
سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1868  سه     شنبه       6 میزا ن /     مهر        y    1395   24ذ   و ا  لحجة  الحرام y 1437   27 سپتمبر  2016

صفحه 6

اگر دانش را به خاطر كسِب درآمد فرا مي گيريد، در حِق آن هايي كه به خاطر خودشان دانش 
اندوخته اند، تجاوز كرده ايد.

آندره ژيد 

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

تاسـوته معلومـه ده چـه د ملـی وحـدت د حکومـت دوه کالـه 

پـوره کیـږی . نـن د دی وخـت را رسـیدلی چـه د وعدی رسه سـم 

د کلیـو او ښـارونو د تـوازن انکشـاف لپـاره د ولسـی ټـړون دملـی 

برنامـی پرانیسـته تـر رسه شـی .

د یادولـو وړ ده چـه د کلیـو د پراختیـا او بیا رغونـی وزارت په تیر یو 

کال کـی د خپلـو رشیکانو رسه د ولسـی ټـړون د طـرح او دیزاین تر 

څنـک خپلی انکشـافی پـروژی په ټـول افغانسـتان کـی د پالن رسه 

سـم تطبیق او کټی اخسـتنی ته سـپارلی .

پـه وزارت کـی د ریفـورم پروسـه په مخ بیولـی او پـه بریالیتوب رسه 

د ملـی پیوسـتون برنامـی د پـای ته رسـیدو چـاری سـمبال کړی او 

انشـاالله د نـن نـه پنځـه ۵ ورځـی وروسـته بـه دا برنامه رسـا پای 

ته ورسـیږی.

همـدا ډول د کلیـو د پراختیـا او بیا رغونـی وزارت په کلیـو او بانډو 

کـی د بـی کاری د کچـی د راکمولـو او د پراختیایـی پـروژی د بیـا 

رغونـی پـه خاطـر د سـولی لپـاره د کار ملـی برنامـه هم پیـل کړه . 

مرحلـه اول برنامـه کاریابـی در ماه قوس ۱۳۹۴ در۲۳۳۴ شـورا در 
دوازده والیـت کشـور )ننگرهـار، کنـدز، جوزجان، کنرهـا، لغمان، 
خوسـت، هـرات، فـراه، کندهـار، بلـخ، بغـان و فاریـاب( آغـاز 
گردیـد کـه بـا تطبیـق آن باعـث حفـظ و مراقبـت ۴۵۰۰ پـروژه 
گردیـده و بـرای ۲۳۵۰۰۰ از هم وطنـان مـا کارهـای کوتـاه مـدت 

ایجـاد گردیده اسـت.
مرحلـه دوم ایـن برنامه در ماه گذشـته، ۱۳۶۳شـورا در پنج والیت 
)هـرات غـور، بادغیـس و بامیـان( آغاز یافـت که باعـث کارکوتاه 
مـدت بـرای ۷۶۱۹۰ از هم وطنـان مـا در ایـن ۵ پنچ والیـت زمینه 

کار مسـاعد می گردد.
مرحلـه سـوم ایـن برنامه قرار اسـت تا هفته دیگر در ۷۷ ولسـوالی 

۱۹ والیـت باقیمانده  کشـور آغاز گردد.
توقـع اسـت بـا تطبیق ایـن برنامـه در ۱۹ والیـت به ۶۲۹۷ شـورا 
باعـث ایجـاد کارهـای کوتـاه مـدت بـرای ۲۹۵۰۰۰ ازهـم وطنان 
مـا در ایـن والیـت خواهـد شـد .بـه طـور خاصه بـا تطبیق سـه 
مرحلـه ایـن برنامـه جمعـا بـرای ۶۰۶۱۹۰ تـن از هـم وطنـان مـا 
کار کوتـا مـدت وبـرای بیـش از ۱۶۰۰ تـن از جوانـان و فارغیـن 

پوهنتون هـای کشـور کارهـای دوامـدار ایجـاد گردیـده اسـت.
د ملی پیوسـتون برنامه په ۲۰۰۳ عیسـوی کال د سـپتمرب په میاشـت 

کـی د کلیـو پراختیـا او د بیارغونـی وزارت په چوکات کـی رامنځته 

شـوه. دی برنامـی پـه خپـل ۱۳ کلـن عمر کـی ۸۸۷۰۰ پـروژی په 

مختلفـو سـکتورونو کـی تطبیـق او عملـی کـړی دی او د پـروژو د 

تطبیـق پـه نتیجـه کـی ۵۴ میلونـه کاری ورځـی زمونـږ پـه کلیـو او 

بانـډو کـی رامنځتـه کـړی دی.  د ملی پیوسـتون د برنامـی له الری 

د هیـواد پـه 85سـلنه کـی تـر ۳۵۰۰۰ ډیری انکشـافی شـوراګانی 

جـوړی شـویدی. ددی برنامـی د السـته راوړلـو څخـه هیڅـوک نه 

شـی  کولـی سـرګی پټـی کړی.

 د نړیوالـو بنسـټونو ورسـتی څیړنـی ښـایی چـی د ملـی پیوسـتون 

برنامـی پـه کلیوالـی سـیمو د ښـځو پروړانـدی د نارینـه ووپـر لیـد 

مثبـت اغیـز لرلی او د ملی پیوسـتون د برنامی د الری د حکومتوالی 

د پراختیـا پـه برخـه کی د ښـځو ونـډه زیاته شـوی ده.

وزارت احیـا و انکشـاف دهـات از شـروع حکومـت وحدت ملی 
تاریـخ ۲۵ سـنبله سـال جـاری مجموعـا ۲۷۲۸۲ پـروژه بـه هزینه 
۷۷۳ ملیـون دالـر در سراسـر کشـور تطبیـق و تکمیـل کـرده کـه 
در نتیجـه آن پیـش از ۸ میلیـون از دهاتیـان مـا مسـتقیما مسـتفید 
تطبیـق  تعـداد  لحـاظ  از  کـه  می دانیـم  ذکـر  قابـل  گردیده انـد. 
پروژه هـا در ایـن مـدت ۵،۲۸درصـد مجـوع پروژه های اسـت که 

طـی ۱۳سـال گذشـته تطبیق شـده اسـت.
دو  جریـان  در  دهـات  انکشـاف  و  احیـا  وزارت  خوشـبختانه 
انکشـافی  سـال حکومـت وحـدت ملـی در مصـرف بودجـه ی 
خـود پیشـگام بـوده اسـت؛ چنانچـه ایـن وزارت در سـال مالـی 
۱۳۹۴، حـدود ۸۰درصـد بودجـه ی انکشـافی خـود را بـه مصرف 
۶۲درصـد  نیـز  ۱۳۹۵تاکنـون  مالـی  سـال  آغـاز  از  و  رسـانیده 
بودجـه ی انکشـافی وزارت احیـا و انکشـاف دهـات بـه مصـرف 
رسـیده اسـت. کارمنـدان ایـن وزارت در مرکـز و والیت ها تاش 
می کننـد تـا آخـر سـال مالـی جـاری مصرف بودجـه انکشـافی را 

بـه ۸۰درصـد برسـانند.
طوریکـه قبـا اشـاره داشـتم که برنامـه همبسـتگی ملـی مع الخیر 
بعـد از ۵ روز رسـما اختتـام می یابـد و برنامـه میثـاق شـهروندی 

جای گزیـن آن خواهـد شـد.
قابـل ذکـر اسـت کـه برنامـه همبسـتگی ملـی هـم نقـاط ضعـف 
و هـم نقـاط قـوی داشـت، از نقـاط ضعیـف آن درس هـای را 
آموخته ایـم و بـاالی نقـاط قـوی آن کـه یـک دسـت آورد اسـت، 

کرده ایـم. گـذاری  سـرمایه 
یکـی از ایـن دسـت آوردها بجـا گذاشـتن نهـاد ملـی شـوراهای 
انکشـافی اسـت کـه امـروز اعضـای آن بـا مـا در این جاه هسـتند 
و حکومـت تصمیـم گرفتـه که از این سـرمایه عظیم ملی اسـتفاده 
موثـر و اقتصـادی نماینـد و حکومـت ۶ خدمات اساسـی را که در 
همین تاالر در جلسـه مشـورتی شـوراهای انکشافی سـال گذشته 
بـه نماینده گـی ازمـردم افغانسـتان پیشـنهاد نمودنـد، ازطریـق این 

نهـاد ملـی در چـوکات میثاق شـهروندی ارایـه کند.
در طـرح و دیزایـن میثاق شـهروندی از چهار اصل اسـتفاده شـده 

کـه قرار ذیل اسـت:
مـورد  در   کـه  کشـور  اساسـی  قانـون  دوم  فصـل   .۱

اسـت. کشـور  اتبـاع  حقـوق 
دیـد و تعهـد محمـد اشـرف غنـی ریـس جمهـور   .۲

لنـدن؛ کنفرانـس  در  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری 
تعیـن و تثبیـت خدمـات اساسـی که توسـط اعضای   .۳
شـورا انکشـافی در جلسـه مشـورتی سـال گذشـته به اتفاق آرا به 

شـد. پیشـنهاد  حکومـت 
از درس های  که از برنامه همبستگی ملی آموختیم.  .۴

بـا این حـال، میثاق شـهروندی بـرای ۱۰ سـال در ۳ مرحله تطیق 
می شـود. در مرحلـه اول یکـی بـر سـوم کشـور ۱۱۷ ولسـوالی به 
تعـداد ۱۲۰۰۰ قریـه را در تمـام ۳۴ والیـات بـا بودجـه حـدود ۱ 
میلیـارد یعنـی یک هـزار میلیون دالر تحت پوشـش قـرار می دهد. 
ایـن ولسـوالی ها و قریه هـا با معیارهـای خیلی واضـح و در تفاهم 
بـا والـی صاحبـان و تاییـد رهبری حکومـت وحدت ملـی تثبیت 

گردیده اسـت. 
از طریـق برنامـه میثـاق شـهروندی ۶ خدمات اساسـی ذیـل که از 

طریـق مردم پیشـنهاد شـده، عرضـه می گردد:
خدمات اساسـی صحـی که مسـوولیت آن را وزارت   .۱

دارد. عهـده  بـه  عامـه  صحـت 
خدمـات اساسـی تعلـم و تربیه کـه مسـوولیت آن را   .۲

دارنـد. عهـده  بـه  معـارف  وزارت 
ترویـج و بهبـود تکنالـوژی زراعتـی کـه مسـوولیت   .۳

دارنـد عهـده  بـه  زراعـت  وزارت  آنـرا 
خدمـات چـون احیـای زیـر بنـای کوچـک آبیاری،   .۴
تهیـه آب آشـامیدنی، تهیـه انـرژ قابـل تجدید و اعمار سـرک های 
دهـات  انکشـاف  و  احیـا  وزارت  مسـوولیت های  از  دهاتـی 

. شـند می با
قابـل تذکـر می دانـم کـه ارایـه خدمـات چـون خدمـات صحـی، 
از  بـوده ویکـی  تهیـه آب آشـامیدنی حتمـی  تربیـه و  تعلیـم و 
سـایر خدمـات فـوق الذکـر بـر طبـق اولیت های مـردم بـر مبنای 

اقتصـادی بـودن آن ارایـه خواهـد شـد.
اجـازه راکـړی چـه د ولـی تـړون او ملی پیوسـتون دبرنامو پـر توپیر 

ومتوقعـه السـته راړونـو باندی ړنـا واچوو 

د ولسـی تـړون برنامـه د خلکو او حکومـت ترمنځ یو   •

قـرارداد دی چـی دواړو خواوی خپل وظایف او مسـولیتونه لری او 

د شـفافیت او د هغـه رعایـت د څارنـی د میکانیـزم طرحه او په 

ټولـو برخـو کی راپـور ورکونه شـکایتونو ته رسـیدګی د دی برنامی 

لـه مهمـی اصولـو څخـه ده.

د شـفافیت پـه خاطـر او اقتصـادی تحلیل پـه اصولو   •

. کیـږی  تطبیـق  سـطحه  پـه  کلسـر  د  پـروژی  ټولـی  بـه 

د ولسـی تـړون برنامـه یو بیـن الوزارتـی برنامـه دهاو   •

ده دی برنامـی شـامل وزارتونـه مکلـف دی خپل مرتبـط خدمات د 

ورسـوی. تـه  خلکـو  الری  د  برنامـی  همـدی 

د  بانـډو  او  کلیـو  د  پـاره  د  انکشـاف  متـوازن  یـو  د   •

پراخیتـا او رغاوونـی تـر څنـګ ښـاری رغاونـه او پراخیتـا تـه هـم 

پـدی برنامـه کـی ځـآی ورکـړل شـوی دی چـی دا بـه هغـه فاصله 

کـړی.  کمـه  ده  ترمنـځ  ښـارونو  او  کلیـو  د  اوس 

والیانـو  کـی  تطبیـق  پـه  برنامـی  د  تـړون  ولسـی  د   •

ولسـواالنو او ښـارواالنو تـه رغنـده رول ورکـړل شـویدی چـی دا 

سـبب د خلګـو او حکومـت دنږدیوالـی او ښـی حکومـت ولـی 

. ګرځـی 

د پورتنیـو توپیرونـو پـه نظر کـی نیولـو رسه ددی برنامـی د تطبیق په 

نتیجـه کـی دا الندی السـته راوړنـی هتمی د ی:

د موجـوده شـوراګانو لـه رسه ټاکنـو او یـا هـم د نوی   •

شـوراګانو پـه رامنځته کولو رسه د راسـتنیدونکو مهاجرو شـاملیدل 

رسـئ. الس  خداماتوتـه   او 

هغـه کوچیـان چی تر اوسـه د شـورا دعضویت څخه   •

محـروم پاتـی شـوی دی یا هم په موجـوده شـوراګانو کی عضویت 

ورکـول کیـږي اویـا هم نـوی شـوراګانی ورته جوړوو څـو وکوالی 

شـی د دی برنامـی خداماتـو تـه الس رسـی ولـری .

د شـورګانو پـه ټاکنـو کـی او یا هـم دنوی شـوراګانو   •

پـه رامنځتـه کیـدو رسه د شـوراګانو پـه رهـربی کی باید ښـځی ۵۰ 

٪فیصـده برخـه ولـری او پـه دی توګـه د ښـځو ۵۰٪ فیصده سـهم 

هتمـی کـول .

د یادونـی وړه ده هغـه ښـځی چـی پـه کورنـو کـی دي، د کلیـو او 

پراختیبـا او بیارغونـی وزارت غـواړی د دوی مټـی اقتصـادی لحاظ 

د کلیوالـی او وړو زراعتـی صنایعـو لـه الری ټینګـی کـړی اومونـږ 

پـه دی برخـه کـی ښـی تجربـی لـرو چـی اوس مهـال رصف پـه ۵ 

والیاتـو کـی د پروکـرام له الری ۶۸۰۰۰ زره کسـانو تـه د دوامداده 

کار زمینـه ایجـاد کـړی چـی ۴۹ زره کسـه یی ښـځینه دي.

زه هیلـه منـد یـم چـی ددی برنامی د خدماتـو په وړانـدی کولو رسه 

بـه متـوازن انکشـاف او کلیوالو تـه کاری فرصتونه او سـوکاله ژوند 

ور پـه برخـه شـی او لـه دی الری بـه د نـا امنـی ټغـر د تـل لپـاره 

ټول شـی .

برنامۀ ملی میثاق شهروندی افغانستان شمول است
متن سخنرانی، نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات در مراسم افتتاحیه ی برنامه میثاق شهروندی که در ارگ ریاست جمهوری ارایه شد.

بعد از مشوره احمدولی مسعود در پیوند با دو ساله گی دولت وحدت ملی و حساس خواند شرایط:
با سایر 

گروه های 
داخلی یک 
فراخوان 

ملی را اعالم 
کنیم!



مـن در سـال هایی کـه بـه نقـد کارنامـۀ حامـد 
پرداختـه ام،  پیشـین  رییس جمهـوری  کـرزی 
همـواره از سـوی دوسـتانی کـه هنـوز هـم در 
حلقـۀ خـاِص او قـرار دارنـد، مـورد سـرزنش 
واقـع شـده ام کـه چـرا این همـه بدبینانه بـه این 
می کننـد  اسـتدالل  آن هـا  می کنـم.  نـگاه  فـرد 
کـه کـرزی نسـبت بـه هـر سیاسـت مدارِ دیگر 
کشـور، امتیازهایـی دارد کـه دیگـران از آن هـا 
عـاری انـد. بـه نظـر آن هـا، کـرزی دسـتش به 
خـون و مـال آلـوده نشـده و صادقانـه تـاش 
کـرده اسـت کـه افغانسـتان را وارد فـازِ تازه یی 
از روابـط و سیاسـت سـازد. آن هـا می گوینـد 
کـه کـرزی مـردی حلیـم، بردبـار و بـه دور از 
تعصبـاِت زبانـی و قومـی اسـت. مـن امـا در 
پاسـخ همـواره به این دوسـتان متذکر می شـدم 
کـه من هیـچ دشـمنی یی با آقـای کـرزی ندارم 
و گاهـی چیزهایـی هـم کـه می نویسـم، برآینِد 
اتفاق هایی سـت کـه می افتنـد و مـن در نهایـت 
تحلیلـم از وضعیـت و نقشـی کـه آقـای کرزی 
در تحوالِت کشـور بازی کرده اسـت را روایت 
برخـوردِ  منطقـِی  کامـًا  رونـد  ایـن  می کنـم. 
مـن بـا رویدادهاسـت و اگـر چنیـن نکنـم، بـه 
خـودم و برداشـت هایم خیانـت کـرده ام. شـاید 
در برخـی مـوارد، زیـاده روی کـرده باشـم ولی 
هرگـز از جـادۀ اعتدال، خاِف یـک عده بیرون 
نشـده ام. آن چـه را کـه بـه نظر خوب رسـیده، 
خـوب گفتـه ام و آن چه را که به نظرم نادرسـت 
ماسـتمالی  برخی هـا  مثـل  ام  نتوانسـته  بـوده، 
کنـم. مـن نمی گویـم کـه از سیاسـت و تحلیـِل 
سیاسـی سررشـته دارم، ولی در حِد تـواِن خود 
می توانـم مسـایل ُخـرد و بزرِگ سیاسـت را  از 
زاویـۀ یـک روزنامه نـگار ببینـم و تحلیـل کنم. 
گفت وگـوی آقای کرزی با بی بی سـی فارسـی، 
شـاید یـک بارِ دیگر مـرا در تحلیل هایم نسـبت 
بـه آقای کـرزی و سیاسـت هایش برحق نشـان 
داد. او در یـک گفت وگـوی ویـژه با بی بی سـی 

عمًا نشـان داد که سیاسـت مدارِ خوبی نیسـت. 
مـن گاهـی در نوشـته هایم بـر این مسـأله تأکید 
می ورزیـدم کـه آقـای کـرزی یـا سیاسـت را 
از  می خواهـد  بـد  این کـه  یـا  و  می فهمـد  بـد 
آن اسـتفاده کنـد. حـاال امـا می گویـم کـه آقای 
کـرزی نه تنهـا سیاسـت را بـد می فهمـد، بـل از 

بـد هـم اسـتفاده می کند. 
بی بی سـی،  بـا  خـود  گفت وگـوی  در  کـرزی 
بـرای این کـه مخالفِت خـود با حمـات هوایِی 
امریـکا بـه پناهگاه هـای طالبـان را نشـان دهد، 
گفـت کـه بگذارید آن هـا )طالبـان( چند والیت 
را بـه تصـرِف خـود درآورنـد؛ زیـرا ایـن بهتـر 
اسـت نسـبت بـه این که مـورد حملـۀ هوایی از 
سـوی امریکایی هـا قـرار گیرنـد. آقـای کـرزی 
حداقـل  کـه  کـرد  تأکیـد  گفت وگـو  ایـن  در 
طالبـان افغـان انـد و اگـر بخشـی از کشـور بـه 
وسـیلۀ آن هـا اداره شـود، هیـچ مشـکلی ایجـاد 

نمی شـود. 
شـاید ایـن عیـِن سـخناِن آقـای کـرزی در این 
گفت وگـو نباشـد، ولـی عین محتـوای آن بدون 
شـک هسـت. و اما حاال بـه عین سـخناِن آقای 
کـرزی توجـه کنیـد: "طالبـان از کجـا هسـتند؟ 
طالبـان افغـان هسـتند. اگـر افغان هسـتند، یک 
قـوت افغـان می آیـد و یـک جایـی را می گیرد، 
مـا هـم یک افغـان هسـتیم پـس در آن صورت 
حـق  چـه  مـا  می گیریـم،  را  جایـی  یـک  مـا 
داریـم؟ اگـر ما همـه افغان هسـتیم، یـک افغان 
چـرا یـک افغـان را می گویـد کـه تو ایـن  جای 
را گرفتـه نمی توانـی و مـا چـرا بـه زور امریـکا 
بگیریـم؟ اگـر طالـب بـه پـای خـود می آیـد ما 

بـه طیـارۀ امریـکا چـرا برویم؟" 
همین جاسـت؛  دقیقـًا  کـرزی  آقـای  مشـکِل 
اگـر واقعـًا او اعتقـاد دارد کـه نبایـد گروه هـای 
می زننـد  جنایـت  بـه  دسـت  کـه  تررویسـتی 
ویـران  را  افغانسـتان  شـهرهای  می خواهنـد  و 
کننـد، به وسـیلۀ نیروهـای خارجـی کـه بـرای 

همیـن منظـور بـه افغانسـتان آمـده انـد، عقـب 
زده نشـوند؛ چـرا او حکومـِت پـس از طالبـان 
را پذیرفـت و در آن زمـان نگفـت کـه این هـا 
افغـان هسـتند که بـر سـرزمیِن خـود حکومت 
می کننـد؟ آقـای کـرزی فرامـوش کـرده اسـت 
کـه بـا زورِ چـه کسـانی بـر اریکۀ قـدرت تکیه 
زد و سـال ها به وسـیلۀ چـه کسـانی محافظـت 
شـد. آقـای کـرزی در دورۀ موقـت و انتقالـی 
محافظـت  امریکایـی  نیروهـای  به وسـیلۀ 
نیروهـای  بـه  او در آن سـال ها  می شـد، زیـرا 
کشـورش اعتمـاد نداشـت. چـرا آقـای کـرزی 
نمی خواسـت محافظـاِن او "افغان"هـا باشـند؟ 

آیـا او بـرای چنیـن سـوالی پاسـخ دارد؟
بـر  می خواهـد  عوام فریبـی  بـا  کـرزی  آقـای   
اشـتباه هایی کـه در طـول پانـزده سـال گذشـته 
پشـِت سـرهم مرتکب شـده، سـرپوش بگذارد. 
پانـزده سـال حکومـت داری  آقـای کـرزی در 
خـود، افغانسـتان را از مسـیری کـه بایـد طـی 
مقتـدر  و  بـه کشـوری خودبسـنده  و  می کـرد 
تبدیـل می شـد، منحـرف سـاخت. او میلیاردها 
سـبب  و  کـرد  حیف ومیـل  را  امکانـات  دالـر 
شـد کـه نزدیـکان و خانـواده اش نیـز از آن هـا 
سوءاسـتفاده کننـد. امـروز مشـخص شـده کـه 
حتـا خـودش نیـز از خـورد و بردهـای کان 
بی نصیـب نبوده اسـت. عـاوه بر این هـا، آقای 
عمـًا  زمـان حکومـت داری خـود  در  کـرزی 
تعصباِت قومی و زبانی را در کشـور دامن زد و 
از آن هـا به سـود سیاسـت های خویش اسـتفاده 
قبیله گـرا  سیاسـت مداری  کـرزی  آقـای  بـرد. 
بـود و صدهـا مـورد را می تـوان برشـمرد که او 
بـرای ایجـاد فضای اختـاف میان اقوام کشـور 
هزینـه کـرده اسـت. آقای کـرزی حداقـل برای 
هـر  مختلـف  والیت هـای  در  افـراد  شـماری 
مـاه پول هـای گـزاف می فرسـتاد تـا تعصـب و 
قوم گرایـی را ترویـج کننـد. مگر در زمـاِن آقای 
کـرزی نبـود کـه این همـه بحث هـای قومـی و 
زبانی در کشـور قـوت گرفت؟ ایـن بحث ها از 

کجـا مدیریـت می شـدند؟ 
زمـاِن  ریاسـت جمهوری  کارمنـدان  از  یکـی 
از کشـور  آقـای کـرزی کـه حـاال در خـارج 
در  نوشـته اش  آخریـن  در  می کنـد،  زنده گـی 
نزدیک تریـن  کـه  می نویسـد  حکمتیـار  مـورد 
مشـاوراِن آقـای کـرزی اعضـای برجسـتۀ ایـن 
حـزب بودنـد که بـه او تلقیـن می کردنـد که به 
دیگـر اقوام کشـور نزدیک نشـود. بـه گفتۀ این 
فرد، او سـه مرتبـه به آقای کـرزی در این مورد 
چیزهایـی گفتـه و از جملـه این کـه نزدیکـی به 
چنیـن افـرادی، او را بـه دشـمِن نیمـی از مردم 

افغانسـتان تبدیـل می کنـد.
 دفـاِع آقـای کـرزی از طالبـان در ادامـۀ همـان 
سیاسـِت قبیله گرایـِی او قـرار دارد. قیبله گرایـی 
یـک مفهـومِ طردشـده در سیاسـت های جهـان 
کـه  معناسـت  ایـن  بـه  قبیله گرایـی  اسـت. 
شـما یقیـن پیـدا کنیــد دیگـران در انسـانیت 
بـا شـما شـریک نیسـتند. آقـای کـرزی چنیـن 
سیاسـت مداری بـود و حـاال نیـز هیـچ فرقـی 
نکـرده اسـت. او نمی توانـد تمایـاِت قلبی اش 
را پنهـان کنـد. او از آغـاز بـا طالبـان دشـمنی 
نداشـت و حـاال هم نـدارد. مگر هـزاران طالب 
در زمـاِن او از زندان هـا رهـا نشـدند؟ مگـر در 
حمـات انتحاری در کابل، شـواهدی به دسـت 
نیامـد که نشـان مـی داد کـه کشـتار غیرنظامیان 
به وسـیلۀ کسـانی صـورت گرفتـه کـه زمانی در 
زنـدان بوده انـد و بـه فرمـاِن آقـای کـرزی از 

زنـدان رهـا شـده اند؟ 
بـا این حسـاب، آقای کـرزی معمار افغانسـتاِن 
نویـن  افغانسـتان  تباه کننـدۀ  او  نیسـت،  نویـن 

 ! ست ا
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احمــد عمران

مـردی کـه 
سیاست را بد فهمیده است

 

با پوره شدِن دومین سال از عمـِر دولت وحدت ملی، بسیاری 
کارِ  برخی ها  ااند  داده  نشان  اکنش  از جریان های سیاسِی و 
دولت وحدت ملی را در دوساله گی اش تمام شده خوانده اند 
رییس جمهور  به  نزدیک  حلقاتی  و  کرزی  آقای  جمله  از 
غنی، کارِ آقای غنی را تا پنج سال و کارِ عبداهلل را تمام شده 
عمِر  آگاهان،  از  دیگر  برخی  و  عبداهلل  داکتر  اما  دانسته اند. 
دولت وحدت ملی را نه از روی قانون اساسی بلکه بر بنیاد 

توافق نامۀ سیاسی، پنج سال می دانند. 
اما در آغاز تکمیِل دوساله گی دولت وحدت ملی، احمدولی 
بنیان گذارِ  و  مسعود  شهید  بنیاد  عمومی  رییس  ـ  مسعود 
با  فقط  را  ملی  وحدت  دولت  کارِ  ادامۀ  ـ  ملی  آجندای 
تطبیِق توافق نامۀ سیاسی ممکن دانست و بر عملی شدِن آن 
توافق نامه تأکیـد ورزید. موضع گیری های احمدولی مسعود 
برگزاری  از  قبل  بسیار  و  گذشته  در  که  کسی  عنواِن  به 
به  را  ملی  دولت وحدت  ایجاد  ریاست جمهوری  انتخابات 
شرایط  در  مسلمًا  بود،  پنداشـته  ضروری  افغانستان  حاِل 
ملی  وحدِت  دولت  در  قدرت  طرِف  دو  هر  برای  کنونی 

پُراهمیت است. 
او که در گذشته از عبداهلل عبداهلل حمایت و در عیِن حال 
طرح دولت وحدت ملی را به هر دو نامزد پیشکش کرده بود، 
حاال از کارهای دولت وحدِت ملی به خصوص عملی نشدِن 
توافق نامۀ سیاسی شاکی است و مشروعیِت دولت وحدت 

ملی را در گرِو عملی شدِن این توافق نامه می داند. 
 با مشخص شدِن دیدگاه احمدولی مسعود و جریاِن آجندای 
ملی در برابر توافق نامۀ سیاسی و دولت وحدت ملی، به این 
مخالفت  نوع  دو  با  ملی  وحدت  دولت  که  می رسیم  نکته 
اول،  مخالفت  است.  مواجه  دوساله گی اش  تکمیِل  در 
سیاسِی  جریان های  برخی  و  کرزی  آقای  که  مخالفتی ست 
این  به  آن ها  دارند.  او  به  نزدیک  سیاسِی  جبهۀ  دو  شامِل 
یافته و  پایان  آقای عبداهلل در دوساله گی اش  باورند که کارِ 
کارِ رییس جمهور همچنان ادامه دارد. اما دیدگاهِ دوم یعنی 
برابِر  در  ملی  آجندای  جریان  و  مسعود  احمدولی  دیدگاهِ 
دارد.  قرار  او  به  نزدیک  جریان های  و  کرزی  آقای  دیدگاه 
آقای مسعود با وجود آن که مشروعیِت دولت وحدت ملی 
اساسی،  قانون  نه  می داند  سیاسی  توافق نامۀ  تطبیِق  در  را 
می گوید چون توافق نامه هر دو نامزد را به امضاِی یکدیگر 
زماِن  که  وقتی  است،  رییس اجرایی ساخته  و  رییس جمهور 
خاتمه  خود به خود  نیز  دیگری  کارِ  شود،  ختم  یکی  کارِ 
می یابد. هرگز چنین نیست که وقتی کارِ رییس اجرایی پایان 
یابد، از رییس جمهوری ادامه پیـدا کند. یقینًا مشروعیِت کارِ 
هر دو رییس، منوط به حضورِ هر دو و تطبیِق مفاد توافق نامۀ 

سیاسِی دولت وحدت ملی است.    
دست یافتن به یک فراخواِن ملی به اشتراِک همۀ طرف های 
سیاسِی کشور برای مشروعیت بخشی به کارِ دولت وحدت 
به راه حلی دیگر، راهکاری  مقدماتی ست  یا دست یابی  ملی 
که از طرِف احمدولی مسعود ارایه شده و این خود می رساند 
که اگر دولت وحدت ملی توافق نامۀ سیاسی را ـ که شامِل 
برگزاری  برقی،  توزیع شناس نامه های  انتخاباتی،  اصاحات 
تدویر  ولسوالی ها،  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات های 
به  ریاستی  از  نظام  تغییر  به هدِف  اساسی  قانون  لویه جرگۀ 
پارلمانی و گنجانیدِن پست نخست وزیری در قانون اساسی 
روز  به  روز  آن  برابِر  در  مخالفت ها  نکنـد،  عملی  ـ  است 

بیشتر خواهد شد. 
بنابراین، برای دولت وحدت ملی هنوز یک فرصت مساعد 
فوق  موارد  به  سوم(  )سال  رو  پیِش  سال  در  که  است 
رسیده گی کرده و مفهوم دولت وحدت ملی را افاده کند و 
فرصت را به یک انتخاباِت دیگر مساعد سازد؛ همان گونه که 
آقای مسعود روز گذشته در برابِر رسانه ها گفت: ادامۀ کارِ 
دولت وحدت ملی به تطبیِق توافق نامه گره خورده است و 
راهِ نجاِت دیگری نیز وجود ندارد؛ اما اگر مسووالِن دولت 
وحدت ملی توافق نامه را زیر پا بگذارند، در واقع خود به 

دهِل بی مشروعیتِی خویش  نواخته اند!  

دو دیدگاه در برابر 
دولت وحدت ملی
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کـه  اسـت  گفتـه  ریاسـت جمهوری  ارگ 
آمـادۀ گفت وگـو بـرای توافـق بـا جنبـش 

اسـت. روشـنایی 
ضمـن  حکومـت  کـه  اسـت  گفتـه  ارگ 
احتـرام به حق شـهروندی تمام شـهروندان 
راه  از  مطالبات شـان  طـرح  بـرای  کشـور 
اعتراض هـای  و  مدنـی  فعالیت هـای 
قانونـی، بـا در نظـر داشـت شـرایط امنیتی 
کشـور بحـث و گفت وگـو بـرای رسـیدن 
بـه یک توافـق مشـترک را مناسـب ترین و 

می دانـد. گزینـه  هزینه تریـن  کـم 
همزمـان بـا ایـن، سـران جنبش روشـنایی 
بـا پخـش خبرنامه یـی از تعویـق تظاهرات 

دادند. خبـر 
امـا، گارنیزیـون کابـل ضمن ممنـوع اعام 
کـردن تظاهـرات ُهشـدار داد بـود کسـانی 
کـه تظاهرات را سـازمان دهی کننـد، هرگاه 
خسـارات و تلفاتـی بـه بـار آورد به دوش 
آن افـراد اسـت و مـورد پیگـرد عدلـی و 

قضایـی قـرار خواهنـد گرفت.
جنبـش  میـزان،  امـروز ششـم  بـود  قـرار 
تغییـر  بـه هـدف  را  تظاهراتـی  روشـنایی 
بـرق  انتقـال  دربـارۀ  حکومـت  تصمیـم 
کابـل  در  سـالنگ  مسـیر  از  ترکمنسـتان 

کنـد. راه انـدازی 
بـه دو مـاه  از نزدیـک  جنبـش روشـنایی 
کارزارهایـی  راه انـدازی  بـا  بدین سـو 
گسـتردۀ  راهپیمایـی  برپایـی  خواسـتار 
مردمـی در برابـر دفاتـر سـازمان ملـل در 

اسـت. شـده  جهـان  سراسـر 
ارگ  نشـانی  از  کـه  خبرنامه یـی  در 
ریاسـت جمهوری بـه نشـر رسـیده، بحـث 
و گفت وگـو بـرای رسـیدن بـه یـک توافق 
هزینه تریـن  کـم  و  مناسـب ترین  مشـترک 

گزینـه دانسـته شـده اسـت.
بـر بنیـاد ایـن خبرنامـه، ریاسـت جمهوری 
آمادهگـی خـود را بـرای گفت وگـو روی 
جنبـش  سـوی  از  شـده  مطـرح  مسـایل 

روشـنایی اعـام کـرده اسـت.
در خبرنامـۀ ارگ آمده اسـت کـه حکومت 
وحـدت ملـی از آغـاز اعتراض هـای مدنی 
در مـورد بـرق بامیـان، ضمـن احتـرام بـه 
فعالیت هـای مدنـی همـواره آمـادۀ بحث و 
گفت وگـو روی مطالبـات مطـرح شـده از 

سـوی مـردم بوده اسـت.
ریاسـت جمهوری گفتـه اسـت کـه در چند 
دوره تظاهـرات گذشـته، حکومت وحدت 
ملـی در سـطوح مختلف هیأت هایـی را به 
نشـانی معترضـان فرسـتاده و یک بـار دیگر 
آمادهگـی خـود را بـرای گفت وگـو روی 
مسـایل مطـرح شـده از سـوی آنـان اعام 

اسـت. کرده 
اسـت:  شـده  تصریـح  ارک  خبرنامـۀ  در 
حـق  بـه  احتـرام  ضمـن  "حکومـت 
شـهروندی تمـام شـهروندان کشـور بـرای 
فعالیت هـای  راه  از  مطالبـات شـان  طـرح 
در  بـا  قانونـی،  اعتراض هـای  و  مدنـی 
نظـر داشـت شـرایط امنیتـی کشـور بحث 
و گفت وگـو بـرای رسـیدن بـه یـک توافق 
مشـترک را مناسـب ترین و کـم هزینه ترین 

می دانـد." گزینـه 
هیـأت  دفتـر  یـا  یونامـا  هـم،  سـویی  از 
معاونت سـازمان ملـل متحد در افغانسـتان 
نشسـتی را بـا سـران جنبـش روشـنایی در 

کابـل برگـزار کـرد.
دفتـر هیـأت معاونـت سـازمان ملـل متحد 
در افغانسـتان گفتـه اسـت کـه حکومت و 
تـا  تشـویق می کنـد  را  جنبـش روشـنایی 

باهـم وارد گفت وگـو و مذاکـره شـوند.
مسـووالن در یونامـا گفتـه انـد: "آمادهگی 
حکومت بـرای مذاکره با جنبش روشـنایی 
موجـب تشـویق یوناما شـده اسـت. یوناما 
از تمایـل بـه گفت وگـوی تمـام طرف هـا 
اسـتقبال می کنـد و آن ها را تشـویق می کند 
تـا از ایـن فرصـت اسـتفاده کـرده و آمـادۀ 

حمایـت از چنیـن روندی باشـند."
برگـزاری  کـه  ایـن  بیـان  بـا  یونامـا 
گردهم آیی هـای مسـالمت آمیز حـق تمامی 
افغانسـتان می باشـد، خواهـان  شـهروندان 
بـه تعویـق افتـادن تظاهـرات برنامه ریـزی 

شـده اسـت.
در حیـن حـال، جنـرال گل نبـی احمـدزی 
بـا  می گویـد،  کابـل  گارنیزیـون  فرمانـده 
بـه  نظـر  تظاهـرات  امنیـت  تأمیـن  آن کـه 
قانـون وظیفـۀ پولیـس اسـت، امـا اکنـون 
راه انـدازی  کـه  نیسـت  طـوری  شـرایط 
تظاهـرات، منفعتـی را در پی داشـته باشـد.
آقای احمـدزی که دیروز )دوشـنبه، ۵مهر/
میـزان( در یـک نشسـت خبـری صحبـت 
تهدیـدات  خاطـر  "بـه  گفـت:  می کـرد 
اجتماعـات  تظاهـرات،  کابـل،  در  امنیتـی 
طـرف  از  اسـت  قـرار  کـه  اعتصاباتـی  و 
جنبـش روشـنایی برگـزار گردد، بـر مبنای 
بـر اسـاس مـواد  مسـوولیت وظیفه یـی و 
اعتصابـات،  اجتماعـات،  قانـون  منـدرج 
تظاهـرات و فیصلـه شـورای امنیت کشـور 
اعـام  ممنـوع  امنیتـی،  ملحوظـات  روی 

می گـردد".
فرمانـده گارنیزیـون کابـل ُهشـدار داد کـه 
هـر نـوع تحرکاتـی در ایـن زمینـه خـاف 
قانـون اسـت و کسـانی کـه تظاهـرات را 
و  خسـارات  هـرگاه  کننـد،  سـازمان دهی 

افـراد  بـه دوش آن  بـار آورد  بـه  تلفاتـی 
اسـت و مـورد پیگرد عدلـی و قضایی قرار 

خواهنـد گرفـت.
بر بنیـاد اعامیه یی گارنیزیـون کابل، جعفر 
مهـدوی، محمدعلی اخاقـی، احمد بهزاد، 
ریحانـه آزاد، عارف رحمانی، غام حسـین 
ذوالفقـار  شـیدانی،  عبدالرحمـن  ناصـری، 
امیـد و داود ناجـی در صـورت برگـزاری 
این تظاهرات، مسـوول شـناخته شـده اند.

امـا نا وقـت دیروز دوشـنبه، سـران جنبش 
روشـنایی بـا پخـش خبرنامه یـی از تعویق 

تظاهـرات خبـر دادند.
بـر بنیاد ایـن خبرنامه، در روزهای گذشـته 
کمیسـیون  مدنـی،  نهادهـای  از  شـماری 
مسـتقل حقـوق بشـر و هیـأت نماینده گـی 
ملـل متحد در افغانسـتان، طـی اعامیه های 
افغانسـتان  حکومـت  از  رسـمًا  جداگانـه 
جنبـش  بـا  مذاکـره  بـاب  تـا  خواسـتند 
جنبـش  از  نیـز  و  کنـد  بـاز  را  روشـنایی 
روشـنایی خواسـتند تظاهرات ششـم میزان 

را بـه تعویـق انـدازد. 
کـه  انـد  گفتـه  روشـنایی  جنبـش  سـران 
شـورای  تمـاس  کمیتـه  ایـن  بـر  افـزون 
عالـی مردمـی روز یک شـنبه ۲میـزان، در 
جلسـه یی کـه بـه دعـوت یونامـا در دفتـر 
ایـن سـازمان برگـزار شـده بـود، شـرکت 
مـورد  در  یونامـا  مسـووالن  بـا  و  کـرده 
آغـاز مذاکـرات میـان حکومـت و جنبـش 

کردنـد. گفت وگـو  و  بحـث  روشـنایی 
روشـنایی،  جنبـش  اعضـای  گفتـۀ  بـه 
شـورای عالـی مردمـی جنبـش روشـنایی 
از  شـماری  درخواسـت  بـه  معطـوف 
نهادهـای مدنـی، سـازمان ملـل، کمسـیون 
حقوق بشـر و اعام آمادهگـی حکومت و 
امیدواری از ُحسـن نیـت حکومت تصمیم 
در  میـزان  ششـم  تظاهـرات  کـه  گرفتنـد 
کابـل را تـا روشـن شـدن نتیجـه مذاکرات 
بـه تعویـق انداختـه و بـا حکومـت تحـت 
نظـارت نماینـدۀ سـازمان ملل متحـد وارد 

شـود.  گفت و  گـو 
خواسـت اصلـی ایـن جنبـش، انتقـال برق 
مسـیر  از  ترکمنسـتان  ولـت،  کیلـو   ۵۰۰

می باشـد.  بامیـان 
گفتنـی اسـت پـس از آن کـه به تاریـخ دوم 
اسـد سـال جـاری، در محـل گردهم آیـی 
هـواداران جنبـش روشـنایی در دهمزنـگ، 
در نتیجـه وقوع سـه انفجـار بیش از ۸۰ تن 
شـهید و بیـش از ۳۰۰ تـن زخمی شـدند، 
ایـن جنبـش از سـازمان ملـل خواسـت تـا 
چگونگـی وقـوع ایـن رویـداد خونیـن را 

حقیقت یابـی کنـد.
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انتقاد نماینده گان 

از افزایش آدم ربایی در شاه راه ها جـنبش روشنـایی کـوتاه آمـد
ریاست جمهوری خطاب به اعضای جنبش روشنایی:

گفت و گو کم هزینه ترین گزینه است
از  مجلــس،  نماینــده گان  از  شــماری 
آنچــه آنــان افزایــش آدم ربایی هــا و 
شــاهراه های  مســیر  در  نا امنی هــا 
ــی  ــاهراه های منته ــژه ش ــه وی ــور ب کش
بــه مناطــق مرکــزی می خواننــد بــه 

ــد. ــاد کردن ــدت انتق ش
ــزی در  ــق مرک ــردم مناط ــده گان م نماین
مجلــس، دولــت و نهادهــای امنیتــی 
بــه  امنیــت شــاهراه ها  تأمیــن  در  را 
هشــدار  و  کــرده  متهــم  بی توجهــی 
می دهنــد، در صورتــی کــه بــه ایــن 
چالــش توجــه نشــود، حکومــت کــردن 

ــود. ــد ب ــکل خواه ــتان مش در افغانس
نصــراهلل صادقــی زاده نیلــی نماینــده 
مــردم دایکنــدی در مجلــس گفــت: 
مســیر  در  کــه  "رهگیری هایــی 
میگیرد}نگــران  صــورت  شــاهراه ها 
ــاهد  ــا ش ــفانه م ــت{؛ متأس ــده اس کنن
ــافران در  ــدادی از مس ــردن تع ــاده ک پی
ــد  ــی بای ــا تلخ ــتیم؛ ب ــدان هس دره می
بگویــم کــه ایــن مســافران در شــرایطی 
از موترهــا پیــاده و ربــوده شــده انــد کــه 
تعــداد زیــادی از پاســگاه هــای امنیتــی 

ــد". ــود دارن ــه وج در آن منطق
آقــای نیلــی افــزود، در حادثــه روز یــک 
شــنبه در دره میــدان، طالبــان مســلح 
ــی  ــر را در نزدیک ــا ۸۰ نف ــدود ۷۰ ت ح
چندیــن پاســگاه هــای امنیتــی از موترها 
پیــاده کــرده و از میــان آنــان خوشــکرده 

ــد. ــود برده ان ــا خ ــر را ب ۱۱ نف
بــه گفتــه وی، "هنگامــی کــه ایــن افــراد 
ــی  ــته های دولت ــوند، پوس ــی ش ــاده م پی
درســاحه چــه کار می کــرده انــد. وزیــر 
داخلــه، ریاســت امنیــت ملــی بایــد 
ــه  ــای ک ــته ه ــه پوس ــد ک ــخ بگوی پاس
ــا مصــارف گــزاف  در مســیر شــاهراه ب
بــرای چــه ایجــاد شــده انــد و در قبــال 

ــد؟". ــوولیت دارن ــه مس ــافران چ مس
فکــوری بهشــتی نماینــده مــردم بامیــان 
در مجلــس نیــز گفــت: "مســیر بســیاری 
ــن  ــه ای ــی ب شــاهراه ها متاســفانه از مدت
ــا امــن شــده  طــرف بیــش از گذشــته ن
ــدان وردک  ــیر می ــژه مس ــه وی ــت ب اس
ــان.  ــد- بامی ــزی و غوربن - مناطــق مرک
درطــول شــش مــاه گذشــته ده هــا 
ــار عابــران ملکــی در ایــن مســیرها از  ب

موترهــا پاییــن و ربــوده شــده انــد".
آقــای بهشــتی افــزود، بــا آنکــه در 

مســیر شــاهراه میــدان وردک – بامیــان، 
بیشــتر  امنــی  نــا  آن  در  کــه  نقطــه 
ــی  ــوده م ــافران رب ــت)جلریز( و مس اس
ــری  ــی ۲۵ کیلیومت شــوند حــدود ۲۰ ال
از تعمیــر والیــت میــدان وردک فاصلــه 
ــن  ــت اش تامی ــم امنی ــا آنه ــی ب دارد ول

ــود. ــی ش نم
او از عــدم توجــه دولــت در ایــن مســیر 
ــه  ــت ک ــرد و گف ــاد ک ــدت انتق ــه ش ب
ــا امنــی در ایــن مســیر بارهــا  چالــش ن
بــه نهادهــای امنیتــی گوشــزد شــده 
اســت ولــی هیچگونــه توجهــی بــه ایــن 

ــش نشــده اســت. چال
از ســوی دیگــر نادرشــاه بحــر نماینــده 
گفــت:  مجلــس  در  غــور  مــردم 
"عنقریــب همــه شــاهراه هــای کــه 
منتهــی بــه پایتخــت می شــوند مســدود 
ــل،  ــار- کاب ــاهراه قنده ــوند؛ ش ــی ش م
ــد  ــل، شــاهراه غوربن ــاد – کاب جــال آب
مناطــق   – میــدان وردک  بامیــان و   –
مرکــزی بــا چالــش هــای جــدی امنیتــی 
ــایل  ــن مس ــن ای ــتند و گفت ــرو هس روب
ــز دردی را دوا نمــی کنــد و همــواره  نی
مســافران بیگنــاه در ایــن شــاهراه هــا از 

ــود". ــی ش ــن م ــان پایی ــای ش موتره
آقــای بحــر افــزود کــه شــاهراه غــور- 
هــزاره جــات هــم مســدود اســت و هــر 
روز مســافران اذیــت و آزار مــی شــوند.
نیــز ۵  اکنــون  بــه گفتــه وی، هــم 
دانشــجوی کــه از مســیر شــاهراه غــور 
ربــوده شــده بودنــد در بنــد رباینــده گان 
هســتند و نیروهــای امنیتــی هیــچ توجــه 

ــد. ــان نداردن ــی آن ــرای رهای ب
ــد از  ــاد تن ــا انتق ــس ب ــن عضــو مجل ای
ــای  ــه نیروه ــت ک ــی گف ــای امنیت نهاده
ــه چــه  ــد ک ــی اطــاع ندارن ــی حت امنیت
دره  از  گذشــته  روز  مســافر  تعــداد 

ــد. ــده ان ــوده ش ــدان وردک رب می
ــافران  ــه مس ــر آن ک ــا ذک ــای بحــر ب آق
ــاهراه  ــن ش ــد در ای ــی توانن ــرات نم ج
ســفر کننــد، هشــدار داد: "وقتی شــاهراه 
ــک  ــات ی ــاهرگهای حی ــوان ش ــه عن ب
کشــور مســدود باشــد دیگــر حکومــت 

ــود". کــردن هــم مشــکل خواهــد ب
ــا از  ــاهراه ه ــیر ش ــت در مس ــود امنی نب
مشــکاتی اســت کــه همــواره عملکــرد 
دولــت بــه ویــژه نیروهــای امنیتــی را بــه 

چالــش کشــیده اســت.

هارون مجیدی
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بـرای  کدبانوگـری  و خاصـه  خانـه داری 
آشـپزی،  هنرهـای  می کننـد  تصـور  آن هـا 

زیـاد و مخربـی دارنـد. چـون در کودکی 
آن هـا الزم نیسـت. ایـن قبیـل دختـراْن غـرور 

 را کـه می خواسـته اند، اطرافیـان در اختیارشـان 
ـه زیـادی بـه آن هـا شـده و هرچـه

توج

ـۀ درهـای زنده گـی روی 
س از ازدواج نیـز بقی

د؛ از ایـن رو فکـر می کننـد پـ
گذاشـته ان

ـه در هـر زنده گی یـی پیش 
همیـن پاشـنه می چرخـد و حاضـر نیسـتند در نامایماتـی ک

تنها عامـل موفقیت در 
که زیبایـی 

می آیـد، تـاش و صبـر بکننـد؛ زیـرا آن هـا آموخته اند 

که زیبایـی بعد از چنـد صباحی که 
هـا را متوجه نکـرده 

زنده گـی اسـت و کسـی هـم آن 

بخش دوم و پایانی
بخش ششم

قـرآن  خلـِق  امـام احمـد در مـوردِ  از  وقتـی 
پرسـیده می شـود، او حدیثـی را می خوانـد که 
در آن معنـای ایمـان توسـط پیامبر اکرم اسـام 
بیـان شـده اسـت و تعریضـًا بیـان مـی دارد که 
امـور مومن بـه  اعتقـاد بـه خلـِق قـرآن جـزءِ 
به شـمار نمی آیـد. امـا معتزلـه بـه آن به چشـم 
یـک اصـل اعتقـاد می نگریسـت و عـدم اعتقاد 
بـه مخلوق بودن قـرآن، در مـواردی به حرمان 
از حقـوق مدنـی و شـرعی اشـخاص و افـراد 
اعتقـاد  کـه  آنانـی  شـهادت  می انجامیـد.  نیـز 
بـه مخلـوق بـودِن قـرآن نداشـتند، پذیرفتنـی 
نبـود و سـمت های دولتـی نیـز بعـد از تفتیش 
عقیـدۀ نامـزدان در رابطـه به خلقِ  قرآن سـپرده 
می شـد. اهـل حدیـث و اکثریـت اهـل سـنت 
نیـز پـس از کسـِب اقتـدار دولتـی، بـه اقـدام 
و  رنـگ  برخوردهـا  و  زدنـد  دسـت  مشـابه 

صـورِت ایدیولوژیـک بـه خـود گرفـت.
امـام احمـد درسـت می گفـت کـه اعتقـاد بـه 
قـرآن جـزءِ مومن بـه نیسـت، بلکـه یـک امـر 
اختافـی و کامـی به حسـاب می آیـد. هر دو 
گـروه در مـوردِ یـک امـر اختافـی با سـختی 
و حـّدت تمـام برخـورد کردنـد و تسـامحی 
روا نداشـتند. آنـان بـدون توجـه بـه این کـه، 
نقـض یکـی از اصـول کامی به معنـای نقض 
مومن بـه نیسـت، بـر موقـِف خویـش شـدیداً 
پافشـاری داشـتند. در ایـن میـان، امـام احمـد 
بیـش از دیگـران در ایـن مورد سـخت گیر بود 
و برخـاف سـایر علما که از رخصت اسـتفاده 
کردنـد، بـه هزیمت عمـل کرد و از تـا آخرین 
دم از اعتقـاد خویـش مبنـی بـر قدیـم بـودن 

برنگشـت. قرآن 
در این میان، شـیخ اشـعری برای کام خداوند 
نفسـی و دیگـر  قایـل شـد؛ یکـی  مرتبـه  دو 
لفظـی. از دیـِد او، کلمات و الفاظی که توسـط 
فرشـته گان بـه پیامبـران الهـی نـازل گردیـده 
اوتعالـی داللـت دارد.  ازلـی  بـر کام  اسـت، 
داللـت از ایـن حیث حادث اسـت، امـا مدلوِل 
آن )کام نفسـی خداونـد( قدیم و ازلی سـت . 
بـا ایـن بیـان، قـرآن بـه عنـوان مجمـوع الفاِظ 
مکتـوب و ملفـوظ حادث اسـت، اما بـه اعتبار 
مدلـول آن که همان صفـت کام ازلی خداوند 

اسـت، قدیـم دانسـته می شـود.
حسن و قبح

در این کـه برخـی اعمـال شایسـته و برخی نیز 
ناشایسـت اند، تردیـدی نیسـت. حسـن و قبح 

اعمـال دقیقـاً  به معنـای زشـتی و زیبایی اعمال 
اسـت. معتزلـه معتقـد اسـت که حسـن و قبح 
اعمـال ذاتـی )عقلـی( اسـت و در میـزان عقل 
می تـوان حسـن و قبـح اعمـال را بـه سـنجش 
نشسـت. ایـن در حالی سـت کـه اشـاعره بـر 
شـرعی بـودِن حسـن و قبـح تأکیـد و اعتقـاد 
دارنـد و بـه عقـل نقـش چندانی در ایـن زمینه 

نیسـتند.  قایل 
حسـن و قبـح دارای معناهـای سـه گانه اسـت. 
اطـاق  بـه صفتـی  اولـی،  معنـای  در  حسـن 
می شـود کـه موجـِب کمـال اسـت، و قبـح نیز 
بـه معنـای صفتـی بـه کار مـی رود کـه موجب 
دارای  علـم  ترتیـب،  ایـن  بـه  اسـت.  نقـص 
ُحسـن و جهـل دارای ُقبـح اسـت. در معنـای 
دومی، حسـن بـه معنـای امِر مناسـب با هدف 
و قبـح بـه معنـای امِر مخالـف با هـدف به کار 
مـی رود. در ایـن صورت، اولـی را مصلحت و 
از همین جاسـت  را مفسـده می نامنـد.  دومـی 
کـه گفته می شـود »عدالت«، »تعـاون« ، »مدارا« 
و غیـره دارای حسـن اند، در حالی کـه »ظلـم«، 
»سـتمگری« و غیـره با وصـِف قیاحـت همراه  
اسـتند. حسـن و قبـح در معنای دومی، نسـبت 
بـه زمـان، مـکان و حالـِت اشـخاص و افـراد 
تغییـر می یابـد، درحالی کـه ایـن دو مفهـوم در 
معنـای اولـی آن نسـبی نیسـتند و بـه اعتبـار 
زمـان و مـکان تغییـر نمی یابنـد. حسـن و قبح 
در هـر دو معنایـی کـه ذکر کردیم، عقلی سـت.
منظـور از حسـن و قبـح در معنـای سـومی آن 
اسـت کـه حسـن یـک فعـل در دنیـا موجـب 
مـدح، و در آخـرت موجـب پـاداش و ثـواب 
گـردد؛ بـه همین سـان، قبـِح یـک فعـل بـدان 
معناسـت کـه در دنیـا موجـب مذّمـت و در 
آخرت مسـتوجب عذاب باشـد. اشاعره حسن 
و قبـح را بـه این معنا شـرعی دانسـتند. از دید 
ذاتی یـی  ویژه گـِی  هیـچ  دارای  افعـال  آنـان، 
نیسـتند کـه علِت واجـب کردن یا حـرام کردن 
آن از طـرف شـارع باشـد . اشـاعره به درسـتی 
ذاتـی  بـه  اعتقـاد  کـه  بودنـد  داده  تشـخیص 
بـودِن حسـن و قبح، بـه معنای پذیـرش نظریّه 
معتزلـه در بـاب وجـوب اصلـح بـر خداونـد 
اسـت. هـرگاه حسـن و قبـح اعمـال ذاتـی و 
موجـب امـر و نهـی باشـد، الزمـۀ آن علت دار 
بـودن امـر و نهـی خداونـد اسـت کـه معتزلـه 
بر آن تأکید داشـتند. اشـاعره که نمی خواسـتند 
امـر و نهـی الهـی را در چهاردیـوار حسـن و 
قبـح ذاتـی محصـور سـازند، بـه شـرعی بودِن 
حسـن و قبـح گراییدنـد و بـدان اعتقـاد پیـدا 

کردند.
از دیـد اشـاعره، ذاتـی بـودن حسـن و قبـح را 

بـا این مسـأله کـه »تا پیامبـری مبعـوث ننماییم 
نخواهیـم  عقـاب  و  عـذاب  دچـار  را  کسـی 
کـرد« مناقـض اسـت. آیـۀ دوم سـورۀ أسـراء 
به وضـوح نشـان می دهـد کـه هیچ قومـی پیش 
از فرسـتادن پیامبـر مـوردِ عذاب قـرا نمی گیرد. 
اشـاعره بـر آن بودنـد که هـرگاه حسـن و قبح 
افعـال ذاتـی می بـود، پیـش از ارسـال پیامبـران 
نیـز اقوامـی مـورد عـذاب و عقاب قـرار می-
گرفتنـد، در حالی که نص قرآنـی صراحتًا چنین 
دیـدی را نفـی می کنـد. از دیـد آن هـا، ذاتـی 
بـودِن حسـن و قبـح اعمـال بـه معنـای عـدم 
امـکان تفکیـک و جدایـی میـان آن هـا خواهـد 
بـود. ایـن درحالی سـت که مثـًا قتل بـه عنوان 
تجـاوز قبیـح، امـا به عنوان دفاع حسـن اسـت 
و نشـان می دهـد کـه می تـوان میـان اعمـال، و 
حسـن و قبـح آن هـا جدایـی افگنـد. سـومین 
دلیـل آن هـا ایـن بـود که ذاتـی بودن حسـن و 
قبـح، بـه معنای آن اسـت کـه در یک جـا و در 
یـک مـورد امکان پذیـر نیسـتند. در حالی که در 
گزاره یـی چـون »سـوگند بـه خداوند کـه فردا 
دروغ می گویـم« هـر دو صفـت حسـن و قبـح 
راـ  برابـر اسـت متکلـم فـردا دروغ بگویـد یـا 

خیـر ـ می تـوان جمـع کـرد .
در ایـن میـان، ماتریدیه هـا راه حل مناسـب تری 
پیشـنهاد کردنـد. آن هـا معتقد شـدند کـه افعال 
خداونـد معلـول علتی چون حسـن و قبح ذاتی 
اسـت.  دارای حکمـت  بلکـه  نیسـت،  اعمـال 
بحـث حسـن و قبـح را در نزد معتزلـه می توان 
بـا اصـل عدالـت در نـزد آنـان هم رابطـه دیـد. 
آنـان بـا ذاتـی دانسـتِن حسـن و قبح ظاهـراً به 
عدالـِت بیـرون از دیـن ره بردنـد، درحالی کـه 
را  عدالـت  آن،  انگاشـتِن  شـرعی  بـا  اشـاعره 
در  دانسـتند.  ممکـن  دیـن  سـاحت  دروِن  در 
کـه  شـدند  معتقـد  ماتریدی هـا  میـان،  ایـن 
»ایـن نظریـه فقـط حـق انسـان را بـر خداونـد 
و شایسـته گی  ذاتـی  ارزش  و  می کنـد  اثبـات 
یـک عمـل را کـه منظـور و مقصـود حکمـت 
ماتریدیـه   .» مـی دارد.  دور  نظـر  از  الهی سـت 
معتقـد شـدند که حکمـت منجر بـه مجبوریّت 
خداونـد نمی شـود، درحالی کـه تأکیـد بر اصل 
عدالـت و ذاتـی انگاشـتِن حسـن و قبـح بـه 
معنـای سـومی آن، بـه مجبوریّت خـدا خواهد 

مید. نجا ا
قبـح  و  حسـن  کـه  بودنـد  آن  بـر  ماتریدیـه  
برخـی اعمـال ذاتـی  اسـت، امـا ایـن مسـأله 
بـه تکلیـِف قبـل از بیـان نمی انجامـد. از ایـن 
جهـت، اسـتدالل اشـاعره مبنی بر این کـه ذاتی 
بـودن حسـن و قبـح لزومـًا بـه عقـاب قبـل از 
بیـان توسـط فرسـتاده های خداونـد می انجامد، 
بـا  ماتریدی هـا  می رسـد.  نظـر  بـه  نادرسـت 
معتزلـه  و  اشـاعره  میانـۀ  خـّط  در  بیـان  ایـن 
راه می رونـد، درحالی کـه اشـاعره را می تـوان 
جریـان سـومی در میـان اهل حدیـث و معتزله 

در نظـر آورد.

*عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه كابل*

ش مـاه و یک سـال هـم نمی رسـد، برای شـوهر امـری عادی می شـود. 
گاهـی بـه شـ

 آگاه و فرزانه یـی کـه فرزندان شـان را طـوری تربیـت 
 و مـادراِن

البتـه هسـتند پـدران

د کـه عـاوه بـر زیبایـی صورت، بـه سـایر زینت هـای اخاقـی و اجتماعی و 
کرده انـ

محاسـن پسـندیدۀ دیگـر نیز مزیـن و آراسـته اند. 

وابسته ها

ن در میـان بگذارند، 
 را بـا دیگرا

ایـن دختـران بایـد قبـل از انجـام هر کاری، حتمـاً آن

فتـاده. گرچه مشـورت بسـیار خوب اسـت، 
ـا کارهـای بسـیار جزیـی و پیـش پا ا

حت

. در میـان گذاشـتن هر مشـکلی حتـا یک سـوءتفاهِم 
مـا نـه بـرای هـر کار کوچکـی

ا

شـانۀ متکی بودن فرد اسـت که 
ر و راهنمایی خواسـتن از دیگـران، ن

جزیـی بـا همسـ

بـه تدریـج در زنده گـی زناشـویی مشـکل آفرین می گـردد.

 ازخودراضی ها

ن که وقتی بـه خانۀ 
و بـه امیـد ای

بـرای ازدواج بـا چنیـن دخترانـی عجلـه نکنیـد 

شـوهر می رونـد، خـوب می شـوند، نباشـید. به خود وعـده ندهید کـه چون خام 

م. البتـه شـاید موفق شـوید، ولی به 
و بی تجربـه اسـت، مـن او را اصـاح می کنـ

چـه قیمتی؟ این کار بسـیار سـخت و طاقت فرساسـت.

جاه طلب  ها

؛ اما زنانـی که چنین 
گرچـه مخالـف جاه طلبـی همـراه بـا تاش سـازنده، نیسـتم

خصوصیتـی دارنـد، همه چیـز را فـدای کار خـارج از خانـه می کننـد. آن ها برای 

مـاً بـه فکـر مقایسـۀ خـود 
مردان شـان بـه صـورت رقیـب درمی آینـد و دای

س یـا ظرف 
بـا همسرشـان هسـتند. ایـن زنـان بـه آشـپزخانه نمی رونـد، لبا

ن کارهایـی را انجـام 
نمی شـویند و به صراحـت می گوینـد "چـرا بایـد چنیـ

 دارد و می خواهد با 
ب در زنده گـی اش هدفـی مشـخص

م؟" آدم جاه طلـ
دهـ

کار بـه آن برسـد. امـا جاه طلبی زمانی مشـکل آفرین می شـود که کسـی 
پشـت

ونه، در 
ورد و به صورتـی بیمارگ

بخواهـد همه چیـز را تحت کنتـرِل خود درآ

واده را قربانی کنـد. این که 
خانـه و خانـ

تعقیـب اهـداف بلندپروازانـۀ خـود، 

رد، به دلیـل فراوانـی پرونده هایی اسـت 
چـرا نبایـد بـا ایـن زنـان ازدواج کـ

کـه منجـر بـه جدایی و طاق شـده اسـت.

همه چیزدان ها

عنـوان بـاال خیلی چیزها را روشـن می کند؛ اگر زنـی تصمیم بگیرد 

ش را تغییـر دهـد و بـرای او یـک معلِم اخاق شـود یا همه 
شـوهر

ش را از خانه فـراری خواهد داد؛ 
چیـزدان، بایـد بدانـد فقط همسـر

زیـرا مردهـا نمی تواننـد تحـت کنتـرل زن ها بـودن را تحمـل کنند. 

البتـه حتمـاً ایـن ضرب المثل را شـنیده اید که می گوید: »پشـت سـر 

ت«؛ امـا این 
هـر مـرد موفـق، همـواره یـک زِن خوب ایسـتاده اسـ

ت که »مشـاور مهربان«ِ مـرد بودن، 
مطلـب گویـای این واقعیت اسـ

خانه، تفاوت بسـیاری دارد.
بـا »عقـل کل« شـدن در 
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 کـه داراي مقصـود 
در زبـان روزمـره گاهـي شـعر بـه سـخني

ا افـاده نمي کنـد، اطـاق 
خاصـي نیسـت و معنـاي دقیقـي ر

دیگـر  بـه  نسـبت  کمتـري  ارزش  از  ر 
شـع گویـي  مي شـود. 

امـا آیـا چنیـن اسـت و 
قالب هـاي زبانـي برخـوردار اسـت؛ 

 و از هیـچ تفکـر اصیلـي ناشـي 
د معنـا نیسـت

آیـا شـعر واجـ

ود؟ در این جـا قصـد نویسـنده ایـن اسـت کـه شـعر را 
نمي شـ

ي را کـه 
از نـگاه خـود توصیـف کنـد و وجـوه متمایـز تفکـر

رده، تفـاوت این 
بـر اسـاس آن شـعر حاصـل مي شـود، بیان کـ

ر را از تفکـر فلسـفي و علمـي مشـخص کنـد. 
تفکـ

بـه نظـر نویسـنده، شـعر داراي تفکـري اصیل اسـت، ولـي بنا 

نیسـت حامـل و ناقل اطاع و شـناختي از جهان خارج باشـد، 

ي که در شـعر توصیف مي شـود، متفاوت 
چـرا کـه اصًا جهانـ

بـا جهان علم و فلسـفه اسـت.

بـه نظـر مي رسـد غالـب افـراد شـعر را مبتنـي بـر احسـاس 

 در تقابـل بـا 
مي داننـد و از همیـن رو ناخـودآگاه زبـان شـعر

سـفه و منطـق( قـرار مي گیـرد. ایـن تقابـل تـا 
زبـان تفکـر )فل

سـفه و منطـق اساسـًا و آن گونه 
حـد زیـادي صحیـح اسـت. فل

 در تاریـخ ظهور پیـدا کردنـد، مبتني بر اسـتدالل هاي دقیق 
کـه

بنـا  کـه 
بدیـن شـکل  بودنـد. 

کـه  مقدماتـي  از  کـه  داشـتند 

اثبـات  ورد 
مـ آن هـا  صحـت 

عقـا قـرار گرفتـه، بر اسـاس 

منطقـي،  قیاس هـاي  شـرایط 

بـه نتایـج جدیـد 

برسـند.

سـفه و منطق اسـت، 
امـا هرچنـد زبان شـعر، متفاوت با زبان فل

ر را کامـًا فاقـد تفکر دانسـت، بلکه بهتر اسـت 
نمي تـوان شـع

شـعر را حـاوي تفکـر )یـا منطقي( متفـاوت و متمایز دانسـت، 

ا کـه هیـچ کامـي در خأل شـکل نمي گیـرد و الزمـۀ کام 
چـر

ت؛ اما تفکـر و منطق 
و نطـق ظاهـر، نطـق درون )= تفکر( اسـ

حاکـم بـر شـعر چه گونـه تفکـر و چه گونـه منطقـي اسـت؟ 

ل بـا مقایسـه  بیـن شـعر و دیگـر قالب هاي 
پاسـخ بدیـن سـوا

سـفه و علوم تجربي( آشـکار 
 )بـه ویـژه زبان منطـق و فل

زبـان

مي شـود.

حکایت گري و داللت گري

یکـي از ویژه گي هاي مشـترک قالب هاي زباني فلسـفي، منطقي 

و علمـي حکایت گـري یـا داللت گـري اسـت. توضیـح این که 

معمـوالً عالـم 

علـم تجربـي و فیلسـوف هر یـک به نوع 

ن واقعیـت 
خـود )و بـه شـکل متفـاوت( خواهـان تبییـ

)یـا بخشـي از واقعیـت( هسـتند. عالـم علـم تجربـي قوانیـن 

حاکـم بـر موجـودات فیزیکـي را مورد بررسـي قـرار مي دهد 

وزه واقعیت 
و خواهـان کشـف ایـن قوانیـن اسـت؛ بنابرین حـ

مـورد بررسـي در علم تجربي قلمـرو واقعیات فیزیکي اسـت، 

بیعه( به شـکل 
امـا قلمـرو فلسـفه )و بـه طـور اخـص مابعدالط

ي واقعیـت بـه لحاظ کلي اسـت. 
سـنت

سـفه، داراي جنبـۀ حکایت گري 
بنابریـن زبـان علـم و زبـان فل

و اطاع رسـاني از جهـان واقـع هسـتند. بر این اسـاس، هم در 

زبـان علـم و هـم در زبان فلسـفه، نوعـي ثنویـت و دوگانه گي 

ن و واقعیت مفروض اسـت.
میـان ذهـن انسـا

ن در مقابـل 
بـه عبـارت دیگـر ذهـ

ن در مقابـل جهـان یـا 
ذهـ

ت و زبـان ابـزاري اسـت بـراي اظهـار تصویـري 
واقعیـت اسـ

 دارد؛ بنابریـن ذهن در 
کـه ذهـن درون خـود از جهـان خـارج

این جـا  بایـد هم چـون دوربیـن عکاسـي عمـل کنـد و هرچـه 

 از واقعیـت دقیق تر باشـد، نشـان مي دهد 
تبییـن علـم و فلسـفه

تصویـر ایـن دوربیـن داراي کیفیـت بهتـري اسـت، یعني علم 

سـفۀ ما صحـت بیشـتري دارد.
یـا فل

نسبت شاعر با جهان او

 را بـا قالب هاي 
گفتیـم بـراي درک ویژه گي هـاي شـعر، باید آن

سـفه مقایسـه کنیم. 
ملـه زبـان علـم و زبان فل

دیگـر زبـان از ج

زبـان  زبـان علـم و  بنیادیـن  و 
اساسـي  حـال کـه دو وجـه 

ا دریافتیـم )کـه عبـارت انـد 
فلسـفه و مابعدالطبیعـه سـنتي ر

از حکایت گـري از واقـع و از پیـش پذیرفتـن ثنویـت( بایـد 

بررسـي کنیـم کـه نسـبت زبـان شـعر بـا ایـن دو خصوصیـت 

چه گونـه اسـت. بـه نظـر مي آیـد کـه وجهـۀ اصلي زبان شـعر 

دارد )یا دسـت کم 
ایـن اسـت هیچ یـک از دو خصوصیـت را ن

سـیار در شـعر کم رنـگ هسـتند.(
ایـن دو خصوصیـت ب

ـه غالبـًا 
ي از واقـع نیسـت؛ بلک

زبـان شـعر، زبـان حکایت گـر

ت بـه وضعیتـي اسـت کـه شـاعر 
گویـاي نگـرش شـاعر نسـب

در حـال توصیـف آن اسـت. ایـن نگـرش نه هم چـون نگرش 

ت و نه هم چـون نگرش فلسـفي داراي 
علمـي، جزیي نگـر اسـ

دقـت. ایـن نگـرش، نگرشـي احساسـي اسـت، ولـي خالي از 

تفکـر نیسـت؛ بلکـه واجـد تفکـري متفـاوت از تفکر فلسـفي 

و علمـي اسـت. بـراي مثـال وقتـي سـهراب سـپهري مي گوید 

»زنده گـي دیـدن یک باغچه از شیشـه  مسـدود هواپیماسـت... 

بوییـدن گل در کره یـي دیگـر، زنده گـي شسـتن یـک  فکـر 

ت« بـه نظـر جماتـي خبـري را بـراي بیـان تفکر 
بشـقاب اسـ

سـتفاده مي کنـد، در حالي که هم شـاعر و هـم مخاطب 
خـود ا

او مي داننـد کـه این جمـات، جماتي خبـري از نوع جمات 

ـفه و علم نیسـتند. این جمات حاکي از احسـاس 
خبـري فلس

شـاعر نسـبت بـه تجربـۀ زنده گـي اسـت؛ تجربه یي که شـاعر 

در محضـر آن اسـت و هیـچ فاصلـه و جدایي یـي از شـاعر 

همیـن  بـه  مي بینـد،  این گونـه  را  زنده گـي  شـاعر  نـدارد. 

تفکـر شـاعرانه  بنابریـن  بي آالیشـي.  و  بسـاطت  و  سـاده گي 

مبتنـي بـر عـدم ثنویـت میـان شـاعر و موضـوع مـورد تفکـر 

اوسـت. شـاعر بـه خـاف فیزیکـدان و فیلسـوف، بیـن خـود 

را دارد، دوگانه گي احسـاس 
و جهانـي کـه قصـد توصیـف آن 

نمي کنـد؛ بلکـه نسـبت او و جهانش، نسـبت یگانه گـي و عدم 

اسـت.   ثنویت 

یار زیبا، 
ي را ذکـر مي کنم. باغ بسـ

بـراي بیـان مقصـود خود مثال

کـه تا به حال هیـچ تجربه یي 
سرسـبز و خرمـي را تصـور کنید 

کـه در زنده گي دیده ایـد، زیباتر 
د و از هـر باغـي 

از آن نداشـتی

ل را در توصیـف چنین 
اسـت. هـر چه قـدر نقـش عنصـر خیـا

باغـي تقویـت کنیـم، بـاز نمي توانیـم حاصل توصیـف خود را 

ود که ما 
ف مـا هنگامي شـاعرانه خواهد بـ

شـعر بنامیـم. توصیـ

ف، انتقـال نگرش خود 
ر را از ایـن توصی

مخاطـب، قصـد شـاع

بـه وضعیـت موجـود در آن )یا وضعیـت مطلـوب( تلقي کند. 

ایـن وضعیـت، وضعیتي اسـت که شـاعر در تماس مسـتقیم با 

آن اسـت و شـاید اصطـاح تمـاس در این جـا صحیـح نباشـد 

ي کـه میان شـاعر و 
و حکایتگـر نوعـي ثنویـت باشـد، در حالـ

چنیـن وضعیتـي، هیـچ ثنویـت و دوگانه گي یـي وجـود ندارد. 

ت درآمیختـه اسـت و ایـن وضعیـت در 
شـاعر بـا ایـن وضعیـ

است. شـاعر  حضور 

پـس مشـخصۀ اصلـي زبان شـعر معین شـد: حضـور. موضوع 

مـورد توصیف در شـعر، نزد شـاعر حاضر اسـت و نه حاصل. 

ارایـه  ي 
تبیینـ فیزیکـي  اشـیاي  از  عالـم تجربـي  وقتـي یـک 

ي کـه در 
مي کنـد، بـه نظـر مي رسـد دانشـي بـراي او از اشـیای

رار دارنـد، حاصل شـده اسـت؛ در حالي 
ت بـا ذهـن او ق

ثنویـ

ت را بیـان مي کنـد و آن 
کـه شـاعر آن چـه نـزد او حاضـر اسـ

احسـاس و نگـرش او بـه جهان اسـت.

منبع: سايت آفتاب

عزيزم!
می پرسید: شعر دزدها چه گونه اند؟

سـابقًا ایـن را گفتـه بودم. چـون از من سـوال کرده اید 
می گویم: بـاز 

به طـور اختصـار شـعردزدها چنـد قسـم هسـتند: یک 
دسـته می دزدنـد فکـر را یـا طـرز تلفیـق عبـارت را و 
بـرای دیگـران بـه اسـم خودشـان می خواننـد. این هـا 

دزدهـای احتیـاط کار و قابـل رقت هسـتند.
دومی هـا می دزدنـد و در پیـش روی آدم می خواننـد. 
اگـر  ـ  بایـد  و  هسـتند  بی احتیـاط  دزدهـای  این هـا 
نمی رنجنـد ـ آن هـا را بـه ایـن زبان نصیحـت کرد که 
در خودتـان غـرق شـوید... این هـا بیشترشـان خجول 
هسـتند وقتـی کـه دزدی آن ها را به رخ آنها می کشـید.

سـومی ها می دزدنـد و در پیـش روی آدم می خواننـد 
و اگـر بـه روی آن هـا بیاورید، اعترافی در کار نیسـت. 
این هـا دزدهـای بی انصـاف هسـتند. وقـت خـود را 
بـرای نصیحـت کـردن آن هـا تلـف نکنید. آن ها شـعر 

را ابـزار قـوی معیشـت مـادی قـرار داده اند.

امـا دسـتۀ دیگـری هـم هسـتند کـه از همیـن دسـته 
ریشـه گرفته انـد. به محض شـنیدن مضمونـی از دهان 
شـما، با کمال بی شـرمی لبخند آورده، سـر تـکان داده 
و چشـم های دریـده را بـه هـم گـذارده، می گوینـد: 
مثـل همـان مضمون کـه من در فـان غزل یـا قصیده 

بـرده ام. به کار 
ایـن دسـته دقـت ندارنـد کـه چه می نویسـند. راسـت 
یـا دروغ چیـزی را کـه در زنده گـی خـود ندیـده و 
نشـناخته اند، می نویسـند بـه رسـم و آداب دیگـران، 
بـه اشـخاص داسـتان خـود رسـوم و آداب می دهنـد.

سـعی کنیـد که خودتـان باشـید. دروغ نگوییـد آن چه 
را کـه داسـتان نیسـت و راجـع بـه خودتـان اسـت. 
خودتـان باشـید در شـعرتان، ولو بدترین مـردم. چون 
خودتان هسـتید شـعر شـما با شـما زنده شـده اسـت 

ولـی در صـورت دیگـر، بـه عکـس این اسـت.
طـرز کار هریـک از این هـا روزی اهـل نظـر را بیـدار 

می کنـد.
سـعی کنیـد که خودتـان باشـید. دروغ نگوییـد آن چه 

را کـه داسـتان نیسـت و راجـع بـه خودتـان اسـت. 
خودتـان باشـید در شـعرتان، ولو بدترین مـردم. چون 
خودتان هسـتید شـعر شـما با شـما زنده شـده اسـت 

ولـی در صـورت دیگـر، بـه عکـس این اسـت.
دزدهایـی هسـتند کـه حتـا این گونـه حرف هـا را هم 

می دزدنـد...
بهمن ۱۳۲۴
پي نوشت:

"حرف هـای همسـایه" مجموعه یـی از یادداشـت های 
نیمـا یوشـیج بـه صـورت نامـه اسـت کـه در آن ها او 
و روش  راه  دربـارۀ  را  اندیشـه های خـود  و  ایده هـا 
شـعر  اصلـی  عنصرهـای  و  شـاعری  و  شـعر  نویـن 
آزادش توضیـح داده اسـت. این نامه ها را نیما یوشـیج 
در فاصلـۀ بیـن سـال های ۱۳۱۸ تـا ۱۳۳۴ نوشـته و 
آن هـا را بـا عنـوان "حرف هـای همسـایه" یـا " نامه به 
همسـایه" یـا "نامه هـای فنـی" مشـخص کرده اسـت. 
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شعــــــــر؛
 بيـان شاعـرانه انديشيـدن

شعردزدهاچهگونهاند؟
)برگرفته از کتاب "حرف های همسايه" يادداشت های نيما يوشيج(



 احمد ولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید مسعود 
می گوید که در دو سال گذشته هیچ یک از مواد عمدۀ 

توافق نمامه سیاسی عملی نشده است. 
آقای مسعود دیروز )دوشنبه، ۵ میزان( در یک نشست 
از  دوسال  گذشت  از  پس  که   گفت  کابل  در  خبری 
ایجاد دولت وحدت ملی، وضعیت بحرانی تر گردیده، 
امنیت  بدتر شده و هزارها جوان با مفکوره مجبور به 
ترک وطن شده اند و صدها تن دیگر در بیکاری به سر 
می برند و فساد سیستماتیک در نهادهای دولتی جریان 

دارد.
به گفته او: در دو سال گذشته هیچ یک از مواد عمدۀ 
توافق نامه سیاسی از جمله اصاح نظام انتخاباتی، توزیع 
تذکره های برقی و برگزاری لویه جرگه که خواست های 

مردم افغانستان بود، عملی نشده است.
تا دولت  تأکید کرد: ما مدت زیادی منتظر بودیم  وی 
مثبت  پاسخ  مردم  خواست های  این  به  ملی  وحدت 
دهد؛ اما متأسفانه نه تنها پاسخی داده نشد، بل دولت 
وحدت ملی نتوانست از بن بست درونی خود پا بیرون 
بگذارد و مشکات درون حکومتی را حل کند. او گفت 
که  ایتاف دو رهبر مأموریتی و به خاطر تقسیم قدرت 

بوده است.
او تصریح کرد: اکنون در دوساله گی حکومت وحدت 
ملی تأکید ما این است که توافقنامه امضاشده میان دو 
تیم که در حقیقت سند مشروعیت دولت وحدت ملی 
ندارد،  وجود  دیگری  اسناد  سند،  این  از  غیر  و  است 
دلیل  به  در حال حاضر  اما  زودتر عملی شود؛  هرچه 
عملی نشدن توافق نامه سیاسی، دولت وحدت ملی نه 

مبنای مشروعیت دارد و نه مبنای قانونی.
وی افزود: اگر بعد از این یک مبنای قانونی برای دولت 
شکل  به  نظام  شک  بدون  نکنیم،  ایجاد  ملی  وحدت 
پیدا کردن  در صدد  ما  بنابراین  نمی ماند؛  باقی  گذشته 

یک راه حل هستیم.
می کنیم  داخلی مشوره  با سایر گروه های  ما  افزود:  او 
با  تفاهم  در  هستیم  امیدوار  و  دارد  ادامه  ما  مشوره  و 
آنان به نتیجه رسیده و بتوانیم یک فراخوان ملی را به 
مردم افغانستان اعام کنیم؛ زیرا نباید در شرایط حساس 

کنونی بی تفاوت بود.
وی اضافه کرد: ما به نماینده گی جمعی از شخصیت های 
فعال در عرصه سیاست و اجتماع، طی سالیان متمادی 
تفاهم،  ایجاد  منظور  به  و  ملی  آجندای  نام  تحت 
در  ملی  گفتمان  فرهنگ  گسترش  و  همدلی  وحدت، 
جهت برقراری صلح پایدار تاش کرده ایم. اکنون بنابر 
وضعیت بحرانی کشور آمده ایم تا صدای مردم را بلند 
به بحران، نگرانی های  بهبود اوضاع رو  برای  نموده و 
وضعیت  پیرامون  را  خود  اندیشۀ  و  مردم  افزون  روز 

موجود با مردم شریک سازیم.
به گفته او:  ضرورت ایجاد دولت وحدت ملی، طرحی 
بود که از دل آجندای ملی که سال ها قبل، ارایه نموده 
بودیم، بیرون شده بود که متاسفانه مورد قبول دو کاندید 
پیشتاز قرار نگرفت؛ اما سر انجام هر دو کاندید نسخۀ 
حکومت وحدت ملی را در قالب یک توافقنامه که با 
میانجیگری آقای جان کری پیشنهاد گردیده بود، قبول 

از تقلب  به رغم آگاهی  نیز  افغانستان  نمودند و مردم 
گسترده در شمارش آرای خود، به توافقنامه که تضمین 

جهانی داشت، تمکین نمودند.
در  دولتی  و  یافته  سازمان  تقلب  گفت:  همچنان  او 
تا  شد  سبب   ۱۳۹۳ سال  ریاست جمهوری  انتخابات 
ملی  وحدت  بنابراین حکومت  شود،  باطل  مردم  رای 
بر اساس توافق نامه سیاسی شکل گرفت و مبنای این 
اگر  اکنون  و  است  سیاسی  توافق نامه  همان  حکومت 
به  دومی  نظام خارج شوند،  از  رییس  دو  از  یکی  هر 
صورت اتوماتیک از نظام خارج می شود؛ زیرا سهم هر 

دو مساوی و ۵۰/۵۰ است.
او تأکید کرد: ممکن نیست که یک رهبر برای مشروعیت 
توافق نامه  به  دومی  و  ببرد  پناه  اساسی  قانون  به  خود 
توافق نامه  از  را  مشروعیت شان  هردو  زیرا  سیاسی، 
سیاسی گرفته اند و نبود یکی از رهبران، کنار رفتن رهبر 

دومی را به طور خودکار ممکن می سازد.
نظام سازی  طرفدار  ما  مسعودگفت:  شهید  بنیاد  رییس 
اما  بماند؛  باقی  خود  سرجای  باید  نظام  و  هستیم 
نظام سازی به این معنا نیست که در گروی چند شخص 

و یا یک گروه باشد.
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود با اشاره به نگرانی های 
با  اقتصاد  است،  افزایش  حال  در  فقر  گفت:  عمومی 
رکود مواجه است و فرار سرمایه به اوج خود رسیده و 
این وضعیت سبب انتقاد مردم از ما شده است که چرا 

ما فقط به نوشتن بسنده می کنیم و رد عمل نمی شویم.
ما  به  داشته نسبت  انتقاداتی وجود  تأکید کرد:  مسعود 
که شاید به دلیل داشتن رفقایی در دولت هیچ اقدامی 
نمی کنیم؛ اما ما در ۱۵ سال گذشته ثابت کردیم که به 
خاطر منافع ملی همواره به اصول خود ثابت هستیم و 
اکنون نیز آماده هستیم تا در این وضعیت نگران کننده 

وارد عمل شده و با مردم همکاری کنیم.

امضا توافق نامه با حکمتیار
گفت:  حکمتیار  با  توافق نامه  امضا  مورد  در  مسعود،  
هستیم؛  صلح  گفت وگوهای  موافق  ما  شک  بدون 
نام  به  گذشته  سال   ۱۵ در  اینکه  نه  واقعی  صلح  اما 
به  ملت  جیب  از  دالر  میلیون ها  صلح  گفت وگوهای 
مصرف رسید و صدها قربانی دادیم و وقت مردم ضایع 

شد؛ ولی متاسفانه نتیجه آن تاکنون صفر بوده است. 
او تاکید کرد:  تجربه ۱۵ سال گذشته نشان می دهد که 
صلح ما یا تجارتی بوده و یا هم استخباراتی و سیاسی؛ 
صلِح به معنای واقعی که مردم را به عدالت اجتماعی 
و توازن قومی برساند، وجود نداشته؛ بنابراین توافق نامه 

امضا شده یک ایتاف بیش نیست.
او افزود: در حقیقت توافقنامۀ امضا شده در مورد صلح 
به  زیرا صلح  نه صلح؛  است  ایتاف  یک  شبیه  بیشتر 
معنای واقعی آن رسیدن مردم به عدالت اجتماعی است.
او می گوید: زمانی که ما یک تعریف مشخص از دوست 
و دشمن نداشته باشیم و تعریف روشن از صلح نداشته 
دست  واقعی  صلح  به  که  است  ممکن  چطور  باشیم، 

پیدا کنیم؟
کرزی  حامد  اخیر  اظهارات  به  اشاره  با  مسعود  آقای 
رییس جمهور پیشین گفت: جای تأسف است که به نام 
آوردن دموکراسی آمدیم و دنیا هم ما را حمایت کرد؛ 
اما یک شخصیت کان سیاسی بخواهد توجیه کند به 
نام این که طالبان هم افغان اند و حق دارند بخشی از 
خاک افغانستان را در اختیار داشته باشند؛ پس تفاوت 
میان دولت و مخالفین مسلح، مردم و تروریستان چه 

می شود؟
مبارزه با فساد اداری

احمد ولی مسعود دربارۀ مبارزۀ حکومت با فساد اداری 
گفت: در ۱۵ سال گذشته همواره مسالۀ مبارزه با فساد 
فساد  روز  هر  با گذشت  اما  است؛  بوده  مطرح  اداری 
است:   روشن  و  واضح  بسیار  هم  آن  دلیل  بیشتر شد، 

اراده  یی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.
برای  اراده یی  دولت  رهبری  زمانی که  کرد:  تاکید  او 
انتخابات  در  کسانی که  و  باشد  نداشته  فساد  با  مبارزه 
تقلبات گسترده را انجام دادند و سرنوشت کشور را به 
بی راهه کشانیدند را محاکمه نکند، مشاورین کان که 
فساد پیشه هستند را از کنار خود دور نکند و شماری 
از فسادپیشه گان را به بیرون از کشور از چشم مردم دور 
برای  اراده  دولت  که  کنند  اعتماد  مردم چطور  نسازد، 

مبارزه با فساد دارد؟
وی همچنان افزود: اگر دولت به راستی نیت مبارزه با 
فساد را دارد، پس باید مبارزه با فساد را از درون دولت 
آغاز کند، زیرا فساد سازمان یافته و سیستماتیک از درون 

حکومت به جامعه نشئت کرده است.
احمدولی مسعود این سخنان را در حالی ابراز کرد که 
بر سر اجرایی ساختن مواد  اختاف رهبران حکومت 

توافق نامه سیاسی باال گرفته است. 
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احمدولی مسعود در پیوند با دو ساله گی دولت وحدت ملی و حساس خواند شرایط:

بعد از مشوره با سایر گروه های داخلی یک فراخوان ملی را اعالم کنیم!
ــا رای  ــات رياســت جمهوری ســال 1393 ســبب شــد ت ــی در انتخاب ــه و دولت ــب ســازمان يافت تقل
مــردم باطــل شــود، بنابرايــن حکومــت وحــدت ملــی بــر اســاس توافق نامــه سیاســی شــکل گرفــت 
و مبنــای ايــن حکومــت همــان توافق نامــه سیاســی اســت و اكنــون اگــر هــر يکــی از دو رهبــر از 
ــر دو  ــهم ه ــرا س ــود؛ زي ــارج می ش ــام خ ــک از نظ ــورت اتوماتی ــه ص ــی ب ــوند، دوم ــارج ش ــام خ نظ

مســاوی و 50/50 اســت ناجیه نوری   

د افغانسـتان د ميل اردو د پخوانیو منسـوبینو رسارسي شـورا 

نـن دوشـنبې په کابل کـې مظاهره وکـړه او د خپلو سـتونزو د 

هواري غوښـتنه یـې وکړه.

مظاهـره کوونکـو خـربداری ورکړ، کـه دفـاع وزارت ددوی د 

تېـرو دوو کلونـو حقـوق او امتیـازات ورنـه کـړي، نـو خپـل 

احتجـاج تـه بـه دوام ورکړي.

دوی چـې شـمېر یـې لسـګونو کسـانو تـه رسـېده او د کابـل 

ښـار د محمـود خـان پلـه په سـیمه کې راټـول شـوي وو، دا 

هـم ویل چې داسـې اسـناد او شـواهد په الس کـې لري چې 

ددفـاع وزیـر ددوی پـه اړه د کابینـې پریکړې نـه عميل کوي.

د مـيل اردو د پخوانیـو منسـوبینو د شـورا رئیـس نجیـب الله 

مجاهـد پـه دې اړه رسـنیو تـه پـه خپلـو خربو کـې وویل.

هغه زیاته کړه:

"د دغـو پوځيانـو غوښـتنې دا دي چې قانـون باید پلی يش او 

لـه فسـاد څخـه مخنیـوی ويش، مـوږ کايف شـواهد لرو چې 

د کابینـې پرېکـړې د افغانسـتان دفـاع وزیـر او د هغـه د ټيـم 

لخـوا نقـض کېږي."

نومـوړي د مظاهـرې پر مهـال له دوی رسه د پولیسـو په ناوړه 

چلنـد هم انتقـاد وکړ.

د مظاهـره کوونکـو پـه غوښـتنو کـې ددوی د کاري دوری 

د  لپـاره  جوړولـو  کـور  د  او  امتیـازات  تقاعـد  د  معاشـونه، 

ویـش شـامل دي. ځمکـو 

پـه ورتـه وخـت کـې ددې شـورا حقوقـي سـالکار محمـد 

هـارون بارکـزي هـم وویـل چـې یـو شـمېر مشـخيص کړۍ 

ددوی د امتیازاتـو د ورکـړې مخـه نیـي.

هغه زیاته کړه:

"مـوږ غـواړو د هغـو منسـوبېنو چـې د هغـوی حـق خـوړل 

شـوی دی، د هغوی د حق په مقابل کې یو شـمېر مشـخيص 

کـړۍ موجـودي دي چـې د دوی د حق مانع کېـږي، نن چې 

د هـر وګـړي حـق سـلبېږي، مـوږ د هغـوی مالتـړي یـو او د 

هغـوی لـه حقوقونـه به دفـاع کوو."

خـو ددفـاع وزارت د ویانـد مرسـتیال محمـد رادمنـش وویل 

لپـاره  دوی ددغـو پخوانیـو منسـوبینو د سـتونزو د هـواري 

اقدامـات کـړي او پاتـې سـتونزې بـه یـې هـم د قانون پـه رڼا 

کـې حل کـړي.

نوموړي زیاته کړه:

"د افغانسـتان دفـاع وزارت د موجـوده احکامـو، پالیسـو او 

قانـون پـه اسـاس اجـراأت کـړي او هغه سـتونزې چـې پاتې 

بـه مـوږ د دوی  پـه رڼـا کـې  قانـون  دې دوی دې رايش د 

سـتونزې حـل کـړو."

د افغانسـتان د مـيل اردو پخوانیـو منسـوبینو تـردې وړانـدې 

هـم ورتـه مظاهـرې کـړې وې او د خپلـو سـتونزو د حـل 

غوښـتنه یـې کـړې وه.

خـو د دغـې شـورا غـړي وایي چـې تراوسـه یې غوښـتنې نه 

دي منـل شـوي او لـه سـختو سـتونزو رسه الس او ګرېـوان 

دي.

د دفاع وزارت پخوانیو منسوبینو د خپلو حقوقو غوښتنه وکړه
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ورزش

ســخنگوی فرماندهــی مرکــزی امریــکا اعــام کــرد کــه 
نیروهــای ائتــاف ضــد داعــش در مرحلــۀ کنونــی بــر از پــای 

درآوردن ســرکرده هاش داعــش متمرکــز هســتند.
کریســتوفر کارنــز، ســخنگوی نیــروی هوایــی امریــکا در 
ــۀ  ــش در مرحل ــد داع ــاف ض ــای ائت ــت: نیروه ــون گف پنتاگ
ــز  ــش متمرک ــرکرده هاش داع ــای درآوردن س ــر از پ ــی ب کنون
هســتند. تــاش بــرای قطــع امدادرســانی بــه آنــان ادامــه دارد. 
ــای  ــش نیروه ــه داع ــد ک ــد ش ــن خواه ــع ای ــدام مان ــن اق ای

ــود درآورد. ــت خ ــه عضوی ــتری را ب بیش
او گفــت: ائتــاف طــی دورۀ گذشــته به ویــژه در مــاه ســپتامبر 
دســتاوردهای زیــادی را کســب کــرده اســت. حمــات ائتــاف 
موجــب شــد، داعــش نتوانــد پیشــروی بیشــتری داشــته باشــد. 
ــی  ــاخت اصل ــی و زیرس ــداف نفت ــه اه ــه را علی ــا ۴۵۰ حمل م
ــوریه  ــراق و س ــدف را در ع ــم و ۲۵۰۰ ه ــام دادی ــش انج داع

نابــود کردیــم.
ــش  ــب کاه ــات موج ــن اقدام ــت: ای ــز گف ــتوفر کارن کریس
درآمدهــای داعــش شــد طــوری کــه ایــن گــروه تروریســتی بــه 
ــه  ــد ک ــی را می ده ــد حقوق ــود ۱۰ درص ــی خ ــای محل نیروه
بــه نیروهــای خارجــی اش می پــردازد. اگــر بــه توانایی مــان در 
ــای  ــه نیروه ــم ک ــم، می بینی ــگاه کنی ــش ن ــدرت داع کاهــش ق
مــا توانســتند ۵۰ درصــد از اراضــی تحــت ســیطرۀ داعــش در 
ــا ۲۴  ــن ۲۲ ت ــی و بی ــای محل ــکاری نیروه ــا هم ــراق را ب ع
درصــد را نیــز در ســوریه پــس بگیرنــد. مــا از طریــق کشــتن 
ســرکرده های داعــش و نابــودی تجهیــزات آن هــا بــه مســووالن 

ــم. ــه داعــش در عــراق و ســوریه کمــک کردی ــات علی عملی
او تأکیــد کــرد: نیروهــای ائتــاف ۶۰۰ حملــه را بــرای نابــودی 
ــف  ــرای توق ــا ب ــد. م ــام دادن ــش انج ــات داع ــش ارتباط بخ
امدادرســانی بــه داعــش تــاش زیــادی می کنیــم و تجهیــزات و 
ســاح مان را بــرای کمــک بــه نیروهــای محلــی در موصــل و 

رقــه بــه کار خواهیــم گرفــت.
بــا وجــود اظهــارات ایــن مســوول امریکایــی، امــا ائتــاف ضــد 
ــی  ــل توجه ــش قاب ــچ نق ــکا هی ــرکرده گی امری ــه س ــش ب داع
در کاهــش پیشــروی داعــش نداشــته اســت، بلکــه ایــن خــود 
ــن دو کشــور  ــد کــه مناطــق ای ارتــش ســوریه و عــراق بوده ان

ــد. ــش آزاد می کنن ــت داع را از دس

نخســت وزیر هنــد بــا تأکیــد بــر حفــظ حقــوق مســلمانان به عنــوان 
بزرگ تریــن اقلیــت ایــن کشــور تصریــح کــرد کــه نبایــد بــه 

ــرد. ــگاه ک ــب رأی ن ــع کس ــوان منب ــلمانان به عن مس
ــرال ســخن  ــت ک ــودم ایال ــوزی ک ــهر »ک ــه در ش ــودی ک ــدرا م نارن
ــود  ــی از خ ــلمانان را جزئ ــت مس ــه دول ــرد ک ــار ک ــت، اظه می گف

ــد. ــاش می کن ــا ت ــوق آن ه ــن حق ــرای تأمی ــد و ب می دان
او تصریــح کــرد، بــرای برقــراری عدالــت بایــد افــراد توان منــد بــه 

ــد. ــدان در زمینه هــای مختلــف کمــک کنن نیازمن
ــون  ــارد و ۲۵۰ میلی ــون نفــر از جمعیــت یــک میلی حــدود ۲۰۰ میلی

ــد. ــکیل می دهن ــلمانان تش ــد را مس ــری هن نف
ــراد  ــل خشــونت های اف ــه دلی ــته ب ــاه گذش ــد م ــد در چن ــت هن دول
وابســته بــه حــزب »بــی جــی پــی« موســوم بــه »نگهبانــان گاوهــای 
مقــدس« علیــه مســلمانان و اقلیت هــای دیگــر مــورد انتقــاد شــدید 

قــرار گرفتــه اســت.
هفتــۀ گذشــته بــر اثــر حملــۀ افــراد موســوم بــه محافظــان گاوهــای 

ــو کشــته شــدند. مقــدس، یــک زوج مســلمان در دهلی ن
شــورای ملــی اقلیت هــای هنــد از دولــت ایــن کشــور خواســت بــا 

عامــان رفتارهــای خشــونت آمیز علیــه مســلمانان برخــورد کنــد.
ــه  ــا حملــه ب چنــد مــاه پیــش نیــز گروهــی از هندوهــای افراطــی ب
ــداری گوشــت گاو  ــام نگه ــه اته ــاله ب ــد اخــاق ۵۴ س ــزل محم من
ــد. ــه شــدت او و پســرس را مضــروب کردن در یخچــال منزلــش، ب
ــت داد و  ــود را از دس ــان خ ــاق ج ــد اخ ــه، محم ــن حمل ــر ای براث

ــد. ــتان ش ــی بیمارس پســرس راه
ــا، پارتــی )بــی جــی  ــا جانات از زمــان قــدرت گرفتــن حــزب بهارتی
ــش  ــد افزای ــای هن ــه اقلیت ه ــی ب ــای افراط ــات هندوه ــی( حم پ

ــه اســت. یافت

در اولیـــن دیـــدار برگشـــت مرحلـــۀ نیمه نهایـــی رقابت هـــای 
ـــگ برتـــر فوتبـــال افغانســـتان، تیـــم فوتبـــال شـــاهین آســـمایی  لی
علی رغـــم شکســـت در مقابـــل ســـیمرغ البـــرز، بـــرای چهارمیـــن 

بـــار متوالـــی بـــه فینـــال رقابت هـــا صعـــود کـــرد.
در اولیـــن دیـــدار برگشـــت مرحلـــۀ نیمه نهایـــی رقابت هـــای 
ـــمایی«  ـــاهین آس ـــال »ش ـــم فوتب ـــتان تی ـــال افغانس ـــر فوتب ـــگ برت لی
ـــن  ـــرای چهارمی ـــرز«، ب ـــیمرغ الب ـــل »س ـــت در مقاب ـــم شکس علی رغ

بـــار متوالـــی بـــه فینـــال رقابت هـــا صعـــود کـــرد.
ـــر ُگل ۸  ـــۀ پُ ـــا نتیج ـــز ب ـــت نی ـــدار رف ـــه در دی ـــمایی ک ـــاهین آس ش
ـــۀ ۳  ـــا نتیج ـــابقه ب ـــن  مس ـــود، در ای ـــیده ب ـــری رس ـــه برت ـــر ۱ ب ب
ـــا  ـــدار ب ـــر ۲ دی ـــوع ه ـــا در مجم ـــت داد، ام ـــه شکس ـــر ب ـــر ۲ نف ب
حســـاب ۱۰ بـــر ۴ حریفـــش را شکســـت داد و در یـــک قدمـــی 

ـــت. ـــرار گرف ـــابقات ق ـــن مس ـــی ای قهرمان
ـــد  ـــۀ ۱۸ و حمی ـــزی« در دقیق ـــمت اهلل بارک ـــابقه، »حش ـــن مس در ای
ــمایی«  ــاهین آسـ ــان »شـ ــرای زردپوشـ ــۀ ۵۳ بـ ــی در دقیقـ حبیبـ

ُگل زنـــی کردنـــد.
ـــۀ ۶۳ و  ـــی در دقیق ـــان صدیق ـــۀ ۵۹، روم ـــی، در دقیق ـــهیل حکیم س
ـــریف  ـــزار ش ـــده م ـــرای نماین ـــز ب ـــه ۷۰ نی ـــم در دقیق ـــق ندی منیر الح

ـــدند. ـــی ش ـــه گل زن ـــق ب موف

ــت  ــا شکسـ ــال بـ ــن و پرتغـ ــال آرژانتیـ ــی فوتسـ ــای ملـ تیم هـ
ـــی راه  ـــام جهان ـــی ج ـــم پایان ـــار تی ـــع چه ـــه جم ـــود ب ـــان خ حریف

یافتنـــد.
بامـــداد دیـــروز )دوشـــنبه( دو بـــازی باقی مانـــده از مرحلـــۀ یـــک 
ـــزار  ـــی ۲۰۱۶ برگ ـــام جهان ـــال ج ـــابقات فوتس ـــی مس ـــارم نهای چه
شـــد کـــه در آن، تیم هـــای آرژانتیـــن و پرتغـــال مقابـــل حریفـــان 

ـــد. ـــد راه یافتن ـــۀ بع ـــه مرحل ـــیدند و ب ـــری رس ـــه برت ـــود ب خ
ـــا  ـــد ب ـــق ش ـــن موف ـــی آرژانتی ـــم مل ـــابقات تی ـــن مس ـــی از ای در یک
نتیجـــۀ ۵ بـــر صفـــر، مصـــر، تنهـــا نماینـــدۀ باقی مانـــده از قـــاره 
ـــوردا در  ـــن را تاب ـــم آرژانتی ـــای تی ـــد. ُگل ه ـــت ده ـــا را شکس افریق
دقیقـــۀ ۱۲، اســـتازونه در دقیقـــۀ ۱۴، باســـیله در دقیقـــۀ ۲۸، کازولینـــو 

در دقیقـــه ۲۹ و باتیســـتونی در دقیقـــه ۳۴ به ثمـــر رســـاندند.
در دیگـــر دیـــدار ایـــن مرحلـــۀ نیـــز، تیم هـــای ملـــی آذربایجـــان 
ـــا  ـــک، ب ـــازی نزدی ـــن ب ـــه ای ـــد ک ـــم رفتن ـــاف ه ـــه مص ـــال ب و پرتغ
پیـــروزی ۳ بـــر ۲ پرتغـــال بـــه اتمـــام رســـید. ُگل هـــای پرتغـــال 
ـــو در  ـــۀ ۱۸ و ریکاردینی ـــوس در دقیق ـــو مات ـــۀ ۸، ژائ را ژو در دقیق
دقیقـــۀ ۲۸ زدنـــد. بولینیـــا در دقیقـــۀ ۱۳ و ادواردو در دقیقـــۀ ۳۵، 

ُگل هـــای آذربایجـــان را وارد دروازه پرتغـــال کردنـــد.
ــۀ  ــه مرحلـ ــال بـ ــن و پرتغـ ــای آرژانتیـ ــج، تیم هـ ــن نتایـ ــا ایـ بـ
ــنبه  نیمه نهایـــی جـــام جهانـــی صعـــود کردنـــد و بامـــداد پنجشـ
هشـــتم مهرمـــاه، بـــرای صعـــود بـــه فینـــال مســـابقات، بـــا هـــم 

دیـــدار خواهنـــد کـــرد.

سخنگوی پنتاگون:

اولویت فعلی ائتالف امریکا از پای 
درآوردن رهبران داعش است

نخست وزیر هند بر رعایت 
حقوق مسلمانان تأکید کرد

شاهین آسمایی به فینال رقابت های 
لیگ برتر افغانستان صعود کرد

صعود آرژانتین و پرتغال به مرحلۀ 
نیمه نهایی

عزيزاهلل ايما

کرزی هنگامی که هوای نماینده گی طالبان در سازمان ملل 
را داشت، رو به خلیل زاد گفته بود که طالبان می جنگند و 

تکنوکرات های هوادارشان حکومت خواهند کرد.
آیا قدرت اصلی در دولت یک و نیم دهۀ پسین در دست تکنوکرات های 

طالبان بود؟
در کنار تسلیح و تمویل بخشی از تروریستان طالب توسط تکنوکراتان 
در  طالبان  با چند رهبر و وزیر  طالبان  حاکم، ما ضعیف، سخنگوی 
نهادهای تبلیغی و دینی کابل حضور داشتند، تا آن جا که آن ها خواهان 
خواندن نماز جنارۀ غیابی ماعمر شدند و مجلس فاتحه خوانی را نیز 

در سایۀ حکومت دایر کردند.
حکومت بارها مانع عملیات داخلی و خارجی علیه طالبان شد و طالبان 

با دلپری دست به هجوم های کشنده در کابل و دیگر شهرها زدند.
کابل،  درون  در  طالبان  نظامی  و  سیاسی  مخالف  مهم  رهبران  قتل 
چون:  کسانی  کشتار  در  درونی  طالبان  توفیق  که  است  آن  نمایان گر 
دکتور عبدالرحمان، حاجی عبدالقدیر، موالنای سیدخیل، جنرال داوود، 
عبداهلل لغمانی، برهان الدین ربانی، احتماالً قسیم فهیم و... بسیار بیش از 

جبهات جنگ رویارو بوده است.
پس به این سان، به درایت و دورنگری عاقانۀ سیاست گران جبهه یی 
به نام ضد طالب که در درون دولت صاحب جاه بودند و صاحب مال 

فراوانی نیز شدند، هنوز هم می توان باور داشت؟

كاوه آهنگر

گلبدين جنايتکارتر از همه است
در طـی سـه ونیـم دهـۀ گذشـته از زمـان کودتـای حـزب 
افغانسـتان  اکنـون،  افغانسـتان تـا همیـن  دموکراتیـک خلـق 
نظام هـای سیاسـی مختلفـی را تجربـه کرد، گروه هـا و احـزاب متفاوتی آمدند 
و مدتـی حکومـت کردنـد و بعـد رفتنـد و رهبـران متعددی در ایـن دوران بر 
ایـن کشـور حکومت و سـلطنت کردنـد. مجال بررسـی کار هـا و کارنامه های 
همـۀ ایـن گروه هـا و شـخصیت ها در این یادداشـت کوتاه فیسـبوکی نیسـت، 
امـا یـک نکتـه را مـن به جرئـت می توانـم بگویم کـه در میان تمـام رهبران و 
جریان هـای سیاسـی کـه در طـی این مـدت در سیاسـت افغانسـتان به نحوی 
دخیـل بودنـد، گلبدیـن و حـزب اسـامی اش مسـوولیت بیشـتر در رابطـه به 
ویرانـی کشـور بدبختـی مـردم داشـته اند؛ چنـد مـورد را فقـط به گونـۀ نمونه 

دلیـل براین ادعـای خود مـی آوم:
دختـران  روی  بـر  پاشـی  تیـزاب  کـه  بـود  کسـی  جوانـی  در  ۱-گلبدیـن 

سـاخت. مـروج  مذهبـی  تنـدروان  میـان  در  را  دانشـگاه ها 
۲-جبهـات حـزب اسـامی در جریـان جهـاد بی رحم ترین قسـی القلب ترین 
فرماندهـان را داشـتند، از نـادرات می بـود کـه اگـر اسـیری از نـزد آنـان زنده 
و سـالم برمـی گشـت. البتـه در ایـن قسـمت اسـتثناآت بسـیار انـدک وجود 

داشت.
۳-از زمـان مبـارزات سیاسـی نهضـت اسـامی تـا زمان آغـاز جهـاد گلبدین 
یگانـه عنصـری در میـان اعضـای نهضـت اسـامی بـود کـه همیشـه در پـی 
توطیـه حتـا در برابـر اعضـای نهضـت اسـامی به خاطـر کسـب موقـف بهتر 
و باالتـر در نهضـت بـود و ایـن عادتـش در دوران جهـاد عمـًا منجـر بـه 
جنگ هـا و نبرد هـا بـا مجاهدیـن سـایر تنظیم هـا در مناطـق مختلـف کشـور 
گردیـد کـه از جملـه می تـوان از قتـل عـام فرماندهـان شـورای نظار توسـط 
سـیدجمال فرمانـده حـزب اسـامی در والیـت تخـار که به دسـتور مسـتقیم 
گلبدیـن صـورت گرفتـه بـود، یـاد کرد و یـا از ترور هـای که در پشـاور هراز 
گاهـی اتفـاق می افتـاد و طـی آن ترور هـا شـخصیت های ملـی و منور کشـور 

گردیدند. نابـود 
۴-در جریـان جنگ هـای کابـل همـه گروه های دخیـل مسـوولیت دارند و اما 
مسـوولیت گلبدیـن و حـزب اسـامی بـه دلیـل این که ایـن تنظیم بـود که به 
تمـام توافقاتـی کـه میان احـزاب مقیم پشـاور و احـزاب مقیم ایـران صورت 
گرفتـه بـود، پشـت پـا زد و هرگز بـه تنظیم های جهـادی فرصت ایـن را نداد 
تـا بـه امـر سـاختن حکومـت و دولـت بپردازنـد؛ بیشـتر اسـت. ایـن حـزب 
اسـامی و گلبدیـن بـود کـه اسـتاد عبدالصبور فریـد را منحیث نخسـت وزیر 
کشـور معرفـی کـرده بـود و در حالـی آقـای فریـد در قصر صـدارت منحیث 
نخسـت وزیر دولـت اسـامی افغانسـتان حضـور داشـت؛ گلبدین کابـل را به 

رگبـار راکت هـای سـکر ۶۰ می بسـت.
۵-تنهـا کسـانی کـه از جمـع تنظیم هـای جهـادی )طالبـان این جـا منظـور 
نیسـتند، چـون آن هـا از جملـه تنظیم هـای جهـادی محسـوب نمی گردنـد( 
شـامل لیسـت سـیاه تروریسـتان بین المللی در نزد سـازمان ملل و کشـور های 
چـون امریکا هسـتند، گلبدین و شـاخۀ حقانـی مربوط بـه جال الدین حقانی 
از فرماندهـان سـابق جهـادی اسـت. دیگـر رهبران جهـادی هیچ کدام شـامل 
آن لیسـت نیسـتند. ایـن نشـان دهنـدۀ ایـن اسـت کـه گلبدیـن نه تنهـا در نزد 
مـردم افغانسـتان، بلکـه در نـزد جامعـۀ جهانـی نیـز شـخصی جنایـت کار و 

می شـود. تلقی  مجـرم 
۶-در طـی پانـزده سـال گذشـته کـه تقریبـًا تمـام تنظیم هـای جهـادی در 
سـاختار حکومـت جدیـد سـهم گرفتنـد و به نحوی به پروسـۀ نوین سیاسـی 
در کشـور پیوسـتند، گلبدیـن و حزب اسـامی همراه با گروهـک حقانی، تنها 
جریان هـای بـاز مانـده از تنظیم هـای جهـادی بودنـد کـه نه تنهـا از پیوسـتن 
بـه پروسـۀ جدیـد ابـا ورزیدند، بلکـه عمـًا در برابر ایـن روند قـرار گرفتند 
و از طریـق حمـات تروریسـتی و نبرد هـای پراگنـده در مناطـق مختلـف 
باعـث تلفـات فـراوان جانـی و خسـارات مالـی بـه مـردم و دولـت شـدند. 
البتـه دوسـتان اگـر بگوینـد کـه تنظیم هایی کـه به رونـد جدید پیوسـتند همه 
سـرمایدار شـدند و پول هـای بـاد آورده را قنـد و قـروت زدنـد، حرف شـان 
درسـت اسـت، امـا الاقـل اینـان ماننـد گلبدیـن و شـبکۀ حقانـی اقـدام بـه 

حمـات انتحـاری و تروریسـتی کـه جـان مـردم بیگنـاه را بگیـرد نکردند.
ایـن قصـه دراز اسـت و ایـن حکایـت بی پایان و امـا به قول معـروف، اگر در 

خانـه کس اسـت، یک حرف بس اسـت.

فیـسبـوک نـــامــه



اشــرف غنــی رییــس جمهــور کشــور بــه ادامــه 
ــهر  ــای ش ــرزده اش از حوزه ه ــای س ــد ه بازدی
کابــل، یک شــنبه شــب وظیفــه آمــر حــوزه نهــم 
امنیتــی شــهر کابــل و برخــی از کارمنــدان آن را 

بــه حالــت تعلیــق درآورد.
ارگ ریاســت جمهــوری  درخبرنامه یــی کــه 
ــگام ورود  ــت: »هن ــته اس ــرده، نگاش ــر ک منتش
رییــس جمهــور بــه حــوزه نهــم امنیتــی پولیــس، 
شــماری از مســوولین برخــاف اصــول و لوایــح 
حاضــر  وظیفــه  در  حوزه هــا  امــور  تنظیــم 

ــد.« نبودن
اســت: »محمــد  افــزوده شــده  در خبرنامــه 
اشــرف غنــی وظایــف آمــر حــوزه نهــم و ســایر 
مســوولین حــوزه مذکــور را کــه حضور نداشــتند 
و در انجــام وظایــف شــان ســهل انگاری نمــوده 
g۱۳a۲۳۸۹».ــق در آورد ــت تعلی ــه حال ــد، ب بودن

ــوولین  ــه مس ــاب ب ــی خط ــور غن ــس جمه ریی
ایــن حــوزه کــه بعــدا بــه وظایــف شــان حاضــر 
شــدند، گفتــه اســت کــه طریقــه خدمت گــذاری 

بــه مــردم ایــن نیســت، زیــرا همــه روزه چندیــن 
اختطــاف و دزدی  از جملــه  واقعــه جنایــی 

صــورت می گیــرد.

رییــس جمهــور غنــی قبــا نیــز بــه طــور 
ناگهانــی از حوزه هــای امنیتــی شــهر کابــل 

ــود. ــرده ب ــدن ک دی

محمــد رادمنــش، معــاون ســخنگوی وزارت 
ــای  ــه نیروه ــک حمل ــه در ی ــد ک ــاع می گوی دف
ویــژه ارتــش ملــی افغانســتان در ولســوالی برمــل 
ــتان،  ــرق افغانس ــوب ش ــکا در جن ــت پکتی والی

ــتان  ــت افغانس ــف دول ــیان مخال ــو شورش ۹ عض
ــده  ــبکه القاع ــده ش ــه دو فرمان کشــته شــده اند ک

ــان اســت. ــان آن ــز درمی نی
آقــای رادمنــش دربــاره گــزارش رســانه های 

خارجــی و پاکســتانی دربــاره کشــته شــدن اعظــم 
خــان طــارق، از فرمانده هــان ارشــد تحریــک 
ــه بــی بــی ســی، گفــت کــه  طالبــان پاکســتانی ب
دولــت افغانســتان دربــاره ایــن فــرد تحقیــق 
ــان  ــز در می ــه او نی ــت ک ــن اس ــد و ممک می کن

ــد. ــدگان باش ــته ش کش
معــاون ســخنگوی وزارت دفــاع بــه فرهــاد 
ــه دو  ــه ک ــی، گفت ــگار بی بی س ــدی، خبرن محم
ــات  ــن عملی ــه در ای ــده ک ــبکه القاع ــده ش فرمان

ــد. ــام دارن ــر ن ــدر و یاس ــده اند حی ــته ش کش
جزئیــات دقیقــی در مــورد ایــن عملیــات نیروهای 
ویــژه امنیتــی کــه درمنطقــه لمنــه ولســوالی برمــل 
ــکا در نزدیکــی منطقــه وزیرســتان پاکســتان  پکتی

انجــام شــده، در دســت نیســت.
ــنبه  ــی یکش ــع محل ــه مناب ــه گفت ــه ب ــن حمل ای

شــب )۴ میــزان/ مهــر( انجــام شده اســت.
خبرگــزاری فرانســه نیــز گــزارش داده کــه اعظــم 

طــارق بــه همــراه چنــد نفــر از نیروهایــش کشــته 
شــده  اســت.

ــه می شــود اعظــم خــان، ســخنگوی پیشــین  گفت
ــن  ــارم ای ــرد چه ــتان و ف ــان پاکس ــک طالب تحری
ــم اهلل  ــا حکی ــی ب ــه نزدیک ــه رابط ــوده ک ــروه ب گ

ــروه داشــته  اســت. ــن گ ــر ای محســود رهب
دولــت پاکســتان بــرای کشــتن ایــن عضــو 
دالر  هــزار   ۱۹۰ از  بیــش  طالبــان  تحریــک 

بــود. کــرده  تعییــن  جایــزه  آمریکایــی 
حملــه  در   ۲۰۱۳ ســال  محســود  حکیــم اهلل 
ــد. ــته ش ــتان کش ــی در پاکس ــای آمریکای پهپاده
بــه دنبــال ایــن تحــول، تعــدادی از اعضــای 
ــه اعظــم خــان و خــان  ــان پاکســتان از جمل طالب
ــدند و  ــدا ش ــروه ج ــن گ ــجنا( از ای ــعید )س س
ــه "دوری از  ــم ب ــروه را مته ــد گ ــری جدی رهب

ــد." ــروه کردن ــای گ آرمانه
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تیم ملی فوتبال ساحلی کشور در دومین دیدار خود 
دیروز  آسیا«  المپیک ساحلی  فوتبال  »مسابقات  در 
به مصاف تیم قدرت مند چین به میدان رفت و با 

برتری ۹ – ۶ به پیروزی رسید.
این گل ها توسط حضرت گل، جمیل ناصر،حمیداهلل 

و زین الدین شریفی برای افغانستان به ثمر رسید.
به  می تواند  در صورتی  کشور  ساحلی  فوتبال  تیم 
مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها صعود کند 
که تیم فوتبال ساحلی چین در برابر جاپان مغلوب 

شود.
مقابل  در  کشور  ساحلی  فوتبال  تیم  گذشته  روز 

جاپان ۱۱ – ۰ شکست خورد.
با  میزان   ۳ شنبه  آسیا  ساحلی  المپیک  رقابت های 
ورزشی  رشته   ۲۲ در  آسیایی  کشور   ۴۵ اشتراک 
میزان   ۱۲ تا  رقابت ها  این  است.  شده  آغاز  رسما 

ادامه دارد.
مسابقات،  این  در  ورزشی  رشته   ۷ در  افغانستان 

رقابت می کند.

پیروزی تیم فوتبال ساحلی کشور در برابر تیم قدرت مند چین

وقتـی غنـی سـر زده وارد مـی شـود بیل گیتس هم می تواند 
کاندیدای محبوبی برای 

ریاست جمهوری امریکا باشد

نتایـــج یـــک مطالعـــه  جدیـــد نشـــان داده در صورتـــی کـــه 
ـــدا  ـــوری کاندی ـــت جمه ـــرای ریاس ـــافت ب ـــذار مایکروس بنیانگ
ــتگی و  ــل شایسـ ــه دلیـ ــه بـ ــا بـ ــر امریکایی هـ ــود، اکثـ شـ

ــد داد. ــه وی رای خواهنـ ــترش بـ ــت بیشـ ماطفـ
ـــی  ـــز مطالعات ـــک مرک ـــپوتنیک، ی ـــزاری اس ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
ـــن  ـــکا از ۱۰۱۲ ت ـــای امری ـــه ای در فیادلفی ـــاهده ای حرف و مش
خواســـته تـــا بـــه هیـــاری کلینتـــون، نامـــزد دموکرات هـــا 
و  امریـــکا  جمهـــوری  ریاســـت  آتـــی  انتخابـــات  در 
ــایر  ــپ و سـ ــد ترامـ ــش دونالـ ــوری خواهـ ــب جمهـ رقیـ
شـــخصیت های معـــروف در معیارهایـــی چـــون ماطفـــت 

و شایســـتگی نمـــره دهنـــد.
در نتیجـــه ایـــن نظرســـنجی بیـــل گیتـــس، بنیانگـــذار 
ـــه اول شایســـتگی  ـــی فاحـــش در رتب ـــا اختاف ـــافت ب مایکروس
ـــی در ماطفـــت  ـــی امریکای ـــن دجنـــرس، مجـــری تلویزیون و ال

ــد. ــرار گرفته انـ ــه اول قـ در رتبـ
در مقایســـه کلینتـــون و ترامـــپ از میانگیـــن بســـیار پاییـــن 

ـــد. ـــرار گرفتن ـــر ق ت
در ایـــن مطالعـــه همچنیـــن پرســـیده شـــد کـــه بـــا وجـــود 
گزینه هـــای مختلـــف بـــه کـــدام یـــک از ایـــن افـــراد رای 
ـــه  ـــردم ب ـــد م ـــوال ۲۸ درص ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــد؟در پاس می دهن
ـــپ، ۳۳  ـــه ترام ـــم ب ـــابهی ه ـــم مش ـــد. رق ـــس رای داده ان گیت
ـــا )در  ـــاراک اوبام ـــه ب ـــد ب ـــون و ۴۲ درص ـــه کلینت ـــد ب درص
ـــد. ـــود( رای داده ان ـــدا ش ـــددا کاندی ـــد مج ـــه بتوان ـــی ک صورت

نیروهای امنیتی در پکتیکا تعدای از فرماندهان القاعده را کشتند
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