد کند. اما هرگز شایسته نیست که نیازمندی 

مفرِط مردم افغانستان، دست مایۀ فریِب آن ها قرار داده شود.
و  کرده اند  درک  را  مردم  حِد  از  بیش  محرومیِت  نامزدان،  شاید 
را  مردم  توجه  اقتصادی،  بحث  دادِن  قرار  اولویت  با  می خواهند 
وضع  بهبود  و  رشد  نامزدها  اکثر  چنان که  کنند.  جلب  خود  به 
اقتصادی را یکی از شعارها و سرفصل های برنامه های انتخاباتی 
خود قرار داده اند. ولی متأسفانه راه های رسیدن نامزدان به این امر 
مطلوب، در صحبت ها و برنامه های  بیشتر نامزدان یا وجود ندارد 

و یا به دور از واقعیت های افغانستان می باشد.
در این میان، دیده شده که حتا آن هایی که اقتصاد را اصلی ترین 
که  کسانی  و  داده اند  قرار  کشور  آیندۀ  برای  خود  برنامۀ  محور 
اقتصادی  مباحث  در  نیز  می کنند  حمل  خود  با  را  متفکر  عنواِن 
برخی  ندارند.   چانته  در  پریشان  چیزی  الفاِظ  به جز یک مشت 
بر  را  افغانستان  آیندۀ  برای  اقتصادی شان  برنامۀ  هم،  نامزدان  از 
داده اند  اقتصاد سوسیالیستی سامان  از  ناقِص خود  برداشِت  بنیاد 
پی  نامزدان می شنویم،  زباِن خود  از  را  آن  که شرح  هنگامی  که 
می بریم که تا چه اندازه ساده انگاری، غلط فهمی و حتا ریاکاری 

در آن نهفته می باشد.
برخی نامزدان، از اقتصاد مختلط سخن می گویند و برخی دیگر 
بر بنیاد باورهای دینی، می خواهند یک الگو از اقتصاد اسالمی را 
به جامعه ارایه کنند و برخی دیگر نیز می پندارند که ادامۀ اقتصاد 
بازار، می تواند یک نسخۀ مناسب برای پیشرفِت افغانستان باشد. 

اما همۀ آن چه این نامزدان در زمینۀ اقتصاد می گویند، کلی گویی هایی 
بیگانه با واقعیت های کشور است. زیرا ارایۀ یک برنامۀ اقتصادی 
از  فراوان  شناخِت  و  مطالعه  نیازمند  کارا،  و  اطمینان بخش 
ویژه گی های جامعۀ افغانستان و در نظر گرفتِن تمامِ محدودیت ها 
و ناچاری هاست. هم چنین باید از تجارب کشورهایی که حوادثی 
از  اکنون  و  گذاشته اند  سر  پشت  را  افغانستان  رویدادهای  نظیر 
یک اقتصاد پویا برخوردارند، استفادۀ بهینه کرد و در نهایت، به 
یک نسخۀ بومی برای افغانستان دست یافت. امید می رود که این  
یاری  با  انتخابات،  به  باقی مانده  محدودِ  مدت زماِن  نامزدان، طی 
را  خود  اقتصادی  دیدگاه های  اقتصاد،  علم  نخبه گان  از  گرفتن 
بازبینی و اصالح کنند و یک نسخۀ مدوِن اقتصادی را برای مردم 

افغانستان ارایه کنند.

اقتصاد 
در برنامۀ نامزدان چه جایگاهی دارد؟

اگر بر فرض كمیسیون 
شکایات انتخاباتی كارش را در 
مقرهای كمیسیون انتخابات 
آغاز كند، به یقین كه بررسی 
تمام شکایات ها و تقلب ها در 
انتخابات زیر تأثیر خواهد رفت 
و مردم انتظار یک بررسی 
شفاف و غیرجانب دارانه را از 
این كمیسیون نخواهند داشت. 
اما اگر بر فرض، كمیسیون 
شکایات انتخاباتی از خود صاحب 
مکان هایی گردد، باز هم مشکلی 
وجود دارد و آن این كه، به 
همین زودی و ساده گی نمی تواند 
برنامه های كاری اش را تنظیم و 
تدوین كند. زیرا پروسیجر مسلط 
شدن بر وضعیت، زمان بسیار 
زیادی نیاز دارد و بنابراین، به 
نظر نمی رسد كه كار قابل توجه 
و چشم گیری را از این كمیسیون 
نظاره گر باشیم

هر چند از سوی كمیسیون 
مستقل انتخابات، تا كنون 
كدام مشکِل به خصوصی رونما 
نشـده، اما با توجه به شرایطی 
كه كمیسیون شکایت های 
انتخاباتی دارد، به نظر می رسد 
كه وضعیت كمیسیون مستقِل 
انتخابات نیز بهتر از كمیسیون 
شکایت های انتخاباتی نخواهد بود 
و همین است كه نگرانی از تقلب 
گسترده در انتخابات را تشدید 
می سازد
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آمار و ارقام دولتی در هند نشان می دهد که این کشور بعد از عراق 
و پاکستان خطرناکترین کشور درجهان از نظر بمب گذاری است .

ازیک گزارش مرکز ملی اطالعات بمب در هند که روز سه شنبه 
در برخی مطبوعات چاپ دهلی نو منعکس شد چنین بر می آید در 
مجموع 212 مورد انفجار درطول سال 2013 میالدی دراین کشور 

پهناور رخ داده است .
روزنامه تایمز او ایندیا دراین رابطه می نویسد، این درحالیست که 
افغانستان در طول همین مدت شاهد 108مورد، بنگالدش 75 مورد 

و سوریه 36 مورد انفجار بمب بوده اند.
براساس ارقام منتشره تعداد انفجارها در هند از241 مورد در سال 
کشته  تعداد  ولی  یافته  کاهش  در سال 2013  مورد  به 212   2012
نفر   466 به   419 از  مجروحان  و  تن   130 به  نفر   113 از  شدگان 

افزایش یافته است.
 2013 الی   2004 بین  سالهای  طول  در  که  دهند  می  نشان  اسناد 
رخ  هند  در  بمب  انفجار  مورد   298 متوسط  بطور  ساالنه  میالدی 
داده که یک هزار و 337 نفر در جریان آنها کشته ومجروح شده اند.
براساس این گزارش هند به همراه پاکستان و عراق شاهد تقریبا 75 

درصد ازموارد انفجار بمب در سراسر جهان بوده است.

ارتش چین آماده واکنش به تمام تهدیدها علیه یکپارچگی این کشور 
است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، فو یینگ، سخنگوی دولت چین 
گفت: چین از حل مناقشات منطقه یی از طریق مذاکرات حمایت می کند 
و ارتش این کشور تنها برای اهداف دفاعی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی همچنین به سایر کشورها هشدار داد که نخواهند چین را در زمینه 
نظامی مورد آزمون قرار دهند.

برای  بیشتر  دفاعی  هزینه های  افزایش  اعالم  از  پیش  اظهارنظرها  این 
ارتش چین مطرح شده است.

این مقام مسوول چین در یک کنفرانس خبری پیش از نشست ساالنه 
مجمع قانونگذاری این کشور گفت: در صورتی که برخی از کشورها 
به دنبال انجام اقدامات تحریک آمیز یا تخریب یا متزلزل ساختن صلح 
منطقه ای و قوانین باشند ما باید واکنش نشان دهیم و این واکنش موثر 

خواهد بود.
چین  ارتش  جانب  از  واکنش  این  اصلی  هدف  گفت:  ادامه  در  وی 
حفاظت از یکپارچگی و قلمرو کشور ابقای صلح و قوانین در منطقه 
است. سایر کشورها بایستی از ادعای یکپارچگی چین به صورت جدی 
خطر  به  منطقه  در  ثبات  و  صلح  نیفتد  اتفاق  این  اگر  و  کنند  تبعیت 

می افتد.
اظهارنظرهای مقام  مسئول دولت پکن در بحبوحه افزایش تنش ها میان 
چین و کشورهای همسایه برای کنترل بر جزایر و خطوط دریایی در 
بودجه  جدیدترین  است  قرار  چهارشنبه  روز  چین  شد.  مطرح  منطقه 

دفاعی خود را اعالم کند.
هزینه ها برای نیروهای مسلح چین نسبت به سال گذشته میالدی 7 / 
10 درصد افزایش یافته و به مبلغ 270 میلیارد یوآن )114 میلیارد دالر( 

رسیده است.

پوتین: 

استفاده از نیروی نظامی آخرین گزینه است
رییس جمهوری روسیه حوادث اوکراین را کودتا علیه 

قانون اساسی خواند.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، والدیمیر 
در  سه شنبه  روز  روسیه  جمهوری  رییس   پوتین، 
ویکتور  برکناری  از  پس  مطبوعاتی  کنفرانس  اولین 
کرد:  اعالم  اوکراین  جمهوری  ریاست  از  یانوکوویچ 
اوکراین رخ می دهد در حقیقت کودتا علیه  آنچه در 

قانون اساسی است.
اوکراین رخ  در  آنچه  رییس جمهوری روسیه گفت: 
کشور  این  در  اوضاع  تغییر  برای  شورش  می دهد 
واقع  در  و  بود  غیرقانونی  اوکراین  کودتای  است. 
قبضه مسلحانه قدرت بود. باید برای تغییر اوضاع از 

شیوه های قانونی استفاده کرد.
توافقنامه یی  در  یانوکوویچ  ویکتور  افزود:  پوتین 
امضا  بشر  حقوق  بازرس  و  ما  نماینده  با حضور  که 
کرد  واگذار  را  خود  قدرت  و  اختیارات  تمامی  شد، 
اما در پاسخ مخالفان ساختمان های دولتی را تصرف 
کردند و به او فرصتی برای برگزاری انتخابات مجدد 
به هرج و مرج کشاندند؟  را  آنها کشور  ندادند. چرا 
دهند؟  نشان  را  خودشان  قدرت  می خواستند  آیا 
می خواستند شرافت کسی را تضعیف کنند؟ البته مردم 
شوروی  از  پس  فضای  در  اما  هستند  تغییر  خواهان 
قابل  تغییراتی  چنین  برای  اساسی  قانون  اساس  فقط 
میدان هستند درک  را که در  قبول است. من کسانی 
تغییر  شیوه  این  برای  را  اقدام  آنها  چه  اگر  می کنم؛ 
شدید  تغییرات  افراد  این  نمی کنم.  حمایت  حکومت 
و ناگهانی را می خواستند. افراطگرایان تمایل دارند که 
قدرت خود را نشان دهند اما نتایج معکوسی به دست 
 آورده اند. هیچ چیزی بهتر نشد، فساد به سطح بی سابقه 
با  مغایر  کودتای  یک  اوکراین  شورش  است.  رسیده 

قانون اساسی بود.
حقیقت  در  تظاهرکنندگان  اقدامات  داد:  ادامه  وی 
امنیت شرق و منطقه را تهدید کرد. اوکراین در حال 
روبرو  فساد  بحران  و  اقتصادی  مشکالت  با  حاضر 
است و دولت کنونی اوکراین غیرقانونی است. کسانی 
که خود را قدرت قانونی می خوانند باید در شکل دهی 
آینده کشور مشارکت می کردند. پارلمان نسبتا مشروع 
قانونی  رییس جمهور  موقت  رییس جمهور  البته  است 
نیست و از نقطه نظر قانونی یانوکوویچ که حاکمیت 

حقوقی دارد، همچنان رییس جمهور است.
رییس جمهوری روسیه عنوان داشت: من فکر می کنم 
قانون  دادگاه  انحالل  برای  موقت  دولت  تصمیم  که 
پرونده  بود. چطورمی توان در یک  غیرقانونی  اساسی 
ندارد  وجود  قانونی  مشروعیت  که  وقتی  جنایی  باز 
حکم صادر کرد؟! این با استانداردهای اتحادیه اروپا 
مردم  به  که  است  این  چیز  مهمترین  دارد.  مغایرت 
اوکراین حق تصمیم گیری در مورد سرنوشتشان داده 

شود.
بالتیک  دریای  مانور  درباره  باید  داد:  ادامه  پوتین 
اوکراین  بحران  به  ربطی  هیچ  مساله  این  که  بگویم 
نداشت. اما چه چیز باعث استفاده از نظامیان روسی 
رخ دادها  میزان  من  اصلی  نگرانی  شد؟  اوکراین  در 
گرایان  افراط  و  گرایان  ملی  که  است  اوکراین  در 
همچنان در آن دخیل هستند. آیا این آن چیزی است 
افراط گراها  که  وقتی  می خوانید؟  دموکراسی  شما  که 
ساختمان های دولتی را تصرف کردند کسی آنجا نبود 
بلکه تعدادی مردم عادی بودند. آنها هم با تیراندازی ها 
کشته شدند. تعدادی زنده زنده در آتش سوختند، این 

بسیار وحشتناک است.
غیرقانونی  اوکراین  کنونی  مقامات  بیشتر  افزود:  وی 
هستند و باید خود اوکراینی ها سرنوشت شان را تعیین 

کنند.
قدرت  از  روسیه  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  پوتین 
یانوکوویچ  و  نمی کند  استفاده  اوکراین  علیه  نظامی 
اما  است.  اوکراین  قانونی  جمهوری  رییس  همچنان 
امکان استفاده از قدرت علیه اوکراین همچنان مطرح 
اوکراین  در  که  غیرقانونی  تغییرات  به  نباید  است. 
که  می کنم  اعالم  و  کرد  تشویق  می گیرد  صورت 
یانوکوویچ هیچ دستورغیرقانونی را صادر نکرده است.
رییس جمهوری روسیه تصریح کرد: زمانی که مردم 
اوکراین از ما درخواست کمک کردند به خودمان این 
و  معتقدیم  ما  برویم.  آنها  به کمک  که  دادیم  را  حق 
نزدیک ترین  تنها  نه  اوکراین  که  بود  خواهیم  معتقد 
همسایه ما بلکه کشور برادر ماست. من به این نتیجه 
مرزهای  از  روسیه  و  اوکراین  ارتش  که  رسیده ام 

متفاوتی حفاظت نمی کنند، هر دوی آنها در یک جهت 
هستند. ما معتقدیم که نباید در شرق اوکراین مداخله 
داشته  منطقه  این  در  دخالتی  نمی خواهیم  ما  کنیم. 
باشیم اما اعتقاد ما بر این است که شهروندان اوکراین 
حق دارند خودشان آینده کشورشان را انتخاب کنند. 
ما  اما  ماست  گزینه  آخرین  نظامی  نیروی  از  استفاده 

حق انجام این اقدام را برای خود محفوظ می داریم.
جزیره  شبه  در  مقیم  روسی  شهروندان  افزود:  پوتین 
ناقض حقوق  اقدامات  ایام گذشته هدف  کریمه طی 
زیادی قرار گرفتند و باید همگان در اوکراین از حقوق 
برابر برخوردار باشند. ما تصمیم گرفته ایم که از منافع 
خود در شبه جزیره کریمه محافظت کنیم اما حتی یک 

گلوله نیز در این راه شلیک نشده است.
بازارهای  درباره  کلمه یی  چند  اکنون  داد:  ادامه  وی 
بازار  بر  تاثیراتی  همواره  سیاست  می گویم،  اقتصادی 
داشته است اما این تاثیرات همواره موقتی بوده اند و 
این بازارها قبل از حوادث اوکراین نیز شاهد ناآرامی ها 
و بی ثباتی بودند. در مورد نشست جی هشت سوچی 
باید بگویم که من با رهبران جهان مکالمات محرمانه 
داشته ام اما باید چیزهایی را علنا مطرح کنم. برای مثال 
در  آنچه  می کنید  فکر  آیا  می پرسم  شرکایمان  از  من 
اساس  پایه و  داده اند  انجام  افغانستان و سوریه  لیبی، 
قانونی داشت؟ شرکای ما در آمریکا همواره می گویند 
که اهداف ژئوپلیتیک دارند و منافع ملی مطرح است 
بالفاصله  نکنند  موافقت  آنها  موضع  با  کسی  اگر  و 
با مایی یا علیه ما! اما موضع ما متفاوت  می گویند یا 
این یک  می کنیم.  کار  قانون  براساس  کامال  ما  است، 
دیکته  برای  هدفی  و  است  دوستانه  انسان  ماموریت 
اما اگر بدانیم حقوق انسان ها  کردن چیزی را نداریم 
نقض می شود نمی توانیم ساکت بنشینیم. اگر شرکای 
انتخاب  نیایند  سوچی  در  گروه هشت  نشست  به  ما 
خودشان است، ما همواره از آنها در سوچی استقبال 

می کنیم.
تحریم ها،  مورد  در  جمله  چند  افزود:  ادامه  در  وی 
می زنند  حرف  تحریم ها  برخی  از  که  هستند  کسانی 
و برخی درباره پیامدهای آن فکر می کنند به خصوص 
در دنیای مدرن که همه چیز و همه کس به یکدیگر 
علیه  تهدیدها  تمامی  می کنم  تاکید  من  دارند.  ارتباط 
روسیه نتایج منفی خواهد داشت و خسارات و تبعات 
آن دوجانبه خواهد بود. روسیه در برابر اهانت به افراد 
روسیه  اگر  حتی  و  نشست  نخواهد  ساکت  گناه  بی 
کند  اجرایی  را  نظامی  گزینه  باشد  داشته  تصمیم 

اقدامش قانونی است.
کودتای  از  مقابل  طرف  که  کرد  تاکید  همچنین  وی 

غیرقانونی در اوکراین حمایت می کند.
پوتین اطمینان داد: حضور نیروهای نظامی روسیه در 
سربازان  نه  است  خود  از  دفاع  نیروهای  تنها  کریمه 
ارتش روسیه. روسیه در نیروهای دفاع شخصی کریمه 
پارلمان  اوکراین  قانونی در  نهاد  تنها  ندارد.  مشارکت 
است. ما به دنبال الحاق احتمالی کریمه نیستیم، تصمیم 

گیری برعهده مردم محلی است.
پوتین در پاسخ به سوالی درباره آغاز جنگ احتمالی 
مردم  کشتار  به  دستور  می تواند  کسی  چه  گفت: 
خودش بدهد؟! اگر ما چنین تصمیمی را بگیریم تنها 

برای حفاظت از مردم اوکراین وارد عمل شده ایم. و 
تنها براساس قوانین بین المللی وار عمل خواهیم شد. 
من ترجیح می دهم که در مسائل داخلی هیچ کشوری 
همکاری  ابزارهای  کردن  نابود  باشم،  نداشته  مداخله 
کاری  آنها  مجدد  ساختن  اما  است  آسان  بین المللی 
مردم  با  جنگ  دنبال  به  روسیه  است.  مشکل  بسیار 

اوکراین نیست.
یانوکوویچ  درباره  هم چنین  روسیه  جمهوری  رییس 
تاکید کرد که ورود وی به روسیه تنها به دالیل انسانی 

پذیرفته شده است.
پوتین افزود: شرکای غربی ما در اوکراین بدون درک 
سیاستمداران  شدند،  عمل  وارد  اقدامشان  پیامدهای 
اوکراینی به کاری عبث روی آوردند، ما باید به مردم 
اقدام شبیه  آموزش دهیم.  را  اساسی  قانون  به  احترام 
افراط گرایان پیامدهای منفی دارد. هیچ آینده سیاسی 
از  سفیرمان  فراخوانی  ندارد.  وجود  یانوکوویچ  برای 
لزوم  ما در صورت  اما  است  نهایی  اقدامی  واشنگتن 
این کار را انجام خواهیم داد. ما تنها می توانیم روابطی 
شرایط  عادی شدن  از  بعد  اوکراین  دولت  با  نزدیک 

و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم.
قدرت  ایجاد  ادعای  که  کسانی  از  من  داد:  ادامه  وی 
را  کشور  چرا  می پرسم  دارند  را  اوکراین  در  موقت 
مشورت  اوکراین  مردم  با  هرگز  آنها  کردید؟  تقسیم 
نکردند. مردم باید احساس کنند که صدایشان شنیده 
به  این تصمیم  نیست!  ما مربوط  به  این  البته  می شود 
جدید  منتخب  پارلمان  و  اوکراین  مردم  خود  عهده 
است. تمامی مردم باید مورد مشورت قرار گیرند، باید 
رفراندوم برگزار شود. تماس با رهبری کنونی اوکراین 
به دلیل عدم حضور یک رییس جمهوری منتخب در 
این کشور امکان پذیر نیست. هیچ شریک سطح باالیی 
برای تماس وجود ندارد. رییس جمهوری در اوکراین 
نیست و هیچ انتخابات سراسری و قانونی انجام نشده 
است. سازمان امنیت و همکاری اروپا می تواند افرادی 
را به اوکراین اعزام کند اما این مساله نیازمند گفت وگو 

با دیگر شرکاست.
رییس جمهوری روسیه اظهار کرد: ما حاضریم اوراق 
قرضه بیشتری برای اوکراین بخریم اما شرکای غربی 
ما از ما خواستند این کار را انجام ندهیم و سعی کنیم با 
صندوق بین المللی پول و هماهنگی کی یف با یکدیگر 
و  است  متعادل  اکنون  باشیم. شرایط  داشته  همکاری 
اوکراین نشان دهیم که  به مردم شرق و جنوب  باید 
آنها در امنیت هستند و بخشی از روند سیاسی به شمار 
می آیند. اگر در اوکراین انقالبی رخ داده، باید دولت 
هیچ  ما  و  گیرد  شکل  کشور  این  خاک  در  جدیدی 

توافقنامه ای با این دولت جدید امضا نکرده ایم.
پوتین همچنین گفت: اگر خانم تیموشنکو می خواهد 
وضعیت  اگرچه  نداریم  مخالفتی  ما  بیاید  مسکو  به 

رسمی سیاسی وی همچنان نامشخص است.
وی در پایان تاکید کرد: »به اصطالح انقالب« اوکراین 
از پیش طراحی شده بود برخی واحدهای نظامی البته 
با دستورکارهای غربی کار خود را خوب انجام دادند 
اگر قدرتی قوی و پایدار در اوکراین بود هیچ اتفاقی 

رخ نمی داد.

هند کشور خطرناک از نظر بمب گذاری

چین:
 ارتش به اقدامات تحریک آمیز 

واکنش نشان می دهد

السیسی:
 نمی توانم خواسته های مردم برای 

نامزد شدنم را نادیده بگیرم

عبدالفتاح السیسی اظهار کرد که نمی تواند به خواسته اکثریت مردم 
انتخابات ریاست جمهوری بی توجه  نامزد شدن وی در  مصر برای 

باشد.
به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع 
مصر و معاون نخست وزیر این کشور عنوان داشت: در شرایطی که 
اکثریت مردم از من می خواهند که در انتخابات  آتی نامزد شوم، من 

نمی توانم به خواسته  آنها پشت کنم.
وی با بیان اینکه ظرف روزهای آتی تدابیر رسمی برای نامزد شدن 
وی در انتخابات صورت خواهد گرفت، عنوان داشت: کشور ما در 
شرایط دشواری به سر می برد که ایجاب می کند مردم، ارتش و پلیس 
یکپارچه باشند؛ چرا که هر شخصی به تنهایی نمی تواند کشور را در 

چنین شرایطی به سمت جلو سوق دهد.
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بخش نخســت

ازدواج با همکار و هشـدارها

در حال حاضر، بیشتر ساعت های عمِر افراد در محیط کار سپری می شود و 
بسیار طبیعی است که ساعت های طوالنی در ارتباط بودن با هم، باعث ایجاد 

عالقه و عشِق شدید  شود.
معموالً محل کار، محیطی است که بیشتر افراد بهترین رفتارها را از خود 
باید دقت  به همین دلیل  نشان می دهند و ظاهری آراسته و مرتب دارند! 
بیشتری در این زمینه داشت؛ چون ممکن است رفتار همکارتان در بیرون از 

محیط کار، کاماًل برعکِس آن چه در محل کار است، باشد. 
آدم ها در محیط کار، الیه های ظاهرِی شخصیت شان را نشان می دهند، نه 
آقا یا خانمی که با او در ارتباط  تمام الیه ها را. بنابراین باید دید، همکارِ 
در  می شناسید،  خوب  خصوصیاِت  با  همکاری  به عنوان  را  او  و  هستید 

زنده گی مشترک هم چنین خواهد بود یا خیر.
 

1ـ همۀ جوانب را بسنجید
معموالً مراوداِت مستمر در یک محیط، نوعی وابسته گی ایجاد می کند، پس 
بهتر است از احساسی که به همکارتان دارید، مطمین شوید؛ آیا واقعًا این 
حس، به معنای عشق واقعی است یا این که به بودِن او در کنارتان عادت 
کرده و به او وابسته  شده اید و فکر می کنید عاشقش هستید؟ عالوه بر این، 
در برخی اداره ها و شرکت ها، ازدواج همکاران ممنوع است و این قانون 
اروپایی دیده می شود؛ زیرا مدیران  بیشتر در محیط های کارِی کشورهای 
معتقدند با این کار، کارایی فرد کاهش می یابد. پس همۀ شرایط و جوانب 

را خوب بسنجید.
2ـ واقع بین باشید

ازدواج با همکار را نه می توان توصیه کرد، نه رد. در این نوع ازدواج هم 
باید تمامِ جوانب بررسی شود و صرفًا به شناختی که از همکارتان در محیط 
کار دست پیدا کرده اید، بسنده نکنید؛ چرا که ممکن است در محیط کار 
رفتاری مغایر با آن چه در خانه دارد، داشته باشد. پس واقع بینانه با این مسأله 
اشتباه،  با برداشتن قدمی  باشید؛ زیرا  برخورد کنید و مراقب رفتارتان هم 
همکاران خیلی زود به این عالقه پی می برند و ممکن است این مسأله در 
محیط دهان به دهان بچرخد و اگر در نهایت برای ازدواج به توافق نرسید، 

جو ایجاد شده برای تان مشکل ساز می شود.
 3ـ معایب را هم ببینید

معموالً وقتی اطرافیان متوجه می شوند دو همکار قصد دارند با هم ازدواج 
 کنند، مدام از فواید این نوع وصلت می گویند: »این  گونه مدت زمان بیشتری 
کنار هم هستید، حتا مسیر رفت وبرگشت«، »راحت می توانید برنامه های تان 
را با هم هماهنگ کنید« یا »باالخره تو محیط کار کسی هست که مراقبت 
باشد« و... شاید این مسایل از نظر دیگران جزِو مزیت های ازدواج با همکار 
باشد و زوج همکار، شرایط روانی و فکری یک دیگر را بهتر درک کنند؛ 
اما این ها فقط ظاهر قضیه است. ازدواج با همکار هم مانند سایر ازدواج ها 

بی عیب نیست.
 4ـ به درآمدهای تان فکر کنید

درآمد  به  مربوط  مسایل  کرد،  انکار  را  آن  نمی توان  که  دیگری  واقعیت 
است که برای خیلی از زوج ها مشکل آفرین است. گاهی زن و شوهرهایی 
هم که محل کارشان یکی نیست، دربارۀ میزان درآمد و نحوۀ خرج کردِن 
را  پولش  این که چرا  را در مورد  مقابل  از یکدیگر می پرسند و طرف  آن 
خرج زنده گی نمی کند، بازخواست می کنند. حاال اگر همسرتان همکار شما 
اوضاع سخت تر  باشید،  باخبر  یک دیگر  معاِش  از چندوچون  و  باشد  هم 
می شود. معموالً بیشتر مردان اصرار دارند که خانم های شاغل درآمدشان را 
صرف زنده گی کنند، درحالی که هر فردی حق دارد در کنار تأمین مایحتاج 

زنده گی، بخشی از درآمدش را پس انداز کند.

سیاسی  نخبه گان  سال،  یازده  این  طی 
ملی  وحدت  شکل گیری  زمینه های  ما، 
به  افغانستان  در  را  ملت  شکل گیری  یا 
را  اقداماتی  عماًل  یا  و  نیاورده اند  وجود 
که نخبه گان سیاسی در رأس قدرت انجام 
ملت  شکل گیری  باعث  تنها  نه  داده اند، 
نشده، بلکه تضادهای قومی را هم تشدید 
نگرانی های  باعث  امر  این  است.  کرده 
خروج  از  پس  که  می شود  فزاینده یی 
احتمال  افغانستان،  از  بین المللی  نیروهای 
وجود  افغانستان  در  فروپاشی  و  واگرایی 

دارد.
فرایند  به  نسبت  دولت سازی  فرایند 
و  ملت سازی، می شود گفت که صوری تر 
عملی تر است. ما می توانیم با شکل دهی به 
نهادهای سیاسی، قانون اساسی و... دولت 
است  “ملت”  مهم  اما  بیاوریم؛  به وجود  را 
داشته  دنبال  به  را  قوام دولت  که می تواند 

باشد.
ما می دانیم که دولت، مجری  به هر حال، 
هم  دولت  این  تداوم  و  است  ملت  ارادۀ 
یعنی  است.  ممکن  ملت  اجماِع  نتیجۀ  در 

اگر مردم ارادۀ خودشان را در قالب دولت 
نبینند، هر آن امکان فروپاشی دولت وجود 
دارد. آیا ملت را هم می توانیم مانند دولت 
نظامی  و  سیاسی  و  مالی  حمایت های  با 
خیر!  بیاوریم؟...  وجود  به  جهانی  جامعۀ 
نخبه گان  به  مربوط  که  پروسه یی ست  این 
یک  ملت سازی  می شود.  کشور  سیاسی 
مربوط  موضوع  این  نیست؛  بیرونی  پروژۀ 
مردمی  توده های  و  اقوام  همۀ  به  می شود 
کشور که با هم احساس هم بسته گی داشته 
زمانی  هم بسته گی  احساس  این  باشند. 
به وجود می آید که نخبه گان سیاسی کشور 
ضرورت شکل  دهی به ملت را درک کنند و 
منافع خودشان را در این فرایند ملت سازی 
و  قومی  گروه های  واگرایی  در  نه  ببینند، 

سمتی و مذهبی.
سیاسی  نخبه گان  که  می رسد  نظر  به 
نرسیده اند  درک  این  به  هنوز  افغانستان، 
درک  را  ملت سازی  فرایند  ضرورت  و 
نکرده اند. موضوع این است که ما با چیزی 

در  هستیم.  مواجه  سیاسی  منفعت  نام  به 
سیاسی  نخبه گان  سیاسی،  منفعت  قالب 
اما  دارند؛  را  ملت سازی  از  درکی  کشور 
ساختارِ  قالب  در  که  کنند  احساس  وقتی 
قدرت نمی توانند به آن منافع سیاسی دست 
گره  را  خودشان  می کنند  سعی  کنند،  پیدا 
مذهبی  منافع  به  و  قومی  منافع  به  بزنند 
نژادی،  و  قومی  گروه های  با جداسازی  و 
می خواهند قدرت شان را از درون مردم که 

پایگاه سنت گرایانه دارند، حفظ بکنند.
کماکان  که  دارم  تأکید  من  منظر،  این  از 
که  باشد  گونه یی  به  قدرت  ساختار  باید 
مشارکت نخبه گان سیاسی، گروه های قومی 
و سیاسی و نژادی را حفظ بکند. تا وقتی 
نتوانیم ساختار دولت را به گونه یی  که ما 
شکل بدهیم که این توافق نخبه گان حفظ 
شود، ملت سازی در افغانستان کار مشکلی 

است.
بنابراین تا دولت در افغانستان ثبات نداشته 
آمد؛  نخواهد  وجود  به  هم  ملت  باشند، 
چون همان طور که گفتم، ملت سازی اساسًا 
ممکن  راه  تنها  نیست.  بیرونی  پروژۀ  یک 

یک  شکل گیری  سیاسی،  نخبه گان  توافق 
دولت است، تا دولت بتواند مبتنی بر یک 

برنامۀ مشخص ملت را بازنمایی بکند.
اما بازنمایی ملت چه راهکارهایی دارد؟ 

در گذشتۀ تاریخی، تجاربی را که کشورهای 
مختلف داشتند؛ مثاًل در ترکیۀ آتاتورک، در 
ایران رضاشاه، در عراق نوری سعید، این ها 
سعی کردند که استراتژی ملت سازی را بر 
قومی،  گروه های  اقوام،  سرکوب  اساس 
گروه های مذهبی و ارایۀ یک الگوی قومی 
آتاتورک سعی  مثاًل  کنند.  تعریف  ملت  از 
قوم ترک  قالب  را در  ترکیه  کرد که ملت 
گروه  پروسه  این  در  اما  کند؛  بازنمایی 
بیرون  ترک  ملت  هویت  دایرۀ  از  کردها 
و   80 دهۀ  در  که  دیدیم  بعدها  و  ماندند 
90 میالدی، پ.ک.ک. در قالب گروه های 
رادیکال در مقابل دولت ترکیه قرار گرفتند. 
تمام  که  می خواست  رضاشاه  ایران هم  در 
گروه های قومی و مذهبی را تحت عنوان 
تاریخی  یا هویت  بیاورد،  گرد  ایرانی  قوم 

ایرانیت. اما دیدیم که عرب ها و ترکمن ها و 
کردها از این هویت ایرانی دور ماندند. حتا 
می بینیم که در دورۀ جدید، وقتی جمهوری 
اسالمی ایران می خواهد ملت را بر اساس 
این جا هم  بازنمایی کند،  ایدیولوژی شیعه 
گروه های مذهبی سنی از دایرۀ ملت شدن 

بیرون می مانند.
ترکیه  ایران،  در  که  راهکارهایی  بنابراین، 
به  بیستم  قرن  دهه های  در  عراق  در  یا 
برای  را  خودشان  ناکارآمدی  آمد،  وجود 
افغانستان  در  حتا  دادند.  نشان  ملت سازی 
عبدالرحمان  امیر  دورۀ  در  که  دیدید  شما 
خان، دورۀ داوود خان یا دورۀ امان اهلل خان 
سعی می کردند مبتنی بر استراتژی سرکوب 
گروه های قومی، دولت را بر اساس هویت 
این  که  دیدیم  اما  بدهند؛  شکل  پشتونی 
و  خورد  شکست  و  ماند  ناکام  هم  تجربه 
قومی  گروه های  این  جهاد،  دورۀ  در  بعد 

بودند که خودشان را تبارز دادند.
در دولت مجاهدین نیز همان مسالۀ قومی، 
دیگر  گروه های  از  بسیاری  که  شد  باعث 
بیرون از دولت بمانند و اختالفات درونی 
سازوکارِ  یک  به  نتوانند  و  آید  به وجود 
نتیجه بخش دست پیدا کنند. در دورۀ جدید 
پیدا  ثبات  هم اگر دولت در طول ده سال 
در اجالس  که  است  این خاطر  به  می کند 
و  قومی  گروه  هر  که  می شود  تعیین  بن، 
باید  خودشان  نفوس  با  متناسب  مذهبی 
در ساختار قدرت سهیم باشند. این تقسیم 
گرفت.  صورت  بن  از  پس  قدرت  قومی 
ولی وقتی شخصی که در رأس قدرت در 
آن  به  نسبت  ما  که  متمرکز  ریاستی  نظام 
نمی تواند  می گیرد، چون  قرار  داریم  انتقاد 
می شود  باعث  باشد،  ملی  وحدت  نمایندۀ 
از  قومی  گروه های  از  برخی  به تدریج  که 
آن ها  رفتن  کنار  بروند.  کنار  قدرت  دایرۀ 
باعث می شود که واگرایی سیاسی در کشور 
به وجود بیاید و ملت سازی با خطر مواجه 
با  دوباره  افغانستان  وصف،  این  با  شود. 
گذشته  سال های  بحران های  و  چالش ها 
مواجه خواهد شد که متأسفانه دقیقًا داریم 
به همان سمت حرکت می کنیم. راهکار هم 
این است که دولت باید برآمده از خواست 
عمومِی گروه های قومی، سیاسی و مذهبی 
ارادۀ ساختن  دولت  این  این که  دوم  باشد. 
ملت را داشته باشد. ارادۀ ساختن ملت را 
این گونه باید داشته باشد؛ باید با شکل دهی 
به ارزش های مشترک فرهنگی و ارزش های 
کشورها  از  برخی  در  تاریخی.  مشترک 
به  را  خودشان  تاریخی  هویت های  حتا 
گونه یی بازنمایی می کنند که مجموعه یی از 
آن  داخل  در  را  قومی خودشان  گروه های 
احساس  این همگرایی  با  بتوانند  تا  ببینند، 

ملت بودن کنند.
در طول یازده سال گذشته، در افغانستان در 
اکنون  و  داشتیم  فرصت  ما  معارف،  حوزۀ 
هم فرصت داریم به کودکان از همان ابتدای 
متشکل  ملتی  افغانستان  که  بیاموزیم  رشد 
نژادی  قومی،  گروه های  از  مجموعه یی  از 
برابر  این ها هم در  و مذهبی است و همۀ 
برابر هستند. می توانیم دانشگاه ها را  قانون 
در حوزه های علمی و پژوهشی به گونه یی 
بین  این که  به  کنند  کمک  تا  بدهیم  شکل 
همزیستی  مذهبی،  و  قومی  گروه های 
به وجود بیاوریم. در سطح دیگر، دولت باید 
تالش کند که عناصر مشترکی را که باعِث 
گروه های  بین  مسالمت آمیز  همزیستی 
و  کرده  شناسایی  می شود،  نژادی  و  قومی 

به کار ببندد.

مولفه های نویِن ملت سازی در افغانستان
متن سخنرانِی دکتر سردارمحمد رحیمی در سمینار علمی ـ تحقیقی اجندای ملی

بخش سوم و پایانی



ویلسون تایلر 

برگردان: محمدطاهر ریاضی ارسی
 

دوم  عقربۀ  می کرد...  بازی  دیواری  ساعت های  با  »یک نفر 
ساعت من، یک دور می زد و یک سال می گذشت، بعد یک 

دورِ دیگر می زد و یک سال دیگر می گذشت.« 
سالخ خانۀ  ونه گات،  بهت آور  شاهکار  فصِل  نخستین  در 
این پس: سالخ خانه( راوی اول شخص  شماره پنج]1[، )از 
رمانی ست  سالخ خانه،  می آورد.  زبان  بر  جمالتی  چنین 
ناپایداری  به  که  تاریخی  و  زمان مند  اضطرابی  از  سرشار 
وجودی، گناه و پارانویایی اشاره می کند که کورت ونه گات 
می دهد.  آزار  را  جنگ  از  پس  امریکای  خودآگاهی  نیز  و 
وحشت سالخ خانه، وحشِت بالتکلیفِی بشر است در میان 
بحران  واقعیت.  و  تقدیر  زمان،  تاریخ،  بی تناسِب  امواج 
از  پس  امریکای  افسارگسیختۀ  ذهنیِت  بحران  سالخ خانه، 

جنگ است.
گفتۀ  به  که  ـ  درسدن  از  قصه اش  در  ونه گات  کالمِ  لُّب 
و  است«  شلوغ وپلوغ  و  قره قاطی  و  کوتاه  »خیلی  خودش 
کتاب موفقی از کار درنیامده ـ بی اعتنایی جسورانه یی است 
به حوادِث تاریخ و تقدیر و دفاِع قاطعانه یی است از انسان. 
سالخ خانه، گواهی است بر دشواری درِک معنای رمانی که 
در عدم قطعیتی بنیادی و ادراک ناپذیر غوطه ور است و بیشتر 
به عنوان نقدی بر قرن فاجعه آمیز بیستم مد نظر قرار می گیرد. 
دوگانه گی حاکم بر سالخ خانه )به گفتۀ ونه گات »این کتاب 
آشغال«( تأکیدی است بر کشمکش ونه گات با خاطرات و 
می کند.  مقایسه  لوط  زن  با  را  خود  وی  خویشتن.  هویت 
»انسان نمی تواند دربارۀ قتل عام حرف های زیرکانه و قشنگ 
بزند« )دوگانه گی ونه گات حتا به خود کار نویسنده گی نیز 
رمان »ضدجنگ«  نوشتن  اعتقاد وی،  به  ـ  می یابد  گسترش 
فی نفسه محکوم به شکست است؛ درست مثل نوشتن کتاب 
»ضد رودخانه های یخ«(. ونه گات آرزو دارد به ماورای تاریخ 
حرکت کند، ولی مدام به گذشته رانده می شود. گرچه بیلی 
پیل گریم )بیلی زایر( نمی تواند به رستگاری دست یابد، ولی 
ونه گات می کوشد ادبیات را به منزلۀ حکایتی از رستگاری و 
انکار تقدیر بنا کند. به نظر وی، تاریخ پوچ و بیهوده است، 

ولی شاید ادبیات و هنر بتواند معنا و تعالی فراهم سازد.
ونه گات در اعتراض به بی معنایی تاریخ و بیهوده گی جنگ، 
تقدیر را انکار و قاطعانه از بشر دفاع می کند. گرچه تندآب 
می کوشد  ونه گات  ولی  می برد،  خود  همراه  را  بشر  زمان 
یک انسان گرایی ابدی به منزلۀ مانعی در برابر بی معنایی به 
وجود آورد. در فصل نخست، راوی ونه گات کتابی دربارۀ 
سلین می خواند؛ نویسنده یی که کتاب هولناکش به نام سفر 
ونه گات  است.  داشته  تأثیر  سالخ خانه  بر  شب  انتهای  به 
به صحنه یی  و  بود.«  زمان  وسواس  دچار  »سلین  می گوید: 
اشاره می کند که در آن »سلین می خواهد جلو آشوب جمعی 
نشاندن  فرو  بر  مبنی  سلین  خواست  بگیرد.«  خیابان  در  را 
آرزو و  بشر،  نتیجه آن تجدید حیات  تاریخ و در  وحشت 
تالشی  سالخ خانه  می رود.  به شمار  نیز  ونه گات  خواست 
و  ادبیات  طریق  از  نجات  و  رستگاری  یافتن  برای  است 

جست وجوی تعالی در میان آشوب.
ساختار  است.  ونه گات  نگرانی های  نمایندۀ  سالخ خانه، 
در  ونه گات  انزجار  و  ناتوانی  نمایان گر  رمان،  »قره قاطی« 
اما عالقۀ  ترسیم قابل فهم بی معنایی رویداد درسدن است. 
وی به تألیف این روایت ادبی، نشان دهندۀ تمایل شدیدش 
در  می خورد.  را  حسرتش  همواره  که  است  استعالیی  به 
سالخ خانه، ونه گات از طریق ساختارشکنی رمان می کوشد 
مهم تر  بگذارد.  نمایش  به  را  تکه پاره  و  پرآشوب  جهانی 
بیان گر بازسازی خویشتن است.  این که ساخت شکنی رمان 
بند  از  رهایی  در  را  انسان  می تواند  ادبیات  وی،  اعتقاد  به 

تاریخ و بازآفرینی هستی و زمان یاری رساند.
بیلی پیل گریم در بعد زمان چندپاره شده است:

»گوش کنید: بیلی پیل گریم، در بعد زمان چندپاره شده است«. 
ونه گات با این جمله اعالم می کند که قهرمان رمانش در زمان 
سرگردان است. چندپاره شدن در زمان، تدبیر ونه گات است 
ذهنیِت  بحران  و  فاجعۀ درسدن  از  ناشی  بیان ضایعۀ  برای 
پسامدرن. وی قصد دارد »شاهکاری« به صورت یک روایت 
عاری  روایتش  می کوشد  حال،  عین  در  و  کند  خطی خلق 
باورنکردنی  و  نامعقول  قطعًا  روایتی  باشد. چنین  فاجعه  از 
به  مدام  ونه گات  مثل خود  پیل گریم  بود. خاطرات  خواهد 
گذشته، به فهم ناپذیری فاجعۀ درسدن بازمی گردد. پیل گریم 
»مسافر بی ارادۀ زمان« است و دایمًا نقش های مختلف یک 
زنده گی تکه پاره را ایفا می کند. وی بدون نظم و ترتیب بین 
درسدن، زنده گی اش در دوران پررونق پس از جنگ )همراه 
با تصویر طعنه آمیز ونه گات از رویای امریکایی( و زنده گی 

پنهانی اش در باغ وحش ترالفامادورها رفت وآمد می کند.
تألیف می کند  پیل گریم را  از  این روایت سه جانبه  ونه گات 
معاصر  امریکای  خودآگاهی  »شیزوفرنی«  که  را  آن چه  تا 
توصیف  ونه گات  روایت  دهد.  قرار  تأکید  مورد  می داند، 

به  است  منوط  رضایت خاطر  که  جایی  از  است  دردناکی 
نمی تواند  پیل گریم  ولی  گذشته.  حوادث  فراموش کردِن 
صلح  بین  خاطرات  اقتضای  به  که  زمانی  و  کند  فراموش 
با صلِح پس  و جنگ به حرکت درمی آید، توافق بی ثباتش 
از جنگ از بین می رود. مصیبت جنِگ بی رحمانه پیل گریم 
جهان  درِک  توانایی  و  می کشد  بیرون  تاریخی  زمان  از  را 
تزلزِل  از  است  عبارت  نتیجه  می سازد.  زایل  را  خودش  یا 
همه جانبۀ خویشتن. جنگ، خودآگاهی پیل گریم را گسسته 
از جنگ  امریکای پس  برای  استعاره یی  بنابراین وی  است. 
است که می کوشد خود را با حوادث زماِن حال و گذشته اش 
سازگار کند. هاملت به منظور بیان اضطراب وجودِی ذهنیت 
مدرن می گوید: »زمانۀ ناسازگاری است«. پیل گریِم ونه گات 
نیز پریشان و سرگردان است. طبق نظر هایدگر، زمان مندی 
بی شک هستی شناسی را تثبیت می کند ـ بنابراین سرگردانی 
در زمان، پیل گریم را به بحران هستی شناسانه سوق می دهد.

زمان«،  در  »چندپاره گی  باب  در  ونه گات  پدیدارشناسی 
کاوشی وهم آمیز دربارۀ رنج خاطرات است. پیل گریم کمابیش 
گذشته اش را فراموش کرده و زنده گی مجللی بنا کرده بود. 
خود آگاهی امریکایی بی شرمانه آینده گرا )فوتوریست( است؛ 
و  کند  فراموش  را  تاریخی  حافظۀ  رنج  می کوشد  که  چرا 
شهری روی تپه بنا نهد]2[. ونه گات هم چون همینگوی، بر 
اصرار  وهم برانگیِز جنگ  ولع  و  فراموشی  این  محال  بودِن 
آدامز]4[  نیک  یا  بارنز]3[  جیک  مثل  نیز  پیل گریم  دارد. 
گسست های  است،  غیررسمی  و  پنهان  زخم های  متحمل 
هستی شناسانه یی که خودآگاهی اش را تباه می سازد. گذشتۀ 
به سویش  کابوس  به صورت  دوباره  پیل گریم  فراموش شدۀ 
از زمان حال را در هم می کوبد  هجوم می آورد و ادراکش 
در  ادراک  و  هستی  از  هولناک  بافتی  در  حال  و  گذشته  ـ 
تاریخ  بار  پیل گریم، زیر  از جنگ  بعد  هم می آمیزد. هویت 
تکه پاره می شود. ونه گات در سراسر رمان از تدبیر بیگانه گی 
برشتی، یعنی آشنازدایی خواننده در خصوص تاریخ دروغیِن 
جنگ جهانی دوم و سعادت امریکای پس از جنگ استفاده 
می کند. این تدبیر ـ به گفتۀ برشت »بیگانه سازی« ـ خواننده 
را به ارزیابی مجدد جهان و خویشتن وامی دارد. برای مثال، 
اُهار  مری  به  چنان که  شماره پنج  سالخ خانۀ  فرعی  عنوان 
وعده می دهد، جنگ صلیبی کودکان است که به بیهوده گی 
جنگ و وحشت از تاریخ اشاره می کند. وی حاضر نیست 
داستانی عاشقانه یا حماسی به دور از تاریخ بنویسد. تصور 
یعنی  داستان  پود  و  تار  امریکایی،  رویای  دل خوش کنک 
به خوبی  نیز  پیل گریم  می تند.  هم  در  را  مکاشفه  و  کابوس 

می داند که این دو جدایی ناپذیرند. 
کاماًل  آرزو  این  است.  تاریخ  از  گریز  آرزوی  در  ونه گات 
سالخ خانه،  روایت  ساختار  ولی  دارد،  غلبه  وی  تخیل  بر 
امکان چنین استعالیی را فراهم نمی سازد. تمایل وهم انگیز 
این است که  بیان گر  ونه گات به یک بهشت ترالفامادوری، 
بازیابی دوبارۀ بهشت، دروغ محض است. پیل گریم در وهم 
و خیال خود، با ستارۀ سابق سینما، مونتانا وایلدهاک در باغ 
از جنگ دست  به خوش بختی پس  ترالفامادوری ها  وحش 
چیزی  خیالی  بهشت  این  ونه گات،  نظر  در  ولی  می یابد. 
دلیل،  همین  به  و  نیست  واقعیت گریزی  و  ساده لوحی  جز 
پیل گریم نمی تواند سعادتش را تداوم ببخشد. پیل گریم حتا 
بعد از بازیابی دوبارۀ بهشت، هنوز در زمان سرگردان است 
و به جنگ باز می گردد. در هر حال، تاریخ را نمی توان نادیده 

گرفت.
»روی کرۀ زمین، ما خیال می کنیم لحظاِت زمان مثل دانه های 
تسبیح پشِت سر هم می آیند و وقتی لحظه یی گذشت، دیگر 

می آموزند  پیل گریم  به  ترالفامادوری ها  اما  است«،  گذشته 
منظور  به  پیل گریم  نیست.  بیش  وهمی  تفکر  طرز  این  که 
دست وپنجه نرم کردن با ضایعۀ روحی خود، تسلی ناپایدار 
تاریخ  مشاهدۀ  و  زمان  لحظاِت  فراز  بر  شدن  معلق  در  را 
می آورد.  به دست  نامطمین  و  دورافتاده  چشم اندازی  از 
عاری  وی  است.  اراده  و  عزم  فاقد  پیل گریم  زنده گی  البته 
از  او  است.  خود  تجارِب  به  بی اعتنا  و  خیال پردازی  از 
امریکایی ها  از  زنده گی اش سر درنمی آورد و »مثل بسیاری 
به  هدیه فروشی،  مغازه های  از  اشیایی  خرید  با  می کوشید 
زنده گی خود معنی و مفهومی بدهد«. به نظر ترالفامادورها، 
خاطرات مایۀ آرامش در برابر پوچی و بیهوده گی است، چرا 
رنج و  »لحظه های دل پذیر« می توان  بر  تمرکز  از طریق  که 
مصیبت را تسکین داد. ولی پیل گریم نمی تواند ضایعۀ روحی 
خود را پنهان کند یا پشت سر گذارد. هر جنبه از زنده گی 
کنار  استراحت  می راند.  درسدن  به  را  او  جنگش،  از  پس 
زنده می کند و سپس  را  زندانیان  قطار  همسرش، خاطرات 
این خاطرات، روز عروسی دخترش را به یاد می آورد. گرچه 
پیل گریم به واسطۀ نظریات ترالفامادورها از بند جبرباوری 

تاریخی رها شده، ولی هنوز در مرزهای تاریخ اسیر است.
پیل گریم که در بعد زمان چندپاره شده، با عبارت »یک ساِس 
استعاره یی درخور  دام افتاده در کهربا« توصیف می شود؛  به 
بحران وجودی اش. وی کاماًل اسیر لحظات گسستۀ بی شمار 
در پاره های زمان است. به گفتۀ ترالفامادورها، این زمان مندی 
به انسان آزادی عطا می کند تا از طریق آن، نگرانی های ناشی 
از قدرت اراده و تقدیر را فرو نشاند. ولی در مورد پیل گریم، 
اضطراب  زیادی  مقدار  به  هویتش  و  فاعلیت  فروپاشی 
وجودی منجر می شود. »می گوید در ترس دایم به سر می برد، 
زیرا هرگز نمی داند در مرحله بعد، کدام نقش زنده گی اش 
ایفا کند.« هم چنان که پیل گریم در کمال بیهوده گی  باید  را 
در سرتاسر بافت زمان رفت وآمد می کند، بیهوده گی وضعیت 
بشری را به نمایش می گذارد. وی یک سره مقهور حوادث 

تاریخ و فهم ناپذیری تقدیر است.
بودن  نحوۀ  معنای  به  را  داشتن«  »سکونت  فعل  هایدگر 
روند  و  می نامد(  بودن«  »آن جا  »دازاین«ـ  هایدگر  )آن چه 
آشکارکننده یی به کار می برد که از طریق آن، خویشتن خود 
ملغمه  با  پیل گریم  زنده گی  کل  می کند.  به جهان عرضه  را 
ابلهانه یی از واقعیت آمیخته است و هویتش در ساختارهای 
تاریخ و جهان، محو شده است ـ آن چه هایدگر »بودن در 
سقوط« می نامد. در این طرح هایدگری، پیل گریم نمی تواند 
کند؛  عرضه  حقیقی  دازاین  هیچ  اصیلی،  بودن  نحوۀ  هیچ 
چرا که در مقام »یک ساس به دام افتاده در کهربا«، به طرز 
عالج ناپذیری اسیر تاریخ است. ونه گات بارها از آرزویش 
تاریخ، زمان و مکان  بندهای محتوم  از  به رهایی خویشتن 
سخن می گوید؛ آرزویی که طنین اندازِ تمایل هایدگری است 
مبنی بر عرضۀ یک نحوه بودِن اصیل در و مقابِل »بودن در 
ادبیاتش،  در  آرزو  این  اعتالی  ونه گات  برای  البته  سقوط«. 
از یک سو، واقعیت گریزی  نیست. وی  امر چندان ساده یی 
فاشیستی(  )و  آرمان گرایانه  فرجام شناسی  یا  ساده لوحانه 
حسرت بار خاِص هایدگر را رد می کند و از سوی دیگر به 
دلیل همدلی اصالت وجودی اش، نمی گذارد فرد انسانی در 
سالخ خانه  شود.  منحل  تاریخی  زمان  خردکنندۀ  دیالکتیک 

نمایندۀ این تنش است.
پیل گریم  حوادث،  مداوم  و  ابدی  تکرار  رمان،  سراسر  در 
بی پایان  تکرار  ترالفامادورها  می کند ـ  آزرده  و  پریشان  را 
تاریخ را گرامی می دارند. پیل گریم محکوم است به نشخوار 
شادان  حکمت  در  نیچه  آن چه  روحی اش،  ضایعۀ  بی وقفۀ 

هستی  بار  در  که  کوندرا  میالن  می نامد.  بار«  »سنگین ترین 
از  ثانیه  هر  »اگر  می گوید  می رود،  کلنجار  ابدی  تکرار  با 
زنده گی مان بارها و بارها تکرار می شد، آن وقت ما به ابدیت 
صلیب.  به  مسیح  عیسی  مثل  درست  می شدیم،  میخکوب 
است ـ  موافق  کوندرا  با  ونه گات  هول ناکی!«  تصور  چه 
آموخته  ترالفامادور  در  پیل گریم  بیلی  که  چیزهایی  »اگر 
است راست باشند، که ما، اگر هم گاهی خیلی مرده باشیم، 
همیشه زنده می مانیم من چندان هم خوشحال نمی شوم.« در 
ابدیت«  به  »میخکوب  را  پیل گریم  ونه گات،  نیز  سالخ خانه 

نشان می دهد.
 پیل گریم بارها دربارۀ سبکی و سنگینی )دوگانه گی وام گرفته 
از  قسمتی  در  می کند.  نظریه پردازی  وجودش  کوندرا(  از 
درخت ها  روی  شده،  تبدیل  بخار  »به  می کند  خیال  رمان، 
تصور  سیال  مایعی  را  خود  بارها  وی  شد.«  خواهد  شناور 
می کند؛ برخالف »جسد مرده یی که دیگر مایع سیال نبود. به 
سنگ بدل شده بود« )در اقتباسی دردناک از داستان مارک 
را  تحقیرشده«  امریکایی های  از  »رودی  ونه گات  تواین، 
توصیف می کند که مثل رود می سی سی پی از میان دره یی در 
آلمان جاری بود(. پیل گریم آرزو دارد بر فراز زنجیرۀ تاریخ 
شناور شود تا از بار حوادث و تقدیر بگریزد و تعالی یابد. 
ولی در کمال تأسف، »یک ساس به دام افتاده در کهربا« باقی 

می ماند و ناگزیر زیر بار تاریخ له می شود.
ونه گات و پیل گریم، هر دو توسط بیهوده گی کوبندۀ تاریخ 
 amor از پا درآمده اند و نمی توانند چیزی را بپرورند که نیچه
تحمل  برای  که  را  می نامد، چیزی  تقدیر«  به  »عشق  یا   fati
بار عظیم تکرار ابدی حوادث الزامی است. نیچه می گوید: 
بیاموزم که واقعیت محتوم را زیبا  بیشتر  »می خواهم هرچه 
ببینم. پس من کسی خواهم بود که واقعیت را زیبا می سازم.«
ترالفامادورها با انکار وحشت از تاریخ و تمرکز بر لحظات 
دلپذیر، مشتاقانه این amor fati را برمی گزینند. ولی ونه گات 
نمی تواند جبر ویران گِر تکرار ابدی حوادث را تحمل کند. 
ترالفامادورها  رضایت آمیز  خودمحوری  از  نمی تواند  وی 
پیروی کند که دربارۀ جنگ می گویند: »کاری هم از دست مان 
ساعت های  می گیریم.  نادیده  را  جنگ  بنابراین  برنمی آید، 

بی پایان را صرف تماشای لحظه های دلپذیر می کنیم.«
امکان  انسانی  فرد  به  زمان مندی  جدید  مفهوم  این  گرچه 
می دهد که به یک معنا بر مرگ چیره شود )»مهم ترین چیزی 
که در ترالفامادور یاد گرفتم این بود که وقتی کسی می میرد، 
تنها به ظاهر مرده است«(، ولی تسلیم صرف در برابر تقدیر، 
با  تاریخ است. ونه گات  از  قبال وحشت  ناچیزی در  تاوان 
فروپاشی اراده راضی نمی شود و جبرگرایی صوفی مآبانه یی 
 amor fati .را که بسیاری به وی نسبت می دهند، طرد می کند
ترالفامادوری بیان گر تسلیم به تاریخ و نیز مصیبت و جنگ 
است که عمیقًا موجب رنج و نگرانی ونه گات می شود. در 
و  خشونت  با  حال  زمان  پیل گریم،  هم چون  ونه گات  نظر 
ضایعه عجین شده و بر هنرمند واجب است که به فراسوی 
با  را  سالخ خانه  ونه گات  کند.  حرکت  تاریخ  بیهوده گی 
وظیفۀ  و  می کند  معرفی  مرگ«  با  اجباری  »رقص  عبارت 
با مرگ و بیهوده گی می داند.  هنرمند را  رودررویی مستقیم 
مرگ،  با  رقص  »بدون  که  می کند  نقل  سلین  زبان  از  وی 

آفرینش هنری امکان پذیر نیست«.
ساخت شکنی  با  که  دانست  روایتی  باید  را  سالخ خانه 
رمان نویسی و سرپیچی از آن، قصد دارد تا فروپاشی جهان 
را منعکس کند. به این ترتیب، ونه گات امیدوار است فضایی 
تخیلی و زیبایی شناسی به وجود آورد که خواننده بتواند در 
آن، خویشتن و جهان را نقد کند و در بهترین حالت، برای 
دگرگونی و استحاله بکوشد. ونه گات این رمان »تلگرافی و 
شیزوفرنیک« را هم چون تجربه یی زیبایی شناختی و فرهنگی 
عرضه می کند؛ تجربه یی که از جهان آشنایی زدایی می کند تا 

دوباره آن را در پردۀ ابهام فرو برد.
در خودآگاهی ونه گات، جنگ بی معنا و تاریخ بیهوده است. 
ولی یک روایت تک بُعدی سطحی نمی تواند رنج و عذاب 
ونه گات را برطرف کند و برای دلهرۀ وجودی وی، تسال یی 
حقیقی فراهم سازد. رمان ریالیستی برای انتقال تجربۀ جنگ 
کافی نیست. به نظر ونه گات، تاریخ بی نظم و آشفته است و 
یک روایت خطی و خوش ساخت، این آشوب را تابع نظم و 

ترتیب کرده و آن را وارونه جلوه می دهد.
والتر بنیامین نیز این تصور از موجبیت خطی زمان تاریخی 
تاریخ  از  دوباره یی  تصور  می دهد. وی  قرار  انتقاد  مورد  را 
برای  حال  با  گذشته  به هم پیوستن  یعنی  می کند؛  مطرح  را 

پروراندِن آینده و انسانی نوین.
تاریخ آن است که گذشته  بودِن  مشکل خطی و تک بُعدی 
از  نظر ونه گات، وحشت  باقی می ماند. ولی در  در گذشته 
هدف  می یابد.  جریان  نیز  آینده  و  حال  زماِن  در  گذشته 
دانه های  متالشی کردِن  از  است  عبارت  ونه گات  داستان 
تسبیح زمان تاریخی. چنین کاری به وی اجازه می دهد که 

تاریخ را بازنویسی و نیز انسان را بازآفرینی کند.
منابع:

علی اصغر  ونه گات،  کورت  پنج،  شماره  سالخ خانۀ  1ـ 
بهرامی، روشن گران و مطالعات زنان

2ـ ماتئو. 5: 14
ارنست  می درخشد،  هم چنان  خورشید  داستان  قهرمان  3ـ 

همینگوی
4ـ قهرمان چندین داستان کوتاه ارنست همینگوی
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نوسان در ابدیت
نگاهی به رماِن »سالخ خانۀ شماره پنج« اثِر کورت ونه گات 
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نامزدان شوراهای والیتی...
نامزدهای انتخابات شوراهای والیتی 2713 نفر اعالم 

شده است که از این عده، 308 نفر زنان هستند.
والیتی  شوراهای  کرسی های  برای  رقابت  پایان  در 
458 نفر عضو این شوراها خواهند شد که 96 نفرشان 

زن خواهند بود.
رسیده گی  مستقل  کمیسیون  محسنی سخنگوی  نادر 
به شکایت های انتخاباتی به نامزدان شوراهای والیتی 
یادآور شد طوری به مبارزات انتخاباتی بپردازند که 

بنیادهای دموکراتیک در افغانستان نهادینه شود.
به  که  کسی  هر  و  است  رقابت  »رقابت،  گفت:  او 

و  او  به  باید  می شود  برنده  انتخاباتی  اصول  اساس 
آرای هوادارانش احترام گذاشت.«

شوراهای والیتی افغانستان
افغانستان تاسیس شوراهای والیتی را  قانون اساسی 
به منظور تامین اهداف توسعه یی دولت و بهبود امور 

والیتی الزم دانسته است.
اعضای شورای والیتی به تناسب جمعیت هر والیت 
تمامی  از مجموع  بیست درصد  و  انتخاب می شوند 
نمایندگان شوراهای والیتی را زنان تشکیل می دهند.

شرایط برای نامزدی شوراهای والیتی
تابعیت  و  که 25 سال سن  قانون، کسانی  اساس  به 
افغانستان را داشته باشند، می توانند برای عضویت در 

شوراهای والیتی ثبت نام کنند.
رای  کارت   600 الی   200 فهرست  باید  افراد  این 
دهی همراه با امضا یا اثر انگشت رای دهندگان را به 

کمیسیون تسلیم کنند.
نامزدان شوراهای والیتی باید مبلغ بیست هزار افغانی 
نام نزد کمیسیون به ودیعه بگذارند  از ثبت  را پیش 
که این پول در صورت به دست آوردن بیش از دو 

درصد کل آرای محل به آنها بازگردانده می شود.
ثبت دارایی ها، ارائه گواهینامه سالمتی از بیمارستان 
دیگر  از  دولتی  های  از سمت  نامه  استعفا  و  دولتی 
شورای  انتخابات  در  نامزدی  برای  نام  ثبت  شرایط 

والیتی افغانستان است.

           احمد عمران

به  مأموریتش  پایانی  روزهای  در  کرزی  آقای 
را  مسایلی  افغانستان،  رییس جمهوری  عنوان 
مطرح می کند که ده ساِل پیش کاماًل خالِف آن ها 
تازه ترین  در  کرزی  آقای  می آورد.  زبان  بر  را 
که  است  گفته  واشنگتن پست  با  گفت وگویش 
»القاعده، یک افسانه  بیش نیست و امریکا فقط 
به  منافِع خود و متحدان غربی اش،  تأمین  برای 

افغانستان حمله کرده است«.
قابل  جهت  چند  از  کرزی،  حامد  سخنان  این 

تأمل و بررسی اند: 
 1ـ افسانه خواندِن القاعده به عنوان یک گروه 

تروریستی
این همه  پس  باشد،  افسانه  واقعًا  القاعده  اگر 
صرفًا  امریکایی ها  آیا  چیست؟  برای  سروصدا 
بر بنیاد یک افسانه وارد افغانستان شده اند؟ اگر 
القاعده آن گونه که آقای کرزی می گوید افسانه 
واقعیت  گروه  این  رهبر  بن الدن  پس  است، 

خارجی نداشته است؟
آقای کرزی با طرِح این مسأله نمی خواهد بگوید 
که القاعده واقعًا وجود خارجی ندارد؛ بل منظور 
او از افسانه خواندن القاعده، چیز دیگری است. 
القاعده  که  بگوید  امریکایی ها  به  می خواهد  او 
برای  را  آن  شما  و  است  خودتان  دست پروردۀ 

اهداِف مشخصی ساخته اید و رهبری می کنید. 
نوام  سخناِن  شبیه  کرزی  آقای  سخناِن  این 
نظام  سرسخِت  منتقد  و  متفکر  چامسکی، 
امریکایی ها  می گوید  که  است  سرمایه داری 
به  را  جهان  کشورهای  مختلف،  بهانه های  به 

مستعمره های خود تبدیل می کنند. 
افسانه خواندِن القاعده در این مقطِع تاریخی برای 
قدرِت  دادن  دست  از  حاِل  در  که  کرزی  آقای 
جبراِنِ  نوعی  می تواند  است،  کشور  در  سیاسی 
مافات تلقی شود. زیرا در یک دهۀ گذشته، بیشتر 
از هر سیاست مداری در افغانستان، آقای کرزی 
به امریکایی ها وابسته بوده است. او حتا پیش از 
حادثۀ یازده سپتمبر، بارها به دروازۀ امریکایی ها 
رفته و از آن ها خواسته که وارد افغانستان شوند. 
تاریخ را می توان تغییر داد ولی واقعیت را هرگز. 
آقای کرزی با این سخنان می خواهد تاریخ را به 
تاریخی  کند؛  عمومی  اذهاِن  وارد  دیگری  گونۀ 
که خودش به آن اعتقاد دارد و بر بنیاد منافعش 

رقم خورده است.

2ـ مشروعیت بخشی به نظام طالبان
خواندن  افسانه  بر  مبنی  کرزی  آقای  سخنان 
القاعده، عماًل به نظام و تفکر طالبانی مشروعیت 
که  می گوید  کرزی  آقای  وقتی  می بخشد. 
منافِع خود و متحداِن خود  بنیاد  بر  امریکایی ها 
خواهی نخواهی  او  کرده اند،  حمله  افغانستان  به 
از نظام طالبانی قرار می گیرد. آقای  در حمایت 
طالبان،  نظام  که  می گوید  سخنان  این  با  کرزی 
یک نظام سیاسِی مشروع در افغانستان بوده که 
شده  ساقط  امریکایی ها  افسانه سازِی  اساس  بر 

است! 
نیات  با  کرزی  آقای  نیز  را  سخنان  این  البته 
در  او  می کند.  مطرح  مشخصی  هدف های  و 
دارد  برنامه هایی  و  طرح  رو،  پیش  انتخابات 
قابل  طالبان،  همیاری  و  همکاری  بدون  که 
عماًل  سخنان  این  با  کرزی  آقای  نیستند.  اجرا 
می خواهد که همکاری طالبان را به سمِت خود 

جلب کند.
3ـ به رسمیت شناختِن اشغال کشور به دست 

امریکایی ها
می خواند،  افسانه  را  القاعده  کرزی  آقای  وقتی 
نظام طالبانی قرار  از  او در حمایت  بدون شک 
در  نیروهای غربی  نتیجۀ حضور  در  و  می گیرد 
اشغاِل  از  غیر  به  معنایی  هیچ  گفتمانی،  چنین 
کرزی  آقای  باشد.  داشته  نمی تواند  افغانستان 
نیروهای  با  را  غربی  نیروهای  سخنان،  این  با 
یک  با  را  دو  هر  و  دانسته  برابر  سابق  شوروی 
به وسیلۀ  افغانستان  اشغال  است.  زده  چوب 
غربی ها، حرف تازه یی نیست. برخی کشورهای 
و  سرمایه داری  نظام  با  مخالفت  در  که  جهان 

در  غربی ها  حضور  هرگونه  دارند،  قرار  غرب 
آقای  می خوانند.  اشغال  را  دیگر  کشورهای 
کرزی نیز بارها اعالم کرده است که امریکایی ها 
در پی اشغال افغانستان بوده اند. البته این سخِن 
او نیز مبنای ایدیولوژیک و فکری ندارد. مبنای 
این سخنان، خواست هایی است که آقای کرزی 
کرزی  آقای  دارد.  تالش  آن ها  به  رسیدن  برای 
به خوبی درک می کند که مردم افغانستان نسبت 
به برخی ارزش ها حساس اند و او به همین دلیل 
می خواهد این ذهنیت را در جامعه تقویت کند 

که نیروهای خارجی، نیروهایی اشغال گر اند.
4ـ نزدیکی به پاکستان

کنار  در  القاعده،  افسانه خواندن  با  آقای کرزی 
پاکستانی ها قرار می گیرد. او می خواهد این پیام 
را به سران و رهبراِن این کشور منتقل کند که در 
حمایت  آن ها  از  منطقه یی،  کالن  استراتژی های 
نیروهای  حضور  است  حاضر  حتا  و  می کند 
فراموش  ببرد.  سوال  زیر  را  منطقه  در  خارجی 
حضور  با  منطقه،  کشورهای  برخی  که  نکنیم 
را  آن  و  نیستند  موافق  افغانستان  در  غربی ها 
خطری برای منافِع خود می دانند. آقای کرزی با 
این سخنان می خواهد حمایِت چنین کشورهایی 

را از سیاست های خود به دست آورد.
5ـ اهداف سیاسی

هدف های  می تواند  القاعده  خواندِن  افسانه 
سیاسِی آقای کرزی را هم تأمین کند. او در اوایل 
سال آیندۀ خورشیدی مجبور است قدرت را به 
گونۀ مسالمت آمیز به رییس جمهورِ بعدی واگذار 
کند؛ اما در عمل آقای کرزی می خواهد که این 
اتفاق یا نیفتد و یا به گونۀ مسالمت آمیز نباشد. 
جنوب،  از  بزرگی  بخش های  در  حاال  همین 
شرق و شماِل کشور گروه های تروریستی در پی 
سبوتاژِ انتخاباِت آینده هستند و این گونه سخنان 
این گروه ها را در تصمیم شان  به شکل روشن، 
که  دارد  تالش  کرزی  آقای  می سازد.  قاطع تر 
به سمِت جنگ های  امن،  از وادی  را  افغانستان 
سخنانی  شک  بدون  و  کند  هدایت  تمام عیار 
این خواسته اش  به  را  او  می توانند  این دست  از 

نزدیک سازند. 
دچار  آن  به  کرزی  آقای  حاال  که  توطیه  توهم 
فضای  وارد  می تواند  سخنانی  چنین  با  شده، 
منطقی  مبنای  هیچ صورت  به  که  شود  عمومی 
ندارد و فقط به آشوب در اذهان عمومی منجر 

می گردد.
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در جریان سیزده سال...
 3546 عسکر ارتش و 6890 پولیس تا ماه جون سال 

2013 در افغانستان کشته شده اند.
براساس آنچه که وزارت دفاع افغانستان می گوید، دیده 
می شود که تلفات عساکر ارتشی ملی همه ساله افزایش 

یافته است.
رادیو  به  ملی  دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیری  دولت 
آزادی گفت، یکی از علت های افزایش تلفات سربازان 
به  امنیتی  مسوولیت های  تمام  دهی  تسلیم  افغان، 

نیروهای داخلی است.
دولت وزیری ارقام یازده سال گذشته را اینگونه بیان 
کرد: »در سال 1382، 9 تن از عساکر ارتش کشته شده 

اند. در سال 1383 پنجاه و یک تن، در سال 1384 یک 
صد و چهل و یک تن، در 1385 دو صد و پنج تن، در 
سال بعدی سه صد و بیست و پنج تن، در سال 1387 
سه صد و هشتاد تن، در سال 1388 شش صد و سی 
و پنج تن، در 1389 هفت صد و شصت و نه تن، در 
سال 1390 هشت صد و چهل و یک و بالخره در سال 
1391 شمسی یک هزار و یک صد و هفتاد تن از نیرو 

های افغان کشته شده اند.«
با  افغانستان  وزیران  شورای  یکشنبه  روز  جلسۀ  در 
ملی  پولیس  و  ارتش  قربانیان  خانواده های  از  شماری 

افغان کمک هایی صورت گرفت.
سال  از  که  می دهد  گزارش  تایمز  نیویارک  روزنامۀ 
2009 میالدی عساکر افغانستان نسبت به سربازان ناتو 

تقریبًا دو چند تلفات داشته اند.
براساس یک ارقام که از سوی انستیتوت بروکنگز نشر 
شده آمده است، از سال 2007 تا 2010 میالدی 1236 
عسکر ارتش و 3290 پولیس در افغانستان کشته شده 

اند.
افغانستان  از سوی حکومت  که  ارقامی  براساس  پس 
ارایه شده، حدود هشت هزار نظامی نیرو های امنیتی 
افغان، از 2011 تا حاال در رویداد های مختلف کشته 

شده اند.
در ماه اگست پارسال، جنرال جوزف دنفورد قوماندان 
روزنامه  با  در صحبت  المللی  بین  های  نیرو  عمومی 
بریتانیایی گاردین گفته بود که هر هفته حدود صد تن 

از عساکر امنیتی افغانستان کشته می شوند.

در ماموریت تقریبًا 13 ساله افغانستان،  3425 عسکر 
کشته  بودند،  امریکایی  شان  تن   2313 که  خارجی 
شدند. اما تلفات نیرو های افغان حدود سه مرتبه بیشتر 

از آنهاست.
های  نیرو  باید  که  گویند  می  کارشناسان  از  شماری 
هوایی  قوای  و  شوند  تجهیز  خیلی  افغان  امنیتی 
افغانستان برای آن ها خیلی با اهمیت دانسته می شود.

شماری دیگر می گویند که در مقایسه با گذشته فعالیت 
و تحرکات مخالفین مسلح دولت افزایش یافته و یکی 

از دالیل افزایش همین است.
و  ارتش  صفوف  در  تن  هزار   352 حاضر  حال  در 
پولیس ملی افغان وظیفه دارند که حدود 190 هزار تن 

آن ها، سرباز ارتشی ملی اند.

از تأمین امنیت جشن جهانی...ابتالی آقای کرزی به توهِم توطیه!
که به گفته وی نیازمند هزینه و همکاری بیشتر از سوی 

ارگان های امنیتی این کشور است.
مراکز  گشایش  عدم  خواستار  انتخابات  کمیسیون 

رای گیری مسدود شده 
مراکز  به  اشاره  با  افغانستان  داخلۀ  وزارت  سخنگوی 
ملی  پولیس  که هرچند  رای گیری مسدود شده گفت 
تالش می کند تا مراکز رأی گیری در معرض تهدیدات 
اما  کند،  فعال  آینده  بهار  انتخابات  برای  را  امنیتی 
از ما خواسته که  انتخابات  متأسفانه کمیسیون مستقل 

مراکز جدید را فعال نکنیم.«

افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  افزود  وی 
شاید بدلیل عدم امکانات و یا عدم توانایی ارسال مواد 

انتخاباتی به این مراکز مشکل دارد.
اما وی تأکید کرد که وزارت داخلۀ افغانستان عملیات 
در  بیشتر  مراکز رای گیری  فعال کردن  را جهت  خود 

سراسر این کشور ادامه خواهد داد.
به گفته صدیقی، در حال حاضر، امنیت 6 هزار و 772 
مرکز رای گیری تأمین شده است و 396 مرکز دیگر در 

معرض تهدید قرار دارد.
راه اندازی 63 عملیات برای تأمین امنیت انتخابات

صدیقی افزود: نیروهای امنیتی کشور در 9 روز گذشته، 
63 عملیات را جهت تأمین امنیت انتخابات در سراسر 

افغانستان راه اندازی کرده  اند.
به گفته وی، در این عملیات، 123 شبه نظامی طالبان 

کشته و 67 نفر دیگر بازداشت شده اند.
اتخاذ تدابیر ویژه برای برگزاری جشن باستانی نوروز 

در کابل
ِویژه توسط وزارت  تدابیر  اتخاذ  از  ادامه  در  صدیقی 
داخله برای تأمین امنیت مراسم برگزار جشن نوروز در 
کشور خبر داد و گفت که قرار است با شرکت رؤسای 
مهمان های  و  منطقه  و  همسایه  کشورهای  جمهور 

خارجی و داخلی جشن نوروز در کابل برگزار شود.
جشن باستانی نوروز که از جشن های فرهنگ آریایی 
است، امسال با مراسم ویژه یی در منطقه »پغمان« کابل 

برگزار خواهد شد.
و  بررسی  برای  باشد  مجالی  می تواند  مراسم  این 
و  همسایه  کشورهای  فرهنگی  اشتراکات  بازنمایی 
ایجاد و استحکام همگرایی در سطح کشورهای منطقه.

به ایجاد یک دولت...
مردم  دسترس  به  طرح  این  براینکه  مشروط  ولی 
باشد  داشته  وجود  نیز  نامزدان  نزد  و  بگیرد  قرار 
شکل  به  انتخابات  نامزدان  از  هم  را  تعهداتی  و 
تحریری نزد خود داشته باشیم، زیرا اگر تحریری 
نباشد، چون بارها اتفاق افتاده که آنان با سخن زذن  

نتوانستند وحدت ملی را تامین کنند.
اگر نظریات علما و مردم افغانستان در این طرح 
گنجانیده شود، به این معنا که اگر این طرح بسیار 
مردمی و عالمانه باشد، طالبانی که افغان هستند، به 
هیچ وجه نمی توانند با آن مخالفت کنند و آن را رد 
کنند؛ اما طالبانی که برای باداران شان کار می کنند، 
نمی کنیم؛  بحث  آن  روی  و  است  بحث  شان جدا 
بدون  هستند،  مذاکره  به  حاضر  که  طالبانی  ولی 
شک این طرح را خواهند پذیرفت؛ بنابراین طرح 
اجندای ملی در مساله مذاکره و مصالحه نیز موثر 

خواهد بود.
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شخصیت های   از  یکی  حسن یار  امیرشاه  دکتر 
وداع  را  فانی  جهان  کشور،  اکادمیک  و  علمی 

گفت. 
آقای حسن یار که از چندسال بدین سو در ایاالت 
متحدۀ امریکا زنده گی می کرد، روز گذشته در این 

کشور درگذشت. 
جامعۀ  برای  بزرگی  ضایعۀ  حسن یار  آقای  درگذشت 
از  او  می شود.  محسوب  کشور  فرهنگی  و  علمی 
هرازگاهی  و  بود  ماندگار  روزنامۀ  قلمی  همکاران 
دربارۀ  اکثراً  مقاله های علمی و تحقیقی خویش را که 
ماندگار  روزنامۀ  به  بود،  عالی  تحصیالت  وضعیت 

می فرستاد. 
زنده گی نامۀ دکتر حسن یار به قلم خودش

نزدیک  از  را  نرگس  خان  اکبر  محمد  وکیل  من 
می شناسم، زیرا ما هر دو تقریبًا از یک روستا هستیم. 
در عین زمان وقتی که من محصل بودم به او انگلیسی 

درس می دادم.
من  شد،  برگزار  انتخابات  که  وقتی   1344 سال  در 
اجازه  ما  به  هم  دولت  و  بودم  کابل  دانشگاه  محصل 
داد که به محل های سکونت خود برویم و در انتخابات 
سهم بگیریم. من که اصاًل از پنجاب هستم، به آن جا 
رفتم. انتخابات هم صورت و چند کاندیدا بودند و از 

آن جمله یکی هم محمد اکبر خان نرگس بود.
در انتخابات البته محمد یوسف خان هم رقیبش بود، 
به  که  خدماتی  دلیل  به  نرگس  خان  اکبر  محمد  ولی 
معارف هزاره جات کرده بود، در بین مردم شهرت و 
نام نیک داشت. در انتخابات 1344، که من هم شرکت 

کرده بودم، ایشان وکیل شد.
نفر وکیل دیگر هم  آمد، چند  پارلمان  به  او  وقتی که 
بسیار نقش داشتند که از آن جمله شیخ رمضان علی 
مبلغ،  اسماعیل  محمد  حال  عین  در  و  بود  شریفی 
عبدالحسین  و  ترکمنی  توفیق  خان  عبدالرزاق  حاجی 

مقصودی از ناوور بودند.
آنها در چند مورد بسیار جدی بودند. وقتی که قانون 
دانشگاه به شورا آمد و در آن قانون ذکر کرده بودند که 
هر کسی که استاد می شود، باید هر دو زبان )فارسی 
و پشتو( را بفهمد و بتواند به هر دو زبان تدریس کند.

از  تعداد زیادی  پارلمان،  به  قانون رفت  این  وقتی که 
وکال به شمول مبلغ، اکبر خان نرگس و شیخ رمضان 
علی شریفی )با آن مخالفت کردند(. به خاطر دارم که 
شریفی در پارلمان گفت که خداوند در قرآن گفته که 

علمه البیان و نه علمه الپشتو و آن قانون را رد کردند.
یک  پارلمان  در  هم  متوازن  معارف  دیگر،  مسایل  از 
صورت  به  جاها  بعضی  در  بود.  مهم  بسیار  مساله 

غیرمتوازن دانشکده ها و مکاتب زیاد تشکیل می شد 
شد،  تشکیل  ننگرهار  دانشگاه  که  وقتی  مخصوصا  و 
چند  در  دانشگاه  این  که  بود  این  اعتراض ها  از  یکی 
کیلومتری کابل تشکیل شده و چرا در بلخ تشکیل نمی 

شود و چرا در هرات نمی شود.
آنها در مجموع برای توسعه معارف کوشش کردند و 
در  مکاتب  از  زیادی  تعداد  دموکراسی  دهه  همان  در 
اکبر  که  وکیالن،  همین  تالشهای  اثر  در  جات  هزاره 
خیلی  شد،  تشکیل  بود،  آنها  جزو  هم  نرگس  خان 
چشمگیری بود. مثال لیسه پنجاب و لیلیه پنجاب، که 

لیلیه ای بود برای تمام ولسوالی های هزاره جات.
وقتی که دانش آموزان از ولسوالیهای هزاره جات می 
آمدند، لیلیه می خواندند، چرا که تعداد زیادی از مردم 
درس  روزانه  مکاتب  در  توانستند  نمی  و  بودند  فقیر 

بخوانند.
در کل تالشهایی را این وکیالن به صورت دسته جمعی 
منسجم  بسیار  واقعا  تیم  یک  زمان  عین  در  و  کردند 
باره  در  کردند،  می  آنها  که  مجالسی  اکثر  در  بودند. 
اداری  تشکیالت  و  معارف  مسائل  مملکتی،  مسائل 
افغانستان، تقریبا همیشه من هم همراه شان بودم. آنها 

بسیار منسجم بودند و همکاری بسیار خوب داشتند.
آموزش انگلیسی

من زمستانها که از دانشگاه مرخص می شدم، می رفتم 

خان  اکبر  )محمد  ایشان  و  پنجاب،  خود،  زادگاه  به 
نرگس( مرا دعوت می کرد. خانه ما از خانه او کمی 
فاصله داشت و نمی توانستم که روزانه بروم و شبانه 

پس بیایم.
به طور سنتی من روزهای شنبه می رفتم به خانه آنها 
و اکبر خان نرگس و برادرش سناتور محمد علی خان 
نرگس را انگلیسی درس می دادم. سناتور محمد علی 
بود و  آدمی هوشیار  بود و  با من  خان در مکتب هم 

قلمی خوب داشت ونویسنده خوب بود.
آنها را تا روز پنجشنبه انگلیسی درس می دادم و روز 
پنجشنبه به خانه پس می آمدم و روز شنبه باز هم می 

رفتم. این در سالهای 1341 تا سال 1343 بود.
مرا تشویق می کرد

محمد اکبر خان نرگس از دوستان بسیار نزدیک من بود 
و مرا بسیار تشویق می کرد که دانشگاه بخوانم وگرنه 
در شرایط آن زمان اکثرا وقتی که از کالس دوازدهم 
فارغ التحصیل می شدیم، فقر و شرایط سخت زندگی 
اکثر شاگران را وادار می کرد که پس به زادگاه خود 
معلم  بروم  که  داشتم  میل  هم  من  شوند.  معلم  بروند 
شوم. ولی محمد اکبر خان نرگس مرا زیاد تشویق کرد 
که باید به تحصیالت خود ادامه دهم و دانشگاه بخوانم.
وقتی که من دانشگاه را هم خواندم و به عنوان شاگرد 
اول از دانشکده زراعت فارغ التحصیل شدم، چون در 

تظاهرات سوم عقرب )1343( شرکت کرده بودم، 
مرا از دانشگاه اخراج کردند.

بعد از آن من می خواستم که همه چیز را ترک 
مبارزه  شما  گفت  و  کرد  تشویق  ایشان  اما  کنم، 
کنید و از حق خود دفاع کنید. پس از آن من یک 

سال مبارزه کردم تا دوباره وارد دانشگاه شدم.
مشاور نزدیک

در  بودم.  من  نزدیکش  بسیار  مشاور  مسائل  تمام  در 
و  نوشتند  می  که  نطقهایی  و  کردند  می  که  نطقهایی 
کسان  با  بودم.  همراهش  من  موضعگیری هایش  دیگر 
دیگری هم مشورت داشت، ولی بیشتر با من مشورت 
داشت. در عین زمان ما هر دو به این عقیده بودیم که 
باید یک تیم تشکیل شود و به همین خاطر بود که یک 

تیم تشکیل شد و در آن تعدادی از افراد بودند.
از  او  که  بود  این  داشت  فعلی  وکیالن  با  که  فرقی 
شخصیتهای ملی بود. آنها شخصیتهایی بودند که برای 
منافع شخصی خود کار نمی کردند. پشت این در و آن 
در پی منافع شخصی خود نمی رفتند، ولی در بعضی 
مسائل به صورت جدی می رفتند، چنانچه در بعضی 
جاها مرا هم همراه خود می برد و مخصوصا وقتی که 
به وزارت معارف می رفت. با وزیران در باره مسائل 

معارف متوازن صحبت می کرد.
او یکی از چهره هایی بود که با معارف و تحصیلکرده 
عده  یک  برخالف  داشت.  خوب  بسیار  روابط  ها 
به  را  روشنفکران  و  ها  تحصیلکرده  اصال  که  وکالیی 

نگاه خوب نمی دیدند، وسعت نظر داشت.
با  هم  من  و  نشستند،  می  هم  با  که  دوره  آن  وکیالن 
ایشان بودم، هدف و آرمان مشترکی داشتند و آینده نگر 
از  مقتدرتر  بسیار  دموکراسی  دوره  وکیالن  بودند. 
وکیالن فعلی بودند و در عین زمان آنها مردمانی بودند 

که یک شبه نیامده بودند.
همه کوشش آنها و مخصوصا اکبر خان نرگس با عده 
ای دیگر مثل رمضان علی شریفی، عبدالرزاق توفیق و 
علی محمد خان از دره صوف، این بود که در همین 
دوره ای که در پارلمان هستند، چون در بین توده ها 
بودند، آالم و رنجهای مردم را احساس کرده بودند، می 
خواستند مشکالت، رنجها و مصیبتهایی که وجود دارد، 

اگر حل نمی شود، حد اقل از مقدار آنها کاسته شود.
صورت  که  مجالسی  تمام  در  که  بود  این  جالب 
همراهش  که  می کرد  دعوت  من  از  ایشان  می گرفت، 
بروم ــ حتی در بعضی مجالسی که با وکیالن شمال 
هم  وکیالن شمال  با  روابط خوبی  ایشان  داشتند.  هم 
نور  و  تخاری  خان  محمد  نظر  با  جمله  از  و  داشتند 

محمد خان تاتار.

ماتئوس:

 اوزیل در خطر از دست دادن جام جهانی است

ستایش  به  اناری ها   - آبی  مدافع 
او  پرداخت.  رونالدو  کریستیانو  از 
چهره ای را که رسانه ها از رونالدو 
با  متفاوت  می کشند،  تصویر  به 
پرتغالی  مهاجم  این  حقیقی  چهره 

دانست.
که  داده  نشان  رونالدو  کریستیانو 
است.  حرفه ای  بسیار  بازیکنی 
پیشرفت  حال  در  روز  به  روز  او 
چهار  سلطه  به  سرانجام  و  است 
به  و  داد  پایان  مسی  لیونل  ساله 
در  جهان  بازیکن  بهترین  عنوان 
چند  هر  شد.  انتخاب   2013 سال 
بازیکنان  بهترین  از  یکی  رونالدو 
با  است  بوده  جهان  فوتبال  تاریخ 
این حال چهره محبوبی در خارج 
حتی  و  نیست  برنابئو  سانتیاگو  از 
او مشکل  با  از رسانه ها هم  بسیار 
دارند؛ چرا که او را شخصی مغرور 

و خودخواه می دانند.
بارسلونا،  در  پیکه هر چند  جرارد 
رئال مادرید  سنتی  دشمن  و  رقیب 
زیادی  عالقه  اما  می کند  بازی 
سخنانی  در  و  دارد  رونالدو  به 
رسانه ای به ستایش از او پرداخت. 
رونالدو  پیکه گفت: چهره حقیقی 
از  رسانه ها  آنچه  با  زیادی  تفاوت 

از  پیش  او  دارد.  می دهند  ارائه  او 
این گفت رسانه ها و تماشاگران به 
او حمله می کنند؛ چرا که شخص 
است.  ثروتمندی  و  تیپ  خوش 
بازیکن  رونالدو  که  بگویم  باید 
بسیار خوب و قابل احترامی است 
و  خوب  رابطه  من  با  همواره  و 

دوستانه ای داشته است.
او افزود: در ارزیابی بازیکنان نباید 
زندگی شخصی آنها را مالک قرار 
شعارهایی  مخالف  کامال  دهیم. 
در  بازیکنان  علیه  که  هستم 

ورزشگاه ها شنیده می شود.

با  قراردادش  تمدید  درباره  پیکه 
به  اناری ها گفت: مذاکرات  آبی - 
تیم  بارسلونا  می رود.  پیش  خوبی 
دوست  و  است  من  عالقه  مورد 
فوتبال  دنیای  از  تیم  این  در  دارم 

خداحافظی کنم.
آیا  که  سوال  این  درباره  پیکه 
دوست دارد روزی به عنوان رییس 
باشگاه بارسلونا انتخاب شود، این 
اندیشه  در  اصال  داد:  پاسخ  گونه 
ریاست باشگاه بارسلونا نیستم چرا 
می زنند  اتهام  تو  به  راحتی  به  که 
اتهام  پاسخگوی  روز  هر  باید  و 

جدیدی باشی.
گوآردیوال  حضور  دوران  در  پیکه 
بارسلونا  به  منچستریونایتد  از 
برگردانده شد. او در شیاطین سرخ 
بود  همبازی  رونالدو  کریستیانو  با 
و دوستی آنها از همان زمان شکل 
حضور  سال های  در  او  گرفت. 
گوآردیوال نمایش بسیار خوبی در 
آبی  - اناری ها داشت اما االن دچار 
دیدارها  از  بعضی  در  افت شده و 

اشتباه های بچگانه ای داشته است.

کاپیتان سابق تیم ملی آلمان معتقد است که اوزیل در 
صورت بهتر نشدن احتمال دارد جام جهانی 2014 را از 

دست دهد.
جابه جایی  فصل  روزهای  آخرین  در  اوزیل  مسوت 
به  و  شد  جدا  مادرید  رئال  از  باالیی  رقم  با  تابستانی 
تاریخ  بازیکن  گران ترین  عنوان  به  تا  پیوست  آرسنال 

باشگاه توپچی ها انتخاب شود.
او در ابتدا بازی های خوبی را برای آرسنال به نمایش 
تنه  یک  او  برانگیخت.  را  همگان  ستایش  و  گذاشت 
آرسنال را که در دیدار نخست فصل جدید لیگ جزیره 
متحمل شکست شده و در بحران فرورفته بود، نجات 
داد و با پاس های دیدنی خود زمینه ساز صعود تیمش به 
صدر جدول رده بندی شد. این روزها هافبک ملی پوش 
ژرمن ها در اوج به سر نمی برد و دچار افت محسوسی 
شده است. همین مسئله باعث شده آرسنال هم خوب 
نتیجه نگیرد و صدر جدول رده بندی را از دست بدهد.

عملکرد ضعیف اوزیل در بازی های اخیر آرسنال باعث 
او زیاد  از  انگلیسی  انتقادهای رسانه های  تا  شده است 
شود و حتی بعضی از آنها از احتمال دعوت نشدن او 
برزیل  آلمان در جام جهانی 2014  تیم ملی فوتبال  به 

سخن به میان آورند.
لوتار ماتئوس، ستاره سابق تیم ملی فوتبال آلمان معتقد 
است که اوزیل احتمال دارد جایگاه اصلی خود را در 

تیم ملی فوتبال آلمان از دست دهد و در جام جهانی 
2014 برزیل به نیمکت ذخیره ها منتقل شود.

انگلیس  میل  دیلی  روزنامه  که  سخنانی  در  ماتئوس 
دارد در جام جهانی  احتمال  اوزیل  منتشر کرد، گفت: 
باشد  اوج  در  اوزیل  اگر  نیابد.  حضور  برزیل   2014
در  او  اما  کرد  آلمان خواهد  ملی  تیم  به  زیادی  کمک 
روزهای  از  و  داشته  محسوسی  افت  اخیر  های  هفته 
اوج خود فاصله گرفته است همین مسئله چه بسا باعث 
شود تا شانس حضور در جام جهانی 2014 برزیل را 

از دست دهد.
او افزود: در شرایط کنونی اگر این اختیار را به من دهند 
تا بین تونی کروس هافبک بایرن مونیخ و مسوت اوزیل 

یکی را انتخاب کنم بدون شک کروس را برمی گزینم.
تیم ملی فوتبال آلمان در جام جهانی 2014 با تیم های 

غنا، آمریکا و پرتغال همگروه است.

ورزش
رونالدو از زبان پیکه

دکتر امیرشاه حسن یار درگذشت
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وزارت مالیه افغانستان، تفاهمنامه یی را با دولت آلمان امضا 
کرد که بر اساس آن، آلمان تجهیزات پیشرفته را در اختیار 

مطبعۀ صکوک افغانستان قرار می دهد.
مقام ها در وزارت مالیه می گویند که با تجهیز مطبعه دولتی 
صکوک، چاپ اوراق بهادار، تذکره و پاسپورت الکترونیکی 
و سایر مارک های مخصوص، به استندردهای بین المللی در 

داخل افغانستان به چاپ می رسد.
عبدالرزاق وحیدی، معین اداری وزارت مالیه هنگام امضای 
این تفاهمنامه با رییس اداره انکشافی آلمان و سفیر این کشور 
این قرارداد، دولت آلمان متعهد  در کابل، گفت: »بر اساس 
جنگلک  ساحه  در  مطبعه صکوک  جدید  ساختمان  تا  شده 
چاپ  ی  پیشرفته  تجهیزات  همچنین  و  اعمارکند  را  کابل 
اسناد محرم دولتی به ویژه اوراق بهادار، تذکره و پاسپورت 

الکترونیکی را در اختیار این مطبعه قرار دهد«.
 2016( دیگر  سال  دو  تا  پروژه  این  افزود:  وحیدی  آقای 
میالدی( به بهره برداری سپرده می شود و نزدیک به هشتاد 
نوع اسناد مهم دولتی با امنیت و کیفیت استندرد جهانی در 

این مطبعه به چاپ خواهد رسید.
وحیدی و مسووالن آلمانی از مصارف که این پروژه چیزی 

نگفتند.
آنان خاطرنشان کردند که به دلیل تناقص در ارقام، مصارف 

این پروژه را در حال حاضر پیشبینی کرده نمی توانند.
به  پروژه،  این  که  شد  یادآور  مالیه  وزارت  اداری  معین 
صکوک  مطبعه  همچنین  و  آلمان  انکشافی  اداره  همکاری 

افغانستان همانند مطبعه دولتی آلمان توانمند خواهد شد.
در حال حاضر؛ بیشتر از سندهای معتبر آلمان و کشورهای 

همسایه اش در مطبعه دولتی آلمان به چاپ می رسد.
امضای  هنگام  نیز  کابل  در  آلمان  اونگرن، سفیر  فون  میشل 
مطبعه  تجهیز  و  تعمیر  ساخت  پروژه  که  گفت  قرارداد  این 
افغانستان  به  آلمان  های  کمک  ادامه  در  افغانستان  صکوک 

انجام می شود.
از  حمایت  و  کمک  ما  هدف   « افزود:  اونگرن  فون  آقای 

افغانستان است«.
عبدالرزاق وحیدی، معین اداری وزارت مالیه درمورد فعالیت 
فعلی مطبعه صکوک کشور گفت که این مطبعه هم اکنون نیز 
فعال است و 80 سند مهم دولتی را چاپ می کند؛ اما چاپ 

این اسناد به شکل استندرد جهانی نیست.
او، بلند بردن سطح کیفی اسناد، جلوگیری از تقلب و جعل 
اسناد، پایین آوردن میزان فساد، بلند بردن عواید دولت و ارایه 
آمار دقیق کارکردهای دولتی را از اهداف مهم توانمندسازی 

مطبعه صکوک عنوان کرد.
با بهره بردای ساختمان جدید مطبعه صکوک، کارمندان فعلی 
این  کارمندان  انتقال شده و همچنین شمار  تعمیر جدید  به 

مطبعه نیز تا 250 تا 300 نفر افزایش خواهند یافت.

تا دو سال دیگر تذکره و پاسپورت برقی
در داخل کشور چاپ می شود

متن مصاحبۀ شهال فرید استاد دانشگاه کابل با روزنامۀ ماندگار:

به ایجاد یک دولت وحدت ملی 
هستیم نیازمند  سخت 

ناجیه نوری
مردم افغانستان با پشت سر گذاشتن سه دهه 
پایه های  با  دولتی  یک  می خواستند  جنگ 
این  متاسفانه  اما  باشند؛  داشته  ملی  وحدت 
آرزوی مردم به شکل یک آرمان باقی ماند و 

در 12 سال گذشته عملی نشد.
پای  به  افغانستان  مردم  اینکه  وجود  با 
که  را  کسی  ولی  رفتند؛  رای  صندوق های 
یک  نتوانست  بودند،  داده  رای  او  به  مردم 
دولت با پایه های وحدت ملی را ایجاد کند.

نزد  هم  و  افغانستان  مردم  نزد  هم  حاال 
کسانی که نامزد انتخابات هستند، رسیدن به 
پیدا  تقرر  به صفر  ملی  دولت وحدت  یک 
این  از  کدام  هر  اگر  که  معنا  این  به  کرده 
نامزدان به قدرت برسند، قادر نخواهند بود 
به تنهایی بتوانند یک دولت وحدت ملی را 
ملی  وحدت  که  کسانیکه  زیرا  کنند،  ایجاد 
را شکننده ساخته اند همین  افغانستان  مردم 
معاون  عنوان  به  نامزدان  میان  در  اکنون 
کمپاین های  عضو  عنوان  به  یا  و  نامزدان 
من  باور  به  بنابراین  دارند؛  نامزدان حضور 
وحدت  پایه های  با  دولت  یک  ایجاد  برای 

ملی باید کار صورت گیرد.
نامزدان  از  یکی  رسیدن  قدرت  به  زمان  تا 
نامزدان  که  باشیم  داشته  را  طرحی  باید  ما 
امضا  آن  پای  در  کرده،  قبول  را  طرح  این 
به  متحد  من  که  باشند  کرده  تعهد  و  کرده 
ایجاد یک دولت وحدت ملی استم، تنها در 
این صورت است که ما موفق به ایجاد یک 

شد  خواهیم  مردمی  یا  ملی  وحدت  دولت 
در غیر آن امیدی نیست که دولت آینده یک 

دولت با پایه های وحدت ملی باشد.
طی 12 سال گذشته در افغانستان از وحدت 
گرفته،  صورت  سلیقه یی  تعریف  یک  ملی 
طور مثال افراد و اشخاصی وابسته به اقوام 
را در دولت به عنوان اینکه ما در صدد ایجاد 
وحدت ملی استیم، سهم دادند، در حالیکه 
در  شان  قبلی  شرکای  افراد  این  از  شماری 
نقض حقوق بشری و فساد بودند؛ اما مردم 
افغانستان اکنون به این شعور سیاسی رسیده 
تالشی  هیچ  گذشته  سال   12 در  که  اند 
ایجاد وحدت ملی از سوی حکومت  برای 

صورت نگرفته.
ملی  وحدت  به  معتقد  افغانستان  مردم 
ما  سیاست مداران  که  بدبختانه  اما  هستند؛ 
باور به وحدت ملی ندارند و عملکرد همین 
ملی  وحدت  که  شده  سبب  سیاستم داران 

مردم افغانستان شکننده شود.
و  عملی  افغانستان  در  اساسی  قانون  اگر 
اجرا میشد، ما می توانستیم حد اقل 40% به 
بار  با هر  اما  پیدا کنیم؛  وحدت ملی دست 
شکستن و نقض قانون اساسی توسط خود 
دولت مردان و ٌحکما سیاسی سبب گردید که 

مردم نسبت به وحدت ملی بی باور شوند.
اما به باور من، طرح اجندای ملی که روی 
دست است، می تواند با پایه های بسیار وسیع 
خیلی  افغانستان  در  ملی  وحدت  ایجاد  در 
موثر باشد؛...                    ادامه صفحه 6
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