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در دومین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا نیز 
نشان  اینها  همه  و  نشد  زده  افغانستان  جنگ  از  حرفی 
را  جنگ  این  دارند  تمایل  امریکایی ها  که  دارد  این  از 

فراموش کنند.
ریاست  انتخاباتی  مناظره  دومین  در  یک شنبه شب 
جمهوری امریکا هیچ حرفی از جنگ در افغانستان زده 
نشد و تنها هیالری کلینتون از حمله امریکا به این کشور 

دفاع کرد.
که  دارد  این  از  نشان  این  همه  نوشت:  تایمز  میلیتاری 
امریکایی تمایلی به حرف زدن در مورد جنگ افغانستان 

ندارند و تالش می کنند آنرا فراموش کنند.
15 سال از جنگ امریکا علیه افغانستان می گذرد و بعد از 
وعده های بسیار برای پایان این جنگ، درگیری ها در این 
کشور تشدید شده و یک کشور امن و باثبات به آرزو 

برای افغانستان تبدیل شده است. 
در حالی که انتظار می رفت در مورد جنگ افغانستان در 
دومین مناظره ریاست جمهوری صحبت شود و در مورد 
آن، کاندیدا ها نظرات شان و سیاست شان را اعالم کنند، 
اما هیچ حرفی از این جنگ زده نشد و تنها هیالری به 
دفاع از حمله به افغانستان اکتفا کرد و همگی اینها نشان 
از آن دارد که هم دولتمردان و هم مردم عادی دوست 

ندارند در مورد افغانستان حرف بزنند.
دلیل اصلی اینکه هر دو کاندیدا و مردم امریکا ترجیح 
که  است  این  کنند  سکوت  مورد  این  در  می دهند 
امریکایی ها نمی خواهند قبول کنند که بعد از هزینه های 
تحقیری  آنرا  و  خورده اند  شکست  افغانستان  در  بسیار 

برای امریکا بعد از شکست در ویتنام عنوان می کنند.

د هلمنــد وايل حیــات اللــه حیــات هغــه راپورونــه 

ــه  ــو پ ــله والو طالبان ــږي وس ــل کې ــې وی ردوي چ

ــی. ــت نیول ــو ماموری ــو ی ــې د پولیس ــکرګاه ک لښ

ــه  ــو ت ــه دې اړه ازادي راډي ــات پ ــه حی ــات الل حی

ــل: ووی

"زه د وســله والو طالبانــو دا ادعــا پــه کلکــه رودوم، 

زه پــه همدغــه ســېمه کــې یــم، پــه خواشــینۍ رسه 

چــې وســله وال طالبــان غلــت تبلیغــات کــوي."

ــاره  ــه ښ ــال ل ــې دا مه ــل چ ــات ووی ــاغيل حی ښ

ــله والو  ــه وس ــې ل ــېمو ک ــمېر س ــو ش ــه ی ــرې پ ل

طالبانــو رسه جګــړه روانــه ده.

ــز  ــې دوی د مرک ــي چ ــان وای ــله وال طالب ــو وس خ

لښــکرګاه اړونــد ښــارته نېــږدې ۱۱ پوســتې نیــويل 

دي.

امریکاییهامیل
دارندجنگافغانستان

رافراموشکنند

د هلمند والی: 
طالبانو لښکرګاه کې د پولیسو 

کوم ماموریت نه دی نیولی

آقایغنیزماِنشعار

گذشته،لطفًاوارد
عملشوید!

معذرتخواهی
کافینیست!

حملهبهروزنامهنگاران
حملهبهروشـناییاست

شماراِهسرنوشِتجمعیرا

بهاشتباهمیروید



ــتان  ــوری افغانس ــرف غنی رییس جمه محمداش
ــل، در  ــس بروکس ــت از کنفران ــس از برگش پ
ــردم  ــه م ــاب ب ــود خط ــخناِن خ ــن س تازه تری
گفتــه اســت کــه فصــل اصالحــات فرا رســیده 
ــود.  ــارزه می ش ــه مب ــد قاطعان ــراد فاس ــا اف و ب
"جهانیــان  کــه  اســت  گفتــه  همچنیــن  او 
ــد و اکنــون  ــه افغانســتان وعــدۀ کمــک کردن ب
نوبــِت آن رســیده کــه اصالحــاِت داخلــی 
ــی  ــه اقدامات ــا ب ــن کمک ه ــد و ای ــود آی به وج
کــه دولــت افغانســتان در کنفرانــس بروکســل 

وعــده داده، وابســته اســت". 
ــخناِن  ــری از س ــِش دیگ ــی در بخ ــای غن آق
خــود، بــا توجــه بــه افزایــش فســاد در کشــور، 
هشــدار داده کــه "تنهــا داعــش و طالبــان 
ــل عناصــر مافیایــی  دشــمناِن مــردم نیســتند، ب
و مفســد نیــز کــه ایــن کشــور را نــزد جهانیــان 

ــد".  ــمن مردم ان ــازند، دش ــام می س بدن
آقــای غنــی ظاهــراً بــه آن دســته از انتقادهایــی 
بــه رفتــار و عملکــردِ  پاســخ گفتــه کــه 
ــیاری ها در  ــود. بس ــوط می ش شــخصی اش مرب
ــای  ــای آق ــخنرانی ها و حرکت ه ــتان س افغانس
ــد  ــتی می دانن ــه و پوپولیس ــی را عوام فریبان غن
و می گوینــد کــه او بیشــتر از این کــه مــردِ 
عمــل باشــد، مــرد شــعار و حــرف زدن اســت. 
آقــای غنــی در پاســخ بــه ایــن انتقادهــا گفتــه 
ــه نیســت و او  ــیوۀ کاری اش عوام فریبان ــه ش ک
ــتان کار  ــوولیت هایش در افغانس ــتر از مس بیش

کــرده اســت. 
ــِر  ــفانه بیانگ ــی متأس ــای غن ــخناِن آق ــن س ای
بــوده  کشــور  در  بنیــادی  تغییــِر  هیــچ 
نمی توانــد. آدم هــا حــق دارنــد کــه از خــود و 
ــز  ــردم نی ــا م ــد ام ــاع کنن ــان دف کارنامه های ش
ــراِن  ــه کارنامــۀ رهب ــد کــه نســبت ب حــق دارن
ــند و  ــته باش ــدگاهِ خــود را داش ــان دی کشورش
ایــن دیــدگاه را تبــارز دهنــد. سیاســت مداران، 
کــه  شــکلی  آن  بــه  شــخصی  زنده گــی 
برخی هــا تصــور می کننــد، ندارنــد. همــه 
چیــِز آن هــا زیــر ذره بیــِن قضــاوِت مــردم قــرار 
دارد. از جانــب دیگــر، انســان ها عملکــرد 
ــد  ــتی ببینن ــد به درس ــر می توانن ــود را کمت خ
ــر  ــرای ه ــد. ب ــاوت کنن ــه آن قض ــبت ب و نس
کســی عملکــردِ او عزیــز و قابــل دفــاع اســت. 
بــه قــول معــروف، »کــی می گویــد کــه دوِغ او 

ــت؟«  ــرش اس ت
البتــه روان شناســی افــراد، متفــاوت از یکدیگــر 
اســت. یکــی عالقــه دارد کــه کارهایــش 
ــه  ــال دارد ک ــری احتم ــد و دیگ ــغ کن را تبلی
ــت  ــش را دوسـ ــورد کارهای ــی در م زیاده گوی
نداشــته باشــد. ولــی انســان ها در مجمــوع 
بــه  و  هســتند  خــود  اشــتهارِ  عالقه منــد 
تــالش  مختلــف  و  متفــاوت  گونه هــای 
ــای  ــد. آق ــغ کننـ ــود را تبلی ــه خ ــد ک می کنن
البتــه در میــان سیاســت مداراِن دورۀ  غنــی 
از  بیشــتر  را  ویژه گــی  دو  کشــور،  اخیــر 
عالقــۀ  این کــه  یکــی  داراســت.  دیگــران 
چشــم گیری بــه کارنامــه و دســتاوردهایش 
ــزی  ــتر از چی ــه بیش ــد ک ــعی می کن دارد و س
ــد؛  ــغ کن ــا را تبلی ــت، آن ه ــه ارزِش آن هاس ک
و دوم این کــه بســیار زودرنــج و تنگ مــزاج 
ــکل  ــن مش ــا اندک تری ــه ب ــوی ک ــت، به نح اس
ــرون شــود و همــه  ــوره بی ممکــن اســت از ک
چیــز را خــراب کنــد. ایــن دو ویژه گــی البتــه 
سیاســت مداری  هــر  بــِد  ویژه گی هــاِی  از 

می توانــد باشــد و اگــر روزی آقــای غنــی 
بــا مشــکِل بســیار کالنــی در افغانســتان و 
یــا بیــرون از آن مواجــه شــود، مســبِب آن 
باشــند.  او  ویژه گــِی  دو  همیــن  می توانــد 

وارد  کــه  ســالی  پانــزده  در  غنــی  آقــای 
سیاســِت افغانســتان شــده، همــواره بــه فــردی 
و  بــوده  نام بــردار  قاطــع  و  گذشــت ناپذیر 
ــای  ــوارد موفقیت ه ــی م ــه در برخ ــق ک به ح
ــامِ خــود ســکه زده اســت.  ــه ن ــز ب ــادی نی زی
معمــاراِن  از  کــه  نیســت  بی جهــت  را  او 
می خواننــد؛  طالبــان  از  پــس  افغانســتاِن 
ــد  ــورت نمی توانن ــچ ص ــه هی ــا ب ــی این ه ول
ــِر او  ــال اخی ــاِی دو س ــا و کم کاری ه ناکامی ه

ــد.  ــه کنن را توجی
آقــای غنــی در پانــزده ســال گذشــته، مســتقیم 
زمــامِ امــور کشــور را به دســت نداشــت و بــه 
همیــن دلیــل وقتــی از جایــی کــه قــرار داشــت 
ــر  ــن فک ــه ای ــرد، ب ــگاه می ک ــتان ن ــه افغانس ب
ــدرت  ــر او در رأِس ق ــه اگ ــد ک ــار می ش دچ
ــور  ــت کش ــر می توانس ــت، بهت ــرار می گرف ق
را مدیریــت کنـــد. بــه یــک معنــا، آقــای غنــی 
ــوزۀ  ــود در ح ــاِی خ ــا رویاه ــال ها ب در آن س
ــرده و  ــی می ک ــورداری زنده گ ــت و کش سیاس
ــا  ــه ب ــت ک ــر اس ــاِل اخی ــن دو س ــا در ای تنه
واقعیــِت زنده گــِی یــک زمــام دار روبــه رو 
کــه  می دانــد  حــاال  غنــی  آقــای  شــده. 
کشــورداری تنهــا مدیــر ارشــد بانــک جهانــی 
نیســت و تنهــا هــم بــا درجــۀ تحصیــل رابطــه 
ــای  ــد به ج ــود، بای ــن می ب ــر چنی ــدارد. اگ ن
ــورهای  ــام کش ــه زم ــی ک ــت مداراِن فعل سیاس
ــری  ــاِن دیگ ــد، کس ــه دوش دارن ــان را ب جه
ــن دو  ــژک و آل ــو، اســالوی ژی ــن بدی ــل آل مث

ــش  ــان، در نق ــرِح جه ــوفان مط ــن، فیلس بات
ــام داراِن کشورهای شــان ظاهــر می شــدند و  زم
بــه رویایــی کــه افالتــون در ســر می پرورانــد، 

ــاندند.   ــل می پوش ــۀ عم جام
عنــواِن  بــه  کــه  روزی  از  غنــی  آقــای 
ــِت  ــده، پش ــر ش ــور ظاه ــورِی کش رییس جمه
ســِرهم شــعار بــه خــوردِ مــردم می دهــد. 
ندیــدم  به درســتی  یک بــار  حداقــل  مــن 
کــه شــعارهای او در عمــل پیــاده شــوند. 
مــردم منتظــر عمــِل رییس جمهــوری انــد. 
ــالب  ــورد انق ــی در م ــخِن زیبای ــس س مارک
دارد. او می گویــد کــه پرولتریــا در مبــارزه 
ــدارد کــه از دســت  ــا ســرمایه داری چیــزی ن ب
ــردم  ــش. حــاال هــم م ــد به جــز زنجیرهای بده
ــی،  ــاد و بی کفایت ــا فس ــارزه ب ــتان در مب افغانس
ــل به دســت  ــد، ب ــزی را از دســت نمی دهن چی

می آورنــد. هــم 
 مــردم افغانســتان منتظــر اقدام هــای شــجاعانه 
و دلیرانــۀ آقــای غنــی در امــر مبــارزه بــا فســاد 
و مافیــای آن هســتند. آن هــا می گوینــد: آقــای 
ــه کار  ــت ب ــر دس ــًا زودت ــور لطف رییس جمه
ــه اســتخوان رســیده اســت! شــوید کــه کارد ب
از نظــر منطقــی، یــک مشــکل در  البتــه   
آن  و  دارد  وجــود  غنــی  آقــای  گفته هــای 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــد ک ــی او می گوی ــه وقت این ک
فســاد شــعار نیســت، همیــن جمله چیســت؟... 
ــای  ــۀ آق ــه جمل ــد ک ــی، می گوین از نظــر منطق
ــرون از  ــه در بی ــت ک ــر اس ــی خودارجاع گ غن
ــون  ــد؛ چ ــته باش ــت داش ــد واقعی آن نمی توان
ــودش را  ــه خ ــد ک ــاع می ده ــزی ارج ــه چی ب

ــرد.   ــر می گی ــز در ب نی
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احمـد عمران

آقایغنیزماِنشعارگذشته،
لطفًاواردعملشوید!

 

کشـورِ مـا در پهلـوی آن کـه غـرق در جنـگ و دربـه دری و 
نفاق هـای قومـی اسـت، بـا گذشـِت هـر روز نیـز بیشـتر از 
فرصت هـا  تنگ شـدِن  و  آزادی سـتیزی  معـرِض  در  پیـش 

بـرای فعالیـِت رسـانه ها و اصحـاِب آن قـرار می گیـرد.
شـکِل  بـه  روزنامه نـگاران  علیـه  تهدیـد  اواخـر،  ایـن  در 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم افزایش یافته اسـت. به نظر می رسـد 
کـه بـا توجـه به شـرایط تازه  یی کـه در پیـِش رو داریم، فضا 
بـه گونـۀ علنـی بـر رسـانه ها تنـگ  و نفس گیرتـر می گـردد. 
از سـوی دیگـر امـا، نبایـد از کنـارِ حـوادث و اتفاقاتـی کـه 
می افتــد،  کشـور  روزنامه نـگاراِن  و  رسـانه داران  بـرای 
ایـن  بـه  می توانـد  بی اعتنایـی  زیـرا  بگذریـم؛  به سـاده گی 
رونـد )رسانه سـتیزی و اســتبداد( سـرعت ببخشـد و زمینـه 

را بـرای تـرور و تهدیـد مسـاعدتر بسـازد. 
دو شـب پیـش، مدیر مسـووِل یکی از روزنامه هـای معروِف 
کشـور، مـورد سـوءقصد قـرار گرفتـه اسـت. هرچنـد ایـن 
روزنامه نـگار از دسـِت جنایـت کاران جاِن سـالم بـه در برده، 

ولـی کم وبیـش مجـروح گردیده اسـت. 
عبدالصبـور سـریر، روزنامه نـگار جـوان و مدیـر مسـووِل 
»افغانسـتان تایمز« کـه بـه زباِن انگلیسـی در کشـور نشـرات 
دارد، بـه رسـانه ها گفتـه اسـت: »شـب گذشـته )دو شـب 
پیـش( در نزدیکـی منزلـم، واقـع مربوطـات حـوزۀ پانزدهم 
امنیتـی پولیـس کابل، هـدف حملۀ تفنگ داراِن ناشـناس قرار 
گرفتـم. ایـن افراد سـوار بـر یک موتِر نـوِع هایلکـس بودند 
امـا پـس از رسـیدِن  و می خواسـتند مـرا اختطـاف کننـد؛ 

باشـنده گان محـل، موفـق بـه انجامِ ایـن  کار نشـدند.« 
را  او  مسـلح  افـرادِ  ایـن  آن کـه  از  پـس  می گویـد  او 
سـایر  و  موبایـل  کمپیوتـر،  موتـر،  کرده انـد،  لت وکـوب 
وسـایِل خبرنـگاری اش را نیـز بـا خـود برده انـد. او حـاال 
از ارگان هـای کشـفیـ  امنیتـی می خواهـد کـه عامـالِن ایـن 

کننـد.  بازداشـت  و  شناسـایی  را  قضیـه 
حملـه بـر جـاِن ایـن روزنامه نـگارِ کشـور درحالـی صورت 
می گیـرد کـه آمـار نهـاد »نـی« یـا حمایت کننـدۀ رسـانه های 
آزاد افغانسـتان، نشـان می دهـد کـه در جریان هفتۀ گذشـته، 
پنـج خبرنـگار در بخش های مختلِف کشـور مورد خشـونت 
مشـابِه  حـوادِث  بـا  آمـار  ایـن  مقایسـۀ  گرفته انـد.  قـرار 
گذشـته، نشـان می دهد کـه میـزاِن تهدیدها علیـه خبرنگاران 
افزایـش یافتـه و هیچ نقطۀ کشـور بـرای آن ها ایمن شـمرده 

نمی شـود. 
کشـور،  رسـانه های  خبرنـگاراِن  و  روزنامه نـگاران  مسـلمًا 
سیاسـت  از  مختلف انـد؛  عرصه هـای  در  مبـارزه  سـرگرمِ 
از  و  می کننـد  رصـد  را  خبرهـا  همـۀ  اقتصـاد،  تـا  گرفتـه 
همـۀ رازهـاِی نهـان پـرده برمی دارنـد تـا سـبِب اصالحـات 
در کشـور گردنـد. امـا متأسـفانه حکومـت توجـه چندانـی 
بـه حفـِظ جان ایـن فعـاالِن مهـِم جامعه نـدارد. حـال آن که 
رسـانه ها به  خصـوص روزنامه نگاران، در نقِش چـراِغ جامعه 
عمـل می کننـد و راه را از بیراهـه می نماینـد. آنان مسـوولیِت 
بـزرِگ روشـن گری و حقیقت گســتری را بـه دوش دارنـد و 
بـا فعالیِت خـود، به مقبولیت و مشـروعیِت نظـام می افزایند.
مــتأسفانه امـا عـدمِ پیگیری قضیۀ سـوءقصد به جـاِن احمد 
سـعیدی، آگاه امور و فعاِل رسـانه یی، و همچنـان ده ها مورد 
قصیـۀ خشـونت علیـه روزنامه نـگاران و فعـاالِن رسـانه یی، 
مصـداِق این اسـت که جاِن ایـن افراد بـرای حکومت بهایی 
نـدارد و مسـووالِن نهادهـای امنیتـی نیـز به رفـِع تهدیدها و 
خطـرات علیـه روزنامه نـگاران و فعاالِن رسـانه ها  عالقه مند 

 . نیستند
روزنامـۀ مانـدگار ضمـن آن که حملـه به جان مدیر مسـووِل 
افغانسـتان تایمز را محکـوم می کنـد، از مقام هـای  روزنامـۀ 
عدلـی، کشـفی و امنیتـِی کشـور می طلبـد کـه بـه رسـالِت 
خـود در زمینـۀ حفظ جاِن شـهروندان و پاسـداری از آزادی 
بیـان، متعهدانـه عمـل کرده و عامـالِن این حملـه و حمالِت 

مشـابه را شناسـایی، بازداشـت و محاکمـه کنند. 
مسـلمًا حملـه بـه ایـن روزنامه نـگار کشـور، زنـِگ خطـر 
را بـرای همـۀ رسـانه ها بـه  صـدا درآورده اسـت و همـه 
قانون شـکنان  و  زورگویـان  فشـارِ  زیـر  را  به نحـوی خـود 
بـرای خودسانسـوری و بسـتِن دهـاِن آزادی می بیننـد و از 
حکومـت انتظـار دارنـد کـه اگـر ریگـی در کفش نـدارد، به 
حمایـِت قاطع از رسـانه ها و دسـتگیرِی مجرمیـن اقدام کند. 

حملهبهروزنامهنگاران
حملهبهروشـناییاست
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آقای غنی در پانزده ســـال گذشته، 
مســـتقیم زمـــاِم امـــور کشـــور را 
به دست نداشـــت و به همین دلیل 
وقتـــی از جایی که قرار داشـــت به 
افغانســـتان نـــگاه می کـــرد، به این 
فکر دچـــار می شـــد که اگـــر او در 
رأِس قـــدرت قـــرار می گرفت، بهتر 
مدیریـــت  را  کشـــور  می توانســـت 
کنــــد. به یـــک معنـــا، آقـــای غنی 
بـــا رویاهـــاِی خود  در آن ســـال ها 
در حـــوزة سیاســـت و کشـــورداری 
زنده گـــی می کـــرده و تنهـــا در این 
دو ســـاِل اخیر اســـت که با واقعیِت 
زنده گِی یک زمام دار روبه رو شـــده
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آصف آشـنا 
جنـاب محمدحنیـف اتمر مشـاور شـورای امنیت ملی 
کشـور درود! پیـش از همه برای تان سـالمتی آرزومندم 

و همچنان امیدوارم ماندۀ سـفر بروکسـل نباشـید.
 این کـه همـکاران اسـتراتژیک و دوسـتان بین المللـی ِ 
دولـت و مـردم افغانسـتان در ایـن کنفرانـس یـک بـارِ 
دیگـر تعهدشـان به کمـک و حمایـت از افغانسـتان را 
اعـالم داشـتند، خبـری نیـک و مبـارک بـرای دولـت 
امتیـاز سیاسـِی  البتـه کـه  افغانسـتان اسـت.  و مـردم 
ایـن دسـت آورد از آِن حکومـت وحـدت ملـی اسـت. 
دسـت آوردی کـه سـاده رقـم نخـورده و نتیجـۀ البـی 
می باشـد.  چندین ماهـه  دپلماتیـِک  تالش هـای  و 
تالش هایـی کـه می دانم در بلند بردن سـقف مجموعی 
تعهدات، تأثیر قابل مالحظه داشـته اسـت. پس جا دارد 
ایـن دسـت آورد را به سـران "حکومـت و حدت ملی" 
و همچنـان به شـخص شـما به عنوان مشـاور شـورای 
امنیـت حکومت وحدت ملی و دفتردار شـورای امنیت 
ملـی جمهـوری اسـالمی افغانسـتان، تبریـک بگویم...! 
امـا، در هیمـن مـورد، همان گونـه کـه این دسـت آورد 
بـرای حکومـت وحـدت ملـی سـاده به دسـت نیامـده 
اسـت، بـرای مـردم افغانسـتان نیز سـاده رقـم نخورده 
اسـت. مـردم افغانسـتان در قبـال بلنـد رفتـن سـقف 
کمک هـای مالـی کشـورها و سـازمان هـای حامی اش، 
تاوان هـای سـخت و سـنگینی را در عرصۀ سیاسـت و 
سرنوشـت پرداخته انـد. چـون سـران حکومت وحدت 
ملـی در موارد بسـیار جدی بـا جامعـۀ جهانی، خالف 
گذاشـته اند/می گذارند،  اجـرا  بـه  را  آن چـه  واقعیـت 
گـپ زدند و مـا دیدیم. وضعیـت افغانسـتان را وارونه 
بازتـاب دادنـد و مبتنی بـر برنامه های شخصی شـان، به 
متوسـل  بی اسـاس  قصه سـازی های  و  روایت پـردازی 
شـدند. به عنـوان نمونه در "عرصۀ سیاسـت" در بحث 
فـرار  تعهدات شـان  نقـض  از  انتخاباتـی،  اصالحـات 
کردنـد و خـالف واقعیـت امر گـپ زدنـد. در "عرصۀ 
سرنوشـت"، در یـک اقدام غیرمسـووالنه و کوته نگرانه 
بـا تمـام بی پروایی در قبـال واقعیت های تلخ و دشـوار 
سرنوشـت 80هـزار پناهجـوی فـراری از حـال و روز 
ناگـوار کشـور، به اخراج و برگشـت اجباری شـان رای 

دادند. 
بگذریم...! جناب اتمر! کنفرانس بروکسـل و سرنوشت 
80هـزار پناهجـو عجالتـاً به جـای خودش باشـد. چون 
قـرار اسـت در ایـن نامـه از فجایـع بـزرگ و مسـایل 
بـزرگ بـا شـما گـپ بزنـم. از فجایـع بزرگـی کـه در 
ایـن شـب و روزهـا در قنـدز و هلمند رقـم می خورد. 
در ارزگان، بغـالن، بادغیـس، فراه و جوزجان، سـرپل، 
ننگرهـار و در نقطه نقطـۀ این سـرزمیِن همیشـه ویران. 
سـرزمینی کـه تـا این جـای کار برای این "مـن نوعی" 
می کنـم،  تـالش  هرچـه  و  اسـت  بـوده  زادگاه  فقـط 
وطـن شـدنی نیسـت کـه نیسـت. از مسـایل بـزرگ 
کـه بـه باور من، سـبب اصلـی رقـم خـوردِن فاجعه و 
جنایت در امروز و دیروز کشـور اسـت و بدون شـک 
اگـر مـا در قبـال ایـن مسـایل بـزرگ بـه حل سیاسـی 
و مسـالمت آمیز متوسـل نشـویم، فاجعـه و جنایـت، 
فرداهـای نیامـدۀ کشـور را نیـز خواهند بعلید. مسـایل 
بزرگـی کـه ریشـۀ اصلـی بحـران تاریخـی جنایـت و 
فاجعـه در کشـور، بدان هـا برمی گـردد. تجربـۀ سـیزده 
سـال مدیریـت سیاسـی ناسـالم توسـط حامـد کـرزی 
پرونـدۀ  کنـار  کـه  را  هم باورانـش  از  مجموعه یـی  و 
رسـوایی انتخابـات و تجربۀ دوسـالۀ حکومت وحدت 
ملـی و کارنامۀ شـما می گـذارم، واقعیت هـای ویرانگر 
و تکان دهنـده رو می شـوند کـه دال بـر خطاکاری های 
سیاسـِی کشـنده و ویرانگـر رهبران سیاسـی می باشـد. 
نامیمـون  تقسـیم بندی  هـر  از  دور  بـه  کـه  رهبرانـی 
سیاسـی، همۀشـان در ایـن ویرانگـری و بحران سـازی 

نقـش داشـته انـد و دارنـد. امـا از قدیـم گفتـه اند "هر 
کـه بامـش بیـش، برفـش بیشـتر". بـر همین اسـاس و 
همچنـان بـا توجه بـه تجربۀ تحوالت سیاسـی کشـور 
از "کنفرانـس بـن" تـا "توافق نامـۀ سیاسـی حکومـت 
وحـدت ملـی"، می خواهـم بـا تمـام صراحـت اعـالم 
کنـم کـه همان گونـه که شـما یکـی از شـخصیت های 
محـوری ایـن تحـوالت بـوده ایـد و سـنگ امتیازهای 
سیاسـی اش را بـه سـینه می زنیـد، بخـش عظیمـی از 
مسـوولیت ها نیـز بـه آدرس شـما محاسـبه می شـود. 
به خصـوص در ایـن دو سـال عقب گـرد بـه بحـران و 
فاجعـه که شـما عنوان "مشـاور شـورای امنیـت ملی" 
کشـور را بـا خـود یدک می کشـید و از اعتبـار این نهاد 
برنامه های سـالم و ناسـالِم سیاسـی به اجـرا می گذارید 
و دردا و دریغـا که برنامه های ناسـالِم شـما سـبب رقم 
خـوردن بحـران و فاجعه های وحشـتناکی می شـود که 
جبرانـش نـه بـرای خودتـان ممکـن اسـت، نـه بـرای 
نسـل مـن و نـه هـم برای نسـل بعـد از ما. آقـای اتمر! 
این کـه وضعیـت امنیتـی کشـور در دو سـال گذشـته 
رو بـه فاجعـه و ویرانـی رفتـه اسـت، مسـأله یی قابـل 

انکار نیسـت. تک تِک شـهروندان کشـور بر این مسـأله 
گواهـی می دهنـد. از مـردم عـادی تـا مأمـوران ملکـی 
و نظامـی کشـور. آمـار تلفـات و قربانی سرسـام آوری 
کـه در دو سـال گذشـته، نیروهـای امنتیـی ـ دفاعـی 
کشـور متحمـل شـده انـد، فاجعه یـی تمام عیـار و غیر 
قابـل قبـول بـرای وجـدان جمعـی مـردم افغانسـتان و 
خانواده هـای  بـرای  قبـول  قابـل  غیـر  به خصـوص 
شـهدای سـرفراز در صفـوف امنیتـی ـ دفاعـی کشـور 
اسـت. همیـن گونـه، فجایـع بـزرگ و وحشـتناکی که 
شـهروندان ملکـی و بی دفاع افغانسـتان بـه دلیل بحران 
امنیتـی متحمـل شـده انـد نیـز قابـل دفـاع و توجـه 
نیسـت. بـا هیـچ منطـق و بـا هیـچ اسـتدالل. آن چـه 
واضـح اسـت، محاسـبه شـدن بخـش عظیمـی از ایـن 
مسـوولیت های به آدرس شـما اسـت. شـمایی که یکی 
پـِی دیگر برنامه هـای سیاسـی ـ اسـتخباراتِی فاجعه بار 
بـه اجـرا می گذارید. شـمایی کـه در قبـال رویدادهای 
می داریـد.  اعـالم  غیرمسـووالنه  اظهـارات  سیاسـی، 
کشـور،  سیاسـی  وضعیـت  بـه  اندک توجـه  بـدون 
بـدون اندک توجـه بـه مسـوولیت قانونـی و نهـادی که 
متوجه تـان می باشـد، اعالمیۀ سیاسـِی غیرمسـووالنه و 
سرشـار از روحیه و منطِق گنگسـتری بیـرون می دهید. 
بـه  شـدیدالحن تان  واکنـش  و  اعالمیـه  اتمـر!  آقـای 
رییس جمهـور  کـرزی  حامـد  جنـاب  از  حمایـت 
پیشـین کشـور، نقطـۀ عطفـی در سرنوشـت و زنده گی 
سیاسـی شماسـت. بـه همیـن دلیل بـرای من نیـز مهم 
اسـت. اتفاقـی کـه نمی توانـم نسـبت بـدان بی طـرف 

بمانـم و بی خیـال از کنـارش رد شـوم. مـن، کار بـه 
کش وقوس هـای سیاسـی میـان شـما حـزب جمعیـت 
اسـالمی بـه عنـوان برگزارکننـده و مهمانـدارِ برنامـۀ 
یادبـود از سـالروز شـهادت برهان الدیـن ربانـی رییس 
جمهور پیشـین کشـور نـدارم. حتـا نحوۀ واکنشـی که 
در آن برنامـه علیـه جنـاب کـرزی اتفاق افتـاد را تأیید 
نمی کنـم. امـا، وقتـی اعالمیـۀ شـما را کنـار تحـوالت 
سیاسـی کشـور می گـذارم، بـه ایـن نتیجـه می رسـم 
حسـاس ترین  بـه  کشـور  در  سیاسـی  وضعیـت  کـه 
مرحلـه اش رسـیده اسـت. مرحله یـی کـه بـرای همـه 
سـخت و دشـوار اسـت، حتـا بـرای شـما کـه بـا تمام 
بحـران و فجایـع اتفـاق افتـاده در دو سـال، مثـاًل در 
بهتریـن وضعیـت و خوب تریـن موقعیـت قـرار دارید. 
امـا واقعیـت امـر این اسـت کـه دشـواری ایـن مرحلۀ 
سیاسـی در کشـور چنـان سـنگین و پیچیـده اسـت که 
باالخـره شـمایی که تـا این جـای کار در میـان رهبران 
سیاسـی کشـور شـهرۀ حوصله مندی و بردبـاری بودید 
را نیـز منفجـر کـرد و واقعیـت آن چـه تشـریف داریـد 
را بـه مـردم و تاریـخ سیاسـی کشـور رو کـرد و برمال 

 . خت سا
جنـاب اتمـر...! بـرای مـن مهم تریـن بخـش اش ایـن 
اسـت که می بینم متن اعالمیه ات سراسـر پرخاشـگری، 
نفرت پراگنـی، اتهام زنـی، توطیه چینـی، درمانده گـی و 
توسـل بـه عصبانیت و عصبیت قومی اسـت. پیشـنهاد 
می کنـم متـن اعالمیـه ات را دوبـاره بخوانیـد. چنیـن 
متنـی، پیـش از هر چیـز دیگر اوج درمانده گی سیاسـی 
در قبال ابقا و اجرای هژمونی قدرت و سـلطۀ اسـتبداد 
فراقانونـی در ادامۀ تحوالت بنیادین تاریخی در کشـور 
را می رسـاند و الغیـر. اگـر غیـر از این باشـد، شـما به 
عنـوان "مشـاور شـورای امنیـت ملی" کشـور، با توجه 
بـا قربانی هایـی کـه ملـت افغانسـتان به ویـژه نیروهای 
سـرفراز امنیتـی ـ دفاعی مـان متحمـل می شـود، وقتـی 
می بینیـد کـه در چنیـن شـرایطی، جناب حامـد کرزی 
رییـس جمهـور پیشـین کشـور از مدتـی بـه این سـو 
و  داخلـی  رسـانه های  بـا  تعـارف  بـدون  و  آشـکارا 
خارجـی علیه قربانی هـا و از خودگذری های سـربازان 
سـرفراز کشـور، گپ می زنـد ـ و اعالم می کند "کسـی 
کـه برای سـرکوب طالبـان از نیروهـای خارجی کمک 
می خواهـد، از مـا نیسـت" و اعـالم می کنـد "چـه فرق 
می کنـد کـه طالـب خـاک افغانسـتان را تصـرف کنـد، 
نبایـد علیه شـان مقاومـت و مبـارزه صـورت بگیـرد" 
ـ لزومـاً بایـد کنـار ارودی ملـی کشـور، کنـار پولیـس 
ملـی و در حمایـت منسـوبین صادقـی که شـب و روز 
در دسـتگاه امنیـت ملـی از جان شـان مایـه می گذارند، 
بایسـتید. نـه این کـه بیاییـد با اعـالم حمایـت از حامد 

مهـر  ایشـان  غیرملـی  موضع گیری هـای  بـر  کـرزی، 
تأییـد بزنید و غیرمسـتقیم از اعتبار نهاد شـورای امنیت 
ملـی کشـور، علیـه امنیـت و مردم کشـور گـپ بزنید. 
آقـای اتمـر! اگـر شـما بـه فکـر ملـی باورمند هسـتید، 
اگـر مسـوولیتی کـه بـه پـاس مقـام شـورای امنیـت 
می کنیـد  درک  را  می شـود  متوجه تـان  کشـور  ملـی 
اظهـارات  قبـال  در  می توانیـد  چگونـه  می فهمیـد،  و 
کنیـد و  ایـن خصـوص سـکوت  در  جنـاب کـرزی 
بـادی از دهـان بیـرون ندهیـد؛ امـا علیـه واکنـش یک 
اشـتراک کننده در یـک برنامـه به آدرس جنـاب کرزی، 
داغ می کنیـد و بـه قـول معـروف از کوره سـر می روید 
و از اعصبانیـت و عصبیـت می ترقیـد؟ از تعریف هـا و 
مواصفاتـی کـه بـه نماینده گـی از مردم بـه آدرس آقای 
کـرزی فهرسـت می کنیـد، می گـذرم. چون گذشـته از 
این کـه بـرای من مضحـک و خنده آور اسـت، قضاوت 
مـردم و حافظـۀ تاریخـی مردم بـه آدرس آقـای کرزی 
را می دانـم و برایـم قابـل فهـم و قابـل تحلیـل اسـت. 
امـا وقتـی از کلمـات و عبارت هـای سیاسـی چـون 
"حلقـات  خارجـی"،  بـاداران  بـه  "خوش خدمتـی 
اجرتـی و مزدخـور اسـتخبارات خارجـی"، "حلقـات 
اسـتفاده  بیگانه پرسـت"  و  افغانستان سـتیز  مـزدور، 
متشـکری می نوسـید  از خـود  در کمـال  می کنیـد، و 
فعالیت هـا،  دوام همچـون  کـه  می کنـم  "توصیـه  کـه 
پیامدهـای خـوب در قبـال نخواهـد داشـت"، بـه ایـن 
نتیجـه می رسـم کـه شـما داریـد حـد خودتـان را گـم 
می کنیـد و داریـد راه را بـه اشـتباه می رویـد. پـس بـر 
همیـن اسـاس، ایـن نامـه را مقدمه گونه یـی بـرای یک 
گفت وگـوی آزاد و رو در رو، بـه شـما نوشـتم. چـون 
وقتـی محتـوی اعالمیۀتـان را کنـار تحـوالت دو سـال 
اخیـر و به خصوص کنـار رویدادهـا و بازی های امنیتی 
ـ سیاسـی کشـور می گذارم، بـه این نتیجه می رسـم که 
سـکوت در قبـال وضعیـِت کنونـی بـرای مـن و برای 
کسـانی کـه ایـن وضعیـت را درک می کننـد، گناهـی 
اعالمیـۀ  قبـال  در  به خصـوص  اسـت.  نابخشـودنی 
غیرمسـووالنه و پرخاشـگرانه یی کـه شـما بیـرون داده 
ایـد. حـاال یـا اعالمیـه را اصـالح کنیـد و بـه نیروهای 
امنیتـی کشـور اطمینـان بدهیـد کـه در مسـوولیتی کـه 
در قبال شـان داریـد، کوتاهـی نمی کنیـد و از حقانیـت 
مبـارزه و قربانی های شـان دفـاع خواهیـد کـرد. یـا در 
یـک گفت وگـوی آزاد و رو در رو و کامـاًل مسـووالنه 
و محترمانـه در بـاب "امنیـت و سیاسـت در دو سـال 

حکومـت وحـدت ملـی"، حاضر شـوید. 
آقـای اتمـر! من و شـما نزدیک به سـه سـال در حزب 
حـق و عدالـت همکار سیاسـی بودیـم و در تمـام این 
مـدت جدال هـای سـخت درون حزبـی را سـپری کرده 
ایـم و در سیاسـی ترین موارد نقطۀ مقابل هـم بوده ایم. 
در دوران مبـارزات انتخاباتـی، حمایـت از اشـرف غنی 
را بزرگ تریـن اشـتباه حـزب عنـوان کـردم و راهـم را 
جـدا کـردم و بی آن کـه رسـماً بـه کـدام تیـم انتخاباتی 
پیوسـته باشـم، آشـکارا نقطـۀ مقابـل شـما بـودم. در 
دورۀ حکومـت وحـدت ملـی نیـز از روز اول تـا شـام 
آخـر کارم، آشـکارا نقطـۀ مقابل شـما بودم. امـروز نیز 
نقطـۀ مقابـل شـما هسـتم و بر همین اسـاس اسـت که 
می گویـم اگـر اعالمیۀتـان را اصـالح نمی کنیـد و اگـر 
فکـر می کنید قابل دفاع هسـتید و درسـتکار، جسـارت 
و شـهامت اخالقی تـان را بـه نمایـش بگذاریـد و بـه 
گفت وگـوی باز و رو در رو حاضر شـوید. شـما راه را 
بـه اشـتباه می رویـد و سیاسـت را مبتنـی بـر بازی های 
کشـندۀ اسـتخباراتی مدیریت می کنید و بـه ارزش ها و 
روندهـای دموکراتیـک در قبال سرنوشـت جمعی باور 
نداریـد. همان گونـه کـه توافق نامـۀ کنفرانـس بـن، در 
دورۀ حکومـت داری جنـاب کـرزی مرحلـه بـه مرحله 
دور زده شـد و به فراموشـی سـپرده شـد، و همان گونه 
کـه قانـون اساسـی کشـور نقض شـد. در تمـام این دو 
سـال بنیادی تریـن مـوارد توافق نامـۀ سیاسـی نیـز دور 
زده شـده و مـورد تخطـی قرار گرفته اسـت. همۀ مردم 
می داننـد کـه این همـه اتفاقـی نیسـت و حساب شـده 
و آگاهانـه بـه اجـرا گذاشـته می شـود. ادامـه دادِن این 
راه ممکـن اسـت بـه نقطه یـی بیانجامـد که بـرای هیچ 
کسـی قابـل جبـران و قابـل کنترول نباشـد. ایـن قصه 

سـِر دراز دارد جناب! 

شماراِهسرنوشِتجمعیرابهاشتباهمیروید
نامهییسرگشادهبهمحمدحنیفاتمر،مشاورشورایامنیتملی
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ــی وجــود  ــا حکومــِت عادل »هنگامــی کــه در دنی
دارد کــه هــدف آن، اقامــۀ شــرع و حــدود 
ــر آن ، حکومتــی ســتمگر  الهــی اســت و در براب
اســت کــه می خواهــد حکومــت عــدل را تعطیــل 
کنــد؛ بــر هــر فــرد مســلمانی کمــک کــردن بــه 
حکومــت عــدل واجــب اســت و از همیــن بــاب 
اســت  انقــاب امــام حســـین )ع( کــه در برابــر 
حکومــت  یزیــد ایســتاد؛ همــان یزیــدی کــه 

ــد.«  ــوار کن ــدا او را خ خ
شیخ محمد عبده

ــه  ــان، دغدغ ــار از هیج ــال، سرش ــرمِ امس ــدن مح آم
و اضطراب هایــی بــود کــه ریشــه در وحشــت و 
ــه  ــت. آن چ ــل داش ــال قب ــاِی س ــای محرم ه تکان ه
در عاشــورای چنــد ســاِل پیــش در کابــل اتفــاق 
ــد  ــا را دردمن ــاِن م ــیاری از هموطن ــر بس ــاد، خاط افت
ــی  ــمی حقیق ــا تجس ــرای آن ه ــال را ب ــاخت و کرب س
ــروه تقســیم  ــه ســه گ ــردم ب ــا م ــن روزه بخشــید. ای
شــده  انــد: گروهــی ســخت مخالــف عــزاداری بــرای 
امــام حســین )ع( و تجلیــل از عاشــورا بــه ایــن 
ــتند.  ــی هس ــور و حرارت ــن ش ــا یک چنی ــکل و ب ش
ــا،  ــیاه پوش کردن ه ــا، س ــا عزاداری ه ــاورِ آن ه ــه ب ب
های وهــوی  یــک  و...،  انداختن هــا  بــه راه  دســته 
ــده  ــدی تحریک کنن ــا ح ــد ت ــه می توان ــت ک نابه جاس
واقــع شــود و دســته های عــزاداری بــه عنــوان هدفــی 
بــرای دشــمنان شــناخته گــردد و آن هــا بتواننــد بــا بــه 
ــار  ــن دی ــه در ای ــاق و تفرق ــاندِن آن، نف ــه کش بی راه

ــد.  ایجــاد کنن
ــق و  ــخت عاش ــتند س ــانی هس ــا کس ــتۀ دوم ام دس
ــرمایه  ــان س ــرم، از ج ــورا و مح ــفتۀ عاش ــخت آش س
گذاشــته  انــد و ســینه ســپر کــرده  انــد و بــر ترس هــا و 
لرزهــا غلبــه کــرده و خواهاِن شــکوهِ بیشــتر بخشــیدن 
بــه ایــن عزاداری هــا هســتند و در ایــن راه نــه از مــال 

ــد.  ــغ می کنن ــه از جــان دری ــت و ن ــه از وق و ن
ــن  ــه ای ــه ن ــتند ک ــانی هس ــز کس ــوم نی ــروه س و گ
طــرِف قضیــه برای شــان فرقــی دارد و نــه آن طــرف؛ 
هســتند  بی تفاوتــی  گــروهِ  این هــا  حقیقــت  در 
ــهر، دل گرفتۀشــان  ــدن ش ــط ســیاه پوش ش ــه فق ک
می ســـازد و هــر روز لحظه شــماری می کننـــد تــا 
ــود و  ــع ش ــد و جم ــر آی ــر به س ــاط زودت ــن بس ای
بازهــم آهنگ هــای شــاد و موســیقِی آن چنانــی از هــر 
ــده  ــول خودشــان، دِل مــردۀ شــهر را زن ــه ق طــرف ب
ــه  ــد و ن ــدی می دانن ــود را یزی ــه خ ــا ن ــازد. این ه س
حســـینی؛ آدم هــای بی تفاوتــی   انــد کــه شــهر آکنــده 
ــب  ــه ل ــد ک ــروه اول  ان ــِد گ ــه مانن ــا. ن ــده از آن ه ش
ــروه  ــد گ ــه مانن ــایند و ن ــکایت بگش ــاد و ش ــه انتق ب
دوم، میــل و رغبتــی بــه شــرکت در مراســم عــزاداری 

ــد.  ــین دارن حس
خــوب در ایــن میـــان بایــد دیــد که حــق بــا کدام یک 
ــن  ــی این چنی ــه قیام ــوان ب ــا می ت ــت؛ آی ــا اس از آن ه
بــزرگ و حادثه یــی این چنیــن جهانــی، تــا ایــن حــد 
متفــاوت نــگاه کــرد؟ به راســتی حســین بــن علــی)ع( 
بــرای چــه قیــام کــرد و خــود و خانــواده اش را قربانی 
ــود  ــا حســین، مســیحی دیگــر ب ــود؟ آی ــدام راه نم ک
ــت اســالمی، خــود  ــر ام ــرای شــفاعت و تطهی ــه ب ک
و خانــواده اش را قربانــی کــرد؟ یــا نــه دلیــل و 
ــت  ــر از عقالنی ــی باالت ــر و منطق ــفه یی عمیق ت فلس
ــر از  ــود، باالت ــم ب ــر آن حاک ــت ویکمی ب ــرن بیسـ ق
ــی  همــان منطقــی کــه فقــط حــول محــورِ مادی گرای
ــن  ــک چنی ــت در ی ــد. درس ــوری  می چرخ و من مح
شــرایطی، بــه جــای نشســتن و فکــر کــردن و بحــث 
کــردن و تبــادل نظــر و علمــی نــگاه کــردن بــه عشــق 
ــد  ــور می آفرین ــن ش ــه این چنی ــی ک ــینی و مکتب حس
ــرف  ــد، ص ــک می کن ــا را تحری ــا و اراده ه و انگیزه ه
ــینه  ــر س ــدن و ب ــیاه پوش ش ــردن و س ــزاداری ک ع
ــدن اســت و  ــاون کوبی ــا کاری جــز در ه ــن، آی کوفت
خودفریبــی؟! چه گونــه می تــوان عاشــق حســین بــود 
ــا و  ــام تردیده ــِس تم ــده در پ ــا مان ــورایی، ام و عاش
لنگ لنــگان در کوچه هــای عشـــق  خودفریبی هــا، 
ســرک کشــیدن و همیشــه گریختــن و میــدان خالــی 
کــردن را بــه مانــدن و دردهــا را همــوار کــردن، 
می توانــد شــاخصۀ عاشــقان مکتبــی باشــد کــه در ایــن 
مکتــب فقــط درس مانــدن و ایســـتادن و رزمیــدن و 

بیدارگــری می دهنــد؟
امــا هــر روز بــر شــاخه های ایــن ســه گــروه از 
گروه هــای  ممکــن  و  می شــود  افــزوده  مــردم 
چهــارم و پنجمــی هــم شــکل بگیرنــد و مانــده 
ــب  ــورا را تکذی ــر عاش ــا خب ــب، حت ــل مرک در جه
ــد  ــه بافته ان ــی اســت ک ــن قصه ی ــد ای ــد و بگوین کننـ
تــا خــود را تافته یــی جــدا بافتــه بداننــد!، آن گاه چــه 
ــاوران را  ــن بی ب ــِک ای ــه تک ت ــرد؟ چه گون ــد ک بای
بایــد بــه پشــت میــز مباحثــه کشــاند و بــه آن هــا ثابت 
کــرد کــه عاشــورا و عظمتــی ایــن چنیــن بــزرگ، نــه 
افســانه کــه حقیقتی ســت غیــر قابــل انــکار؛ ایــن ســند 
و ایــن مأخــد و ایــن هــم حجــت! امــا همــۀ این هــا 
وقتــی درد را دوا می کننــد کــه آن بخت برگشــتۀ 
تکیه خانه گریزان هــا  و  مســجد  از  حسین ناشــناس، 
را بتوانــی رام کــرده و بــه پــای منبــر بکشــانی؛ وگرنــه 
ایــن هنــر نیســت کــه هــر ســال بــرای کســانی روضــه 
بخوانــی و ســخنرانی کنــی و از حســین و فضایــِل او و 

ــی! ــخن بگوی ــش س ــش و قهرمانی های خاندان
ــد  ــه بای ــجدگریزها چ ــه و مس ــرای آن از تکیه خان  ب
اســتراتژِی  را چه گونــه می تــوان  کــرد؟ عاشــورا 
ــن  ــی تنهاتری ــه گاه ــرد ک ــی ک ــتیزی معرف استبدادس
ــرای برون رفــت از بحران هایی ســت  ــد ب منطــِق کارآم

ــه  ــردن ب ــنده ک ــت و بسـ ــه ذل ــن دادن ب ــر ت ــه اگ ک
ــا  ــاید ت ــم، ش ــدروزه را برگزینی ــدک و چن ــی ان رفاه
ابــد ذلــت و خــواری و عــدم اســتقالل را بــرای خــود 

ــم. ــم زنی رق
 بــدون شــک سرنوشــت هیــچ ملتــی تغییــر نخواهــد 
ــت.  ــه دســت خــودِ آن مل ــه اراده و ب خــورد مگــر ب
امــروز بایــد ببینیــم در جامعه یــی کــه شــیعه و ســنی 
ــاوت ِ  ــزاران تف ــان ه ــط یکــی از تفاوت هاســت می فق
نگاهــی، ســلیقه یی و معنایــی کــه جامعــۀ مــا مملــو از 
آن هــا می باشــد، کــدام اســتراتژی را در نظــر گیریــم که 
بتوانــد عاشــورا را بــه معنــای واقعــی اش بــا فلســفه و 
درک و دردِ آن تبــارز دهــد؟ چه گونــه می تــوان از 
ــل آورد  ــه عم ــت ب ــِب او بزرگ داش ــین و مکت حسـ
درحالی کــه هنــوز خــودِ مــا آب بــه آســیاب اســتبداد 
و خودکامه گــی می ریزیــم؟ به حــق چنــد درصــد 
از دولت مــرداِن مــا آزاده انــد و ذلت گریــز؟! چنــد 
درصــد از افــکار عمومــِی مــا حاضرنــد بــرای آزادی 
ــی  ــی خدای و اســتقالِل همیشــه گی و داشــتن حکومت
و در عیــن حــال دموکراتیــک و مردمــی، هزینــه کننــد 
ــی  ــان در فضای ــا فرزندان ش ــد ت ــال ببازن ــان و م و ج
ــول  ــد قب ــا نبای ــد؟! آی ــی کنن ــربلند زنده گ آزاد و س
ــرای حســـین )ع( ایــن روزهــا  کــرد کــه عــزاداری ب
بیشــتر بــه عــزا گرفتــن بــر خاکســتِر امیدهــای بربــاد 
ــر  ــدن ب ــه خوان ــل فاتح ــد، مث ــان می مان ــه خودم رفت
جنــازۀ امیدهایــی کــه خودمــان هــم بــاور نداریــم کــه 
ــم،  ــارزه کنی ــم، مب ــه کنی ــرای تحقق شــان هزین ــد ب بای
ســکوت نماییــم یــا راه بی تفاوتــی را پیــش بگیریــم؟
ــه  ــه عــزای مــا، کــه ب ــه ب حســـین )ع( به حــق کــه ن
وفــاِی مــا نیازمنــد اســت، و نیــازِ او فقــط و فقــط از 
جنــِس عشقی ســت کــه حتــا بــا ریختــه شــدِن خــون 
ــع  ــی منقط ــن، لحظه ی ــر زمی ــش ماهه اش ب ــودِک ش ک
ــه  ــد معصومــش ب ــا پاشــیدن خــوِن فرزن نگشــت و ب
ســمِت آســمان فرمــود: پــروردگارا همــۀ این هــا 
ــا  ــۀ این ه ــو نظاره گــری و هم آســان اســت، چــون ت

ــد... .  ــو رخ می ده ــور ت در حض
ــد از هــر ســه گــروه مردمــی کــه در شــهر  حــال بای

ماننــد موریانه هــا و مورچه هــای کوکــی در هــم 
ــری و  ــر از دیگ ــود را برت ــدام خ ــر ک ــد و ه می لولن
ــد، پرســید  ــدتر از آن یکــی می دان ــش را کارآمـ منطق
کــه نفــرِت شــما، عشــِق شــما و یــا بی تفاوتــی شــما، 
کدام یــک بــر منطقــی مســتدل تر و و پاســخ گوتر 
اســـتوار اســت. وگرنــه این همــه جنجــال بــر آن چــه 
ــی  ــی جــز حماقت ــت، معنای ــه حــق اســت و حقیق ک
کودکانــه نمی دهــد؛ زیــرا حســین )ع( نــه قیــام کــرد 
ــات را  ــدازد و احساس ــان ان ــه جری ــک ها را ب ــه اش ک
بــرای چنــد روزی غلیــان دهــد، بــل قیــام کــرد تــا بــه 
اثبــات برســاند کــه حــق از همه چیــز باالتــر اســت و 
ــس را  ــت، هیچ ک ــه جــز دوســت داراِن حــق و عدال ب
شایســته گِی بــا حســین و از حســین بــودن، نخواهــد 

بــود. 
قیــام امــام حســین، قیامــی جــاری و ســاری در تاریــِخ 
بشــریت اســت؛ قیامــی بــرای غلبــۀ حــق و عقالنیــت 
بســیاری ها  این کــه  خرافه پرســتی.  و  باطــل  بــر 
ــامِ  ــن قی ــراِی ای ــانی و کمال گ ــد روِح انس نمی توانن
ــادِی  ــِت آب ــند و آن را در خدم ــی را بازشناس تاریخ
دیــن و دنیای شــان بــه کار بندنــد، گناهــش بــه گــردِن 
ــامِ  ــا تم ــه برخی ه ــر. این ک ــت و الغی ــان اس خودش
پیــامِ پُرمهــر و خردمندانــۀ عاشــورا را بــه عــزاداری و 
ــِف  ــانۀ ضع ــد، نش ــه کرده ان ــدن خالص ــیه پوش ش س
ــر.  ــان اســت و الغی ــتعدادِی خودش ــرت و کم اس بصی
ــت  ــۀ محب ــه بهان ــر ب ــی جاهــل و بی خب این کــه عده ی
ــا  ــا و خیابان ه ــر کوچه ه ــود را ب ــوِن خ ــین، خ حس
ــز  ــد، هرگ ــت می آفرینن ــِش وحش ــد و نمای می ریزن
ــام  ــل از مق ــِی تجلی ــرای تعطیل ــی ب ــد دلیل نمی توان
ــهادِت  ــام و ش ــد. قی ــورا باشـ ــام عاش ــِت قی و منزل
یارانــش، حرکتــی بــر محــورِ  امــام حســـین و 
عقــل و فرزانه گــی بــود تــا راهنمــاِی بشــریت 
تــا دوردســت های دور باشــد و مســلماً عقــال و 
ــای الزم را  ــخ از آن بهره ه ــوِل تاری ــه گان در ط فرزان

ــت.  ــد گرف ــه و خواهن گرفت

شورا  عا
وید؟

چـهمیگ
بهما

قیــام امــام حســین، قیامــی جــاری و ســاری در تاریــِخ بشــریت اســت؛ قیامــی بــرای غلبــۀ حــق و 
ــراِی  ــانی و کمال گ ــد روِح انس ــیاری ها نمی توانن ــه بس ــتی. این ک ــل و خرافه پرس ــر باط ــت ب عقانی
ــد،  ــه کار بندن ــن و دنیای شــان ب ــادِی دی ــِت آب ــاِم تاریخــی را بازشناســند و آن را در خدم ــن قی ای
گناهــش بــه گــردِن خودشــان اســت و الغیــر. این کــه برخی هــا تمــاِم پیــاِم پُرمهــر و خردمندانــۀ 
بــه عــزاداری و ســیه پوش شــدن خاصــه کرده انــد، نشــانۀ ضعــِف بصیــرت و  عاشــورا را 
کم اســتعدادِی خودشــان اســت و الغیــر. این کــه عده یــی جاهــل و بی خبــر بــه بهانــۀ محبــت 
حســین، خــوِن خــود را بــر کوچه هــا و خیابان هــا می ریزنــد و نمایــِش وحشــت می آفریننــد، هرگــز 
نمی توانــد دلیلــی بــرای تعطیلــِی تجلیــل از مقــام و منزلــِت قیــام عاشــورا باشـــد. قیــام و شــهادِت 
ــا  ــریت ت ــاِی بش ــا راهنم ــود ت ــی ب ــل و فرزانه گ ــوِر عق ــر مح ــی ب ــش، حرکت ــین و یاران ــام حسـ ام
ــای الزم را  ــخ از آن بهره ه ــوِل تاری ــه گان در ط ــا و فرزان ــلماً عق ــد و مس ــت های دور باش دوردس

گرفتــه و خواهنــد گرفــت

نگینه یوسف زاده 



ناهید زندي پژوه
عصر  دوم،  و  اول  جهاني  جنگ  بین  سال هاي 
و  نومیدي  احساس  بود.  مدرن  هنر  شکوفایي 
بي اعتمادي هنرمند نسبت به جهان خارج، باعث 
تا  کند  تالش  و  برده  پناه  خود  درون  به  تا  شد 
در این سیر دروني، زوایاي این عالم ناشناخته را 

کشف کند.
و  مادي  ناامني  و  نابه ساماني  و  وحشت  دل  از 
از  تکنیک  این  رویید.  معنوي، جریان سیال ذهن 
یافته هاي روان شناسان استفادۀ فراواني کرده است. 
طبق تعریف، جریان سیال ذهن شیوه یي ادبي است 
در روایت، که به موجب آن، عمق جریان ذهني 
و  ادراکات حسي  از  آمیزه یي  که  یک شخصیت، 
تداعي هاي  و  احساسات  نیمه آگاه،  و  آگاه  افکار 
تصادفي است، به همان صورت بیان مي شود. این 
شیوه روایت، بر اساس مفاهیمي استوار است که 
ایجاد تداعي معاني مي کند. این اصطالح را ویلیام 
:»خاطرات،  او  تعریف  طبق  و  کرد  وضع  جیمز 
اولیه  آگاهي  دایرۀ  از  بیرون  احساس ها  افکار، 
ظاهر  آدم  بر  زنجیر  صورت  به  که  دارند  وجود 
آشکار  سیال  به صورت جریاني  بلکه  نمي شوند، 

مي شوند.«
ذهن،  سیال  جریان  داستاني  سبک  روش  در 
کل  داناي  دید  زاویه  با  که  داستان هایي  برخالف 
نوشته شده اند، از سیالن نامنظم و پایان ناپذیر ذهن 
عبارتي  به  مي شود.  استفاده  داستاني  شخصیت 
دیگر، الیه هاي پیش از گفتار ذهن قهرمان داستان، 
بي هیچ مالحظه و نظمي بر روي کاغذ مي آید. در 
واقع تالش مي شود تجارب ذهني شخصیت هاي 
ذهن شان  آگاه  ناخود  توي  هزار  در  که  داستاني، 
تالش  نویسنده  شود.  ریخته  بیرون  شده،  مدفون 
مي کند از طریق تک گویي ذهني و رواني، به کشف 
احساس و ذهنیت شخصیت داستاني بپردازد. در 
این گونه داستان ها، راوي و طرح داستان به سبک 
سنتي وجود ندارد که داستان نویس دست خواننده 
با  و  بکند  خود  داستاني  فضاي  وارد  و  بگیرد  را 
ریالیسم تصنعي خود، ریالیسم جبري خواننده را 
او را در فضاي داستاني خود غرق  ویران کند و 
کند؛ بلکه ذهنیات شخصیت داستاني بدون واسطه، 
بدون دست کاري، بدون رعایت نحو و دستور زبان 
برروي کاغذ مي آیند. و این بر عهدۀ خواننده است 
که از این گرداب و بي نظمي، نظمي بنا کند و با 
کنار هم قراردادن تکه هاي پراکندۀ ذهن قهرمانان، 
به لذت کشف نایل آید. روشن است که در این 

زمان  تابع  رمان  زمان  سبک، 
خطي رایج نیست و ممکن است گذشته و آینده 
و حال، هم سطح و در کنار یک دیگر حضور داشته 

باشند و یا گاه در هم دیگر تنیده و پیچیده شوند.
خاطرات، افکار، احساس ها بیرون از دایرۀ آگاهي 
آدم  بر  زنجیر  صورت  به  که  دارند  وجود  اولیه 
سیال  جریاني  صورت  به  بلکه  نمي شوند،  ظاهر 

آشکار مي شوند.
جریان  ادبي  شیوۀ  پایه هاي  اساسي ترین  از  یکي 
درپي  آن که  از  قبل  که  است  این  ذهن  سیال 
»چشم انداز  ارایۀ  صدد  در  باشد،  »وقایع نگاري« 
ذهن« است. این سبک یک نماي کلي از وقایع به 
ما نمي نمایاند، بلکه ما را وامي دارد تا وقایع را از 

دریچۀ یک ذهن ببینیم.
به  بلکه  نیست،  وقایع  نظاره گر  دور  از  خواننده 
همراه یک ذهنیت با وقایع به پیش مي رود. حوادث 
فرار  خاطرات  و  اندیشه ها  را،  رمان ها  گونه  این 
مي دهند.  تشکیل  ذهن  پیش گفتاري  الیۀ  سیال  و 
نویسنده در این گونه رمان ها با ذهنیات آدم رمان 
سروکار دارد؛ تکه هایي از خاطرات درهم و فرار 
مي گیرد.  دارد،  تعلق  دور  زمان هاي  به  که  را  او 
به  را که در زماني کوتاه  پا درگریز  آن خاطرات 
مي چیند.  هم  کنار  در  مي آورند،  هجوم  او  ذهن 
از این رو توالي منظم زماني در این گونه رمان ها 
واقعه یي  کنار  واقعه در  به هم مي خورد. دورترین 
عیني قرار مي گیرد و یا دو خاطره جدا از یک دیگر 
رمان  آدم  به ذهن  فشار  با  و  به دوش هم  دوش 
تخیالت،  و  خاطرات  آن  گویا  مي آورند.  هجوم 
کاشي هاي معرق اند که در کنار هم قرارگرفته اند 

تا دنیایي از رنگ و احساس به وجود آورند.
این  به  ذهن  سیال  آثارجریان  ویژه گي هاي  اهم 

شرح است:
شامل  آن  تکنیک هاي  و  شیوه ها  و  روایت  ـ 
غیر  دروني  تک گویي  مستقیم،  دروني  تک گویي 

مستقیم، دیدگاه داناي کل و حدیث نفس؛ 
ـ زبان در سه مقولۀ ابهام، شعرگونه گي و ترفندهاي 

نزدیک کردن زبان داستان به زبان ذهن؛
ـ زمان بیروني و زمان دروني؛

خود  مثابه  به  ذهن  سیال  جریان  داستان هاي  ـ 
زنده گي نویسنده گان آن است.

غرب،  در  جریان  این  پیشگام  نویسنده گان  از 
مي توان جیمز جویس و مارسل پروست و ویلیام 

فاکنر را نام برد.

پشــت جلــد کتــاب: ژاکلیــن هلتــون ـ معــروف بــه کورایــن 
هایــدن، در ســال 1۹۷1 در بیست ســاله گی در ونکــوور بــر اثــر 
ــۀ  ــادر درگذشــت. او در هجده ماه ــرطان ن ــی س ــه نوع ــال ب ابت
ــوان  ــه عن ــم گرفــت خاطــرات خــود را ب آخــر عمــرش تصمی
میــراث بــرای دختــرش )جیــل( کــه هنــوز نــوزاد بــود، 
بنویســد. اســتودیوی یونیورســال فیملــی بــر اســاس خاطــرات 
او ســاخت کــه بیننــده گان زیــادی را بــه پــای تلویزیــون 
نشــاند. روزنامــۀ تایمــز دربــارۀ ایــن داســتان می نویســد: یکــی 
ــن  ــا کلی ــه نورم ــت ک ــال اس ــای س ــتثنایی ترین رمان ه از اس
ــته اســت. نســخۀ  ــون نوش ــن ِهلت ــرات ژاکلی ــاس خاط ــر اس ب
ســینمایی ایــن رمــان، رکــورد گیشــۀ فــروش را شکســت. ایــن 
ــدی  ــِی جدی ــریال تلویزیون ــاخت س ــت مایۀ س ــا دس ــم حت فیل
قــرار گرفــت. »آفتــاب درخشــان« بــه راحتــی فهمیــده می شــود؛ 
کتابــی ســاده، روان و داســتانی حقیقــی کــه بــر قلــب میلیون هــا 
ــن  ــار ای ــان از انتش ــن زم ــت. در کم تری ــرده اس ــر ک ــر اث نف

ــروش رفــت«. ــه ف ــون نســخه از آن ب ــاب، ســه میلی کت
»آفتــاب درخشــان« رمانــی  نیســت کــه تکنیــک خاصــی داشــته 
باشــد، رمانــی نیســت کــه روایــت پُرپیچ وخمــی دنبــال کنــد و 
ــان و داســتان برســاند،  ــد در زب ــه کشــف های جدی انســان را ب
بلکــه کامــاًل برعکــس، خیلــی هــم سرراســت و ســاده راهــش 
را می گیــرد و در مســیر حرکتــش، زنده گــی واقعــی یــک 
انســان را دنبــال می کنــد و از زبــان وی، آخریــن ماه هــای 
عمــرش را در جنــگ بــا ســرطان، در جنــگ بــا حــق حضانــت 
ــا دوســت  فرزنــدش و طــالق از همســر ســابقش، در جنــگ ب
امــروزش و رســیدن بــه ازدواج بــا وی و همین طــور در 
ــده  ــار ش ــه بیم ــانی ک ــوان انس ــه عن ــه اش ـ ب ــا جامع ــگ ب جن
ــی  ــاب ترکیب ــد. کت ــود ـ می گذران ــوب می ش ــول محس و معل
از شــعر و نثــر اســت. جابه جــا میــان فصل هــای کتــاب 
غالــب  در  راوی  احساســاِت  داســتان،  پاراگراف هــای  و 

ــود. ــان می ش ــعرهایش نمای ش
ــا  ــود، ام ــته ش ــن نوش ــر از ای ــی بهت ــت خیل ــاب می توانس کت
نویســندۀ کتــاب، نورمــا کلیــن، خاطــرات دختــری را بازخوانــی 
می کنــد تــا در قالــب رمــان جــای دهــد کــه هنــوز بــه بیســت 
ســاله گی اش نرســیده، یــک بــار طــالق گرفتــه، صاحــب فرزنــد 
ــتخوان هایش را  ــه اس ــده ک ــادر ش ــرطانی ن ــار س ــت و دچ اس
ــد  ــی رود. او بای ــش م ــش هایش پی ــمِت ش ــه س ــود و ب می َج
ــوان  ــوز نوج ــه هن ــرد ک ــی بگی ــی را زمان ــای مهم تصمیم ه
ــدارد. او  ــی اش ن ــتی از جوان ــچ درِک درس ــوز هی ــت و هن اس
در برابــر واقعیت هــای زنده گــی اش، مجبــور می شــود تــا 
خیلــی زودتــر از موقعــش، ُمســن بشــود و هویــت وجــودی اش 
ــود  ــال می ش ــریع دنب ــد س ــن رون ــدر ای ــا این ق ــد، ام ــا بیافت ج
ــا،  ــه دنی ــد: ب ــی بده ــایل جزی ــه مس ــی ب ــد اهمیت ــه نمی توان ک
ــرای او نوشــتن  ــت داســتانی اش. ب ــه روای ــان و ب ــه زب ب
داســتانش مهــم نبــوده، مهــم بــوده تــا بــرای نــوزادش چیــزی 
ــد کــه جیــل، بخــوان و ببیــن  ــه پســرش بگوی ارث بگــذارد. ب
ــن  ــه م ــن ک ــاور ک ــت. ب ــاده اس ــن افت ــرای م ــی ب ــه اتفاق چ
ــن انتخــاِب خــودم  ــاور ک ــم. ب ــرک کن ــو را ت ــور شــدم ت مجب

نبــوده. 
در  مهمــی  مســالۀ  زنده گی نوشــت،  و  زنده گی نامــه  ژانــِر 
ادبیــات معاصــر غــرب اســت، ولــی در ادبیــات فارســی، 
ــه  ــال ب ــر مبت ــزاران نف ــد. ه ــرا را جــدی نمی گیرن ــدان ماج چن
ــر  ــن ژان ــبی در ای ــان مناس ــوز رم ــا هن ــا م ــم، ام ــرطان داری س
ــرای بیمــاران  ــا کتاب هــای بومــی روان کاوی ب ــا حت ــم. م نداری

ــم.  ــادر نداری ــای ن ــه بیماری ه ــال ب مبت
نوشــتن شــفا اســت، نوشــتن درمــان اســت؛ امــا کم تــر کســی 
ــود  ــی خ ــه زنده گ ــد ک ــر می کن ــاله فک ــن مس ــه ای ــدی ب ج
ــاب  ــه را دارد. »آفت ــای روز، ارزش توج ــتر از رمان ه ــا، بیش م
ــه  ــه از این ک ــی قابل توج ــت، مثال ــال اس ــک مث ــان« ی درخش
از دِل ســاده ترین و معمولی تریــن انســان ها، می تــوان چــه 
چیــزی را بیــرون کشــید: داســتانی کــه خواننــده اش را بــه فکــر 
فــرو ببــرد هرچنــد اثــر، تکنیکــی و خــاص نباشــد. روایتــی کــه 
ــه دو  ــد و ب ــراژی گســترده بیاب ــد و تی ــدا کن ــام پی مخاطــب ع

ــود. ــل ش ــینمایی تبدی ــم س ــک فیل ــی و ی ــریال تلویزیون س
را  زنده گــی  فرامــوش می کنیــم؟ چــرا  را  زنده گــی  چــرا 

یســم؟ نمی نو
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ــج  ــرا رن ــام، م ــادر س ــا، م ــرف دلم ــه از ط ــری ک ــز دیگ چی
ــن کار  ــد ای ــی اوســت. او احســاس می کن می دهــد، کمــک مال
را بــرای خشــنودی خــودش می کنــد. بــه همیــن ســبب وقتــی 
کــه جیــل شیشــۀ شــیرش را می خواهــد، دلمــا می گویــد »بچــۀ 
ــه  ــت دارد. ک ــوز شــیر می خــورد.« خجال ــن ُگندگــی هن ــه ای ب
مــن از ایــن کالم بســیار متنفــرم. مــن حتــا از او خواهــش کــردم 
ــه مــا پــول ندهــد، امــا او نمی خواهــد قبــول کنــد. مــن  کــه ب
چــه می توانــم بکنــم، اگــر بمیــرم چــه بــر ســر جیــل خواهــد 
آمــد، بــه طــور حتــم او جیــل را نخواهــد پذیرفــت. ســام هــم 
ــد  ــا اصــاًل تشــخیص نمی ده ــرده. دلم ــب را درک ک ــن مطل ای
ــد.  ــزی ب ــه چی ــت و چ ــوب اس ــل خ ــرای جی ــزی ب ــه چی چ
ادعــای او ایــن اســت کــه یــک پســر بــزرگ کــرده، امــا معلــوم 
نیســت کــه ایــن کار را تــا چــه انــدازه خــوب انجــام داده. بــه 
هــر حــال، مــن از ســام بســیار عصبانــی هســتم و اشــتباهات او 
کامــاًل واضــح اســت. امــا بــا وجــود ایــن اشــتباهات، عاشــقش 
ــه  ــرار ب ــی او اص ــذارم، ول ــرام می گ ــه او احت ــن ب ــتم. م هس
ــت  ــتباهات او را دوس ــن اش ــتباهات دارد. م ــن اش ــرار ای تک
ــزرگ کــردن کــودک مــرا  ــدارم. مــادرش اصــاًل صالحیــت ب ن

نــدارد.
امــروز یکشــنبه اســت و هــوا بســیار خــوب اســت. درجــۀ هــوا 
بایــد پنجــاه و پنــج درجــۀ فارنهایــت باشــد. مــن و جیــل امروز 
ــه نشســتیم. او نمی دانســت چــه بایــد  صبــح روی پلــۀ در خان
ــردن  ــدا ک ــدرت پی ــه ق ــرده ک ــون شــروع ک ــم اکن ــد! او ه بکن
ــی راه برداشــتن  ــد، ول ــه کن ــه تجرب آزادی را در خــارج از خان

ــد. ــدم اول را نمی دان ق
ــم داشــته ایم.  ــا ه ــی ب ــل خوب ــد تعام ــادر و فرزن ــوان م ــه عن ب
ــادر  ــدر و م ــا پ ــودم، او ب ــتان ب ــه در بیمارس ــی ک ــی مدت ط
ــخره  ــن مس ــه م ــبت ب ــارش نس ــرد، رفت ــی می ک ــام زنده گ س
و خشــن شــده، حــاال هــر وقــت از چیــزی ناراحــت می شــود، 
یــا غریبه یــی در اطرافــش پیــدا می شــود بــه مــن پنــاه 
مــی آورد. همــه بــه مــن می گوینــد »زمانــی کــه جیــل بــه ســن 
ــد.«  ــد دی ــد، را بای ــل ش ــن جی ــرش هم س ــید و دخت ــو رس ت
مــن نمی فهمــم... شــاید جیــل از شــعوری بــاال و حــس 
ــاره اش این گونــه  کنجــکاوی خوبــی برخــوردار اســت کــه درب
ــد.  ــه باش ــته همین گون ــه پیوس ــدوارم ک ــد! امی قضــاوت می کنن
خوشــحالم از این کــه می بینــم فرزنــدم ســالم، خوشــحال، آزاد 
اســت و هیچ گونــه نگرانــی نــدارد. او کــودک خوبــی اســت و 

ــد! ــد ش ــم خواه ــته یي ه ــادر شایس م
ــام جیمــی کــه در بیمارســتان کمــی  ــه ن روز جمعــه، پســری ب
بــا او آشــنا شــده بــود و ســرطانی ماننــد ســرطان مــن داشــت، 
درگذشــت. شــانزده ســال داشــت. ایــن واقعــه بســیار مــرا متأثر 

کــرد، طــوری کــه حتــا نمی توانــم دربــاره اش فکــر نکنــم.
...
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رییــس عمومــی امنیــت ملــی کشــور می گویــد کــه 
جنــگ سیاســی میــان والــی و نماینده هــای شــورای 
ــه  ــدوز ب ــاره قن ــقوط دوب ــی س ــت اصل ــی عل والیت

دســت طالبــان بــوده اســت.
کمیســیون امــور دفاعــی و امنیــت داخلــی مجلــس 
ــود،  ــزان( خ ــنبه )1۹می ــت روز دو ش ــنا در نشس س
ــاج محمــد جاهــد،  ــاع، ت ــر دف ــی وزی ــداهلل حبیب عب
وزیــر داخلــه و معصــوم اســتانکزی، رییــس عمومــی 
امنیــت ملــی را در پیونــد بــه اوضــاع امنیتــی کشــور 

بــه ویــژه ســقوط شــهر قنــدوز فراخوانــده بــود.
ــی  ــت مل ــی امنی ــس عموم معصــوم اســتانکزی، ریی
ــن  ــال بی ــا جنج ــی ی ــگ سیاس ــت: "جن ــور گف کش
ــرای  ــه را ب ــدوز زمین ــی قن ــی و وال ــورای والیت ش
ورود دوبــاره طالبــان بــه شــهر قنــدوز محیــا ســاخته 

است".
ــی  ــورای والیت ــدوز و ش ــی قن ــان وال ــا می جنجال ه
ــاره  ــش از ورود دوب ــب پی ــک ش ــت ی ــن والی ای
ــه شــهر قنــدوز هنگامــی آغــاز شــده کــه  ــان ب طالب
نماینــده گان شــورای والیتــی ادعــا کردنــد کــه 
آنــان در یــک نشســتی کــه از ســوی والــی ترتیــب 

شــده بــود، دعــوت شــده ولــی بــا خشــونت و تیــر 
ــده اند. ــتقبال ش ــان اش اس ــدازی محافظ ان

آقــای اســتانکزی همچنیــن گفــت: "از مــردم قنــدوز 
ــش از  ــت و زمان ــه وق ــه ب ــم ک ــذرت می خواهی مع
ورود طالبــان بــه شــهر قنــدوز جلوگیری نتوانســتیم؛ 
ــه نگرانی هــای  ــه ب ــد ک ــا حــق دارن ــاالی م ــردم ب م

ــم". ــیده گی کنی ــان رس ــی ش امنیت
او جنگ هــای جــاری در کشــور را ناشــی از دســت 
انــدازی بیرونــی، تضادهــای منافــع کشــورهای 
خارجــی در افغانســتان دانســت و بیــان داشــت 
ــی خــود  ــی موقعیــت جغرافیای کــه افغانســتان قربان
اســت؛ ولــی "مــا بایــد روش خــود را تغییــر دهیــم".
ــراه  ــردم هم ــت: م ــی کشــور گف ــت مل ــس امنی ریی
طالــب نیســتند، ولــی فشــارها، مجبوریت هــا و 
ــان  ــا طالب ــردم ب ــه م ــده ک ــبب ش ــا س ناگزیری ه

ــد. ــکاری کنن هم
آقــای اســتانکزی در خصــوص اینکــه چــرا در 
بهــار امســال قنــدوز از وجــود طالبــان تصفیــه 
ــار گذشــته نتوانســتیم  ــه در به نشــد، گفــت: "این ک
مشــکالت قنــدوز را حــل کنیــم، دلیلــش ایــن بــود 

کــه اولویــت مــا نابــودی داعــش بــود" و بــه همیــن 
ــر مواجــه شــد. ــا تأخی ــدوز ب ــات قن ــل عملی دلی

بــه گفتــه وی، هــم اکنــون نیــز قــوای امنیتــی کشــور 
در 10 والیــت و 1۳ ولســوالی عمــال در جنگ انــد و 

حمــالت دشــمنان را پاســخ می دهنــد.
ــت  ــر مدیری ــی ب ــا مبن ــی، انتقاده ــت مل ــس امنی ریی
ضعیــف نهادهــای امنیتــی را رد کــرد و یــاد آور شــد 
کــه اگــر رهبــری درســت نمی بــود، در 1۳ ولســوالی 

ــد. ــیده گی می ش ــه رس ــت چگون در 10 والی
ــت:  ــز گف ــور نی ــاع کش ــر دف ــی، وزی ــداهلل حبیب عب
"هــم اکنــون جنــگ شــدید در بســیاری والیت هــای 
ــزم از  ــل تروری ــگ در مقاب ــه دارد و جن کشــور ادام
ــوای  ــا ق ــت، ام ــان اس ــا در جه ــکل ترین جنگه مش

ــد". ــپر می کنن ــینه س ــا س ــلح م مس
ــتان  ــگ افغانس ــه جن ــان اینک ــا بی ــی ب ــای حبیب آق
ــف  ــاد مختل ــت و ابع ــب نیس ــا طال ــد ت ــگ چن جن
دارد، افــزود، اگــر نیروهــای امنیتــی کشــور حمایــت 

ــد. ــد ش ــروز خواهن ــمنان پی ــر دش ــوند، ب ش
تــاج محمــد جاهــد، وزیــر داخلــه نیــز خاطرنشــان 
ســاخت: "دشــمنان افغانســتان در یــک هفته گذشــته 
ــی  ــای امنیت ــاالی نیروه ــه را ب ــه خصمان ۲15 حمل
انجــام داده انــد کــه در 1۷ والیــت 15۳ مــورد حمله 
تهاجمــی بــوده ولــی دفــاع صــورت گرفته و دشــمن 

بیشــترین تلفــات را متحمــل شــده انــد".
قنــدوز،  والیت هــای  در  افــزود،  جاهــد  آقــای 
هلمنــد، بادغیــس، فاریــاب، ســرپل، ارزگان و بغــالن 
دشــمن آنچــه در تــوان داشــتند بــه هــدف تصــرف 
ــاکام شــدند. ــی ن ــد ول ــه کار بردن ــز شــهرها ب مراک

تمامــی گروه هــای  کــه  کــرد  جاهــد تصریــح 
ــر  ــده و ب ــع ش ــتان جم ــا در افغانس ــتی دنی تروریس

علیــه نیروهــای امنیتــی کشــور می جنگنــد.
وزیــر داخلــه در مــورد دوام جنــگ در شــهر قنــدوز 
گفــت کــه نیروهــای امنیتــی بــه دلیــل جلوگیــری از 
تلفــات مــردم، عملیات شــان را بــا دقــت بیشــتر بــه 
پیــش می برنــد و ایــن مســاله ســبب دوام جنــگ در 

شــهر قنــدوز شــده اســت.

ــروه  ــر گ ــه رهب ــد ک ــد کردن ــع پاکســتانی تأیی مناب
ــه  ــه افغانســتان گریخت ــه ب تروریســتی جنگــوی ک

ــود، کشــته شــده اســت. ب
بــه گــزارش اسوشــیتدپرس، منابــع محلــی در 
شــرق افغانســتان و افــراد نزدیــک بــه قــاری 
اجمــل، رهبــر گــروه تروریســتی لشــکر جنگــوی 
ــته  ــتان کش ــراً در افغانس ــه او اخی ــد ک ــد کردن تأیی

ــت. ــده اس ش
قــاری اجمــل کــه بــه وزیرســتان گریختــه و 
ــروه  ــر گ ــود، رهب ــم اهلل محس ــه حکی ــا ب در آنج
تروریســتی تحریــک طالبــان پاکســتان ملحــق شــده 
ــن  ــتان در ای ــش پاکس ــات ارت ــس از عملی ــود، پ ب
ایالــت هماننــد تروریســت های پاکســتانی بــه 
افغانســتان گریختــه بــود و در شــهر مــرزی پکتیــکا 

ــد. ــی ش مخف
گــروه تروریســتی لشــکر جنگــوی کــه بــه کشــتار 
شــیعیان در افغانســتان و پاکســتان مشــهور اســت 
ــه شــیعیان  ــات علی ــه و عملی ــون صدهــا حمل تاکن
انجــام داده کــه در آنهــا شــمار زیــادی از شــیعیان 

ــده اند. ــته ش کش
ــتی  ــای تروریس ــرکرده گروه ه ــن س ــل دومی اجم
پاکســتانی اســت کــه در دو هفتــه گذشــته در 
افغانســتان کشــته شــده اســت. اشــاره ای بــه نحــوه 

ــت. ــده اس ــدن او نش ــته ش کش
فرماندهــی  بــه  افغانســتانی  و  ناتــو  نیروهــای 
امریکایی هــا در ۲5 ســپتمبر اعظم خــان طریــق، 
ــتان را در  ــان پاکس ــران طالب ــر از رهب ــی دیگ یک

ــاندند. ــت رس ــه هالک ــکا ب ــه پکتی منطق
ــک  ــه ی ــی تروریســتی در ســال ۲00۹ ب در حمله ی
تیــم کریکــت در ســریالنکا هفــت پولیــس کشــته 

و هفــت بازیکــن زخمــی شــدند.
لشکر جنگوی متحد طالبان پاکستان است

مســایل  آگاه  مــژده  وحیــد  حــال،  همیــن  در 
ــران  ــن رهب ــرار گرفت ــدف ق ــورد ه ــی در م سیاس
ــد  ــدگار می گوی ــۀ مان ــه روزمام ــوی ب ــروه جنگ گ
ــرده و  ــور ک ــروه جنگــوی در پاکســتان ظه ــه گ ک
ــت  ــان اس ــیعه  مذهب ــر ش ــان در براب فعالیت های ش
ــرار  ــدف ق ــان در آن کشــور ه و نخســتین رهبرش

ــت. گرف
ــمالی  ــتان ش ــه وزیرس ــس از حادث ــۀ او، پ ــه گفت ب
شــماری از رهبــران گــروه جنگــوی در شــرق 
ــادار  ــه وف ــد ک ــا کردن ــود را جابج ــتان خ افغانس
ــدف  ــت ه ــتند و عل ــتانی هس ــان پاکس ــه طالب ب
ــزار  ــاالی برگ ــه ب ــد حمل ــان قص ــرار گرفتن ش ق

کننده هــای دهــم محــرم اســت.
ــیم  ــته تقس ــه دو دس ــوی ب ــروه جنگ ــت: گ او گف
ــه  ــن ک ــه العالمی ــوم ب ــروه موس ــه گ ــود ک می ش
ــت دارد و شــاخه دیگــر  در داخــل پاکســتان فعالی
ــد  ــت می کن ــتان فعالی ــرون از پاکس ــروه بی ــن گ ای
کــه در محــرم ســال گذشــته و حملــه بــه برگــزار 
مســجد  در  محــرم  دهــم  مراســم  کننده هــای 
ــل  ــی کاب ــم امنیت ــوزه دوه ــع در ح ــل واق ابولفض

ــتند.  ــت داش دس
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امیری
از  حفاظت  در  غفلت  و  کم کاری  دلیل  به  ملی  امنیت  رییس 

والیت کندز معذرت خواست. 
او دلیل عمدۀ سقوط والیت کندز را اختالفات میان والی و 

اعضای شورای والیتی این والیت عنوان می کند! 
ما  اولویت  این که  دلیل  به  می گوید:  استانکزی همچنان  آقای 
را  مناطق  برخی  و  راه رسیدند  از  طالبان  بود؛  داعش  نابودی 

تصرف کردند. 
غفلتی که  و  بی پروایی  اوالً.  کنم:  عرض  اظهارات  این  درباره 
در برابر جان، مال و عزت مردم کندز صورت گرفته است، با 
یک معذرت خواهی بخشیده نمی شود. کندز آباد و شکوفا به 
به جهنم  استخباراتی- سیاسی چندتن معدود  بازی های  دلیل 
تبدیل شده است. دست کم هفتاد درصد شهروندان کندز آواره 
و  درد  از عمق  نمی تواند  عادی  معذرت خواهی  شده اند. یک 

رنج مردم بکاهد. 
که  باشد  کوچک  اندازه  این  به  بازی  نمی رسد  نظر  به  دوم. 
اختالف عادی والی و اعضای شورای والیتی سبب فروپاشی 
والیت گردد. بازی بزرگتر از چارچوپ های ذهنِی والی مظلوم 
افتیده  اتفاقی  او اصاًل نمی داند که چگونه و چه  کندز است! 

است!
سوم. افغانستان همواره از پاکستان به خاطر تفکیک قایل شدن 
پاکستان  است.  کرده  انتقاد  بد  و  خوب  تروریستان  میان 
تروریستانی را که منافع این کشور را ضربه زده اند، مورد حمله 

قرار داده و از کشتن طالبان افغانی اجتناب کرده است. 
  اما حاال افغانستان میان تروریسم تفکیک قایل می شود. چرا 
نابودی  دنبال  به  و  کرد  رها  خودش  حال  به  را  طالب  باید 
هر  هستند.  تروریست  دو  هر  داعش  و  طالب  برآمد؟  داعش 
دو رحمی به کودک، زن و مرد این سرزمین نکرده اند. بنابراین 
نابودی هر دو گروه تروریستی یک اولویت محسوب می شود. 
میدان  طالبان  به  که  پیداست  ملی  امنیت  رییس  اظهارات  از 

مانور داده شده است. 

قرارداد ساخت سه شهرک صنعتی و مسکونی  افغانستان  دولت 
را که ارزش آن به حدود ۲00 میلیون دالر می رسد، امضا کرد.

اقالم صادراتی  مهمترین  از  یکی  از جنگ  پیش  درسالهای  قالی 
افغانستان بود، ولی به دلیل نبود حمایت از این صنعت و از قالی 
بافان، باعث شده که اکنون قالی افغانستان به کشورهای همسایه 

از جمله پاکستان رفته و بعد به جهان صادرشود.
این قرارداد روز گذشته)دوشنبه 1۹ میزان( با حضور اشرف غنی، 

در ارگ ریاست جمهوری افغانستان امضا شد.
عصمت اهلل باتور، رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان 
قالی درباره وضعیت قالی بافان گفت که حاال آنها به این امید به 
درداخل  قالی  تولید  کار  به  دوباره  بتوانند  که  آمده اند  افغانستان 

افغانستان رنگ و رونق بدهند.
قالی  صنعت  از  حمایت  برای  که  اعالم  کرده  افغانستان  دولت 
شمال،  در  بلخ  والیات  در  را  زمین  جریب   ۳500 اول  درقدم 
قندوز درشمال شرق و ننگرهاردر شرق افغانستان برای ساخت 
شهرک های صنعتی و مسکونی قالی بافان اختصاص می دهد و تا 
10 سال دیگر شهرک های بیشتر برای قالی بافان خواهد ساخت.

ارز  بتواند  این صنعت  با رونق  امیدواراست که  اکنون  افغانستان 
بیشتری وارد این کشور کند.

ساالنه  پاکستان  اکنون  شده،  ارائه  که  آمارهای  برخی  براساس 
بیشتراز یک میلیارد دالر از محل فروش و صدور قالی های افغانی 

با مارک پاکستانی سود می برد.
در حال  که  افغانستان گفت  قالی  کنندگان  اتحادیه صادر  رئیس 
حاضر بیشتر قالی های افغانستان درداخل خانه ها و بوسیله زنان 
بافته می شود و از همین رو او ترجیح می دهد که نام این شهرک ها 

به نام زنان قالی باف نام گذاری شود.
به گفته نهادهای مسئول در افغانستان، قالی های دست بافت این 
کشور در چندین نمایشگاه جهانی قالی  مقام اول را از آن خود 

کرده است.
با  دارند  انتظار  که  گفتند  قرارداد  این  امضای  درهنگام  مسئوالن 
احداث شهرک های صنعتی و مسکونی حدود ده هزار قالی باف 

افغان از دیگر کشورها دوباره به افغانستان بازگردند.
به گفته آقای باتور اکنون قالی افغانستان به نام کشور دیگری هر 
متر به ارزش 1۲0 دالر درخارج فروخته می شود که قیمت آن در 

داخل افغانستان 55 دالر است.
او افزود که این قالی در بازار بین المللی هر متر آن به بیشتر از 

۲00 دالر به فروش رسیده  است.
به گفته مقام های افغان صادرات قالی از سال ۲011 به این سو 
افزایش یافته و از ۳00 هزار مترمربع به 850 هزار مترمربع در سال 

۲01۴ رسیده است.

معذرتخواهی
کافینیست!

دولتسهشهرکصنعتیومسکونی

برایقالیبافانمیسازد

معصوم استانکزی به مردم کندز:

معـذرتمیخـواهیم!

درآستانةدهممحرم

دشمنشیعیانکشتهشد
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ورزش

عالی ترین مقام وزارت امور خارجۀ پاکستان به صراحت اعالم کرده است، تا 
زمانی که نارندرا مودی در رأس دولت هند قرار داشته باشد، نمی توان انتظار 

پیشرفت در روابط هند و پاکستان داشت.
این  نخست وزیر  مشاور  و  پاکستان  دیپلماسی  دستگاه  رییس  عزیز،  سرتاج 
کشور در امور خارجی، دیروز در مصاحبه با خبرگزاری رسمی پاکستان گفت: 
مادامی که نارندرا مودی در هند در رأس قدرت است، نمی توان پیشرفتی برای 

روابط دو کشور متصور بود.
پاکستان  که  است  کرده  تأکید  حال  عین  در  مصاحبه،  این  در  عزیز  سرتاج 
به سود دو  را  تنش  ادامۀ  و  با هند است  تنش های موجود  خواستار کاهش 

کشور و به سود منطقه نمی داند.
از مواضع اصولی  پاکستان هرگز  تأکید کرد که  پاکستانی هم چنین  مقام  این 
خود در قبال کشمیر، عقب نخواهد نشست و در این زمینۀ مصالحه نخواهد 

کرد.
همزمان با این اظهارات نه چندان خوش بینانۀ سرتاج عزیز در اسالم آباد، هیأت 
پارلمانی پاکستان به عنوان فرستادۀ ویژۀ نخست وزیر این کشور به واشنگتن، 
از  گره گشایی  برای  امریکا  مختلف  مسووالن  و  مقام ها  با  رأی زنی  درحال 

تنش های موجود میان هند و پاکستان است.
پاکستان که ریاست هیأت  ارشد مجلس سنای  نمایندۀ  مشاهد حسین سید، 
پارلمانی کشورش در واشنگتن را به عهده دارد، اعالم کرده است که گزینۀ 
جنگ بین پاکستان و هند مطرح نیست و تالش بر حل دیپلماتیک تنش ها از 

طریق مذاکره متمرکز است.

باراک اوباما اظهارات دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات 
ریاست جمهوری پیش روی امریکا دربارۀ زنان را محکوم کرد.

رییس جمهوری امریکا این اظهارات را "توهین آمیز" و "مایۀ آبروریزی" خواند.
او در جریان یک کمپین انتخاباتی دموکرات ا در ایالت ایلینویز گفت: آیا واقعًا 
ما حاضریم به ترامپ اجازه دهیم قدرت نابودی همه پیشرفت هایی که تا حاال 

داشته ایم را پیدا کند؟
او ادامه داد: نیازی نمی بینم دوباره تکرار کنم که این ها نه تنها به زنان توهین 
و آن ها را خوار و خفیف می کنند، بلکه در قبال اقلیت ها و مهاجران و پیروان 
ادیان دیگر نیز همین رویکرد را دارند و افراد با تمایالت و گرایش های خاص 

را نیز به باد تمسخر می گیرند.
انتشار یک فایل صوتی از دونالد ترامپ که در آن او با لحنی توهین آمیز دربارۀ 
در  نامزد جمهوی خواهان  این  علیه  را  انتقادات  از  موجی  گفته،  زنان سخن 

انتخابات پیش روی امریکا به راه انداخته است.
بسیاری از چهره های سرشناس هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه این 

سخنان ترامپ را محکوم و اعالم کرده اند به او رأی نخواهند داد.
ترامپ گرچه بالفاصله پس از انتشار این سخنان رسمًا عذرخواهی کرد، ولی 

اعالم کرد که از رقابت ها انصراف نخواهد داد.

رییس جمهور جدید تایوان دیروز )دوشنبه( اعالم کرد که در برابر فشارهای 
پکن تسلیم نشده و زانو نخواهد زد. او تأکید کرد که چین باید وجود دولت 

او را به رسمیت بشناسد و با این دولت پای میز مذاکره بنشیند.
برگزار  ملی جزیره  مناسبت روز  به  که  اینگ-ون، در سخنرانی خود  تسای 
شد، گفت: روابط بین چین و تایوان در ماه های اخیر پُر فراز و نشیب بوده 
است ولی ما در برابر فشار ها تسلیم نمی شویم و البته که وارد فضای درگیری 

گذشته هم نخواهیم شد.
و  تایوان  دولت  وجود  و  بپذیرد  را  واقعیت  باید  چین  کرد:  خاطرنشان  او 

دموکراسی آن را  به رسمیت بشناسد.
رییس جمهور تایوان در ادامه تأکید کرد، دو کشور باید هر چه سریع تر پای 

میزه مذاکره نشسته و به گفت وگو بپردازند.
چین ادعا می کند که تایوان بخشی از این کشور بوده و باید تحت کنترل و 
فرمان آن باشد، حتا اگر با زور باشد. دولت چین سعی داشته به مردم تایوان 
نشان دهد اتحاد دو دولت به نفع آن ها خواهد بود، ولی انتخاب خانم تسای 
اینگ ون در  انتخابات ماه جنوری این هدف آن ها را با شکست مواجه کرد.

مراودات  و  موجود  صلح  دارد  قصد  او  دولت  کرد  اعالم  ون  اینگ  تسای 
اقتصادی بین دو طرف را در حالت کنونی نگه دارد. اگر چه چین قباًل اعالم 
کرده است که از این وضعیت راضی نبوده و باور دارد تایوان بخشی از چین 

یک پارچه است. چین، تایوان را یک استان متعلق به خود می داند.
رییس جمهوری جدید تایوان طرفدار ایدۀ استقالل و جدایی از چین است.

گروهی از دختران کوهنورد، با پیمودن فاصلۀ هشت کیلومتر در مدت چهار 
شبانه روز، ُقلۀ »شاه فوالدی« کوه بابا را در والیت بامیان فتح کردند.

ُقلۀ شاه فوالدی، یکی از بلندترین قله های کوه بابا در نزدیکی مرکز والیت 
بامیان است، که بیش از چهار هزار متر ارتفاع دارد.

1۷ تن  از دختران مشتاق به کوهنوردی از والیات کابل، بامیان، غزنی، میدان 
به هدف همدلی، دوستی، رشد ورزش  پروان  و  ننگرهار  بدخشان،  وردک، 
کوهنوردی، و تمرین مهارت های کوهنوردی قلۀ کوه شاه فوالدی بامیان را 

تسخیر کردند.
این برنامۀ کوهنوردی، از سوی موسسه اسیند "ASCEND" راه اندازی شده 

بود.
بسیار خوشحال  گفت،  اسیند  موسسۀ  از  نماینده گی  به  که  فولر  کیلی  خانم 
است که دختران اشتراک کننده، توانستند قلۀ مرتفع شاه فوالدی را فتح کنند.

بود  بامیان  امن  فضای  داشتم،  سفر  این  از  که  خوشی  "خاطرۀ  افزود:  او 
وهمکاری مردم بامیان در سفر با آنان بوده است."

محمدطاهر زهیر، والی بامیان، ورزش به ویژه کوهنوردی را برای صحت مندی 
مفید خوانده گفت: "بامیان فضای اخوت و برادری داشته و از مهمانان به ویژه 
داشته اند،  سفر  والیت  این  در  ورزش  رشد  و  همدلی  پیام  با  که  خواهرانی 

استقبال می کنیم."
این مسابقه شرکت کرده  بامیان که در  از کوهنوردان  یکتن  ابراهیمی،  سمیه 
بود، گفت: "رفت و آمد ما، چهار شبانه روز طول کشید و پس از فتح قلۀ شاه 

فوالدی، دوباره به سالمتی برگشت کردیم."
بانو ابراهیمی با بیان این که در جریان کوهنوردی، از طبیعت و هوای پاک و 
شفاف و بلندی ها لذت بردند، گفت: "کوهنوردی لذت خاصی دارد؛ زمانی 
که قله را تسخیر کردیم، یک احساس خوبی برای ما دست داده بود و بسیار 

خوشحال بودیم."

رقابت های  فردی  مهارت های  و  تیمی  بخش  در  افغانستان  نماینده گان 
برنز  مدال  صاحب  شد،  برگزار  اندونزی  در  که  جهان  قهرمانی  زورخانه یی 

شدند.
رقابت های تیمی و مهارت های انفرادی مسابقات زورخانه یی قهرمانی جهان 
در سالون »جمپا کاپوتی« جاکارتا، پایتخت اندونزی آغاز شد و دیروز دوشنبه 

پایان یافت.
بعد از تیم ایران، جمهوری آذربایجان در جایگاه دوم تیمی و تیم های عراق و 

افغانستان به طور مشترک در جایگاه سوم تیمی ایستادند.
وزن  دو  و  زورخانه  وزن  سه  در  سه شنبه  امروز  پهلوانی  کشتی  رقابت های 

بیرون از گود پیگیری می شود.
ورزش های  بین المللی  فدراسیون  انتخاباتی  و  عمومی  مجمع  هم چنین 
زورخانه یی و کشتی پهلوانی برگزار شد که »محسن مهرعلی زاده« به عنوان 
تنها نامزد با کسب 5۴ رأی از مجموع 5۶ رأی یک بار دیگر به عنوان رییس 

این فدراسیون انتخاب شد.
دومین دوره رقابت های ورزش زورخانه یی و کشتی پهلوانی جهان از 1۷ تا 
۲1 مهر/میزان در سالون »جمپا کاپوتی« جاکارتا با حضور ورزشکاران بیش از 

۴0 کشور جهان برگزار می شود.
در این دوره از مسابقات، ۲0 تیم در بخش ورزش های زورخانه یی و ۲۲ تیم 

در کشتی پهلوانی به رقابت می پردازند.
ده تیم کامل زورخانه یی و هفت تیم کامل کشتی پهلوانی قارۀ آسیا شامل ، 
افغانستان، ایران، هند، عراق، بنگالدش، پاکستان، کوریای جنوبی، تاجیکستان، 
اندونزی، فیلیپین، تایلند، نپال، ازبکستان، مغولستان، قرقیزستان، ترکمنستان و 

قزاقستان در این رقابت ها حضور دارند.
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ملک ستیز

مرگ ارزش ها، مرگ انسانیت است.
وقتی به مالله یوسف زی توسط طالبان حمله شد، جهان 
تکان خورد. وزارت خارجۀ پاکستان حمله به جان یک 
دانش آموز را حمله به آموزش و پرورش تعبیر کرد و در سطح بین الملل، 
برای این دوشیزۀ جوان دادخواهی کرد. شورای امنیت او را در نشست 
ویژه یی فراخواند. مالله در مجمع عمومی سازمان ملل سخن رانی کرد، 
بریتانیا مسوولیت حمایت خانواده اش را در مانچستر به دوش گرفت و 

جهان به وی جایزۀ نوبل را اهدا کرد.
اما در کشور ما بر دانش گاهی حمله شد. جواناِن با صفایی به شهادت 
رسیدند. رییس جمهور این عمل را با »شدیدترین الفاظ« تقبیح کرد و 

سپس آب از آب تکان نخورد.
گردند.  مبدل  افغانستان  مالله های  به  می بای ست  خپلواک  و  جمشید 
نبودند  پرورش  و  آموزش  قربانی  این ها  آیا  کجاست؟  ما  دپلوماسی 
در  افغانستان  عضویت  رسیدند؟  شهادت  به  هراس افگنان  توسط  که 
اجتماعی  شورای  بشر،  حقوق  شورای  یونیسکو،  یونیسف،  سازمان 
افغانستان  بین المللی  مأموریت های  آیا  است؟  معنا  به چه  اقتصادی  و 
معنای البی گریی را می دانند؟ خون بهای این شهیدان آموزش و تدریس 
به دوش کی است؟ آیا دپلوماسی ما می داند که خانواده های این شهیدان 
علیه  جنگ  از  ناشی  خسارۀ  جبران  مستحق  بین الملل  قوانین  بنیاد  بر 

تروریسم هستند؟
بهترین  از  یکی  ما  خپلواِک  داریم.  نیاز  محور  شهروند  دولِت  به  ما 
پروفیسوران، جمشیِد ما یکی از پیش تازترین دانش آموزان و اندرابِی ما 
یکی از بهترین رزمنده گان کشور بود. شهادت آن ها، مرگ هدف مند و 
با افتخار است. من با برخی از خانواده های این شهدا دیدار کردم. این 
غم جانکاه کمرهای آن ها را خم کرده است. بیایید شانه به شانۀ آن ها 
برای ضایعۀ ارزش ها دادخواهی کنیم و نگذاریم این مرگ را احمقانه 
جلوه دهند و قاتلین آن ها را برادروار بر دسترخوان معامله دعوت کنند.

مرگ ارزش ها مرگ انسانیت است.

روح اهلل یوسف زاده

اهل  علمای  عزیزترین  و  مشهورترین  هم  هنوز  متأسفانه 
بر عزاداری آسمان ها و  مبنی  احادیث و روایاتی  به  تشیع 
ابرها،  سرخی  خورشیدگرفته گی،  حسین،  امام  برای  زمین 
وجود خوِن تازه در زیر سنگ ها و... در عاشورا باور دارند و کتاب های 
حامِل این افسانه  وافسون ها را با لذت و ایماِن کامل برای شاگردان شان نقل 
می کنند و طلبه هاِی مخلص نیز از این گفته ها یادداشت برمی دارند و برای 
حفظ و بازنقل آن و نمایش شعایِر داِغ مذهبی آماده گی می گیرند و این دور 

و تقالِی بی فایده را تا ناکجا ادامه می دهند. 
من به نوبۀ خود، همیشه از شنیدن این حرف و حدیث های گزاف مغموم 
زمینِی  و  عقالنی  انسانی،  جوهر  که  می برم  را  روزی  آرزوی  و  می گردم 
اسالم چنان فربه گردد که دامن همۀ وهم ها و افسانه ها را برچیند و آنچه 
نیروی  به  زمینیان  آرامِش  و  زمین  آبادی  برای  گردد  آیینی  گذارد،  برجا 
عقل و خرد؛ آیینی که نگاهش از آسمان به زمین، از گذشته به امروز و از 
مرده گاِن دیروز به زنده گاِن امروز معطوف باشد و به جای حفظ و تکریم 
خون داری  و  گوشت دار  انسان هاِی  تکریم  و  حفظ  به  بارگاه ها،  و  قبه ها 
زمیِن خدا - مثل کندز و حلب - حریم و  بپردازد که در گوشه و کنارِ 

حرمت شان لگدمال می گردد.
ضمن این مقدمۀ کوتاه می خواهم این نبشته گِک ساِل پارم را با دوستانم 
در میان بگذارم، شاید جرقه یی شود برای تغییر مثبت در ذهن، اندیشه و 

روز و روزگارمان!
***

دو ماه قبل، خربوزه یی خریدم و وقت قاش کردن، داغ سرخ رنگ و عجیبی 
در آن یافتم. آن روز همین طوری از این قسمِت خربوزه عکسی گرفتم و 
سپس آن را بریدم و دور انداختم و باقی قسمت های خربوزه را نوش جان 
کردم. اما حاال دهۀ محرم و بعضی گپ ها و قصه ها این عکس را به یادم 

آورد تا آن را با این تبصره گک به نمایش بگذارم:
حتم دارم که اگر در این شب ها و روزهای محرم ـ به ویژه در تاسوعا و 
عاشورا ـ این خربوزه به دست یکی از عاشقاِن سینه چاک و ساده دِل امام 
حسین می رسید، ذهن و تخیلش میان سرخِی خربوزه و دهۀ محرم پیوند 
می زد و این را کرامتی از کراماِت محرم الحرام و امام حسین می پنداشت. اما 
حاال که این اتفاق دو ماه پیشتر رخ داده، می خواهم بگویم که امام حسین 
بدون شک انسانی واالمقام و آزاده بوده و هیچ آدمِ عاقلی نمی تواند بزرگی 
و آزاده گِی او را نادیده بگیرد، اما دریغ و درد این جاست که 1۴00 سال 
است عاشقاِن دوآتشۀ امام حسین، خود را به آب و آتش می زنند تا از زیر 
سنگ هم شده معجزه یی به نامِ او ثبت کنند. آن ها گاهی ندای »یا حسین« 
را از حنجرۀ گاِو مذبوح می شنوند و گاهی خوِن حسین را در ابر آسمان، 

زیر سنگ و یا در دِل خربوزه می یابند.
را  می بایست وجدان ها  که  است: حادثه یی  اندوه  و  درد  بسیار  بله، جای 
بیـدار و خردها را از افسانه و افسون نجات دهد، خود به مخدری توهم زا 
تبدیل شده که می رود کربالهای دیگری را رقم و حسین های بی شماری 

را گردن زند!
بزرگی و عظمِت امام حسین هرگز دلیلی برای وقوع معجزات و یا جوازی 
برای خودآزاری و دیگرآزاری نیست، این باور و این نوع رویکرد نشان 
مکتِب  مهم تر،  همه  از  و  را  و حسین  رفته ایم  به خطا  راه  ما  که  می دهد 
اعماِل دهۀ محرم، کمتر  نشناخته ایم. من در عزاداری ها و  را  او  آزاده گِی 
وقوع  به  روز  ده  این  در  آن چه  می بینم.  آزاده گی  و  عقالنیت  از  نشانی 

می پیوندد، بیشتر آمیزِش جهل و خرافه با تظاهر و ریاست!

فیـسبـوک نـــامــه
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گروه هـای  کـه  گفـت  افغانسـتان  خارجـه  وزارت  سـخنگوی 
تروریسـتی کشـورهای مختلف در افغانسـتان حضـور یافته اند و از 
ایـن کشـور بـرای بی ثبات کـردن منطقه و جهـان اسـتفاده می کنند.
نشسـت خبـری  یـک  در  دوشـنبه  روز  مسـتغنی  احمـد شـکیب 
مشـترک بـا سـخنگوی وزارت اقتصـاد، با تشـریح دسـت آوردهای 
دولـت وحـدت ملی افزود که رویکـرد موفق این دولـت در روابط 
بـا کشـورهای منطقه و جهان، ایـن اجماع را به وجود آورده اسـت 
کـه جنـگ افغانسـتان یک مشـکل داخلـی نبـوده و ابعـاد منطقه یی 

و جهانـی دارد.
گروه هـای  کـه  گفـت  افغانسـتان  خارجـه  وزارت  سـخنگوی 
تروریسـتی کشـورهای مختلـف به افغانسـتان آمده و بـا برهم زدن 
امنیـت و ثبـات در قلمروی مـا، از آن برای تهدیـد و بی ثبات کردن 

منطقـه و جهـان اسـتفاده می کننـد.
وی افـزود: جایـگاه بین المللی دو سـال پیش نزد برخی کشـورهای 
بیرونـی فرضیه هـای نادرسـتی درباره اهمیـت و جایگاه افغانسـتان 
در جامعـه جهانـی وجـود داشـت و گمان بـر آن بود که افغانسـتان 
کشـور در حـال انـزوا و مرکز بـروز تهدیدهای امنیتی بـرای منطقه 

و جهان اسـت.
مسـتغنی گفـت کـه نیروهـای افغانسـتان در خـط نخسـت مبـارزه 
بـا تروریسـم جهانـی قـرار دارنـد و بـه نیابـت از منطقـه و جهـان 
همـه روزه قربانـی می دهنـد و همان گونـه کـه تهدیـد تروریسـم 
تنهـا متوجـه افغانسـتان نیسـت، مبـارزه با آن نیـز نیازمند تشـریک 

مسـاعی و همـکاری منطقه یـی و جهانـی اسـت.
بـه  افغانسـتان  بـه  نبایـد  منطقـه و جهـان  افـزد: کشـورهای  وی 
عنـوان کشـوری کـه از ایـن ناحیه تهدیـدی متوجه آن هاسـت نگاه 
کننـد، بلکـه بایـد به عنـوان کشـوری کـه فراهم کننـده فرصت های 

بی شـمار اتصـال کشـورهای منطقـه خواهـد بـود، نـگاه شـود.
بـه گفته سـخنگوی وزارت خارجه افغانسـتان، این کشـور می تواند 
نقـش چهـار راه ترانزیـت منطقـه و پـل اتصـال آسـیای مرکـزی با 
آسـیای جنوبـی باشـد و در نتیجه تعامل فعال افغانسـتان، کشـورها 
بـه افغانسـتان بـه عنـوان یـک شـریک قابـل اتـکا در پروژه هـای 
بـزرگ اقتصـادی منطقه یـی ماننـد »تاپی«، »کاسـایک هـزار« اتصال 
افغانسـتان بـا هنـد از طریـق بنـدر »چابهار« ایـران اعتمـاد کردند و 

پروژه هـای یـاد شـده وارد مرحلـه اجرایی شـده اسـت.
مسـتغنی گفـت که همچنان شـاهد پیشـرفت چشـم گیـر در پروژه 
هـای بـزرگ اتصـال منطقه یـی ماننـد راه »الجورد«، خط سـه جانبه 
»ترکمنسـتان«، »افغانسـتان« و »تاجیکسـتان« و راه آهـن پنـج جانبه 
»چین«، »قرقیزسـتان«، »تاجیکسـتان« »افغانسـتان« و »ایران« هستیم.
بـه گفتـه سـخنگوی وزارت خارجـه افغانسـتان، طـرح احیـای راه 
ابریشـم بـه نـام »یک کمربند - یـک راه«، از پیامدهـای تالش ما در 

راسـتای همگرایـی منطقه ای اسـت.

سـخنگوی وزارت خارجـه افغانسـتان تصریـح کـرد کـه ۲ سـال 
پیـش شـماری از کشـورها گمـان می کردنـد کـه جامعـه جهانـی 
در افغانسـتان خسـته شـده انـد و بیـش ازحـد الزم در ایـن کشـور 
سـرمایه گـذاری کـرده انـد و پـس از ایـن، افغانسـتان بـرای آنهـا 
اولویـت نخواهـد داشـت، اما نشسـت های »وارسـا« و »بروکسـل« 
نشـان داد کـه اجمـاع جامعـه جهانـی دربـاره افغانسـتان بی سـابقه 

. ست ا
وی اضافـه کـرد کـه افغانسـتان در نشسـت بروکسـل تنهـا انتظـار 
کمک هـای جامعـه جهانـی را نداشـت، بلکـه گام هـای خـود را در 
راسـتای خودکفایـی بـرای جامعـه بیـن المللـی تشـریح کـرد و از 
طـرح هـای مشـخص خود بـرای بـرآورده شـدن انتظـارات جامعه 
جهانـی از دولـت افغانسـتان اطمینـان داد و این اطمینـان در جامعه 

جهانـی بـه وجـود آمد.
وی گفـت کـه تعهـد کمک مالـی 15.۲ میلیـارد دالری بـرای چهار 
سـال آینـده از طرف جامعه جهانی به افغانسـتان در ایـن کنفرانس، 
نشـانه یی قـوی از تعهـد آنهـا بـرای مانـدن در کنـار افغانسـتان در 

درازمدت اسـت.

مسـتغنی گفت: در حاشـیه نشسـت امسـال مجمع عمومی سـازمان 
ملـل متحـد ؛ وزیـر خارجه افغانسـتان بـا وزیر خارجه ترکمنسـتان 
دیـدار و گفت وگـو داشـت کـه در آن دربـاره پـروژه »تاپـی« بحث 
شـد و وزیـران خارجـه دو کشـور از پیشـرفت آن ابـراز رضایـت 
کردنـد و وزیـر خارجـه ترکمنسـتان گفـت کـه عملیـات سـاخت 
پـروژه تاپـی در خاک ترکمنسـتان 80 کیلومتر پیشـرفت کـرده و از 

موفقیـت آن اظهـار رضایـت کرد.
بـه گفته سـخنگوی وزارت خارجه افغانسـتان، تمامـی اقداماتی که 
در داخـل کشـور در ایـن ارتبـاط بایـد صـورت گیـرد، بـا جدیـت 
جریـان دارد و مطالعـات فنی آن بـرای انتقال این خـط برق جریان 
دارد و توافـق نامـه پـروژه بـرق »کاسـا یـک هـزار« یـا بـرق 500 
کیلوولـت تاجیکسـتان به پاکسـتان از طریق افغانسـتان نیز امضاء و 

وارد مرحلـه عملی شـده اسـت.
راه  گشـایش  طـرح  اجـرای  داشـت،  اظهـار  همچنـان  مسـتغنی 
»الجـورد« کـه افغانسـتان را از طریـق »ترکمنسـتان«، »آذربایجـان« 
و »گرجسـتان« بـه بنـدر »بوتـی« در گرجسـتان وصـل مـی کنـد و 
همچنـان از طریـق ترکمنسـتان، آذربایجـان و »ترکیـه« را بـه بنـدر 

»قـارس« در ترکیـه وصـل مـی کنـد، بـه خوبـی بـه پیش مـی رود.
وی افـزود: تـا بـه حـال ۳ نشسـت گـروه پنـج جانبـه راه الجـورد 
برگـزار شـده و نشسـت چهـارم در جمهـوری آذربایجـان برگـزار 
خواهـد شـد و وزیـران خارجـه افغانسـتان و آذربایجان در حاشـیه 
نشسـت سـاالنه مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد دربـاره این 

طـرح بحـث وتبـادل نظـر کردند.
وی گفـت کـه در ایـن گفـت وگوهـا، وزیـر خارجـه جمهـوری 
آذربایجـان، بـرای شـرکت در نشسـت چهارم و امضـای توافق نامه 

نهایـی آن، اعـالم آمادگـی کرد.
از  نیـز  افغانسـتان  اقتصـاد  وزارت  سـخنگوی  بهمـن  سـهراب 
تعهـد  و  کـرد  ابـراز خرسـندی  بروکسـل  دسـتاوردهای نشسـت 
کمـک 15.۳ میلیـاردی را موفقیـت بـزرگ در راسـتای حمایـت 
جامعـه جهانـی از ایـن کشـور دانسـت و بـر اجـرای طـرح هـای 

کـرد. تاکیـد  افغانسـتان  زیربنائـی 
وی گفـت: دولـت افغانسـتان تـالش مـی کنـد تـا آب هـای ایـن 
کشـور را مهـار کـرده و بـا سـاخت سـد بـرای تولیـد برق و رشـد 
کشـاورزی کـه هـم مـی توانـد شـغل ایجـاد کنـد و هـم تضمیـن 
کننـده رشـد اقتصـاد افغانسـتان باشـد، طرح هـای پیش بینی شـده 

را بـه اجـرا درخواهـد آورد.
بهمـن افـزود : بـا اجراشـدن ایـن طرح هـا افغانسـتان از وابسـتگی 
کامـل بـه انـرژی خارجـی نجـات خواهد یافت و سـاخت سـد در 
رشـد کشـاورزی نیز اثـرات گسـترده ای بـه دنبال خواهد داشـت.
بهمـن گفـت کـه بـرای رشـد اقتصـاد افغانسـتان مشـارکت بخش 
خصوصـی نیـز از نظـر دولت ضـروری اسـت و گام هـای ابتدایی 

بـرای حضـور بخـش دولتـی و خصوصی برداشـته شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، اکنـون بخـش خصوصـی در شـورای عالـی اقتصاد، 
دارای نماینـده اسـت و آنـان مـی توانند خواسـته های خـود را در 
ایـن نشسـت هـا بـه طـور مسـتقم بـا رییـس جمهـوری و رئیـس 

اجرایـی در میـان بگذارند.
سـخنگوی وزارت اقتصـاد افغانسـتان تصریـح کـرد کـه راه بـرای 
سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی در زیرسـاخت هـا بـاز شـده 

. ست ا
وی تأکیـد کـرد که ما تـالش کردیم تجـارت را از انحصـار به یک 
بنـدر مشـخص رهـا کنیـم و ایـن کار بطـور عملی صـورت گرفته 
و با مسـدود شـدن یـک بندر دیگـر شـاهد نوسـانات در بازارهای 
افغانسـتان، نخواهیـم بـود و ایـن نوسـانات اثـر خـود را از دسـت 

است. داده 
سـخنگوی وزارت اقتصـاد گفت که میـزان صادرات افغانسـتان نیز 
بـه 500 میلیـون دالـر افزایـش یافتـه و پیش بینی می شـود امسـال 

رشـد اقتصادی افغانسـتان نسـبت به سـال گذشـته افزایش یابد.

دویچه وله 
میلیون هـا تـن در سراسـر جهـان دومیـن دور از مناظـرات 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری امریـکا را بـه نظـاره نشسـتند 
تـا ببیننـد چه کسـی در ایـن رقابت کثیـف که شـامل روابط 
جنسـی، خشـونت و قدرت اسـت، پیـروز می شـود. به گفته 
آینـس پـل خبرنـگار آلمانـی ایـن دموکراسـی اسـت کـه در 

انتخابـات امریـکا شکسـت خواهـد خورد.
یکـی از سـنت های دیرینـه امریـکا این اسـت کـه نامزدهای 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری در قالـب مبـارزه بـا رقبـای 
خـود مقابلـه می کننـد. بـه طـور مثـال آبراهـام لینکولن یکی 
از اسـاتید مشـهور ایـن کار بـود. وی فـردی بود کـه بهترین 
تعریـف از دموکراسـی را دارد. از نظـر او دموکراسـی یعنـی 

دولـت مـردم توسـط مـردم و بـرای مردم.
مناظـره روز یکشـنبه در حالـی صـورت گرفت کـه هیالری 
انتخابـات ریاسـت  نامزدهـای  ترامـپ،  کلینتـون و دونالـد 

جمهـوری امریـکا جنگـی لفظـی را بـرای رسـیدن بـه کاخ 
سـفید آغـاز کردنـد. انتظـار مـی رود بیـش از 100 میلیـون 
بیننـده در سرتاسـر جهـان بـه تماشـای ایـن مناظره نشسـته 
باشـند. ناظـران تلویزیونـی امریکا این مناظره را با مسـابقات 
فوتبال"سـوپر بـول" )فوتبـال امریکایـی( کـه پربیننده تریـن 

نمایـش تلویزیونـی در امریکاسـت، مقایسـه می کننـد.
متاسـفانه آنهـا حـق دارنـد چـرا کـه اکثـر مـردم در مقابـل 
کسـی  چـه  شـوند  متوجـه  تـا  نمی نشـینند  تلویزیـون 
سیاسـت های بهتـری را بـرای مقابلـه بـا مشـکالت جـدی 
کـه امریـکا را تحـت تاثیـر قـرار داده ارائـه می دهـد. آنهـا 
نمی خواهنـد بداننـد چـه ایده هایـی بـرای توقـف مـرگ و 
میرهـا در حلـب یـا کمک به هـزاران آواره که برای رسـیدن 
بـه زندگـی بهتـر خـود را از مدیترانـه بـه اروپـا رسـانده اند، 

می شـود. مطـرح 
آنهـا  می خواهنـد.  اسـپرم"  و  قـدرت  و  "خشـونت  آنهـا 

می خواهنـد بـه طـور زنـده ببیننـد چه موقـع دونالـد ترامپ 
اظهـارات مبتـذل خـود دربـاره زنـان را در ویدئـوی اخیـر 
توجیـه می کنـد. آنها می خواهنـد ببینند ترامپ چه اسـتراتژی 
را بـه کار می گیـرد تـا بتوانـد از زنـاکاری بیل کلینتـون برای 
آسـیب رسـاندن بـه هیـالری کلینتـون رقیـب دموکراتـش 
اسـتفاده کنـد. بـه دنبـال انتشـار این ویدئـو، ترامـپ خود را 
در بحرانـی یافـت کـه نمی توانـد بـا بحث هـای سیاسـی بـر 
آن غلبـه کنـد بلکـه تنهـا راه نجاتـش یـک نمایـش خـوب 
اسـت. مـردم می خواهنـد ببینند چه کسـی ابتـدا کنترل خود 
را از دسـت می دهـد. آنهـا به دنبـال یک برنامـه هیجان انگیز، 
خشـن، ناهنجـار و مقابلـه ای تلویزیونـی هسـتند. این چیزی 
اسـت کـه مبـارزات انتخاباتی امریـکا برای مهم ترین پسـت 

سیاسـی ایـن کشـور رقم زده اسـت!
دموکراسـی حرف هـای زیـادی دربـاره وضعیـت اجتماعـی 
امریـکا می زنـد. دموکراسـی همچنیـن جلـوددار تحـوالت 

در نقـاط دیگـر جهـان اسـت. برای آنکـه خودمـان را فریب 
ندهیـم سـوال مهـم این اسـت که دموکراسـی در ایـن جهان 
تکـه تکه شـدن بیـن گروه هـای اجتماعـی، رسـانه ای و یک 
فرهنـگ یـک بعـدی رسـانه جمعـی چـه مسـیری را پـی 
می گیـرد؟ هنگامـی کـه دولت هایـی توسـط مـردم انتخـاب 
و  ندارنـد  سیاسـت ها  بـه  عالقـه ای  دیگـر  کـه  می شـوند 
تنهـا عاشـق نمایـش هسـتند چـه رخ می دهـد؟ هنگامـی که 
تنهـا صـدای افـرادی کـه فریـاد می زننـد شـنیده می شـود 
دموکراسـی چـه معنـی دارد؟ چـه موقـع تنهـا تئوری هـای 
سـپر بـال می توانـد جایگزین مفاهیم سیاسـی شـود؟ و اینکه 
چـه اتفاقـی رخ می دهـد وقتـی هیـچ کارشناسـی توانایـی 
پاسـخ دادن بـه سـواالت وجـودی را نـدارد؟ دونالـد ترامپ 
هماننـد انسـان های عوام فریـب قبـل خـود تنها پدیـده زمان 
خـودش اسـت و ایـن نوعـی از پدیده اسـت که بـا مبارزات 
انتخاباتـی پایـان نمی یابـد. چقـدر حیف که آبراهـام لینکولن 
قـادر بـه مشـارکت در ایـن مناظـره نیسـت. اگـر می شـد 
تعریـف لینکولـن درباره دموکراسـی امروز را شـنید موضوع 

خیلـی جالـب می شـد.

دموکـراسی؛بازندةاصـلینمایشهیـالریوترامپ

سخنگوی وزارت خارجه:

اجماعجهانیدربارةافغانستانبیسابقهاست
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