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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

روند  پیرامون  افغانستان  صلح  ۴جانبه  نشست  در  چین  نماینده 
گفت وگوهای صلح افغانستان ضمن اشاره به اینکه باید تمام جناحها 
در این روند حضور یابند به برخی موانع اصلی بر سر این راه اشاره 

کرد.
صلح  چهارجانبۀ  نشست  در  چین  نماینده گان  از  یکی  ژوانگ  لی 
افغانستان که در اسالم آباد در حال برگزاری است اعالم کرد: ما باید 
روند مذاکرات صلح افغانستان را در مری اسالم آباد از سر بگیریم و 

طالبان را هرچه سریع تر به دور میز مذاکرات بکشانیم.
وی گفت: یکی از چالشهای روند صلح افغانستان وجود یک مسیر 

با راه های فرعی متعدد است.
این نماینده چینی اظهار داشت: باید تمام احزاب و جناحهای مرتبط 
با روند صلح افغانستان حضور یابند، حتی کسانی که در مورد این 
آن صورت  برای  کاملی  اجماع  و حتمًا  دارند  نیز  روند مالحظاتی 

پذیرد.
وی افزود: یکی دیگر از مشکالت پیش روی این روند این است 
که هر جناح سیاسی تالش می کند سهم بیشتری در آن داشته باشد.

لی ژوانگ یکی از نماینده گان چین در حالی از حضور همه جناحها 
در روند مذاکرات صلح می گوید که وزارت امور خارجه افغانستان 
در این باره تأکید می کند که با آغاز گفت وگوهای صلح، طالبانی که 
به روند صلح نپیوندند و جنگ را ادامه دهند با فشار مضاعف نظامی 

دولت افغانستان مواجه خواهند کرد.
اظهار می دارند:  نیز  افغانستان  ریاست جمهوری  ارگ  در  آگاه  منابع 
از سوی چهار کشور  باید  نشوند،  مذاکره  به  که حاضر  گروه هایی 
شرکت کننده در نشست چهار جانبه به عنوان گروه تروریستی شناخته 

شوند.

مقام های کشورهای افغانستان، پاکستان، 
روز  امریکا  متحده  ایاالت  و  چین 
گفت وگوهای  اسالم آباد  در  دوشنبه 
خود را درد مورد یک »نقشه راه« برای 
طالبان شروع  با  مذاکرات صلح  احیای 

کردند.
اسالم  در  کشور  چهار  ارشد  مقام های 
آباد در این رابطه گفت وگو می کنند که 
از سر گرفته  افغانستان  مذاکرات صلح 
نیز  طالبان  گروه  که  امیدواراند  و  شود 
بر سر میز مذاکره حاضر گردد. اعضای 
چهار  مذاکرات  این  در  طالبان  گروه 

جانبه شامل نیستند.
خارجی  امور  مشاور  عزیز  سرتاج 
این  افتتاح  با  پاکستان،  وزیر  نخست 
باید  اولیه  هدف  که  گفت  نشست 
میز  به  برگشتن  به  طالبان  متقاعدکردن 
مذاکرات و دست برداشتن از خشونت 

باشد.
دلیل، مهم  این  »به  افزود:  سرتاج عزیز 
شروع  ضمیمه  پیش شرط ها  که  است 
مذاکرات صلح نباشند... تهدید استفاده 

از قوای نظامی علیه مخالفان نمی تواند 
همه  برای  گفت وگو  پیشنهاد  بر  مقدم 
او  زمان،  عین  در  باشد.«  گروه ها  این 
میز  به  طالبان  »آوردن  که  کرد  اعتراف 

مذاکرات صلح کار پیچیده یی است.«
معین  کرزی  حکمت  نشست  این  در 
و  افغانستان  خارجه  وزارت  سیاسی 
وزارت  سیاسی  معین  چودری،  اعزاز 
خارجه پاکستان همراه با مقام های ارشد 

چین و ایاالت متحده امریکا گفت وگو 
می کنند.

تالش مجدد برای از سرگیری مذاکرات 
صلح زمانی روی دست گرفته می شود 
به  رو  افغانستان  در  خشونت ها  که 
از  بعد  گذشته  سال  و  است  افزایش 
خارجی  نیروهای  زیاد  بخش  خروج 
از  یکی  میالدی،   201۴ اواخر  در 

خونین ترین سال ها در افغانستان بود.

مناطقی  طالبان  گروه  اخیر  ماه های  در 
تصرف  هلمند  جنوبی  والیت  در  را 
کندز  شهر  کوتاهی  مدت  برای  کرده، 
این  درآوردند.  خود  کنترول  به  را 
حوادث نشان دادند که نیروهای امنیتی 
در  خارجی  کمک  بدون  افغانستان 
مواجه  دشواری  با  شورشیان  با  مبارزه 

اند.
مذاکرات صلح با طالبان پس از نخستین 
زمانی  گذشته  سال  در  گفت وگو  دور 
محمد  مال  مرگ  خبر  که  شد  متوقف 
شد.  نشر  گروه  این  پیشین  رهبر  عمر 
مخفی  سر  بر  طالبان  گروه  آن  از  پس 
نگهداشتن مرگ مال عمر برای بیش از 
تعیین رهبر جدید  دو سال و همچنین 

دچار اختالفات داخلی گردید.
قدرت  از   2001 سال  در  طالبان  گروه 
رانده شد و به گفته برخی اعضای آن، 
با  کاماًل  گروه  این  دسته های  بعضی 
اما شماری  اند  مذاکرات صلح مخالف 

دیگر مذاکرات صلح را در نظر دارند.

روایت نمایندۀ چین در نشست چهارجانبه
 از دشواری های صلح
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اعضای مجلس:

مذاکرات صلح بی نتیجه است

بزرگان شمال در دیدار با داکتر عبداهلل:

حضور ما در دولت کمرنگ است

پاکستان در آغاز نشست چهارجانبه: 

هدف متقاعد کردن طالبان است
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به حکومت وحدت ملی و به تمام 
كسانی كه به گفت وگوهای صلح 

دلخوش هستند، هشدار می دهم 
كه وضعیت افغانستان به گونه يی 

است كه جنگ و صلح دو روی 
يک سکه است. ما نبايد فراموش 
كنیم كه اين گفت وگوهای صلح ما 
را از آمادگی های دشمنان مردم 
در فصل زمستان و راه اندازی 

حمله بسیار گسترده در بهار 
غافل كند

واکنش وزارت دفاع به یک گزارش محرمانۀ ناتو:

گزارش
 محرمانۀ ناتو 
ناعادالنه است



مشکل اصالحات در نظام انتخاباتی، حاال وارد 
بحث های تازه یی شده و با وجود این که گام های 
مقدماتی برای وارد کردِن تغییرات در ساختارها 
و قوانین انتخابات انجام شده، ولی دیده می شود 
رابطه  این  در  همچنان  چالش ها  و  موانع  که 

پابرجا استند. 
برای  را  خود  کارِ  به تازه گی  که  گزینش  کمیتۀ 
انتخاباتی  کمیسیون های  جدیِد  اعضای  معرفی 
این  راه  بر سر  موانعی  که  می گوید  کرده،  آغاز 
نشوند،  حل  به زودی  اگر  که  دارند  قرار  کمیته 
کار کمیته بدون نتیجه به پایان خواهد رسید. به 
گفتۀ اعضای کمیتۀ گزینش، مشکلی که فرا راهِ 
کمیته قرار گرفته، قانونی است و باید کمیسیون 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای آن راه حل 

جست وجو کند. 
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که تازه 
کرده اند، مشکل  آغاز  کار  به  آن  اعضای جدیِد 
کمیتۀ گزینش را بدون راه حل قانونی نمی داند، 
ولی می گوید ارایۀ هرگونه راه حل برای بن بسِت 

اصالحات انتخاباتی، پیش از وقت است. 
این ها همه نشانه های خوبی در مسیر اصالحات 
نظام انتخاباتی نیستند و اگر وضعیت همین گونه 
نه  که  داشت  خواهد  احتمال  برود،  پیش 
اصالحاتی در نظام انتخاباتی به وجود آید و نه 
هم در سال آینده انتخابات پارلمانی و شوراهای 
از  ناشی  وضعیت  این  شود.  برگزار  ولسوالی 
چیست و چرا اصالحات انتخاباتی این گونه به 

بن بست روبه روشده است؟
سراِن  تصمیم  و  اراده  به  نسبت  بخواهیم  اگر   
دولت در رابطه با اصالحات انتخاباتی مطابق به 
توافق نامۀ سیاسی تردید کنیم، بدون شک آن ها 
خواهند گفت، آن چه که در حیطۀ صالحیت شان 
بوده، در این راستا انجام شده و اگر موانعی به 
وجود آمده، این موانع از جاهای دیگر سرچشمه 
می گیرد و ناشی از اراده و خواسِت آن ها نیست. 
ظاهِر امر چنین به نظر می رسد و رییس جمهوری 
نیز بارها از رد فرمان های تقنینِی خود از جانب 
مجلس نماینده گان گله گذاری کرده است. پس 
مردم  نماینده گان  چرا  و  کجاست  در  مشکل 
از  دیگری  خواسِت  و  تعبیر  ملی،   شورای  در 

اصالحات نظام انتخاباتی دارند؟ 
و  می شود  فهمیده  قضایا  جریاِن  از  که  آن گونه 

اصالح  کمیسیون  سابق  مسووالن  هم  گاهی 
بن بست  آن سخن می گویند،  از  انتخاباتی  نظام 
اندازۀ  همان  به  انتخاباتی  نظام  اصالحات 
بن بسِت انتخابات ساِل گذشته عمیق و گسترده 
است. شاید سران دولت با تأخیر روند اصالح 
اذعان  باید  ولی  کردند،  آغاز  را  انتخاباتی  نظام 
کرد که این روند بدون اشکال آغاز نشده است. 
انتخاباتی  اصالحات  بحث  که  زمانی  همان  از 
به صورِت جدی مطرح شد، از همان زمان نیز 
سنگ اندازی در این مسیر به وجود آمده است. 
تأنی و  با  بسیار  این که رییس جمهوری  نخست 
نخستین  اقدام های  که  شد  ساخته  قانع  تأخیر 
انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  ایجاد  برای  را 
نظام  در  اصالحات  بحث  وقت  هر  کند.  آغاز 
به  جمهوری  رییس   می شد،  مطرح  انتخاباتی 
خالی  شانه  آن  بارِ  زیر  از  مختلف  گونه های 
می کرد و نمی خواست که به صورِت روشن و 
ماه ها  از  پس  کند.  اعالم  را  تصمیِم خود  قاطع 
دیگر  که  زمانی  آن هم  و  و گفت وگو  سروصدا 
موعِد برگزاری انتخابات پارلمانی عماًل گذشته 
بود، رییس جمهوری در مشوره با رییس اجرایی، 

کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را ایجاد کرد. 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی نیز به ساده گی 
به کارِ خود آغاز نکرد. کمیسیون نخست به دلیل 
به وجود آمدِن اختالفات میان ریاست جمهوری 
افراد  گزینش  نحوۀ  سر  بر  اجرایی  ریاست  و 
در این کمیسیون بدون آن که به کار آغاز کند، 
کارش به پایان رسید و رییس جمهوری فهرست 
دومِ اعضای کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را 

اعالم کرد. 
به خودِی خود نشانگِر  همین اختالِف کوچک 
میان  که  بود  متفاوتی  دیدگاه های  و  اختالفات 
اصالحات  مورد  در  سپیدار  قصر  و  ارگ 
رییس جمهوری  داشت. شاید  انتخاباتی وجود 
تعبیِر دیگری از اصالحات انتخاباتی داشت که 
هم  شاید  نبود.  سازگار  اجرایی  رییس  تعبیر  با 
مسایِل دیگری وجود داشت که هیچ کدام حاضر 
به سخن گفتن دربارۀشان نشدند و گذاشتند که 

مسایل تا به این جا ادامه پیدا کنـد. 
دوم این که رییس جمهوری موظف بود در آغاز 
کار، مشکل خود با شورای ملی را حل کند و 
از همان اول، توافق مجلس و سنا را به دست 
آورد. اگر نماینده گان مردم از همان آغاز با نوع 

این  باید  داشتند،  مشکل  انتخاباتی  اصالحات 
مسأله از همان اول روشن و حل می شد تا اگر 
مسایل دیگری بعداً رخ می داد، مشخص می شد 
که این دیدگاه های تازه چرا و چه گونه به وجود 

آمده اند. 
در فضای مغشوش و مشوش فعلی، هیچ معلوم 
موضعی  چه  مردم  نماینده گان  واقعًا  که  نیست 
نسبت به اصالحات انتخاباتی در آغاز داشته اند. 
به مدیریِت  این مشکل بدون تردید برمی گردد 
آقای غنی که خواسته و ناخواسته جنجال فعلی 
را به وجود آورده است. حاال در چنین فضایی 
بن بست  که  می خواهد  غنی  آقای  چه گونه 

اصالحات در نظام انتخاباتی را حل کند؟ 
این سوال در اقدام های بعدِی ارگ بدون شک 

پاسِخ خود را خواهد گرفت، ولی یک نکته را 
باید از همین حاال روشن کرد که هیچ قدرتی در 
کشور با اصالحات انتخاباتی یی که با سرنوشِت 
کند؛  شوخی  نباید  دارد،  رابطه  مردم  سیاسِی 
چون پیامدهای آن واقعًا غیرقابِل تخیمن است. 
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اصالحات انتخاباتی
فقط در حِد شعار

 

به هدِف  فعالیت ها  دیگر  بارِ  یک  سو،  این  به  روز  چند  از 
حمایت از توزیع شناس نامه های برقی در صفحاِت اجتماعی 
خودجوش  فعالیت های  و  حرکت ها  این  است.  گرفته  اوج 
و  تعویق  به  اعتراض  به هدِف  بیشتر  که  غیرسازمان یافته  و 
بهانه تراشی در این پروسه نضج گرفته ، همه از نوعی نگرانی 

در میاِن مردم حکایت دارند.
که  بود  کرده  نشر  را  گزارشی  طلوع  تلویزیون  پیش،  چندی 
شناس نامه های  ادارۀ  در  گسترده  فسادِ  از  آن  در  علی الظاهر 
برقی تذکر به میان می رفت. گفته می شود که اصِل این گزارش 
را ریاست جمهوری تهیه کرده، ولی تا کنون به گونۀ رسمی آن 

را اعالن ننموده است. 
اما آنانی که به حمایت از توزیع شناس نامه های برقی صدا بلند 
کرده اند، می گویند که خواهاِن اجراِی این پروسه طبق قانون 
ثبت احوال نفوس هستند که از جانِب رییس جمهوری توشیح 
شده است. ولی ریاست جمهوری بارها به بهانه های مختلف، 
از توزیع این شناس نامه ها جلوگیری کرده است. مسأله یی که 
بحث  که:  است  این  ساخته  نگران  را  کشور  حاال شهرونداِن 
فساد در ادارۀ شناس نامه های برقی، به خصوص در خصوِص 
بهانۀ دیگری را به  دسِت ارگ  افراد و کارمنداِن آن،  گزینش 
می دهد تا مدتی دیگر به بهانۀ ایجاد اصالحات، کارِ این اداره 

یعنی توزیع شناس نامه های برقی را به تعویق اندازد. 
فساد،  در  گلو  تا  که  داریم  کشور  در  زیادی  اداراِت  مسلمًا 
خویش خوری و قوم گرایی غرق اند، اما ریاست جمهوری هیچ 
انگشت نشان  اکنون  نمی دهد.  نشان  آن ها  برابِر  در  واکنشی 
کردِن فساد در ادارۀ نوبنیادِ شناس نامه های برقی آن هم توسط 

ارگ، حکایت از گپ و مقصـدی دیگر دارد!
و  بنادر  به  فساد،  با  مبارزه  برای  ارگ  که  است  خوب  چه 
گمرکات و اداراِت زیر امِر وزارت های مالیه و تجارت و سایر 
وزارت های بزرگ و پُر از پول، مثل وزارت معارف و وزارت 
داخله و دفاع توجه کند؛ همان  مکان هایی که مکتب و عسکِر 

خیالی تولید می کنند و خوِن مردم را در شیشه می ریزند! 
مشخص است که گزارش ریاست جمهوری، بیشتر به هدِف به 
توزیع شناس نامه های برقی ست. چنان که  انداختن کارِ  تعویق 
گزارش هایی وجود دارند که رییس جمهور در نظر دارد تا پس 
از رخصتی های زمستانِی شورای ملی، طی یک فرمان تقنینی، 
اقوام  هویت های  کنار  در  را  قوم  یک  نام  »افغان«  واژۀ  ذکِر 
در شناس نامه های برقی به عنواِن هویِت همۀ اقوام افغانستان 
مسجل سازد و با تعدیل ماده یی در قانون ثبت احوال نفوس، 
کنـد. شماری  توزیع  ویژه گی  این  با  را  برقی  شناس نامه های 
از اعضای مجلس نماینده گان نیز طِی معامله یی با ارگ، قصد 
دارند در آغاز سال نِو کاری شورای ملی، به این فرمان تقنینی 

رأی موافق دهند.
این رفتارها و برداشت ها در مجموع سبب شده است که یک 
بارِ دیگر ذهنیت ها در برابِر شناس نامه های برقی حساس شود 
و مردم بر تطبیِق قانون توشیح شده، بدون تغییر و تعدیل، پا 
می خواهیم  رییس جمهوری  از  دیگر  بارِ  یک  نیز  ما  بفشارند. 
که از این نوع تالش ها و معامالت دست بکشد و قانون ثبت 
احوال نفوِس توشیح شده را تطبیق کند و امِر قاطع به توزیع 
شناس نامه های برقی دهد تا دیگر گلیِم شناس نامه های شرم آورِ 
هویت های  دیگر  بر  هویت  یک  آن ها  اکثِر  در  که  ـ  کاغذی 

قومِی کشور تحمیل شده ـ جمع گردد.
آقای غنی باید بداند که دنیا از استبداد و قبیله گرایی و حذِف 
هویت ها به سوی مدارا، پلورالیسم و کثرت باوری گذار کرده 
دنیای مدرن اند.  آرامش در  اُکسیِر  این مولفه ها  و بدون شک 
نادیده انگاشتِن برخی هویت ها و تالش برای همه گیر ساختن 
و یا تحمیِل یک هویت در دنیاِی پُر از آگاهِی امروز، کاری 
شبیه انتحار است که فاعِل آن، خود را با موجی از اصطکاک 

و مقاومِت آتش زا مواجه می سازد. 
آن  در  ساکن  اقوامِ  و  هویت ها  همۀ  مشترِک  خانۀ  افغانستان 
و  دارند  وجود  ابرازِ  و  تنفس  حِق  همه  خانه  این  در  است. 
حذِف یک هویت در واقع سلِب حیاِت سیاسی و اجتماعی 
از دارنده  گاِن آن هویت است و در چنین صورتی، این خانۀ 

مشترک یا ویران می گردد یا تجزیه. 
امیدواریم آقای غنی این نکته را با تمام هوش و حواِس خود 

دریابد!

بازی خطرناک
 با شناس نامه های برقی
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از همان زمانی كه بحث اصالحات 
انتخاباتی به صورِت جدی مطرح شد، 
از همان زمان نیز سنگ اندازی در اين 
مسیر به وجود آمده است. نخست 
اين كه ريیس جمهوری بسیار با تأنی و 
تأخیر قانع ساخته شد كه اقدام های 
نخستین را برای ايجاد اصالحات در 
نظام انتخاباتی آغاز كند. هر وقت 
بحث اصالحات در نظام انتخاباتی مطرح 
می شد، ريیس  جمهوری به گونه های 
مختلف از زير باِر آن شانه خالی می كرد 
و نمی خواست كه به صورِت روشن و 
قاطع تصمیِم خود را اعالم كند. پس 
از ماه ها سروصدا و گفت وگو و آن هم 
زمانی كه ديگر موعِد برگزاری انتخابات 
پارلمانی عمالً گذشته بود، ريیس 
جمهوری در مشوره با ريیس اجرايی، 
كمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را ايجاد 
كرد



1382خورشیدی،  سال  جدی  چهاردهم  در  اشاره: 
جرگه  لویه  توسط  افغانستان  جدید  اساسی  قانون 
به تصویب رسید که به این مناسبت همه سال یک 
افغانستان  در  اساسی«  قانون  »هفتۀ  نام  زیر  هفته 

گرامی داشت می شود.
سیاسی،  نیازمندی های  بهخاطر  قانون  این  چند  هر 
اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و ارزش های دموکراتیک 
تصویب شده، اما در قسمت عمل به این قانون توجه 

آن چنانی صورت نگرفته است.
برای بررسی چرایی نام گذاری هفته یی به نام قانون 
اساسی و بحث حاکمیت قانون در کشور، گفت و 
گویی را با گل رحمان قاضی رییس پیشین کمیسیون 
که  داده ایم  انجام  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت 

اینک می خوانید:

گفت وگو كننده: هارون مجیدی
می شود  احترام  افغانستان چقدر  در  اساسی  -قانون 
اندازه مطابق به شرایط موجود  و این قانون به چه 

کشور تهیه شده است؟
یکی از موجباتی که هفته یی به نام »قانون اساسی« در 
عناصر  از  یکی  که  است  این  شده،  نام گذاری  کشور 
بسیار مهم برای حاکمیت قانون تنویر اذهان شهروندان 
است؛ تا زمانی که من متصدی کمیسیون مستقل نظارت 
بر تطبیق قانون اساسی بودم، یک هفته را در تقویم زیر 
حاال  خوش بختانه  که  گرفتیم  اساسی  قانون  هفتۀ  نام 

استقبال می شود.
جو  جواب گوی  باید  می شود  تهیه  که  قانونی  هر 
اجتماعی باشد؛ دوم این که مجری قانون برای اجرای 
ارادۀ  بحث  سوم،  و  باشد  داشته  مسلکی  فهم  قانون 

سیاسی برای حاکمیت قانون است.
بر  نظارت  کمیسیون  که  زمانی  1382خورشیدی،  در 
تطبیق قانون اساسی ایجاد شد بعد از آن، قانون اساسی 
قوۀ نظارت کننده برای تطبیق خود را بدون قوت الزم 
که  اختصاصی یی  قانون  چون  دست آورد.  به  قانونی 
برای این کمیسیون در نظر گرفته شده، در آن ضمانت 
اجرایی وجود ندارد تا فیصله های این کمیسیون تطبیق 
شود و کسانی که قانون اساسی را نقض می کنند، مورد 

پیگرد قرار گیرند.
یگانه راهی که وجود داشت این بود تا ما از شهرت 
نیک یکی از اعضای کمیسیون استفاده کنیم و در قدم 
جمهور  رییس  با  نزدیک  و  خوب  خود  روابط  دوم، 
داشته باشیم که از یک طرف وظیفه اش است در فقرۀ 
مراقبت  است:  شده  گفته  اساسی  قانون   6۴ مادۀ  اول 
اساسی وظیفۀ رییس جمهور است و  قانون  تطبیق  از 
تا  ساختیم  نزدیک تر  را  روابط  این  ما  دیگر  طرف  از 
صالحیت اجرایی رییس جمهور برای تطبیق و رعایت 
قانون اساسی استفاده کنیم، این کار تا حدی مفید واقع 

شد.
پذیرش  برای  شهروندان  شدن  آماده  برای  برعالوه، 

چاپ  »سال نامه«  به نام  را  جزوه یی  سال  هر  ما  قانون 
می کردیم و در آن تمام جزییات فعالیت یک سال خود 

را منعکس می ساختیم.
متأسفانه در قانون اختصاصی محدودیت وجود داشت 
و آن این که  اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون 
با رسانه های غیر دولتی گفت و گو  اساسی نمی توانند 
کنند، برای انجام کار رسانههای دولتی)تلویزیون، رادیو 
نظارت  نبود.کمیسیون  جواب ده  چندان  روزنامه ها(  و 
برتطبیق قانون اساسی طی چهار سال گذشته از صفر 
شروع و اما متأسفانه تا حدی نرسید تا قانون اساسی 

در افغانستان حاکمیت داشته باشد.
اساسی  قانون  خود  در  عمده  خالی  صورت،  هر  به 
موجود است زیرااین قانون کمیسیون را تنها به عنوان 
»کمیسیون« می شناسد که از نظر قانون کمیسیون چندان 

صالحیتی ندارد تا حاکمیت الزم را داشته باشد.
آرزو دارم روزی این کمیسیون به عنوان محکمۀ قانون 
اساسی باشد تا کسی که مرتکب نقض قانون اساسی 

می شود،مورد پیگرد عدالی و قضایی قرار گیرد.
اساسی  قانون  تطبیق  گذشته،  سال  چهارده  -طی 
چگونه بوده و چه کسانی مانع تطبیق مواد این قانون 

بوده اند؟
طی چهارده سال گذشته، از تطبیق قانون اساسی قسمًا 
وقتی  شد،  تطبیق  هم  قسمًا  می شدو  برده  نام  تجمّلی 
انتخابات های  برگزاری  یا  می بینیم  را  سه گانه  قوای 
کردیم،  راه اندازی  را  جمهوری  ریاست  و  پارلمانی 
اعضای خود کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی 
انتخاب شدند، اعضای دادگاه عالی انتخاب شد؛ این ها 
سال ها  این  در  ما  گفت،  می شود  که  مواردی اند  از 
این که  اساسی؛  قانون  بر  مبتنی  نظامی شدیم  صاحب 
قانون چقدر بر مبنای قانون اساسی عمل کرد، موانع آن 
را در ابتدا می شود به دو بخش تقسیم کرد: یکی، مانع 

داخلی و دومی هم مانع خارجی است.
یک،  می شود،  تقسیم  بخش  سه  به  هم  داخلی  مانع 
از طرف حکومت؛ دو، قدرت های موازی  مانع  ایجاد 

و  بود  مزاحمت  برای شان  قانون همواره  که  دولت  به 
سوم این که مردم تا هنوزهم از قانون اساسی آگاهی 

درست ندارند.
در پهلوی این ها، نیروهای خارجی یی که در افغانستان 
و  اجراآت  در  را  اساسی  قانون  بارها  داشتند  حضور 

پیمان های خود نقض کرده اند.
قانون  که  می شود  گفته  طنز  به  بین شهروندان  -در 
آنان  باالی  برای غربیان ساخته شده و همواره  تنها 
تطبیق می شود، اگر این روند و این روحیه هم چنان 
کجا  به  وضعیت  بعد  سال های  باشد  داشته  ادامه 

خواهد کشید؟
در این قسمت باید تفاوتی میان قانون اساسی و قوانین 
صالحیت  اصاًل  اساسی  قانون  باشیم،  داشته  فرعی 
برابر  در  تا  می کند  مهار  را  حاکمه  قدرت  انتقالی 
شهروندان استعمال نشود؛ اگر نگاهی به سایر قوانین 
بیندازید می بینید که بازهم برای شهروندان و رفاه آنان 
تهیه شده اند.اما، این را می پذیریم که در افغانستان، زور 
قانون است، جایی که زور است آن جا قانون است و در 
غیر آن از قانون خبری نیست، زورمندان معافیتی دارند 
و به دلخواه خود می توانند کارهای خود را انجام دهند.
باور من این است، از زمان پیدایش آدم)ع( که موظف 

به ریاست زمین شد توأم با قانون بود.
حاال نیز جامعۀ بشری ناگزیر به داشتن و پذیرش قانون 
است، جامعه و رفاه انسانی بدون داشتن قانون ناممکن 
است و نه تنها قانون رعایت شود بلکه از آن حمایت 
نیز صورت گیرد و به مانند خاصیت اصلی خود قانون 

باالی همه یک سان تطبیق شود.
بعد  که  آمده  ملی  توافق نامۀ حکومت وحدت  -در 
از گذشت دو سال از عمر این حکومت و برگزاری 
لویه  ولسوالی،  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات های 
جرگۀ قانون اساسی برگزار می شود که در طی آن 
به  نیز  اساسی  قانون  مواد  در  تغییراتی  سلسله  یک 
قانون  آگاهان  از  یکی  عنوان  به  آمد،  خواهد  میان 
اساسی در افغانستان برداشت تان چیست و در کدام 

بخش های این قانون باید تغییرات به میان آید؟
خالف  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  توافق نامۀ  اوالً 
حکومت  که  این  برای  است  افغانستان  اساسی  قانون 
وحدت ملی در این قانون تعریفی ندارد، خود شاهد 
تاریخی است که قانون اساسی نقض شده و یک نسخۀ 

بیرونی آمده و باالی مردم تحمیل شده است.
برخوردار  قانون  مشروعیت  از  که خود  مرجعی  دوم، 
تطبیق  را  قانون  که  کند  ادعا  می تواند  چگونه  نباشد 
می کنیم. از طرف دیگر، دیده می شود که برای آوردن 
کار  چقدر  انتخاباتی  نظام  و  ساختارها  در  اصالحات 
صورت گرفت و سرانجام همۀ آن را به صفر ضرب 

کردند و پارلمان فرمان اصالحات را رد کرد.
نمی گیرد  صورت  انتخابات  اصاًل  که  می کنم  پیشبینی 
شهروندان  همه  که  می آورند  حالتی  به  را  وضعیت  و 
افغانستان به شمول صاحب نظران بگویند که حاال مانند 
انتخابات  و  بیایند  باید خارجی ها  انتخابات  اول  دورۀ 
نهی  و  امر  پیرو  زمانی  چه  تا  ما  کنند.  مدیریت  را 
دیگران باشیم، بهتر می دانیم و می توانیم تا خانۀ خود 

را معماری کنیم.
-در کنار این، به خاطری که قانون اساسی در میان 
این  مواد  از  شهروندان  همه  و  شود  نهادینه  مردم 

قانون آگاه شوند چه کارهای باید صورت گیرد؟
قانون  هفتۀ  از  که  زمانی  برای تان می گویم،  از گذشته 
خانه های  وزارت  تمام  در  می کردیم  تجلیل  اساسی 
شکل  به  نواحی  تمام  عمومی،  ریاست های  مرکز، 
با  در همکاری  و  می کردیم  برگزار  محافل  و  سیمینار 
شرکت های  و  می داشتیم  را  فراوانی  برنامه های  والیان 
مخابراتی نیز با ما همکار بودند و مواد قانون اساسی را 

به شهروندان پیامک می فرستادند.
عالوه بر این، به خاطر حقوق اتباع کشور که فصل دوم 
این قانون است زندان های افغانستان را انتخاب کردیم 
و از زندان بگرام شروع کردیم و بیست و یک والیت 
حقوق  تمام  زندان  پنجاه  و  صد  یک  در  و  دیدیم  را 

شهروندی را به آنان تشریح کردیم.
با تمام این وجود من قانع نبودم و می دانستم به گونه یی 
فهمانده  درست  همه  به  اساسی  قانون  است  نیاز  که 
نشده است، به هرحال، آرزومندم کمیسیونی که اعضای 
و  دهند  انجام  بیشتری  کارهای  انتخاب شده،  تازه  آن 
از قانون اساسی بتوانند حمایت کنند و آن را در میان 

شهروندان بیشتر برسانند.
مانند  جامعۀ  در  تا  می شود  باعث  عواملی  -چه 

افغانستان ضمانت قانون تضمین شود؟
در  می گیریم  نظر  در  را  افغانستان  مانند  جامعۀ  وقتی 
اینجاها جنگ است و قانون و قواعد قانونی نه رعایت 
می شود و نه  هم کسی به آن اعتنا می کند، سطح پایین 
سواد در میان شهروندان نیز تأثیر خود را دارد، در کنار 
آن فقر و مظالم در این چنین جامعۀ نیز تأثیرات سوء 

خود را می گذارد.
-در فرجام این گفت وگو پیام تان برای شهروندان و 

نهادهای تطبیق کنندۀ قانون اساسی چیست؟
پیام برای همه شهروندان افغانستان این است که بیایید 
نفاق را کنار بگذاریم و رمز کامیابی ما که اتفاق است، 
متوجه شویم و برویم به طرف قانون مندی و فرهنگ 
با یک  قانون شکنی و قانون گریزی را کنار بگذاریم و 
احساس ملی و قوی بگوییم که افغانستان خانۀ مشترک 
همۀ ما است و به هر قیمتی که میشود این خانه را باید 

آباد کنیم.
-بسیار زیاد تشکر از این که فرصت گذاشتید.

تشکر از شما و همه همکاران تان در روزنامۀ ماندگار 
که هفتۀ قانون اساسی را گرامی می دارید.
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انتخابات برگزار نخواهد شد
تطبیق قانون اساسی در افغانستان تجملی بوده است

اشرف غنی در سفر به والیت ننگرهار ضمن تأکید بر آوردن تغییرات در به 
هر قیمتی در افغانستان، گفت که جوامع بین المللی گمان می کنند که داعش 

در افغانستان بهانه یی برای جلب کمکهای مالی است، اما اینچنین نیست.
کرد:  اعالم  بیانیه یی  انتشار  با  افغانستان  ریاست جمهوری  مطبوعاتی  دفتر 
محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان برای بررسی اوضاع والیت های 
شرقی این کشور به شهر جالل آباد مرکز والیت ننگرهار سفر کرده است.

وی در جریان این سفر با مسووالن ادارات دولتی، نظامی، بزرگان و متنفذین 
والیتهای مذکور به طور جداگانه دیدار کرد و والیان ننگرهار، لغمان، کنر و 
نورستان، اعضای شورای والیتی، علمای دینی و نماینده گان امور زنان در 
مورد مشکالت محلی این والیت ها به اشرف غنی گزارشهایی را ارایه دادند.
پروژه هایی  اجرای  امنیت،  تامین  عرصه های  در  را  خود  خواسته های  آنها 
ساخت  کشاورزی،  توسعه  سازی،  سد  بزرگراهها،  آسفالت  توسعه ،  برای 
مدارس، احداث سدهای مولد برق، رسیدگی به خانواده های بی سرپناهان و 
آوارگان، جلوگیری از غصب زمین، استخدام کادرهای متخصص در امور 

دولتی و نظامی، توجه به آموزش زنان، جلوگیری از فساد در ادارات دولتی 
و توجه به خدمات بهداشتی و درمانی مطرح کردند.

اشرف غنی در ادامه اظهار داشت: همۀ شما خواستار اصالحات و تغییرات 
مثبت هستید و من نیز متعهد می شوم این تغییرات به هر قیمتی که هست 

را بوجود آورم.
وی افزود: مردم افغانستان خواستار صلح پایدار، باعزت و قانونی هستند 
و در این روند استقالل، قانون اساسی و حقوق زنان به هیچ صورتی قابل 

معامله نیست.
گروههای  فعالیتهای  و  امنیتی  اوضاع  به  اشاره  با  افغانستان  رییس جمهور 
افغانستان  خاک  در  داعش  تروریستی  گروه  کرد:  تصریح  دولت  مخالف 

جایی ندارد.
محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد: در مورد خطر گروه تروریستی داعش 
در مجالس و مجامع بین المللی تذکر می دادم، اما آنها فکر می کردند که این 

هشدار بهانه یی برای جلب کمکهای مالی است که این چنین نبود.
در این سفر نورالحق علومی وزیر داخله، محمد اکرم خپلواک نماینده ویژه 
رییس جمهور در امور سیاسی، فضل هادی مسلمیار رییس مجلس، جنرال 
قدم شاه شهیم رییس ستاد ارتش وزارت دفاع، مسعود اندرابی سرپرست 
ارگانهای  مستقل  اداره  سرپرست  صدیقی  عبدالمالک  و  ملی  امنیت  اداره 

محل افغانستان اشرف غنی را همراهی کردند.

اشرف غنی:

تغـییرات به هـر قیمتی ایجـاد مـی شـود



والديمیر ايلیچ لنین
برگردان: سهراب شباهنگ

منتشرشده در نوسکايا زوزدا، شمارة 10، 
31 می 1912، با امضای ی. و. پتروف

در مورد آقای یژوف، لغزش قلم مطرح نیست. او به 
گفتن چیزهای توهین آمیِز دیگر ادامه می دهد: »تجربۀ 
خود کارگران باید به آن ها نشان داده باشد که پیچیده 
اقتصادی  خواست های  افزودن  با  اعتراض  کردِن 
این  کردِن  پیچیده  که  همان گونه  نیست،  توصیه  قابل 
گیرندۀ  بر  در  که  به طرح خواستی  معمولی  اعتصاب 

یک اصل است، قابل توصیه نیست.«
نوسکی  است!  غلط  بار  هزار  است،  غلط  گفته  این 
را  خود  آبروی  چیزهایی،  چنین  چاپ  با  گولوس 
توصیه  قابل  می کند  فکر  یژوف  آقای  آن چه  می برد. 
نیست، کاماًل قابل توصیه است. هم تجربۀ خاِص یک 
کارگر و هم تجربۀ شمار بزرگی از کارگران روسیه در 
سال های اخیر، به ضد موعظه های آقای یژوف شهادت 

می دهند.
حتا  کردن«  »پیچیده  به  می توانند  لیبرال ها  تنها 
»خواست های  ]افزودن[  با  اعتصابات  »معمولی«ترین 
این که  دوم  اول.  نکتۀ  این  کنند.  اعتراض  اصولی« 
که  هنگامی  است  اشتباه  دچار  به شدت  انحالل طلب 
جنبش کنونی را با معیارهای یک اعتصاب »معمولی« 

مقایسه می کند.
که  هنگامی  می کند  تلف  را  خود  وقِت  یژوف  آقای 
اعتصاب  ترکیب  مسألۀ  آمیختن  درهم  با  می کوشد 
اقتصادی و اعتصاب سیاسی با مسألۀ تدارک برای این 
یا آن اعتصاب، تبهکاری لیبرالی خود را با پرچم کس 
انجام  و  بودن  آماده  و  تدارک  البته  بپوشاند!  دیگری 
متحدترین،  و  مشخص ترین  کامل ترین،  به  کار  این 
مطلوب  بسیار  صورت  استوارترین  و  هوشیارترین 
است و بحث بر سِر این مسأله نمی تواند وجود داشته 
باشد. اما برخالف آن چه آقای یژوه می گوید، باید برای 

ترکیب این دو نوع اعتصاب تدارک دید. 
آقای یژوف می نویسد: »دوره یی از اعتصابات اقتصادی 
خواهد  جبران ناپذیری  اشتباه  است.  ما  روی  مقابل 
اعمال  با  اعتصابات  این  که  شود  داده  اجازه  اگر  بود 
ترکیبی،  چنین  شوند.  تنیده  هم  در  کارگران  سیاسی 
هم  و  اقتصادی  مبارزات  هم  روی  بر  زیان مندی  اثر 

مبارزات سیاسی کارگران خواهد گذاشت.«
به  کلمات  این  رفت!  جلوتر  این  از  بتوان  مشکل 
به  انحالل طلب  که  می دهند  نشان  وجه  روشن ترین 
سطح لیبرال عادی فروغلتیده است. هر جمله اش شامل 
یک خطاست. باید هر جمله را مستقیمًا به ضد خود 

تبدیل کرد تا حقیقت به دست آید!
این درست نیست که گفته شود دوره یی از اعتصابات 
آن چه  به عکس.  کاماًل  است.  ما  پیش روی  اقتصادی 
اعتصابات  صرفًا  از  بیش  دوره یی  ماست،  مقابل  در 
از  قوی تر  واقعیات  یژوف،  آقای  است.  اقتصادی 
می توانستید  شما  اگر  هستند؛  شما  لیبرالی  تحریفات 
که  اعتصابات  به  مربوط  آماری  داده های  به  نگاهی 
بیـندازید،  کرده  تدوین  صنعت  و  بازرگانی  وزارت 
رد  را  شما  حرف  دولتی  آمارهای  حتا  که  می دیدید 

می کنند. 
این درست نیست که »درهم تنیدن ]اعتصابات اقتصادی 
و سیاسی[ عمل اشتباهی خواهد بود.« کاماًل به عکس. 
کارگران حالت  اگر  بود  اشتباه جبران ناپذیری خواهد 
و  باال  ضرورت  عظیم،  اهمیت  استثنایی،  فوق العاده 
درک  را  تنیدن«  »درهم  این  عظیم  اساسی  اهمیت 
نکنند. اما خوشبختانه کارگران این را کاماًل می فهمند 
را  لیبرال  کارگری  سیاست مداران  موعظۀ  نفرت  با  و 
شود  گفته  است  غلط  این که  سرانجام  می زنند.  کنار 
اعتصاب  بر روی هر دو شکل  این درهم تنیده گی  که 
درهم  عکس.  به  کاماًل  داشت.  خواهد  زیان مند«  »اثر 
تقویت  را  دو  هر  است.  مفید  دو  هر  برای  تنیده گی 
می کند. به نظر می رسد آقای یژوف چند »کله داغ« را 
که کشف کرده و آنان را مورد سرزنش قرار می دهد. 

گوش کنید:
این  داد«  سازمانی  کارگران شکل  احساسات  به  »باید 
اتحادیه های  »باید  است!  مقدس وار  کتاب  حقیقتی 
ترویج  بیشتر  را  آن  در  کارگران  و عضویت  کارگری 

کرد«.
»شکل  تقلیل  یژوف،  آقای  اما،   – اما  درست،  کاماًل 
به  را  این  نیست.  مجاز  اتحادیه ها  به  سازمانی« صرفًا 

خاطر داشته باشید آقای انحالل طلب!

امر  »این 
]یعنی ترویج اتحادیه های کارگری[ ضرورت بیشتری 
در  زیادی  کله داغ های  روزها  این  زیرا  می کند؛  پیدا 
اثر جنبش توده یی  میان کارگران پیدا می شوند که در 
دچار هیجان شدید شده اند و در گردهمایی ها به ضد 
اتحادیه ها  که  مدعی اند  و  می زنند  حرف  اتحادیه ها 

بی فایده و غیرالزم اند.«
این نوعی کلی گویی لیبرالی در رابطه با کارگران است. 
کارگرانی که همچون خاری در مقابل انحالل طلبان اند، 
»به ضد اتحادیه ها« سر بلند نکرده اند. نه، کارگران به 
ضد تالش هایی که شکل سازمانی را صرفًا به اتحادیه ها 
تقلیل می دهند، سر بلند کرده اند، تالشی که در احکام 

یژوف آشکارا دیده می شود.
تحریف  ضد  به  بلکه  اتحادیه ها  ضد  به  نه  کارگران 
آن درگیرند، تحریفی که کل  مبارزه یی که در  لیبرالی 

مقالۀ آقای یژوف را فراگرفته سربلند کرده اند.
پخته  سیاسی  نظر  از  کافی  حد  به  روسیه  کارگران 
را  مردم  کل  برای  خود  جنبش  اهمیت  که  شده اند 
درک کنند. آن ها به حد کافی پخته شده اند که بفهمند 
سیاست کارگری لیبرالی تا چه اندازه دروغین و بی مایه 

است و همواره آن را با نفرت کنار خواهند زد.

پانوشت ها:
1( منظور کشتار کارگران غیرمسلِح معادن طالی لنا در 
سیبری در تاریخ ۴ اپریل ]1۷ اپریل[ 1۹12 است. این 
معادن طال متعلق به سرمایه داران انگلیسی، سرمایه داران 
تزار  خانوادۀ  افراد  از  شماری  آن ها،  شریک  روسی 
 ۷ به  معادن  این  بود. سود صاحبان  تزاری  مقامات  و 
در  واقع  طال  معادن  می رسید.  سال  در  روبل  میلیون 
جنگل کاج در منطقۀ شمال اوراسیا زیر قطب شمال، 
تقریبًا 2000 کیلومتر از راه آهن سیبری فاصله داشتند. 
را  اجحافات  بدترین  آن ها  کارگزاران  و  سرمایه داران 
کمرشکن  رنج  مقابل  در  می داشتند:  روا  کارگران  بر 
کارگران، مزد ناچیزی به آنان می پرداختند، غذای فاسد 
به آنان می دادند و به زنان و فرزندان کارگران خشونت 
به تحمل  قادر  دیگر  کارگران که  توهین می کردند.  و 
مارچ  ماه  آغاز  در  نبودند،  و خشونت  توهین  و  ستم 
1۹12 دست به اعتصاب زدند. اعتصاب توسط گروه 
تشکیل  طال  معادن  در   1۹11 پاییز  در  که  بلشویکی 
شده بود، رهبری می شد. در ۴ مارچ )1۷ مارچ(، یک 
بلشویک ها  که  شد  انتخاب  اعتصاب  مرکزی  کمیتۀ 
مدیریت  به  که  خواست هایی  داشتند.  رهبری  آن  در 
اعالم شد، عبارت بودند از: کار هشت ساعته، 10 تا 30 
درصد افزایش مزد، لغو جریمه، سازمان دهی کمک های 
پزشکی، بهبود خوراک و محل زیست و غیره. هیأت 
را  این خواست ها  طال(  معدن  )شرکت  لنزوتو  مدیرۀ 
رد کرد و تصمیم به اخراج اعتصاب کننده گان، توقف 
فروش نسیۀ غذا به کارگران و بیرون انداختن آن ها از 
محل سکونت شان گرفت که معنی آن، محکوم کردن 
گرسنه گی  از  مرگ  به  خانواده های شان  و  کارگران 
محل  از  را  آنان  پولیس  که  نگذاشتند  کارگران  بود. 
موضع  اعتصاب کننده گان  کند.  اخراج  سکونت شان 
خود را حفظ، و در مقابل هرگونه تالش تحریک آمیز 

اعتصاب  کردند.  مقاومت  کارفرمایان  تهدیدکنندۀ  و 
صلح آمیز و سازمان یافته بود.

روسی  و  انگلیسی  متنفذ  سهام داران  درخواست  به 
ضد  به  گرفتند  تصمیم  تزاری  مقامات  شرکت، 
کارگران  تا  گیرند  کار  به  سالح  اعتصاب کننده گان 
روسیه را بترسانند. در شب 3 تا ۴ )16 تا 1۷( اپریل 
برخی از اعضای کمیتۀ مرکزی اعتصاب دستگیر شدند. 
در مقابل این عمل، روز ۴  )1۷( اپریل 3000 کارگر 
به سوی معدن نادژدا راه پیمایی کردند تا به ضد اعمال 
برای  درخواستی  و  کنند  شکایت  مقامات  غیرقانونی 
آزادی دستگیرشده گان به دادستان تسلیم نمایند. سروان 
ژاندارمری ترشچنکو به افراد خود دستور گشودن آتش 
تن زخمی  و 2۵0  کارگر کشته  نتیجه 2۷0  در  و  داد 
در  انزجار  و  خشم  به  لنا  خونین  درام  اخبار  شدند. 
سراسر روسیه دامن زد. گروه سوسیال دموکرات دوما 
لنا  در  کشتار  مورد  در  حکومت  از  روسیه[  ]مجلس 
تزار:  وزیر  مارکف  بی شرمانۀ  پاسخ  توضیح خواست. 
»]همواره[ چنین بوده و چنین خواهد بود«، بر نفرت 
در  کارگر   300000 حدود  افزود.  کارگران  انزجار  و 
اعتصاب های اعتراضی به کشتار لنا شرکت کردند. این 
اعتصابات با اعتصاب های روز اول ماه می که در آن ها 
لنین  آمیختند.  درهم  داشتند،  شرکت  کارگر   ۴00000
]در مقالۀ »اعتالی انقالبی« - جون 1۹12[ خاطرنشان 
کرد: »گشودن آتش ]به روی کارگران[ در لنا به حالت 
انقالبی توده ها منجر شد و به برآمد انقالبی آنان تکامل 

یافت.« 
کادت  حزب  مرکزی  ارگان  )گفتار(  رچ  روزنامۀ   )2
بود که از فبروری سال 1۹06 در سن پترزبورگ منتشر 
می شد. این روزنامه توسط کمیتۀ نظامی انقالبی تحت 
شورای پتروگراد در 26 اکتوبر )8 نوامبر( تعطیل شد. 
]حزب کادت یا حزب مشروطه طلب دموکرات، حزب 
 1۹0۵ سال  اکتوبر  در  که  بود  روسیه  لیبرال  بورژوا 
مدنی  آزادی های  اعطای  بر  مبنی  تزار  بیانیۀ  دنبال  به 

تأسیس شد.[
3( روسکیه ودوموستی )گزارشگر روسیه( روزنامه یی 
در  میانه رو  لیبرال های  توسط   1863 سال  از  که  بود 
 1880 دهۀ  سال های  فاصلۀ  در  می شد.  منتشر  مسکو 
دموکرات  اردوی  نویسنده گان  از  کارهایی   18۹0 و 
مانند و. گ. کورولنکو، م. ی. سالتیکوف- شچدرین، 
از  مقاالتی  همچنین  و  دیگران  و  ای.اوسپنسکی،  ُا. 
در  می شد.  درج  نشریۀ  این  در  لیبرال  نارودنیک های 
حزب  راست  جناح  ارگان  به  نشریه  این   1۹0۵ سال 
کادت مبدل گردید. لنین این روزنامه را ترکیب منحصر 
به فردی از کادتیسم راست با لحن نارودنیکی ]چاشنی 
Narodnik overtones توصیف کرد. نارودنیکی[ 
)لنین، »گفتار صریح یک لیبرال«، جون 1۹13، مجموعۀ 
مسکو،  پروگرس،  انتشارات  انگلیسی،  ترجمۀ  آثار، 
1۹۷8، ص 13۵(. در سال 1۹18 این روزنامه همراه با 

دیگر نشریات ضد انقالبی تعطیل شد.
قانونی  نشریۀ  نوا(،  )صداِی  گولوس  ِنوسکی   )۴
انحالل طلبان منشویک که از می تا اوت 1۹12 در سن 

پترزبورگ منتشر می شد.
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این اتفاقی نیست که همۀ مسجدهای ما چهارضلعیاند. در 
تمدن اسالمی مسجد دایره، مثلث، پنج ضلعی یا ششضلعی 
اسالم  تاریخ  در  هشت ضلعی  مسجد  یک  فقط  نداریم. 
وجود دارد که آن هم بیتالمقدس است که آن هم به خاطر 
اینگونه  اتفاقی  به طور  و  بوده  خودش  خاِص  ساختار 
میشود؟  ایجاد  برای چه  گنبد و طاق  است.  ساخته شده 
چرا مناره و صحن به این شکل ساخته شدهاند؟ آیا کالس 
و دانشگاهی بوده که معمارهای آندلس از آن سوی اروپا با 
معمارهای آسیای میانه، هند و ایران در آن شرکت کنند و 
یاد بگیرند که مسجد را چه گونه بسازند؟ مگر تلویزیونی 
چه  اسالم  دنیای  مسجدهای  دهد  نشان  آن  در  که  بوده 
شکلی است؟ چه گونه برای اولین بار، سیاحان غربی اسم 
این مجموعه را تمدن اسالمی گذاشتند؟ چون دیدند که 
در همه جای این مجموعه همه یک گونه زنده گی میکنند، 
یک  شهرسازی،  یک  معماری،  یک  پوشش،  یک  همه 
تربیت و  تعلیم و  آموزش و  نظام  اقتصادی، یک  سیستم 
یک ادب دارند و همۀ اینها یعنی یک تمدن. انسانی که در 
این تمدن زنده گی میکند، واجد یک روح و غیب است، 
اتفاقی که در عالم غرب  واجد یک نگرش است. همان 
رخ میدهد. این نظم ارگانیکی بین تمدن است. این انسان 

همچنان به دنبال رفع دلهرهها و نگرانیهاست.
رسانه برای چه ایجاد میشود؟ چرا ورزش مدرن یکی از 
شؤون عالم مدرن است؟ چرا در هیچ تمدنی این شکل 
از ورزش را نداشتهایم؟ چه اتفاقی باید رخ دهد؟ انسان 
تا  دارد  وحشت  و  سکس  هیجانزده گی،  به  نیاز  مدرن 
این  که  برود. حال هر چیزی  یادش  از  اساسی  سوالهای 

نیاز را تأمین کند، ارزش دارد؛ مثل ورزش مدرن. 
در فیلم گالدیاتور دیدیم که مردم در جایی جمع میشوند، 
با  فرقی  این چه  میآیند.  میدان  به وسط  گالدیاتورها هم 
ابزاری هستند برای  استادیومهای فوتبال ما دارد؟ هر دو 
دورهیی  همین  فلسفه،  و  تمدن  تاریخ  در  هیجانزده گی. 
که فیلم گالدیاتور آن را نشان میدهد، یعنی دورۀ آخرین 
مقایسه  امریکا  امروز  تمدن  با  روم،  امپراتوری  امپراتورِ 
بیان  میشود و حالت توسعهیافتۀ یک تمدن مادی در آن 
بینظیر  تاریخ  میگردد. نظریات اشپنگلر2۷ درمورد فلسفه 
است و نکات خیلی عجیبی دارد. اگر شما با فلسفه تاریخ 
اشپنگلر فهم تمدنی پیدا کنید، خیلی از مشکالت ذهنی تان 

حل میشود.
ایجاد  را  مدرن  ورزش  و  سینما  و  میآید  غربی  انسان 
این  قدر  هر  و  شود  هیجانزده  باید  غربی  انسان  میکند. 
است،  محبوبتر  ورزش  باشد،  عمیقتر  هیجانزده گی 
تغییر  بشر  این  اتفاقًا  فوتبال.  یا  باشد  بوکس  میخواهد 
نکرده است، فقط اندکی لطیفتر شده و احساساتش زودتر 
گالدیاتورها  که  نمیپذیرد  احتماالً  و  میشود  جریحهدار 
از  یکی  اتفاقًا  ولی  ببرد،  لذت  او  تا  بکشند  را  یکدیگر 
لذتبخشترین لحظههای فوتبال آن لحظهیی است که کسی 
خطای وحشتناکی میکند و کارت قرمز میگیرد. همه با این 
اتفاق هیجانزده میشوند و این لحظه به یاد ماندنیتر است. 

ممکن است شما گلهایی که در فوتبال به ثمر میرسد را 
فراموش کنید ولی لحظۀ خطاهای آن فوتبال را فراموش 
نمیکنید. شما از فینال جام جهانی قبلی ایتالیا و فرانسه در 
سال 2006 چه صحنهیی در ذهنتان مانده است؟ مشخص 
است که فقط صحنۀ خطای زیدان را به یاد میآورید. وقتی 
عکسالعمل گزارشگران فوتبال را در قبال صحنههایی که 

گزارش میکنند ببینید، متوجه میشوید که وقتی یک خطای 
زده  گل  که  وقتی  از  میشود،  انجام  زمین  در  وحشتناک 
انسان هم دنبال  البته نفس  بیشتری دارند.  میشود هیجان 
باشد  هیجانانگیزتر  که  چیزی  هر  و  است  هیجان  همین 

برای او بهتر است، حال گل باشد یا خطا. 
مبادی  انسان مدرن و در  اتفاق در حیث وجودی  همین 
انسانشناختی او در سینما رخ میدهد. سینما چیست؟ شما 
از دنیای شلوغی که در آن زنده گی میکنید، به سالونی پناه 
میبرید که در ابتدا تاریک میشود تا از این طریق از وجود 
خودتان خارج شوید، بعد پنجرهیی جلِو شما باز میشود 
تا به جای اینکه خودتان را تجربه کنید، دیگران را تجربه 
کنید. تجربۀ دیگران در حد دو ساعت برای شما لذتبخش 

است، چون فراموش میکنید که کجایید و چه هستید.
لهو  و  لغو  ماست.  دینی  ادبیات  در  لغو  مفهوم  عین  این 
مادی  فقط  ُسکر  آیا  است؟  حرام  ُمسکر  چرا  چیست؟ 
است؟ مگر ما موسیقی سکرآور نداریم؟ فیلم هم سکرآور 
ورزش  کلی  طور  به  و  فوتبال  که  نکنید  تردید  است، 
الکولیسم  با  نمیتوانند  که  همه  است.  مدرن هم سکرآور 
از خود بیخود شوند، همه که نمیتوانند ماریجوانا استفاده 
آنهایی  دارند.  وجود  هم  ترسوتر  آدمهای  باالخره  کنند، 
که به الکولیسم و مواد مخدر پناه میبرند، در عالم غرب 
مطلب  اصل  سر  مستقیم  و  هستند  جسورتری  انسانهای 
میروند. روشن بگویم که سینما و ورزش مدرن و امثال 
انسان مدرن  آنها از ابزارهای سکِر روحی هستند. اصوالً 

عالم را به همین صورت خلق میکند. 
بشر  این  که  شدند  اتفاق  این  متوجه  اگزیستانسیالیستها 
مدرن فضایلش از بین رفته است و دچار نیهیلیسم منفعل 
و فعال، فراموش کردن حقایق غیبی و خیلی مسایل دیگر 
شده و ابعاد وجود خود را فراموش کرده است. کیرکِگارد 
28که فیلسوفی اگزیستانسیالیست است، میگوید »خودت 
وجود،  یعنی  اگزیستانس2۹  بشناس«.  را  و خودت  باش 
ابعاد  واکاوی  و  شناسایی  بر  متمرکز  اگزیستانسیالیستها 
وجود انساناند. آنها میگویند که انسان مدرن برای رهایی 
از این دلهرهها و نگرانیها همرنگ جماعت میشود. چون با 
جماعت بودن به او احساس رضایت می دهد، سعی میکند 
تجربههای وجودی خود را با دیگران به اشتراک بگذارد. 
مثاًل در استادیومهای ورزشی یا در رسانه و ژورنالیسم یا 
در رمان و یا در عالمی و شهری که در آن زنده گی میکند، 
تا  میگذارد  اشتراک  به  دیگران  با  را  خود  تجربههای  او 
احساس رضایت کند. نتیجۀ اصلی این احساس رضایت 
خودفریبی است، چون او را از حقیقت وجود خود غافل 

میکند. این تحلیل اگزیستانسیالیستها است.
و  این خودفریبی  از  رهایی  برای  ما  میگویند  آنها سپس 
مرزی  موقعیتهای  در  باید  خود  حقیقِت  شناخت  برای 
میگویند؛  سیچویشن30  باندری  آن  به  که  بگیریم  قرار 
ابعاد وجود خود را  موقعیتهایی که به ما کمک میکند تا 
مرزی  موقعیتهای  »این  که  میپرسیم  وقتی  بشناسیم.  بهتر 
روزانۀ  زنده گی  از  که  موقعیتهایی  میگویند  چیست؟« 
یک  از  را  شما  و  دارد  فاصله  شما 
و  برمیآورد  عادی  انسان 
میکند؛  غیرعادیتان 

مثل عشق 

که  ترس  و 
میگویند  آن  به 
و  »ترسآگاهی« 
مرگ  مثل  مهمتر  همه  از 
»مرگآگاهی«.  میگویند  آن  به  که 
اگزیستانسیالیستها میگویند تنها کسی پی به حقیقت وجود 
خود خواهد برد که به بهترین وجه ممکن مرگآگاه باشد. 
شیپور  وقتی  الّرجال«،  تُعرف جواهر  االحوال  تقّلب  »فی 
شناخته  نامرد  از  مرد  شد،  نواخته  جنگ  شیپور  و  مرگ 
میشود. یعنی انسان تا در آستانۀ مرگآگاهی قرار نگیرد، به 

حقیقت وجود خود پی نخواهد برد. 

کتاب  در  رنج«  دوران  »آخرین  مقالۀ  در  آوینی  مرتضی 
»فردایی دیگر« تحلیل بسیار زیبایی دارد. او میگوید چرا 
کسی مثل آنتوان دوسنتاگزوپری31، نویسندۀ کتاب شازده 
کوچولو، یکباره در عالم مدرن اروپایی به ظهور میرسد؟ 
انسانی که کتابهایش از جنس رمانهای مدرن غرب نیست 
و از جنس خودفراموشی نیست. بعد شخصیت این او را 
تحلیل میکند و میگوید که این فرد خلبان نیروی هوایی 
ارتش فرانسه در جنگ جهانی دوم بوده است، یعنی کسی 
خود  یعنی  این  و  دارد  جنگی  پرواز  بار  چند  روزی  که 
که  مسافربری  هواپیمای  یک  برای  حادثهیی  وقتی  مرگ. 
شما مسافر آن هستید رخ میدهد، تمام زنده گی تان از جلو 
چشمان تان عبور میکند و دقیقًا به این فکر میکنید که چند 
ثانیه طول خواهد کشید تا از ارتفاع مثاًل 20000 پایی زمین 
بخورید و بمیرید. آنجا آرزو میکنید که کاش این ارتفاع دو 
متر باشد و زودتر بمیرید و این دلهره از وجودتان خارج 
است  وقت  آن  است.  وحشتناک  خیلی  لحظه  این  شود. 
کسی  چه  دارید،  تعلق  کسی  چه  به  میکنید  احساس  که 
میآید، ضعفهای تان  بدتان  کسی  از چه  دارید،  دوست  را 
چیست و... . اگزوپری هم در چنین شرایطی بوده است. 
او خلبان هواپیمایی بوده که روزی چند بار در میدان جنگ 
رفتوآمد داشته و روزی چند بار گلولههای ضد هوایی به 
را  او  بار هم هواپیمای  میشده است. یک  طرفش شلیک 
میزنند که با چتر از مرگ نجات پیدا میکند. آوینی میگوید 
پردههای  از  میشود  موفق  است،  مرگآگاه  فرد  این  چون 

خودفریبی وجود خود خارج شود. 
اساسًا متفکرین و حکمای پستمدرن غرب معتقدند دوران 
فلسفه به سر آمده است. فلسفه دیگر گویای حقیقت تفکر 
تفکر  حقیقت  گویای  هنر  فقط  که  معتقدند  آنان  نیست. 
است. هنر چیست؟ هنر نتیجۀ مرگآگاهی است. نتیجۀ به 
جان آزمودِن موقعیتهای مرزی است. پستمدرنها معتقدند 
دیگر  ندارد.  را  وجود  حقیقِت  بیان  تابوتحمِل  فلسفه  که 
باید سراغ شعر و شعرا برویم، یعنی »فلسفۀ شاعرانه گی«. 
وقتی فلسفۀ خیلی از فالسفۀ پستمدرن را میخوانید، متوجه 
مثاًل  دارد.  شباهت  شعر  به  و  نیست،  فلسفه  که  میشوید 
میگویند نیچه چرت وپرت میگوید اما این طور نیست بلکه 
برای  کافی  حجم  فلسفه  چون  شاعرانهاست.  فلسفهاش 
بیان حقیقتی که نیچه - یا هایدگر - میخواهد بیان کند، 

ندارد.
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Friedrich Wilhelm Nietzsche -2۴
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دو  اسالم آباد،  و  کابل  روابط  در  تنش  ماه ها  از  پس 
کشور گفت وگوهای چهارجانبه درد مورد مذاکرات با 
طالبان را روز دوشنبه در پایتخت پاکستان آغاز کردند. 
آینده  سال  بهار  در  که  می گویند  پارلمان  نماینده گان 

حمالت طالبان تشدید خواهد شد.
خارجه  وزارت  معینان  اشتراک  با  آباد  اسالم  نشست 
متحده  ایاالت  از  مقام هایی  و  پاکستان  و  افغانستان 
شد.  آغاز  آباد  اسالم  در  دیروز  چین  و  امریکا 
گفت وگوها پیرامون مذاکرات صلح افغانستان در حالی 
سال  در  را  خونینی  افغانستان جنگ  که  می شود  آغاز 
موفقیت  به  نسبت  امیدواری ها  و  کرد  سپری  جاری 
ناکام  تالش های  و  گفت وگوها  از  پس  صلح  روند 

کاهش یافته است.
و  ندارند  مذاکرات حضور  این  در  طالبان  نماینده گان 
قرار است این گفت وگوها میکانیزم یا نقشه راه صلح 
افغانستان را مشخص کند. اما برخی از دسته های طالبان 

برای اشتراک در روند صلح ابراز آماده گی کرده اند.
آغاز مذاکرات صلح در اسالم آباد، بحث های داغی را 
گفتند  مجلس  نماینده گان  برانگیخت.  نیز  مجلس  در 
همزمان با ادامه گفت وگوها، حکومت نباید از یاد ببرد 
جنگ های  آینده  سال  بهار  در  شورشی  گروه های  که 

خونین و خطرناکی را به راه خواهند انداخت.
»من  گفت:  نماینده گان  از  تن  یک  عبدالقیوم سجادی 
به  که  کسانی  تمام  به  و  ملی  وحدت  حکومت  به 
گفت وگوهای صلح دلخوش هستند، هشدار می دهم که 
وضعیت افغانستان به گونه یی است که جنگ و صلح 
دو روی یک سکه است. ما نباید فراموش کنیم که این 
گفت وگوهای صلح ما را از آمادگی های دشمنان مردم 
در فصل زمستان و راه اندازی حمله بسیار گسترده در 

بهار غافل کند.«

بار  این  که  امیدوارند  نماینده گان  از  برخی  اما 
امریکا  مقام های  نظارت  تحت  صلح  گفت وگوهای 
که  احمدزی  نذیر  محمد  می شود.  برده  پیش  چین  و 
ریاست جلسه را به عهده داشت گفت: »صلح ضرورت 
بار  این  که  امیدواریم  ما  است.  منطقه  و  افغانستان 

تالش های صلح نتیجه بدهد.«
صلح عادالنه

افغانستان  صلح  که  کردند  تاکید  مجلس  نماینده گان 
اساسی  حقوق  آن  نتیجه  در  و  باشد  »عادالنه«  باید 
شهروندان این کشور پامال نگردد. رئیس جمهور غنی 
اطمینان داده است که در  اظهارات خود  تازه ترین  در 

مذاکرات صلح، قانون اساسی را قربانی نخواهد کرد.
شماری از نماینده گان گفتند که روند صلح به تنهایی 
شخصیت های  و  نهادها  همه  و  نیست  حکومت  کار 

سیاسی باید حکومت را در این راستا همکاری کنند.
جعفر مهدوی یک تن از نماینده گان گفت: »در بسیاری 
اوقات از این خانه ]ولسی جرگه[ صدای چند دستگی 
پیشنهادم  است.  برخاسته  از حکومت  و عدم حمایت 
ذکر شرط مشخص صلح  با  ملت  که خانه  است  این 
هیئت  این  تا  کند  مذاکرات صلح حمایت  از  عادالنه، 

افغانستان بتواند موفق و موثر ظاهر شود.«
مردم فراموش نشوند

بعضی از نماینده گان گفتند که روند صلح نباید در پشت 
پرده و به دور از دید مردم افغانستان به پیش برود. آن ها 
تاکید کردند که هرگونه معامله پنهانی می تواند به جای 

بهبود اوضاع، پروسه صلح را صدمه بزند.
از نماینده گان گفت: »پروسه  بارکزی یک تن  عبیداهلل 
نیز  نماینده گان  شود.  شریک  ملت  خانه  با  باید  صلح 
باید از پروسه صلح باخبر باشند. طوری نشود که فردا 
ما اعتراض کنیم و بگوییم که ما صلح را نمی پذیریم.«

اجماع ملی در داخل افغانستان برای پروسه صلح یکی 
نماینده گان  بود.  جرگه  ولسی  در  دیگر  بحث های  از 
تاکید کردند که قوای سه گانه افغانستان و چهره ها و 
احزاب سیاسی باید برسر چگونگی پروسه صلح توافق 
نکنند که  باشند و جریان های سیاسی فکر  نظر داشته 

قربانی صلح خواهند شد.
سید علی کاظمی یک تن از نماینده گان گفت حکومت 
باید پیش از شرکت در گفت وگوهای صلح، با پارلمان، 
می کرد:  گفت وگو  سیاسی  احزاب  و  مدنی  نهادهای 
»سال ها است که مردم افغانستان رنج می کشند و قربانی 
می دهند. ولی به نقطه ای رسیده اند که وحدت ملی باید 
سرآغاز کار باشد. این وحدت ملی را باید درک کنند 
کنند که حکومت وحدت  افغانستان احساس  و مردم 
سرچشمه  افغانستان  مردم  آرزوی  و  آرمان  از  ملی 
گرفته است.« قرار است دور دوم این گفت وگوها در 
افغانستان برگزار شود. اما پروسه صلح کار پیچیده ای 
است. طالبان که پیش از این رهبری واحد داشتند حاال 
به دسته های مختلف تقسیم شده و گروه داعش نیز به 
مشکل افغانستان افزوده شده است. رئیس جمهور غنی 
تاکید کرده که با گروه های صلح ناپذیر، مبارزه خواهد 

شد.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1699  سه   شنبه        22 جد  ی /  د  ی     y   1394  1  ربیع الثانی   y 1437   12 جنو ر ی    62016

ناجیه نوری
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به یک گزارش محرمانۀ 
ناتو که در آن ارتش افغانستان را ناتوان و بی انگیزه در 
جنگ خوانده، می گوید که اگر ارتش افغانستان ضعیف 
و ناتوان بود، با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 

حمالت دشمن را کی دفع کرد؟
که  می گویند  مجلس  اعضای  برخی  حال،  این  در 
خارجی ها، فرماندهی و پالن جنگ در افغانستان را به 
عهده دارند و به نیروهای امنیتی افغان اجازۀ پیش روی 
نمی هند و به آنان دستور می دهند که در حالت دفاعی 

قرار داشته باشند.
این نظریات پس از آن ابراز می شود که یک مجلۀ آلمانی 
اردوی  که  نوشته  ناتو  مخفی  گزارش  یک  از  نقل  به 

افغانستان آماده گی انجام عملیات ها را ندارد.
است،  نوشته  شنبه  روز  چاپ  »اشپیگل«  آلمانی  مجله 
مشخص  نظامی  اتحاد  این  ارزیابی های  انجام  از  پس 
کمک های  با  که  افغانستان  ملی  اردوی  که  است  شده 
آماده  سختی  به  شده،  ساخته  جهانی  جامعه  میلیاردی 

انجام عملیات های نظامی است.
اشپیگل این گزارش را بر مبنای یک گزارش ناتو در سال 

201۵ نوشته است که سری رده بندی شده است.
براساس این گزارش ناتو، به صورت مجموعی در سراسر 
کشور از 101 واحد پیاده نظام، تنها یک واحد اردوی 
ملی آماده به جنگ ارزیابی شده و در 38 واحد دیگر 
»مشکالت بزرگ« دیده شده اند. مثال ده کندک که هر 
کدام شان 600 سرباز داشته اند، هرگز در عملیات های 

جنگی به کار گرفته نشده اند.
در  جنگ  می گوید:  افغانستان  ملی  دفاع  وزارت  اما 
تروریزم  با  جنگ  بل  نیست،  داخلی  جنگ  افغانستان 
پنجابی ها،  چچنی ها،  عرب ها،  جنگ  این  در  و  است 
اوزبیک ها و .... حضور دارند و اردوی ما در برابر تمام 

این تروریستان می جنگند.
مقامات در وزارت دفاع تأکید کردند: اگر جهان مبارزۀ 
اردوی ملی در برابر تروریزم را نادیده بگیرد، بدون شک 

جفای بزرگی در حق مردم افغانستان خواهد بود.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی با رد  گزارش 
محرمانۀ ناتو می گوید: پس از خروج نیروهای خارجی و 

در سال 201۵  حمالت دشمن را کی دفع کرد؟
وی تاکید کرد: بیشترین حمالت در سال 201۵ صورت 
بزرگ  بخش  یک  که  داشتنند  تصمیم  طالبان  و  گرفت 

افغانستان را مراکز نظامی بسازند، اما تمام این توطیه ها 
را کی ها خنثی کردند؟

وزیری گفت: قوای مسلح افغانستان در 201۵ توانست 
بسیار موفقانه عمل کند و حمالت دشمن را خنثی بسازد 

و بسیاری از مناطق را از طالبان بازپس گیرد.
سخنگوی وزارت دفاع این گزارش را ناعادالنه خوانده 
تروریزم را  برابر  اردوی ملی در  مبارزۀ  دنیا  اگر  گفت: 
مردم  حق  در  بزرگی  جفای  شک  بدون  بگیرد،  نادیده 

افغانستان خواهد بود.
وی افزود: قوای هوایی، زره دار و توپچی ما هنوز به طور 
نیروهای  باید  بنابراین جامعه جهانی  کامل آماده نشده؛ 

امنیتی افغانستان را کمک کند تا برنده میدان شوند.
شدن  خارج  را  نظامی  تلفات  افزایش  دلیل  وزیری، 
قوت های خارجی و افزایش فشار جنگ باالی نیروهای 
امنیتی دانسته گفت: انتقال مسوولیت های امنیتی و اینکه 
در  بزرگ  نظامی  مراکز   201۵ در  می خواست  دشمن 
ما  نظامیان  تلفات  موارد  این  که  کند  تاسیس  افغانستان 

را افزایش داد.
دفاعی  کمیسیون  عضو  هاشمی  شکیبا  حال،  درهمین 
مجلس نماینده گان با رد این گزارش می گوید: خارجی ها 
بار مالمتی ، کم کاری و  این گزارش  با نشر  می خواهند 
ناتوانی های شان در افغانستان را باالی بچه های افغانستان 

بی اندازند.
بانو هاشمی گفت: نیروهای امنیتی افغانستان با کمترین 
استندرد،  غیر  و  معیاری  غیر  با سالح های  و  تجهیزات 

همیشه از وطن شان دفاع کردند و می کنند.
از  را  داعش  می خواهند  که  خارجی ها  او:  گفته  به 
افغانستان به آسیای میانه انتقال دهند، اجازه جنگ را به 
بچه های افغانستان نمی دهد تا داعشیان و طالبان پیروز 

میدان تلقی شوند.
در  جنگ  پالن  حقیقت  در  افزود:  مجلس  عضو  این 
بل  نیست؛  حکومت  رهبران  اختیار  در  افغانستان 
خارجی ها فرماندهی و پالن جنگ را دارند و به نیروهای 
امنیتی ما دستور می دهند که در حالت دفاعی قرار داشته 

باشند و اجازه پیش روی و جنگ به آنان داده نمی شود.
وی گفت: مردم افغانستان در طول تاریخ ثابت کردند که 
پیروز میدان هستند، اما چون فرماندهی جنگ به دست 
خارجی ها است و آنان اجازۀ پیش روی را به نیروهای 
امنیتی ما نمی دهند، بنابراین نیروهای امنیتی مجبوراً در 

حالت دفاع قرار می گیرند.

بانو هاشمی می گوید: خارجی هایی که به تذکره افغانستان 
وارد اردوی ملی شدند، سالح و تجهیزات ناچیزی که 
نیروهای امنیتی ما در اختیار دارند را می فروشند تا اردوی 

ملی هم بدنام و هم ضعیف و ناتوان نشان داده شوند.
او تصریح کرد: این گزارش کاماًل نادرست؛ غلط و به 
قصد ناتوان نشان دادن نیروهای امنیتی افغانستان تهیه و 

نشر شده تا روحیه داعش و طالب تقویت شود.
چرا  اینکه  خصوص  در  ملی  دفاع  وزارت  سخنگوی 
افراد ناالیق و ناکارا در راس میدان های جنگ به عنوان 
قوماندان گماشته می شوند و سبب تلفات زیاد نیروهای 
ارتش می گردند، گفت: ما فرماندهانی که ضعیف بوده 

اند را برکنار و افراد شایسته را گماشته ایم.
در  را  الیق  و  شایسته  قوماندان  همواره  کرد:  اضافه  او 
را  اند  ضعیف  کسانیکه  و  ایم  گماشته  جنگ  رهبری 
تشویق  آنان گماشته و  به جای  را  افراد الیق  و  برکنار 

می کنیم.
اما شکیبا هاشمی می گوید: همیشه افراد الیق و شایسته  
به دستور خارجی ها و پاکستانی ها از میدان جنگ بیرون 

کشیده شده و به حاشیه رانده می شوند.
وی تاکید کرد: مثال خوب این ادعا ما مساله کندز است 
خود  از  کندز  جنگ  در  که  سربازانی  یا  قوماندان  که 
و  بی کاره  افراد  و  برکنار  بودند،  داده  نشان  شایسته گی 

ناالیق از سوی رییس جمهور تقدیر شدند.
بانو هاشمی گفت: بدون شک رهبران حکومت به دستور 
خارجی ها افراد شایسته و الیق را از میدان جنگ بیرون 
می کشند تا افغانستان ناتوان نشان داده شوند و دشمن 

پیش روی کرده بتوانند.
این در حالی است که مجله شپیگل نوشته که از مجموع 
1۷ کندک قل اردوی 20۵ که در والیت های قندهار و 
آماده گی  به سختی  تنها 12 کندک  زابل مستقر هستند، 

جنگی دارند.
عالوه بر این، اردوی افغانستان آهسته آهسته سربازانش 
را از دست می دهد. در سال گذشته روزانه 22 سرباز این 
نسبت  که  رقمی  کشته شدند؛  افغانستان  نیروی جنگی 
به سال قبلی اش ۴2 درصد افزایش را در تلفات نشان 

می دهد.
اردوی  تلفات  رقم  با  فراری  سربازان  باالی  شمار  اگر 
همه  گزارش  این  براساس  گردد،  یکجا  افغانستان  ملی 
ساله اردوی این کشور یک سوم سربازانش را از دست 

می دهد.
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واکنش وزارت دفاع به یک گزارش محرمانۀ ناتو:

گزارش محرمانۀ ناتو ناعادالنه است

اعضای مجلس:

مذاکرات صلح بی نتیجه است

بزرگان شمال در دیدار با داکتر عبداهلل:

حـضور مـا در دولـت
 کـمرنگ است

جواناِن  و  مجاهدین  قومی،  بزرگان  علما،  از  شماری 
با داکتر عبداهلل رییس  والیات شمال کشور در دیدار 
در حکومت  شمال  مردم  کمرنگ  از حضور  اجرایی، 

انتقاد کرده اند. 
براساس خبرنامۀ ریاست اجرایی، بزرگان اشتراک کننده 
انجام  صدد  در  دشمنان  اینکه  بیان  با  دیدار،  این  در 
افغانستان  مردم  و  حکومت  برعلیه  بیشتر  توطیه های 
حکومت  از  توان  تمام  با  که  کردند  اعالم  هستند، 

وحدت ملی افغانستان حمایت می نمایند.
آنان همچنان از حمایت های همه جانبه مردم والیات 
شمال کشور از نظام یاد نموده و بر تداوم حمایت های 

خویش تاکید کردند.
با این حال، این بزرگان از کمرنگ بودن حضور مردم 
شمال کشور و به ویژه کادرهای تحصیلکرده خویش 
در حکومت وحدت ملی گالیه نموده و خواستار توجه 
بیشتر رهبران و سران حکومت وحدت  و رسیده گی 
ملی برای سهیم نمودن مردم این مناطق در حکومت 

گردیدند. 
در همین حال، آنان آماده گی کشورهای قطر و عربستان 
سعودی برای پذیرش دستکم هفتاد هزار کارگر افغان 
توجهی  کم  و  بی تفاوتی  از  و  دانسته  فرصت  یک  را 
وزارت کار و امور اجتماعی برای تکمیل روند اعزام 
کارگران افغان به این کشورها به شدت انتقاد نموده و 
از رییس اجرایی کشور خواستند تا در این راستا توجه 

جدی نماید.
و  تایید  ضمن  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  دکتور 
موثر و سرنوشت  نقش  از حضور همیشگی و  امتنان 
ساز مردم شمال کشور در سال های گذشته، اعالم نمود 
که وی هیچگاهی ایثار و فداکاری های آنان را نادیده 

نمی گیرد.
دیدار  این  کننده گان  اشتراک  از  کشور  اجرایی  رییس 
خواست تا مشکالت و چالش هایی را که با آن رو به 
رو هستند را با جزئیات ترتیب نمایند تا برای رسیدگی 

به مشکالت شان رسیدگی شود.
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نیروهای  شمالی،  کوریای  گذشته  هفتۀ  هسته یی  آزمایش  دنبال  به 
اقدام  هرگونه  با  مقابله  برای  جنوبی  کوریای  در  مستقر  امریکایی 
تحریک آمیز کوریای شمالی در باالترین سطح آماده باش قرار گرفته اند.
کوریای  در  مستقر  امریکایی  نیروهای  فرماندۀ  اسکاپاروتی،  کورتیس 
نیروهای مستقر دستور  به  اوسان،  پایگاه هوایی  از  بازدید  در  جنوبی 
اقدامات  با  مقابله  برای  باش  آماده  سطح  باالترین  در  تا  است  داده 

تحریک آمیز کوریای شمالی قرار داشته باشند.
خشم  و  نگرانی  موجب  شمالی  کوریای  هسته یی  آزمایش  چهارمین 
امریکا  دولت  تسلیحاتی  کارشناسان  البته  است.  شده  چین  و  امریکا 
نسبت به ادعای کوریای شمالی شک و تردید دارند و بر این باورند 

که آزمایش انجام گرفته در این کشور، بمب هیدروژنی نبوده است.
امریکا اعالم کرده است که هیچ نوع سالح هسته یی در کوریای جنوبی 
مستقر نکرده است، ولی در حال رأی زنی با سئول است تا تسلیحات 

راهبردی را در شبه جزیرۀکوریا مستقرکنند.
امریکا روز یکشنبه یک فروند هواپیمای بمب افکن بی ۵2 را بر فراز 
کوریای جنوبی به پرواز درآورده است. این نخستین واکنش امریکا به 

آزمایش هسته یی هفته گذشته کوریای شمالی به شمار می رود.

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که تقریبًا نیمی از شهروندان 
آلمانی ازمحدود کردن ورود آواره گان و پناهجویان به آلمان به سطح 

200 هزار نفر در سال حمایت می کنند.
نتایج نظرسنجی موسسه »امنیدEmnid« گویای آن است که شهروندان 
آلمانی دربارۀ محدود کردن ورود مهاجران به 200 هزار نفر در سال 

اختالف نظر دارند.
مخالف  آلمانی  شهروندان  درصد   ۴۴ که  می دهد  نشان  نتایج  این 

اقدامات محدود کننده علیه پناهجویان و آوارگان هستند.
ایالت های شرق آلمان قویا از محدود کردن ورود آوارگان و مهاجران 
حمایت کردند که میزان حمایت از این دیدگاه بین آنان ۵8 درصد بود.
ژانویه  ماه  اوایل  آلمان  بایرن  ایالت  وزیر  نخست  زیهوفر«  »هورست 
آواره  هزار  مدیریت ورود 200  تواند  نمی  آلمان  که  بود  گفته  )دی( 
و پناهجو را برعهده بگیرد، اما کنترل بیشتر از این تعداد امکان پذیر 

نیست.
آلمان یکی از اصلی ترین مقاصد صدها هزار پناهجو و آواره ای است 
که در نتیجه جنگ یا فقر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به 

دنبال سرپناهی امن در اروپا هستند. 
دولت آلمان سال گذشته میالدی یک میلیون و 100 هزار پناهجو را 
بیگانه  باال گرفتن  باعث  ای  اندازه  تا  امر  این  که  پذیرش کرده است 

ستیزی در این کشور شده است.
واقعه اخیر آزار و اذیت جنسی زنان و سرقت از آنها در شهرهای کلن، 
نو میالدی، سیاست های  هامبورگ و اشتوتگارت در جشن های سال 
هم  سوی  از  حتا  که  را  آلمان  صدراعظم  مرکل«  »انگال  باز  درهای 

ائتالفی ها مورد انتقاد بوده، بیش از پیش زیر سوال برده است. 
و  عربی  مهاجران  از  بیشتر  می شود  گفته  که  نفر  هزار  یک  حدود 
آفریقایی بوده اند، در آخرین شب سال 201۵ در شهر کلن ابتدا شروع 
به منفجرکردن ترقه و سپس با تشکیل گروه های کوچک اقدام به آزار 

و اذیت جنسی و سرقت از زنان کردند.

دبیرکل سازمان ملل متحد بدون اشاره به نقش عربستان سعودی، حمله 
اخیر به مقر پزشکان بدون مرز در یمن را محکوم کرد.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد حمله به مرکز پزشکان بدون 
مرز در استان سعده واقع در یمن را محکوم کرد و خواستار پایان دادن 

به خصومت ها شد.
به  دسترسی  در  یمن  مردم  مشکالت  درباره  همچنین  کی مون  بان   
خدمات درمانی ابراز نگرانی کرده است و درخواست تحقیق در این 

زمینه را داده است.
او بدون اشاره به نقش عربستان سعودی در حمله صورت گرفته بار 
دیگر از همه طرف های درگیر خواست که هرچه زودتر ضمن پایان 
دادن به درگیری ها،به برقراری صلح و حل کردن اختالفات به وسیله 

مذاکرات مسالمت آمیز اقدام کنند.
این  بیانیه یی وقوع  انتشار  با  روز گذشته)یکشنبه( پزشکان بدون مرز 
کرد. تائید  را  شد  منجر  شماری  شدن  کشته  و  زخمی  به  که  حمله 
این اقدام آخرین نمونه از مجموعه حمالت سعودی ها بر سازمان های 

درمانی بود.

تیم ملی کرکت افغانستان شب یکشنبه در رقابت نهایی بازی های 20 آووره 
در مقابل زمبابوی قرار گرفت. تیم افغانستان در 20 آوور داده شده 21۵ دوش 

انجام داد و فقط شش بازیکن این تیم از میدان حذف شد.
محمد شهزاد محمدی، یک بار دیگر نقش بارزی را در تعیین این هدف بلند 
تیم  کیپر  و وکت  بتسمن  محمدی،  شهزاد  محمد  کرد.  بازی  تیم حریف  به 
افغانستان توانست با به نمایش گذاشتن بازی بی مانند در 6۷ توپ 118 دوش 

انجام دهد و از آغاز تا پایان بیتنگ افغانستان در میدان باقی ماند.
 ،22 عیسی خیل  نبی  محمد  زمبابوی  تیم  بال ران  مکرر  با وجود تالش های 
اصغر ستانکزی 18، گولبدین نایب 13، کریم صادق 12، شفیق اهلل شفق هشت 

و عثمان غنی پنج دوش انجام دادند.
بازیکنان تیم زمبابوی برای پیروزی در این رقابت 216 دوش نیاز داشتند، اما 

بالران افغانستان نگذاشتند زمبابوی به این هدف دست یابد.
از جانب افغانستان امیر حمزه، دولت ځدران و محمد شیرزاد هرکدام دو و 
محمد نبی عیسی خیل و راشد خان هرکدام یک بازیکن تیم زمبابوی را از 
میدان حذف کردند و زمبابوی را با تفاوت 81 دوش شکست دادند که در این 

دور رقابت 2 مقابل صفر به پیروزی نایل شدند.

سرمربی جدید سفیدپوشان مادریدی در نخستین گام از مربی گری خود در 
این تیم پیروزی را برای هواداران رئال به ارمغان آورد.

تیم فوتبال رئال مادرید شنبه شب در اولین بازی رسمی که زین الدین زیدان 
اسپانیا  اللیگای  نوزدهم  هفتۀ  در  نشست،  نیمکتش  روی  سرمربی  عنوان  به 
»سان«  نشریۀ  دپورتیوو الکرونیا گذشت.  از سد  بر صفر   ۵ پُرگول  نتیجۀ  با 
انگولیس در مقاله یی با عنوان »پنج نکته یی که از اولین مربی گری زیدان در 
در جمع  فرانسوی  مربی  این  عملکرد  اولین  بررسی  به  متوجه شدیم«  رئال 

کهکشانی ها پرداخت که در زیر می خوانید:
1-زیدان همانند رافایل بنیتس در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو هو نشد. نام زیدان 
در جریان این بازی در ورزشگاه طنین انداخته بود و وقتی گوینده ورزشگاه 
فریاد  را  او  خانواده گی  نام  هواداران  می زد،  صدا  را  او  کوچک  نام  برنابئو 
می زدند. زیدان چهره یی مقدس در بین هواداران رئال است و خودش هم از 
این موضوع لذت می برد، همین مسأله ممکن است باعث ایجاد تغییرات در 

این تیم شود.
این در حالی است که  ترکیب اصلی رئال مادرید است،  به  متعلق  2-ایسکو 
این هافبک در ترکیب تیم تحت هدایت رافایل بنیتس جایی در ترکیب رئال 
نداشت. اولین درخواست زیدان از سران باشگاه رئال مادرید این بود که جلو 
انتقال احتمالی این هافبک جوان به یوونتوس و یا منچسترسیتی در پنجرۀ نقل  
و انتقاالت زمستانی را بگیرند. گفته می شد ایسکو از وضعیتی که در تیم بنیتس 

داشت، خیلی ناراحت بود و قصد ترک سانتیاگوبرنابئو را داشت.
3-رئال مادرید همچنان فرصت های زیادی در اختیار حریف قرار می دهد و 
ممکن است در بازی های دیگرش تاوان این فرصت دادن به حریف را بدهد. 
بیشتر  زمین  کلیدی  نقاط  در  را  بازیکنان حریف  باید  مادریدی  سفیدپوشان 
را زمان  ندهند که هافبک های حریف، توپ  اجازه  قرار دهند و  تحت فشار 

زیادی در اختیار داشته باشند.
عملکرد  الکرونیا  مقابل  بازی  در  تاتنهام  پیشین  سوپراستار  بیل،  ۴-گرث 
به  داد.  ارایه  از خود  نمایشی عالی  نیمه زمین  او در دو  چشم گیری داشت. 
غیر از هت تریکی که ستارۀ ولزی کهکشانی انجام داد، در تمامی موارد توپ 
را تعقیب و اتفاقًا خیلی از آن ها را تصاحب کرد. بیل تکل های زیادی هم زد 
و نشان داد که چقدر جاه طلب است. گول دوم گرث به الکرونیا به هواداران 
یادآوردی کرد که چرا رئال مادرید 86 میلیون پوند بابت خرید او از تاتنهام 

هزینه کرد.
۵-خامس رودریگس 6۵ دقیقه منتظر ماند تا در فاصلۀ 2۵ دقیقه مانده به پایان 
بازی به جای ایسکو به میدان بیاید. چالش استفاده از این دو بازیکن زیدان را 
دچار سردرد خواهد کرد، مگر این که راهی برای استفاده همزمان از خامس و 
ایسکو پیدا کند. خامس هم به مانند ایسکو از وضعیتش در تیم تحت هدایت 
رافایل بنیتس ناراحت بود. به هر حال استفاده از این دو بازیکن جدی ترین 

چالش زیدان در رئال خواهد بود.

نیروهای امریکایی مستقر در کوریای جنوبی 

در باالترین سطح آماده  باش قرار گرفتند

نظرسنجی:
نیمی از آلمانی ها حامی محدودیت

 ورود مهاجران هستند

بان کی مون حمله به مرکز پزشکان 
بدون مرز در یمن را محکوم کرد

افغانستان در دومین بازی 
2۰ اووره نیز زمبابوی را شکست داد

5 نکته  از اولین سرمربی گری زیدان 
در رئال مادرید

اكرام انديشمند

افغانستان یکی از ده کشور نخسِت دارای جمعیت 
جوان جهان است. اما هیچ گونه تناسبی میان نیروی 
جوان و فرصت کار و اشتغال در این کشور وجود 
ندارد. میان رشد جمعیت این کشور، توسعۀ اقتصادی، فرصت های 
کار و اشتغال نیز هیچ گونه توازن و تعادلی نیست. میزان زاد و 
ولد در افغانستان به شدت باال است و این میزان با میزان توسعۀ 
اقتصادی و اجتماعی کشور تناسب و همخوانی ندارد. خانواده ها 
به شمار فرزندان خود می افزایند؛ بدون آن که نگران  به سرعت 

فرصت ها و زمینه های کار و اشتغال شان در آینده باشند.
افغانستان،  سیاسی  حاکم  نظام  و  دولت  در  غیرقابل مهار  فساد 
وابسته گی این دولت و کشور در تمام عرصه های حیات به کمک 
و حمایت خارجی، فقر عمومی بسیار عمیق و مشدد و گسترش 
فاصله و شکاف فزاینده میان یک اقلیت ناچیز مافیای سیاسی-
اقتصادی و اکثریت عظیم درمانده و نیازمند جامعه، آیندۀ بحران 
است  رو  این  از  می سازد.  تاریک تر  و  تاریک  را،  فقر  و  اشتغال 
که چهل در صد جوانان این کشور در صدد گریز از سرزمین و 
زادگاه خود می شوند و نود در صد آن ها باور خود را به عملکرد 

درست و عادالنۀ حاکمیت از دست داده اند.
باالی  میزان  و  رشد جمعیت  مورد  در  کننده  ناامید  و  تلخ  نکتۀ 
جمعیت جوان افغانستان که با پدیدۀ فقر شدید و بیکاری مزمن 
همراه است، نبود کارآیی و موثریت آن ها به عنوان نیروی باالفعل 
اثرگذار در جهت اصالح و تغییر در عرصۀ سیاست و نظام سیاسی 
می باشد. معموالً در هر جامعه و کشور، طبقۀ متوسط شهر نشین 
مرفه و فارغ از دغدغۀ فقر و گرسنه گی است که نیروی اثرگذار و 
تغییر دهنده در اوضاع سیاسی و اصالح نظام سیاسی و اجتماعی 
را تشکیل می دهد. جمعیت کثیر فقیر و تهی دسِت هر چند جوان 
اجتماعی  و  نظام سیاسی  در اصالح  نمی توانند  کرده  و تحصیل 
از همین جا است که جوانان  کنند.  ایفا  کننده  تعین  نقش  کشور 
دسته دسته در صدد فرار از کشور می شوند، بدون آن که در فکر 

تغیر و اصالح در کشور خود باشند.

احمد بهار چوپان

اندر  و حیرت  اندوه  به  مرا  اولی  شنیدن  که  خبر  دو 
لبم  بر  سوز  جگر  خندی  زهر  دومی  خبر  و  کردی؛ 
نشاندی 1: »خبر باز پس گیری بخش داری )ولسوالی( 
عدۀ  بود.  فیسبک  امروز  داغ  خبر  تخار،  والیت  توابع  از  درقد، 
برگۀ  روزنۀ  از  را  خبر  این  شکران  و  شادی  با  دوستان  از  زیادی 
رخنامه های شان منتشر ساخته بودند. رانده شدن طالبان جنایت پیشۀ 
جدی  بگونۀ  باید  که  پرسشی  اما  خرسندی ست؛  شایان  درقد،  از 
مطرح شود این  است: »طالب چگونه در درقد النه کرد؟« مگر تخار 
بماند  نبود؟ درقد  نیرو های ضد طالبان  از مراکز اصلی  توابع آن  و 
سرجایش! من وقتی می شنوم طالبان در »خواجه بهاالدین« حضور و 
نفوذ دارند، دیگر اعتمادم به این ساختار که جای نظام را پُر کرده، 
و به نیرو های ضد طالب و توحش را پاک از دست می دهم. حضور 
مزاحم طالب در درقد و خواجه بهاالدین، درستی نظریۀ مرا که از 
سال 200۵ تا ایندم هی نوشتم و فریاد زدم و تا حد ممکن مستند 
ساختم ثابت می کند. گفتیم و نوشتیم و هوشدار دادیم که یا اصحاب 
المقاومت و الجهاد: توطیه یی بس بزرگ در حال عملی شدن است 
که روزگاری سنگر های  مکان های  و  مناطق  آن  و می خواهند همۀ 
استوار ضد اندیشۀ طالبانی بودند را به دهشت گردان طالب بسپارند، 
تا در آینده از آن مناطق و ساکنانش خطری متوجه حاکمیت »شتر 
اما ُکو گوش شنوا؟  نباشد.  افراطی قبیله  گاو پلنگی« دو سر طیف 
تعبیر من از حضور طالب در بخش داری مهمی چون درقد، یعنی 
طالب در درون »گوش« خودم که هر لحظه مغزم را سیخونک بزند.
خبر دوم که نتنها مایۀ تعجب من نشد؛ بلکه زهر خندی بر گوشۀ لبم 
شگفت، این بود که به روایت آقای ابومسلم شیرزاد، رهبری گروه 
مهاجمانی را چند روز قبل بر کنسل گری هند مقیم والیت بلخ )شهر 
مزار شریف( را گویا پسر جمعه خان همدرد، به عهده داشته است.

یعنی انتظار و توقعی غیر از این از آن پدر و پسرش می توان داشت؟ 
یعنی توقع داشته باشیم که گرگ ما را نه درد، چون ما به او کاری 
این خبر درست  اگر  نداریم! چه خیال خام و چه توقع بی جایی؟ 
باشد، بخشی از ادعا های ظاهر قدیر، مبنی بر این که کسانی از درون 
شورای امنیت با طالبان و داعش و آدم کشان همکاراند، تایید می شود. 
ظاهراً در اثر ایثارگری نیرو های اردو و پولیس کشور، جزیرۀ درقد 
از لوث وجود طالب پاک سازی شده، اما با طالب پروران و دشمن 
محاسبه خواهد  و چگونه  قدرت چه کسی  برمسند  نشسته  نوازان 
کرد؟ با دشمنان خانگی یی که دستی در دست جالد و دست دیگر 
محاسبه  چگونه  و  کسانی  چه  می کنند،  تظاهر  مردم  جلو  سینه  بر 

خواهد کرد؟

فیـسبـوک نـــامــه
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دست چپ

استاد سید احمد اشرفی
به  فانی را  این جهان  از روزی که حبیب حکیمی 
طور ناگهانی وداع گفت تا اکنون سوگوار هستم و 
احساس تنهایی و غم و اندوه گلویم را به سختی 
تکان  و  غافلگیرانه  برایم  او  مرگ  خبر  می فشارد. 
او هنوز بسیار جوان بود و حرف های  دهنده بود. 

زیادی برای نوشتن و گفتن داشت.
زندگی دنیا چقدر بی اعتبار و ناپایدار است. واقعًا 
غرور«  متاع  »دنیا  که  قرآن کریم  می گوید  راست 
به  ما  اندازه  چه  تا  خدایا  است.  فریب«  »سرای  و 
که  شده ایم  مفتون  و  مغرور  دنیا  زودگذر  زنده گی 
کرگس   آن،  بی ارزش  متاع  دست آوردن  به  برای 
افتاده ایم تا جایی که به تعبیر سعدی  وار بجان هم 
-رحمه اهلل-: »وان مرین را همی زند مِخَلب، وین 

مران را همی کشد منقار.«
حبیب جان حکیمی، هم از نگاه صورت و هم از 
نگاه سیرت، به سرو آزاده یی می ماند که از هرنوع 
بار تعلق آزاد و رها بود. او به مال و متاع دنیا بند 
نبود و به جاه و منصب اعتنایی نداشت، راه دربارها 
را بلد نبود و با اصحاب زر و زور میانه یی نداشت 

و در اوج قلۀ استغنا و مناعت می زیست.
با   -------- نمی بریم  قناعت  و  فقر  آبروی  ما 

پادشه بگو که روزی مقدر است
از همین جهت کسانی که یکی بر صدم حصۀ لیاقت 
و کفایت او را نداشتند به ریاست ها و وزارت ها 
رسیدند، اما او هرگز به جایگاه شایستۀ خود نایل 

نگردید. 
او با نبوغ سرشار و روح حساسی که داشت، نه تنها 
رنج مردم خود را بلکه رنج و غم همۀ محرومان و 
دوش  بر  را  زمین  شده گان  نفرین  و  رنجدیده گان 
می کشید. آثار درد و اندوه جانکاه از این بابت، در 
سیمایش و لحن کالمش مشهود بود. چون به گفتۀ 
معلم شهید شادروان دکتر شریعتی- رحمه اهلل- در 
این خراب آباد، کسانی احساس سعادت می کنند-
آن هم از این نوع سعادت های حقیر- که بی شعور 
انسان است و کوله  اما آن که  باشند،  و بی احساس 
بار سنگین مسئولیتی را که بر دوشش گذاشته اند، 
های  سعادت  گونه  این  بار  زیر  می کند،  احساس 

حقیر و خوش بختی های مبتذل نخواهد رفت.
حساس  العاده  فوق  اجحاف  و  ستم  برابر  در  او 
بود و با قلم و زبان خود از نابرابریها و نابسامانی 
های موجود انتقاد می کرد. زبان و قلم او نشتری 
بر  بود  مرهمی  و  زورمندان  و  طواغیت  بجان  بود 

سخن  گان.  خورده  شالق  و  محرومان  زخمهای 
محمد اقبال -رحمه اهلل- در بارۀ پتوفی شاعر مبارز 

هنگری، بر او نیز صدق می کند:
نََفسی در این گلستان ز عروس گل سرودی ----

--- به دلی غمی فزودی ز دلی غمی ربودی
به نوای خود گم استی سخن تو مرقد تو ------
---- به زمین نه باز گشتی که تو از زمین نبودی

از آشنایی و دوستی من با حبیب حکیمی بیش از 
سرگردانی  دلیل  به  هرچند  می گذرد،  سال  بیست 
های روزگار، سعادت مصاحبت طوالنی را با وی 
نداشته ام، اما هر از چند گاهی که او را می دیدم، از 
صحبت های شیرین و پربار و اخالق نیکو و روح 
لطیف و شاعرانه اش حظ می بردم و چیزی تازه یی 

می آموختم.
عنوان  به  وی  و  سنتی  مسلمان  یک  حیث  به  من 
یک مسلمان اندیشمند روشنفکر، با نبوغ سرشار و 
ذهن وقَّاد، گاهی با هم درگیر می شدیم و صحبت 
اما  می شد،  کشیده  مجادله  و  مناظره  به  هایمان 
چنان اخالقش نیکو و زبانش شیرین و برخوردش 
صمیمی و صادقانه بود که هرگز کدورتی از وی در 
دلم نمی نشست، بلکه همواره مشتاق دیدارش بوده 
می کردم.  شماری  لحظه  وی  با  تازه  برای صحبت 
شمارۀ  و  زدم  زنگ  برایش  پیش  ماه  دو  حدود 
تیلفون کسی را از پیشش گرفتم. چه می دانستم که 
هر  به  ورنه  است،  نشسته  او  کمین  در  قضا  گرگ 
ترتیب که می شد به مالقاتش می شتافتم و از سخنان 
عالمانه و روشنفکرانه اش لذت می بردم و از خرمن 

دانشش خوشه ای می چیدم.
متعهد،  ژورنالیست  توانا،  نویسندۀ  حکیمی  حبیب 
پژوهشگر با رسالت، و سخنور چیره دست بود. در 
معارف اسالمی تعمق داشت و در علوم اجتماعی و 
سیاسی و روابط بین الملل صاحب نظر بود. عالوه 
بر زبانهای ملی، به زبانهای عربی، انگلیسی و اردو 
تسلط داشت. اما هیچگاه خود را کامل نمی دانست 
و  بود  آموختن  شیفتۀ  و  دانش  تشنۀ  همواره  بلکه 
بطور مستمر مطالعه می کرد و هر روز چیزی تازه ای 
می آموخت. او به کتاب عشق می ورزید. چند سال 
پیش که پس از مأموریتی از جهان عرب برگشتم، 
کتاب »االستشراق« نوشتۀ اندیشمند معروف ادوارد 
و  قاپید  پیشم  از  اشتیاق  با  دید  دستم  در  را  سعید 
گفت بده بخوانم، به شوخی گفتم: به شرطی برایت 
می دهم که بخوانی و برگردانی. گفت: درست است. 
اما کتاب را خواند و بر نگرداند. او یک کتاب از 

من بدهکار است.
مرگ حبیب حکیمی ضایعه یی است جبران ناپذیر 
به خانوادۀ جهاد و به جامعۀ علمی و روشنفکری 
کشور. من افول این ستارۀ تابناک را به خانواده اش 
به خصوص به برادر بزرگش، دانشمند و سیاستمدار 
عبد  استاد  بنده،  گرامی  دوست  و  کشور  نامدار 
برای  و  می گویم  تعزیت  حکیمی،  واقف  الشکور 
خودش از خداوند کریم و رحیم مغفرت کامل و 
علّو درجات در بهشت برین خواهانم. اللهم اغفر له 

و ارحمه و ارفع درجاته و تجاوز عن سیئاته،
 آمین یا رب العالمین.

عضویت  آوردن  دست  به  با  افغانستان  که  است  قرار 
از  اروپا  و  قفقاز  آسیا،  کریدور  یا  »تراسیکا«  سازمان 

طریق یک راه جدید به اروپا متصل شود.
عضویت  آوردن  دست  به  با  افغانستان  که  است  قرار 
از  اروپا  و  قفقاز  آسیا،  کریدور  یا  »تراسیکا«  سازمان 

طریق یک راه جدید به اروپا متصل شود.
با  هوانوردی  و  حمل ونقل  وزیر  بتاش  محمداهلل 
این  در  افغانستان  زودهنگام  عضویت  به  خوش بینی 
تا  شد  خواهد  سبب  کار  این  که  می گوید  سازمان 
با هزینه کم و  افغانستان  کاالهای وارداتی و صادراتی 
اروپا  بازارهای آسیای جنوبی و  به  نزدیک  راه  از یک 

منتقل شوند.
این  بکارگیری  که  افغانستان می گوید  وزیر حمل ونقل 

کریدور از سوی افغانستان زمینه را برای بکارگیری راه 
تاریخی ابریشم در منطقه فراهم خواهد کرد.

این سخنان درحالی بیان می شود که اخیرا در یازدهمین 
نشست اعضای کشورهای سازمان »تراسیکا« نمایندگان 
سازمان  این  در  افغانستان  عضویت  از  کشورها  این 
حمایت کرده  و وزیر حمل ونقل افغانستان می گوید که 
در سفر اخیرش به ایران مقام های این کشور در رابطه 
با کمک های فنی برای پیوستن افغانستان به این سازمان 

وعده داده اند.
از  را  خود  حمایت  ایران  داشت:  اظهار  بتاش  آقای 
طریق  از  را  خود  رسمی  نامه  و  است  کرده  اعالم  ما 
دیپلماتیک به کشورهای مربوطه فرستاده  که با عضویت 

ما در سازمان تراسیکا موافق است.

تراسیکا یا کریدور حمل ونقلی آسیا، قفقاز و اروپا یک 
سیستم حمل ونقل هوایی، دریایی و جاده ای است که با 
هدف تسهیل حمل ونقل کاالها میان کشورهای اتحادیه 
در  دریای خزر  و  قفقاز  کشورهای حوزه  آسیا،  اروپا، 

سال 1۹۹3 ایجاد شده است.

تاجیکستان،  ایران،  ارمنستان،  ترکیه،  حاضر  حال  در 
رومانی،  آذربایجان،  قرقیزستان،  قزاقستان،  ازبکستان، 
اعضای  مولداوی  و  گرجستان  بلغارستان،  اوکراین، 
از  پاکستان  و  افغانستان  و  هستند  تراسیکا  سازمان 

اعضای ناظر در این سازمان به شمار می روند.

اشکی در سوگ یک دوست

پس از سازمان تجارت جهانی
تالش افغانستان برای پیوستن به تراسیکا

پاپ فرانسیس: 

سیل مهاجرت 
ارزش های اروپا را 

تهدید می کند

سیل  داد،  هشدار  دوشنبه  روز  جهان  کاتولیک های  رهبر 
را  اروپا  سنت های  و  ارزش ها  شدت  به  مهاجران  اخیر 
تهدید می کند اما مطمئنا قاره اروپا می تواند این بحران را 

که با ورود این مهاجران وسیع تر شده، حل کند.
رهبر  فرانسیس،  پاپ  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
دیپلمات ها در  با  کاتولیک های جهان در سخنرانی ساالنه 
واتیکان گفت: به نظر می آید که سیل کنونی مهاجرت در 
اروپا  که  است  انسانی«  »روح  اساس  کردن  متزلزل  حال 

همیشه عاشق آن بود و از آن دفاع می کرد.
پاپ فرانسیس ضمن اذعان به این مساله که سیل مهاجران 
که عمدتا اهل خاورمیانه و آفریقا هستند، مسئولیت سنگینی 
محسوب می شود، گفت: مطمئنم که اروپا میان مسئولیت 
تضمین  و  شهروندانش  حقوق  از  حفاظت  برای  اخالقی 
کمک و پذیرش مهاجران، تعادل واقعی را پیدا خواهد کرد.
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