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در  عالی  دادگاه  رسمِی  موضع  هنوز  تا  هرچند 
مورد وزیراِن سلب صالحیت شده که سرنوشِت 
ولی  نشده؛  اعالم  می سازد،  مشخص  را  آن ها 
می گویند  نماینده گان  مجلس  اعضای  برخی 
که  گفته اند  آن ها  به  عالی  دادگاه  در  منابعی  که 
این نهاد بر فیصلۀ مجلس مهر تأیید زده است. 
این  به  باشد،  درست  واقعًا  خبری  چنین  اگر 
صورت می توان گفت که ادامۀ کارِ هفت وزیِر 
باید  و  رسیده  پایان  به  شده،  سلب صالحیت 
منتظر بود که به جای آن ها افراد دیگری از سوی 
رأی  کسب  برای  مجلس  به  جمهوری  ریاست 
این جاست که  اما پرسش  اعتماد معرفی شوند. 
نخواست خالِف خواسِت  عالی  دادگاه  چگونه 
مجلس نماینده گان، راِی دیگری در مورد وزرای 
سلب صالحیت شده، ارایه کند. چند مورد در این 

میان برجسته می نماید:
عالی  دادگاه  که  می رسد  نظر  به   )1
نخواسته خود را در تقابل با قوۀ مقننه قرار دهد 
و به جنجاِل موجود  دامن بزند. این پیش فرض با 
توجه به موضع گیری های قبلِی این نهاد هرچند 
زیاد نزدیک به واقعیت نمی نماید، ولی کاماًل هم 
نخواسته  قضاییه  قوۀ  که  نمی رسد  نظر  به  بعید 
باشد با رد تصمیم مجلس نماینده گان، تنش های 
چه  این که  دهد.  افزایش  را  دولت  در  موجود 
باعث شد شماری از وزیران رد صالحیت شوند 
نشست  در  حضور  بدون  حتا  دیگر  شماری  و 
در  هنوز  بگیرند،  تایید  رأی  مجلس،  استیضاح 
هاله یی از ابهام قرار دارد؛ ولی مشخص است که 
موارد دیگری نیز برای قوۀ قضاییه مطرح بوده 

که چنین تصمیمی گرفته است. 
وظایف  از  اساسی،  قانون  تفسیر   )2
اصلی دادگاه عالی نیست و اگر در این خصوص 
مشکلی ایجاد شود، نهادهای دیگری هستند که 
مثال،  گونۀ  به  کنند.  تفسیر  را  قانون  می توانند 
کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی، خیلی 
مستعدتر از دادگاه عالی است که از قانون تفسیر 
جمهوری  ریاست  چرا  که  این  اما  کند.  ارایه 
نخواست به جای این کمیسیون، تفسیر ماده های 
91 و 92 قانون اساسی را به دادگاه عالی بسپارد 
تا در پرتو آن، سرنوشت وزیرای سلب صالحیت 
شده را مشخص کند، خود جای سوال دارد. از 
آغاز مشخص بود که ریاست جمهوری نسبت 
به  ناخشنود  وزیران چندان  به سلب صالحیت 

موقِف  بتواند  که  این  برای  ولی  نمی رسد  نظر 
دهد،  نشان  بی طرفانه  وزیران  قبال  در  را  خود 
تالش کرده که وظیفۀ تفسیر قانون اسـاسی را به 
عهدۀ دادگاه عالی بگذارد. به این صورت، ضمن 
این  که به خواست اصلِی خود که ممکن است 
همان تصمیم مجلس نماینده گان باشد، با هزینه 
کمتری می رسد، خود را نیز از مظاِن اتهام به دور 

نگه می دارد.
ماده های 91 و 92 قانون اساسی آن   )3
گونه که ریاست جمهوری فکر می کند، آن قدر 
باشند.  نیاز داشته  ابهام آمیز نیستند که به تفسیر 
افغانستان  اساسی  قانون  مواردی،  در  شاید 
نیازمند تفسیر و توجیه باشد؛ ولی حداقل در این 
مورد کاماًل نص آن مشخص و قابل فهم است. 
این مسـأله بارها از طریق مجلس نماینده گان و 
برخی کارشناسان حقوقی، وضاحت یافت و حتا 
ارایۀ تفسیر از این دو مادۀ قانون، نوعی مداخله 
در امور مختص به پارلمان کشور توصیف شد. 
بر این اساس، منطقی به نظر می رسد که دادگاه 
قرار  موقعیتی  در  را  خود  باشد  نخواسته  عالی 
دهد که نسبت به استقالل و آزادِی آن تردید به 

وجود آید.
می تواند  این  اما  چهارم  پیش فرض   )4
آن چه  افتاد و  اتفاق  آن چه در مجلس  که  باشد 
که حاال در مورد وزیران سلب صالحیت شده 
و  مدیریت  منبع  یک  سوی  از  می افتـد،  اتفاق 
هدایت می شود؛ ولی از آن جایی که این منبع در 
موقعیِت ویژه قرار دارد، نمی خواهد به ساده گی 
به تله بیـفتد و خود را در معرِض نقد و نظرهای 
منفی بگذارد. به نظر نمی رسد که وزیران سلب 
صالحیت شده، بدون یک برنامۀ از قبل طراحی 
نماینده گان  مجلس  بی مهری  مورد  چنین  شده، 
با  خود  که  مجلسی  آن هم  باشند.  گرفته  قرار 
حاال  همین  و  روبه روست  قانونی  مشکل  ده ها 
دیگِر  قوانین  و  اساسی  قانون  بند  و  ماده  هیچ 
پس  نمی داند.  مشروع  را  آن  کارِ  ادامۀ  کشور 
چگونه شد که این نهاد با همۀ این مشکالت، به 
صورِت جمعی تعداد معینی از وزیران را سلب 

صالحیت کرد؟  
قضیۀ  مورد  در  مسأله  آخرین  اما  و   )5
بارِ  یک  این که:  شده  صالحیت  سلب  وزیران 
پاشید  هم  از  ملی  وحدت  دولت  کابینۀ  دیگر 
و همان گونه که این کابینه از آغاز تشکیِل این 

حکومت به صورِت نهایی شکل نگرفت، حاال 
پیشیِن خود دچار شده  به همان سرنوشت  نیز 
و  جمهوری  ریاست  زمانی  چه  که  این  است. 
مورد  در  شد  خواهند  موفق  اجرایی  ریاست 
یک  برسند، خود  نتیجه  به  تازه  وزیراِن  معرفی 
هم  این  در  اما  باشد.  می تواند  کالن  مشکِل 
به  وضعیِت  از  سود  بیشترین  که  نیست  شکی 
وجود آمده در حال حاضر نصیب ارگ ریاست 
کردِن  خالی  با  نهاد  این  است.  شده  جمهوری 
برخی وزارت خانه ها عماًل راه را برای پُر کردِن 
آن ها بر اساس برخی تفاهم های آشکار و پنهان 
با جناح ها و احزابی که با آن ها پیمان عقد کرده، 
فراهم می سازد. اما تا آن زمان، باید منتظر بود و 

دید که وضعیت چگونه پیش خواهد رفت.  
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احمــد عمران

سرنوشت 
نامعلوِم وزیراِن 
سلب صالحیت شده

 

نشــدن  تطبیــق  از  ســاله  همــه  دولــت  حالیکــه  در 
ــد و امســال مجلــس  بودیجه هــای انکشــافی شــکایت می کن
ــدم  ــل رای ع ــن دلی ــه همی ــر را ب ــت وزی ــده گان  هف منانی

ــب و  ــی ترتی ــه چگونه گ ــا اصــل مشــکل ک ــاد داد ام اعتم
ــی اســت.  ــال خــودش باق ــه ح ــم بودیجــه اســت، ب تنظی
امســال در اول ســال مالــی، بودیجــه ســال 1396 بــه ولســي 
جرگــه یــا مجلــس نماینــده گان فرســتاده شــد امــا بــه دلیــل 
مشــکالتی کــه مثــل گذشــته در آن بــوده بــا اکثریــت قاطــع 
ــان وزارت  ــزاع می ــن ن ــاله ای ــه س ــده اســت. هم آرا رد ش
مالیــه و مجلــس وجــود دارد و ایــن خــود بــه یــک معاملــه 
تکــراری و حــل ناشــده تبیــدل شــده اســت در عیــن حــال 
ــد کــه یکــی از دالیلــی اصلــی   اکثریــت آگاهــان می گوین
نهادهــای  انکشــافی در  مصــرف نشــدن بودیجه هــای 
ــرای  ــه ب ــه در وزارت مال ــت ک ــی اس ــه غلط ــی، روی دولت
ارایــه بودیجــه روی دســت دارد و سال هاســت آن را 
تکــرار می کنــد؛ امــا بــا آنهمــه، مشــکالت بودیجــه ســاالنه 
بــه مراتــب در حــال افزایــش اســت. از اشــتباهات تخنیکــی 
تــا ســلیقه هــای سیاســی و قومــی در وضــع کــردن 
ــی در  بودیجــه، همیشــه بودیجــه یکــی از مشــکالت اصل
ــود.   ــرح می ش ــاله مط ــه س ــن بودیجــه اســت و هم تدودی
ــه  ــز ب ــض آمی ــگاه تبعی ــي و ن ــوازن در بودجــه مل ــود ت نب
مســاله از انتقــادات همیشــه گــی نماینــده گان مجلــس بــر 
بودیجــه اســت. همچنــان بــه گفتــه منتقــدان اولویت هــاي 
ــه  ــم سال هاســت ک ــاي مه ــت و پروژه ه ــالم شــده دول اع
ــز  ــت نی ــود عدال ــوند. نب ــار زده مي ش ــي کن ــه مل در بودج
ــس  ــته ح ــال هاي گذش ــه در س ــاي بودج ــه طرح ه در هم
شــده اســت و اقــدام عملــي بــراي تامیــن عدالــت در توزیع 
ســرمایه و منابــع بــه طــور مســاوي بــراي همــه شــهروندان 

ــه اســت. کشــور صــورت نگرفت
پارلمــان نیــز هــر ســاله بــه نحــوي بــار دیگــر بودیجــه رد 
ــاره  ــی دوب ــر الزم ــچ تغیی ــا ایجــاد هی ــرده خــودش را ب ک
ــه  ــد ک ــان می ده ــودش نش ــن خ ــت و ای ــرده اس ــد ک تایی
توجــه ایــن مرجــع بــه بحــث بودجــه نیــز زیــاد مبتنــی بــر 
ــه نیســت. از طــرف دیگــر  ــگاه الزم و مســوولیت پذیران ن
دســت بــه دســت شــدن بودیجــه و زمان گیــر شــدن 
ــای  ــرای اداره ه ــت آن کار را ب ــرای دیروق ــا اج آن و حت
ــار  ــل ب ــکاره و باط ــا را بی ــرده و نهاده ــکل ک ــی مش دولت
ــد  ــه بای ــم ک ــنهاد کردی ــا پیش ــن باره ــت. بنابرای آورده اس
رویه هــا در ترتیــب و تنظیــم بودیجــه تغییــر کننــد و یــک 
ــد بودیجــه ســاالنه،  ــه بای ــم ک ــار دیگــر پیشــنهاد می کنی ب
حــد اقــل یــک مــاه پیــش از آغــاز ســال مالــی بــه مجلــس 
ــال  ــاز س ــی و در آغ ــای آن بررس ــا خاله ــود ت ــه ش ارای
مالــی بــه تصویــب برســد. زیــرا اصــالح بودیجــه بــر بنیــاد 
ســنجش های تخنیکــی و مطالعــات امــکان مصــرف، زمــان 

گیــر اســت.
 امــا مجلــس نماینــده گان مســوولیت دارد تــا زمانــی 
ــش اصــالح نشــود آن  ــه شــکل الزم ــن بودیجــه ب ــه ای ک
ــر وزارت  ــارهای الزم را ب ــد فش ــد و بای ــب نکن را تصوی
ــه  ــه درســت آن تهی ــه گون ــا بودیجــه ب ــد ت ــه وارد کن مالی
ــی وزارت  ــی از باج ده ــه گزارش های ــی ک ــا زمان ــود. ام ش
ــتان  ــنویم، داس ــس را می ش ــای مجل ــه نماینده ه ــه ب مالی
ــه جــای  ــای معامل ــرد و پ ــه خــود می گی ــگ دیگــری ب رن
ــر می کنــد. هــم وزارت مالیــه و هــم پارلمــان  ــه را پ معادل
ــازند و  ــخصی می س ــع ش ــدان مناف ــه می ــور از بودیج کش
منافــع عمومــی را فــدای آن می کننــد. در عیــن حــال 
ــم  ــه و ه ــم وزارت مالی ــه ه ــت ک ــن اس ــردم ای ــار م انتظ
مجلــس نماینــده گان بودیجــه را بــا درک وضعیــت و 
نیازمنــدی هــای کشــور و مــردم مــورد توجــه قــرار دهنــد 
ــون  ــان پیرام ــه در جه ــی ک ــر و مطلوب ــی موث و رویه های
ــا  ــد ت ــاذ کنن ــه اتخ ــن بودیج ــرای تدوی ــود دارد را ب وج
ــن  ــت ای ــس و در نهای ــت و مجل ــه گی دول ــکل همیش مش

ــود.  مشــکل کشــور حــل ش

بـودجۀ سـاالنه 
مشکلی کـه حـل نشـد
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3( ماده های 91 و 92 قانون اساسی آن 
گونه كه ریاست جمهوری فكر می كند، 

آن قدر ابهام آمیز نیستند كه به تفسیر 
نیاز داشته باشند. شاید در مواردی، 

قانون اساسی افغانستان نیازمند 
تفسیر و توجیه باشد؛ ولی حداقل در 
این مورد كامالً نص آن مشخص و قابل 
فهم است. این مسـأله بارها از طریق 
مجلس نماینده گان و برخی كارشناسان 

حقوقی، وضاحت یافت و حتا ارایۀ 
تفسیر از این دو مادة قانون، نوعی 
مداخله در امور مختص به پارلمان 
كشور توصیف شد. بر این اساس، 

منطقی به نظر می رسد كه دادگاه عالی 
نخواسته باشد خود را در موقعیتی قرار 
دهد كه نسبت به استقالل و آزادِی آن 

تردید به وجود آید.

4( پیش فرض چهارم اما این می تواند 
باشد كه آن چه در مجلس اتفاق افتاد 
و آن چه كه حاال در مورد وزیران سلب 
صالحیت شده اتفاق می افتـد، از سوی 
یک منبع مدیریت و هدایت می شود؛ 

ولی از آن جایی كه این منبع در موقعیِت 
ویژه قرار دارد، نمی خواهد به ساده گی 
به تله بیـفتد و خود را در معرِض نقد و 

نظرهای منفی بگذارد
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وزارت صحت عامه:

بیش از ۹۰۰ هزار کودک در افغانستان معتاد هستند

و  زنـان  شـمار  عامـه،  صحـت  وزارت 
کودکانی کـه بـه مـواد مخـدر معتاد هسـتند را 
بیـش از 9۰۰ هـزار نفـر اعـالم کـرده اسـت.
هفتـۀ  پنج شـنبۀ  روز  بـه  ایـن،  بـا  همزمـان 
گذشـته، یـک بیمارسـتان بـرای درمـان زنـان 
و کـودکان معتـاد بـه مـواد مخـدر در غـرب 
کابـل در سـاحۀ کوته سـنگی بـه ظرفیت 15۰ 
بسـتر از سـوی وزارت هـای مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر، صحـت عامـه و کار و امـور اجتماعی 

شـد. افتتاح 
ایـن مرکـز 15۰ بسـتری در حالی افتتاح شـد 
کـه وزارت صحـت عامـه در طـی یـک سـال 
گذشـته، بیشـتر از 1۸ هـزار و 241 تـن معتاد 
بـه مـواد مخـدر را تحت تـداوی قـرار داده و 
بـرای ۷6 هـزار و 56۷ تـن کـه در معـرض 
اعتیـاد بـه مـواد مخـدر خدمـات آگاهی دهـی 

اسـت. کرده 
مسـووالن در وزارت صحـت عامـه گفته انـد 
آگاهی دهـی  بخش هـای  در  مرکـز  ایـن  کـه 
در مـورد اضـرار مـواد مخـدر، مشـوره دهی 
معتـادان مـواد مخـدر، تـداوی معتـادان مـواد 
مخـدر، احیـای مجـدد معتـادان تداوی شـده، 
دایـر کـردن کورس هـای سـوادآموزی بـرای 
خانم هـا و اطفـال در جریـان بسـتر، خدمـات 
سـرگرمی بـرای اطفال شـامل بسـتر و تعقیب 
ارایـه  خدمـات  جامعـه  در  تـداوی  معتـادان 

می کنـد.
عامـه  وزیـر صحـت  فیـروز،  الدیـن  فیـروز 
می گویـد کـه در حـال حاضـر سـه میلیون تن 
در افغانسـتان معتـاد بـه مواد مخدر می باشـند 
کـه از ایـن میـان، صـد هـزار آن کـودکان و 
حـدود هشـت صـد هـزار تـن دیگـر زنـان 

می باشـند.
می کنـد:  نشـان  عامـه خاطـر  وزیـر صحـت 
"یک صـد هـزار کـودک و 65۰ تـا ۸۰۰ هـزار 
نفـر خانم هـا معتـاد بـه مـواد مخدر هسـتند و 

ایـن مرکـز بـرای تـداوی خانم هـای معتـاد و 
اطفـال کـه آینـده ایـن کشـور هسـتند بسـیار 

مفید اسـت".
وزیـر صحت عامـه می افزایـد: در حال حاضر 
بیـش از سـه میلیـون تـن در کشـور معتـاد به 
ایـن  بـا  مبـارزه  مـواد مخـدر می باشـند کـه 
پدیـده یـک امـر بین السـکتوری بـوده و الزم 
اسـت، نهادهـای مسـوول در امـر کاهش مواد 
مخـدر و تقاضـای آن دسـت بـه دسـت هـم 
داده تـا  میـزان عرضـه و مبتالیـان بـه اعتیـاد 

مـواد مخـدر را بـه حداقل برسـانیم.
سـال  یـک  طـی  در  عامـه  صحـت  وزارت 
گذشـته، بیشـتر از 1۸ هـزار و 241 تـن معتاد 
بـه مـواد مخـدر را تحـت تـداوی قـرار داده 
و بـرای ۷6 هـزار و 56۷ تـن کـه در معـرض 
اعتیـاد بـه مـواد خـدر قـرار دارنـد، خدمـات 
آگاهی دهـی ارایـه کـرده اسـت کـه  در حـال 
مـواد  معتادیـن  تـداوی  مرکـز   1۰9 حاضـر، 

مخـدر در کشـور وجـود دارد.
وزیـر صحـت می گویـد کـه در ایـن مرکـز به 
کـودکان آموزش داده می شـود و بـرای بانوان 
نیـز برنامه هـای وقایه یـی روی دسـت گرفتـه 

شـده است.
کشـت،  زمانـی  تـا  می گویـد،  فیـروز  آقـای 
تولیـد و قاچـاق مـواد مخـدر در افغانسـتان 
برابـر  در  مبـارزه  هرگونـه  باشـد،  موجـود 
ایـن پدیـده نتیجه یـی مثبـت در پـی نخواهـد 

داشـت.
درمـان  و  جلوگیـری  روی  صحـت  وزیـر 
معتـادان در کشـور تأکیـد کـرد، امـا گفت که 
بایـد همـه مـردم، علمـا، رسـانه ها و حکومت 
بـرای محـو و از بیـن بـردن ایـن پدیدۀ شـوم 
دسـت بـه دسـت هـم داده و در برابـر ایـن 

پدیـده مبـارزه کننـد.
وزارت  وزیـر  عظیمـی،  سـالمت  هم چنـان 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر نیـز تأکیـد کـرد کـه 

مشـکل  افغانسـتان  در  مخـدر  مـواد  مشـکل 
کشـورهای  کـه  زمانـی  تـا  و  بـوده  جهانـی 
جامعـۀ جهانـی بـرای محـو آن اقـدام نکننـد، 
ایـن کار  بـه  موفـق  تنهایـی  بـه  افغانسـتان 

شـد. نخواهـد 
بـا  وزارت  ایـن  کـه  گفـت  عظیمـی  بانـو 
همـکاری وزارت خانه های دیگـر برنامه دارد 
کـه تعـداد مراکز درمانـی معتادان در سرتاسـر 
کشـور افزایش داده و تعـداد زیادی از معتادان 

را از سـطح شـهرها جمـع آوری کنـد.
نسـرین اوریاخیـل، سرپرسـت وزارت کار و 
امـور اجتماعـی نیـز گفـت کـه اکثریـت مردم 
مخـدر  مـواد  بـه  معتـاد  بیـکاری،  به خاطـر 
شـدند. او گفـت که بـرای جلوگیری کسـانی 
کـه پـس از درمـان دوباره بـه مـواد مخدر رو 
روی  کاریابـی  برنامه هـای  بایـد  می آورنـد، 

گرفته شـود. دسـت 
در سـویی دیگـر، روالغنی، بانوی اول کشـور 
که در سـاخت این شـفاخانه نیز سـهیم است، 
در پیامـی گفت کـه جنـگ و ناامنی های فعلی 

در افغانسـتان ناشـی از مواد مخدر می باشـد.
خانـم غنـی در پیـام خـود از علما و رسـانه ها 
خواسـت کـه از اضـرار مـواد مخدر بـه مردم 
آگاهی دهـی کـرده و دهاقیـن را بـرای کشـت 

بدیـل تریـاک در کشـور تشـویق کنند. 
گفتنـی اسـت کـه در حـال حاضر در سراسـر 
افغانسـتان 1۰9 مرکـز تـداوی معتادین وجود 
دارنـد.  مسـووالن در وزارت صحـت گفته اند 
کـه از مجموع جمعیت افغانسـتان، 11 درصد 
آن را معتـادان مصـاب به مواد مخدر تشـکیل 

می دهنـد.
بـه گفتـۀ مسـووالن، در سـال گذشـتۀ میالدی 
شـمار مصـرف کننـده گان مواد مخـدر به طور 
بـوده  تـن  میلیـون   3٫6 الـی   2٫9 از  اوسـط 

ست. ا

شـــرکت های  کاری  اعتصـــاب 
ـــرات وارد  مســـافربری جـــاده کابل-ه
ـــئوالن  ـــد و مس ـــود ش ـــن روز خ دومی
خواســـتار  شـــرکت ها  ایـــن 
ــه مشـــکالت  ــیدگی دولـــت بـ رسـ

شـــده اند. خـــود 
در  )اتوبـــوس(  بـــس  صدهـــا 
ــع در  ــل، واقـ ــرب کابـ ــال غـ ترمینـ
ـــی" در  ـــه "کمپن ـــوم ب ـــه ای موس محل
ـــدگان  ـــه رانن ـــه ک ـــه آنچ ـــراض ب اعت
و مالـــکان شـــرکت های مســـافربری 
بی توجهـــی دولـــت نســـبت بـــه 
مشـــکالت خدمـــات مســـافربری 
ـــد،  ـــی خوانن ـــرات م ـــل و ه ـــن کاب بی

پـــارک شـــده اســـت.
بنیامیـــن وردک، مســـئول یکـــی 
ایـــن شـــرکت ها روز جمعـــه  از 
بی بی ســـی  بـــه  جـــدی/دی(   3(
گفـــت کـــه "بی توجهـــی دولـــت" 
نســـبت بـــه خرابـــی جاده هـــا و 
عـــدم کنتـــرل ترافیـــک در جاده هـــا 
رویدادهـــای  افزایـــش  باعـــث 

ــت. ــده اسـ ــی شـ ترافیکـ
آقـــای وردک تاکیـــد کـــرد کـــه در 
برابـــر خدماتـــی کـــه شـــرکت های 
مســـافربری بـــه شـــهروندان ارائـــه 
می کننـــد، دولـــت کار درخـــوری 
ــا  ــفر در جاده هـ ــود سـ ــرای بهبـ بـ

انجـــام نـــداده اســـت.
ــد  ــت بـ ــه وضعیـ ــاره بـ ــا اشـ او بـ
کـــه  کابـــل،  غـــرب  ترمینـــال 
مســـافران از آنجـــا بـــه ســـوی 
مناطـــق جنوبـــی و غربـــی کشـــور 
ســـفر می کننـــد، گفـــت کـــه ایـــن 
ترمینـــال محلـــی مناســـبی نیســـت 
ـــد. ـــت کنن ـــان ها در آن اقام ـــه انس ک
در  اخـــاذی  از  راننـــده  یـــک 
ــا شـــکایت کـــرد و گفـــت  جاده هـ
کـــه مامـــوران پلیـــس ترافیـــک، 
حمـــل و نقـــل، مبـــارزه بـــا مـــواد 
مخـــدر و پلیـــس انتظامـــی در هـــر 
ایســـتی صـــد تـــا دوصـــد افغانـــی 

می گیرنـــد. پـــول 
ــل  ــه دلیـ ــه بـ ــت کـ ــافری گفـ مسـ
اعتصـــاب کاری مســـئوالن شـــرکت ها 
ـــل  ـــر ح ـــافران منتظ ـــدگان، مس و رانن
ـــال  ـــتند و در ح ـــوع هس ـــدن موض ش
ــه  ــافر برنامـ ــا مسـ ــر هزارهـ حاضـ
ــا  ــرده و هتل هـ ــق کـ ــود را معلـ خـ

پـــر از مســـافرند.
محمـــداهلل بتـــاش، وزیـــر حمـــل و 

نقـــل )ترانســـپورت( افغانســـتان در 
ـــرکت ها  ـــن ش ـــکان ای ـــا مال ـــدار ب دی
ـــرف  ـــا اش ـــا را ب ـــکل آنه ـــه مش گفت
ـــان  ـــوری در می ـــس جمه ـــی، رئی غن

ـــت. ـــد گذاش خواه
تـــا  گفته انـــد  معترضـــان  امـــا 
ـــت  ـــع از دول ـــخ قاط ـــه پاس ـــی ک زمان
نشـــنوند، بـــه اعتصـــاب ادامـــه 

داد. خواهنـــد 
ــور  ــرب کشـ ــوب و غـ ــای جنـ  هـ

پـــارک شـــده اســـت
و  راننـــدگان  کاری  اعتصـــاب 
شـــرکت های مســـافری در کابـــل 
ـــی  ـــه در پ ـــد ک ـــاز ش ـــس از آن آغ پ
ــوس(  ــس )اتوبـ ــک بـ ــادف یـ تصـ
ــش( در  ــر )نفت کـ ــک تانکـ ــا یـ بـ
ـــتان  ـــرب افغانس ـــراه در غ ـــت ف والی
16 نفـــر کشـــته و 32 نفـــر دیگـــر 

ــدند. زخمـــی شـ
دو هفتـــه پیـــش بـــه دنبـــال اعـــالم 
نقـــل  و  حمـــل  وزارت  طـــرح 
ـــا اخـــاذی  ـــه ب ـــرای مقابل افغانســـتان ب
در جاده هـــا، اتحادیـــه کامیـــون داران 
ـــود را  ـــاب کاری خ ـــتان اعتص افغانس

ـــرد. ـــو ک لغ
دیدبـــان شـــفافیت افغانســـتان در 
ــه از  ــرده کـ ــرآورد کـ ــی بـ گزارشـ
کـــه  دالری  میلیـــارد   3 حـــدود 
ســـاالنه در افغانســـتان بـــه عنـــوان 
می شـــود،  پرداخـــت  "رشـــوه" 
یـــک میلیـــارد آن در جاده هـــا از 
می شـــود. گرفتـــه  کامیـــون داران 
خرابـــی  اخـــاذی،  بـــر  عـــالوه 
و  جـــاده ای  تخلفـــات  جـــاده، 
ـــفر  ـــواری س ـــث دش ـــز باع ـــی نی ناامن
جاده هـــای  در  مسافرکشـــی  و 
افغانســـتان شـــده اســـت. در یـــک 
گـــزارش بی بی ســـی آمـــده کـــه 
ــن  ــاده ای در ایـ ــات جـ ــار تلفـ آمـ
ــات   ــوم تلفـ ــر یک سـ ــور برابـ کشـ
اســـت. جنـــگ  در  غیرنظامیـــان 

ــک  ــر کمـ ــزارش دفتـ ــاس گـ براسـ
افغانســـتان  در  ملـــل  ســـازمان 
ـــا 2۰15،  ـــال 2۰۰9 ت ـــا(، از س )یونام
ــان در  ــات غیرنظامیـ ــن تلفـ میانگیـ
ایـــن کشـــور 3۰45 نفـــر بـــوده 
اســـت کـــه بـــه ایـــن ترتیـــب، 
رویدادهـــای  تلفـــات  متوســـط 
ـــزار  ـــش از ه ـــه بی ـــاالنه ب ـــاده ای س ج

می رســـد. نفـــر 

اعتصاب شرکت های مسافربری
 در کابل وارد دومین روز خود شد

مجیدی

وزیر دفاع آلمان در بلخ:
نباید با عقب نشینی عجوالنه دست آوردها را به خطر اندازیم

وزیر دفاع آلمان که برای دیدار با سربازان 
درباره  بود  کرده  سفر  افغانستان  به  آلمانی 

خروج سریع از کشور هشدار داد.
اورزوال فون در الین، وزیر دفاع آلمان بعد 
از حمله یک کامیون به بازارچه کریسمس 
نفر   12 شدن  کشته  به  منجر  که  برلین  در 
با  دیدار  در  شد  مجروح  زیادی  تعداد  و 
خواستار  افغانستان  در  آلمانی  سربازان 

مبارزه قاطعانه با تروریسم شد.
از  سریع  خروج  درباره  همچنان  وی 
افغانستان هشدار داده و گفت: در افغانستان 

خیلی چیزها به دست آمده است؛ ما نباید با 
عقب نشینی عجوالنه این دست آوردها را به 

خطر بیاندازیم.
امنیت  شورای  اخیر  گزارش  اساس  بر 
از  خصوص  به  افغانستان  ملل،  سازمان 
معرض  در  طالبان  افراطی  نیروهای  طرف 
خطر ترور قرار دارد. شرایط امنیتی در سال 
این کشور وخیم  در  جاری میالدی شدیداً 
شده است. شمار درگیری های مسلحانه در 
این کشور نسبت به سال 2۰15 حدود 22 

درصد افزایش پیدا کرده است.

در ماه نومبر سال جاری میالدی شورشیان 
در  آلمان  سرکنسولگری  به  افغانستان  در 
افتتاح   2۰13 سال  در  تازه  که  مزارشریف 
شده بود حمله کردند که طی آن شش نفر 

کشته و حدود 12۸ نفر مجروح شدند.
موفقیت ها در  از  این حال  با  فون در الین 
مبارزه با طالبان سخن گفته و گفت: طالبان 
دست  به  را  جاری  سال  در  خود  اهداف 

نیاورده است.
آزادی  و  صلح  که  می دانیم  ما  افزود:  وی 
جامعه  تمام  نیست.  مسلمی  و  بدیهی  امور 
جهانی باید قاطعانه با تروریسم مقابله کنند.

در  که  است  سال   15 حدود  آلمان  ارتش 
جنگی  عملیات  دارد.  حضور  افغانستان 
عملیات  به  اخیر  سال های  در  آلمان  ارتش 
در  است.  شده  تبدیل  مشاوره  و  آموزشی 
در  آلمانی  سرباز   95۰ حدود  حاضر  حال 
در  آن ها  اکثر  که  دارند  حضور  افغانستان 

مزار شریف به سر می برند.
ارتش  عملیات  آلمان  پارلمان  گذشته  هفتۀ 
در افغانستان را برای مدت یک سال دیگر 

تمدید کرد.
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بخش دوم
مرتضی ارشاد بخش نهــم

ــی  ــاد تفاوت های ــا ایج ــه ب ــرار دارد ک ــالی ق ــای بزرگ س ــل، دنی ــرف مقاب در ط
ــر  ــال ب ــای بزرگ س ــد؛ دنی ــز می کن ــودک متمای ــای ک ــود را از دنی ــی، خ اساس
ــا  ــی معن ــۀ دیالکتیک ــک رابط ــری او در ی ــری و جزءنگ ــش کل نگ ــاس بین اس
ــط  ــش را از محی ــناخِت خوی ــدرت ش ــا ق ــد ت ــزم می کن ــه وی را مل ــد ک می یاب
ــی و  ــر محدودیــت زمان ــا ب ــی را کــه بن ــا محیط های ــرده و حت ــر ب پیرامــون فرات
ــای  ــد. منطــق دنی ــا حــس تعقــل درک نمای ــه نیســت، ب ــه تجرب ــادر ب ــی ق مکان
بزرگ ســال بــر روی خردگرایــی واقــع شــده و بــرای تمامــی هســتی خویــش، 
ــا آن را  ــد ی ــراد از آن تخطــی کنن ــد کــه اگــر اف ــی مســلم تصــور می کن قاعده ی
ــه  ــد. احســاس ب ــه رو می گردن ــی روب ــای اجتماع ــا مجازات ه ــد، ب ــده گیرن نادی
دانســتن همــه چیــز، از انســان بزرگ ســال یــک چهــرۀ پُرنیــاز می ســازد کــه در 
ــد آن  ــۀ دوم می خواه ــد و در مرحل ــز را بشناس ــعی دارد همه چی ــۀ اول س مرحل
ــه  ــد پای ــر چن ــت هســتی را ب ــی بزرگ ســال، اصال ــه دســت آورد. جهان بین را ب
تصــور می کنــد کــه بــا توجــه بــه بحــث ایــن مطلــب تنهــا بــه ذکــر چنــد نمونــه 
از آن بســنده می شــود. اصالــت هســتی بــر پایــه منطــق دیالکتیکــی، اصالــت بــر 
پایــۀ علــوم مــدرن، اصالــت بــر پایــۀ بینــش دینــی و معنــوی و اصالــت بــر پایــۀ 
ــت. در کل،  ــرات اس ــن تفک ــی از ای ــا نمونه ی ــتی، تنه ــتی از هس درک اومانیس
دنیــای بزرگ ســاالن دنیایــی متکــی بــر منطــق غیــر قابــِل انعطــاف و مطلق نگــر 

اســت کــه تمامــی امــور در آن بــا جدیــت کامــل در جریــان اســت.
تفاوت هــا و تناقض هــای میــان ایــن دو نگــرش، ایــن ســوال را بــرای مــا معیــن 
می کنــد کــه مگــر ایــن کــودک بــا افزایــش ســن فیزیکــی بــه همــان بزرگ ســال 
ــن ویژه گی هــای دوران ُخردســالی چــه می شــوند؟ ــس ای ــل نمی شــود؟! پ تبدی
در پاســخ بــه ایــن ســوال بــا رد نظــر تطــوری کــه معتقــد اســت خصوصیــات 
ــا  ــت داده و ب ــر ماهی ــه بزرگ ســاالن تغیی ــا پیوســتن کــودک ب ــی ب دوران کودک
تحــول در ســیر بینشــی او بــه همــان خصوصیــات دنیــای بزرگ ســاالن تبدیــل 
ــا  ــه م ــن اســت ک ــد ای ــزاره مانن ــن گ ــه ای ــاد ب ــه اعتق ــد گفــت ک می شــود، بای
بگوییــم در درک مــا از زیبایــی، یــک پدیــدۀ زشــت بــا تغییــر زاویــۀ دیــِد مــا 

ــدل می شــود. ــا مب ــدۀ زیب ــک پدی ــه ی ب
ــا  ــگام معن ــاالن آن هن ــای بزرگ س ــه دنی ــودکان ب ــای ک ــذار از دنی ــاد گ اعتق
ــد کــه تشــابهاِت ایــن دو تصــور بســیار بیشــتر از وضعیــت موجودشــان  می یاب
ــال،  ــودک و بزرگ س ــای ک ــا از دنی ــور م ــت تص ــد اس ــده معتق ــد. نگارن باش
منــوط بــه نــوع بینــش ایشــان اســت. کــودک بــا نــگاه خویــش بــه محیــط بنــا 
ــد و اندیشــۀ  ــوز توســط عقای ــه و شــخصیت فرهنگــِی خــود کــه هن ــر روحی ب
بزرگســاالن شــکل نگرفتــه، تنهــا بــه جلــوۀ بیرونــی واقعیــت دســت یافتــه و بــه 
رفــع نیازهــای اساســی خویــش اقــدام می نمایــد، در حالــی کــه بزرگ ســال کــه 
در واقــع همــان کــودک اســت و تنهــا کودکــی خویــش را از یــاد بــرده، تحــت 
تأثیــر فرهنگــی کــه در آن زنده گــی می کــرده و بــا توجــه بــه پایــگاه خانــواده، 
ــی  ــا آموزش های ــه و ب مدرســه و جامعــه، شــخصیت اجتماعــی اش شــکل گرفت
در  می بینــد،  ناآگاهانــه  و  آگاهانــه  به صــورت  در جامعــه  روزه  هــر  کــه 
جریــان جامعه پذیــری اجتمــاع واقــع شــده کــه بــه بازتولیــد اجتماعــی تصــور 

بزرگ ســالی منجــر می شــود.
ــرای یکدیگــر غیــر  ــا حــدودی ب ــا ت ــه کــه ایــن دو دنی ــه ایــن نکت ــا توجــه ب ب
قابــل فهــم هســتند و اهمیــِت ایــن مطلــب کــه ایــن دو دنیــا به صــورت مــوازی 
ــل  ــاط متقاب ــرای ارتب ــد، می بایســت ب ــان دارن ــار یکدیگــر وجــود و جری در کن
ــا  ــن دو دنی ــه ای ــود ک ــاد ش ــان ایج ــک جری ــودکان ی ــاالن و ک ــان بزرگ س می
ــا  ــان ب ــی ایش ــل ارتباط ــم پ ــوه داده و ه ــوس جل ــر ملم ــرای یکدیگ ــم ب را ه

ــی باشــد. ــا جهــان بیرون یکدیگــر و ب

عـروسـک؛
 به مثـابۀ ابژۀ فرهـنگی

یادداشــت: کنفرانــس »آجنـــدای ملی« 
مســعود،  احمدولــی  رهبــری  بــه 
ــرای  ــی ب ــه آدرس ــه ب ــت ک سال هاس
میــان  چاره  اندیشــی  و  رای زنــی 
نخبــه گان و بــزرگاِن کشــور بــرای 
بیرون رفــِت افغانســتان از نزاع هــا و 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــاِی تاریخ ناکامی ه
اســت. امــا ایــن آدرِس مدنی اخیــراً در 
ابتــکاری تازه تــر، دســت بــه برگــزاری 
ــوار  ــورتی ِ ماه ــت هاِی مش سلسله نشس
و  فعــال  جوانــاِن  بــا  هفتــه وار  و 
ــاع  ــِی اوض ــرای بررس ــور ب آگاهِ کش
افغانســتان و دریافــِت  نگران کننــدۀ 
به روزتــر  و  علمی تــر  راه حل هــای 
در ســایۀ اهــداِف عالــِی آجنــدای 
ملــی زده اســت. روزنامــۀ مانــدگار بــه 
حمایــت از ایــن فعالیت هــای ارزنــده، 
ــش  ــۀ خوی ــن صفح ــش از ای ــن بخ ای
را بــه بازتــاِب چکیـــدۀ گفته هــاِی 
جــاری در ایــن نشســـت ها اختصــاص 
ــراه و  ــا همـ ــا م ــس ب ــت. پ داده اس

همســـفر باشــید. 
***

عبدالهــادی میــران: بــه بــاور مــن، دولــت و 
ــِی  ــت فرهنگ ــه، وضعی ــک جامع ــی ی ــام سیاس نظ
ــی  ــب خدمات ــه تناس ــازند و ب ــه را می س آن جامع
ــرِی  ــی و فک ــاب فرهنگ ــد، بازت ــه می کنن ــه ارای ک
و  می گذارنــد.  نمایــش  بــه  را  جامعــه  یــک 
همین طــور، قانــون از یک ســو نمــاد ظرفیــت 
ــذارد  ــش می گ ــه نمای ــه را ب ــک جامع ــِی ی فرهنگ
و از جانــب دیگــر، نمــاد هــوش و توســعۀ فکــرِی 
یــک جامعــه را بیــان می کنــد؛ امــا رعایــت قانــون، 
بازتــاب خــرد جمعــِی یــک جامعــه اســت و 
جامعه یــی کــه در آن قانــون رعایــت می شــود 
ــت، در  ــم اس ــد در آن حاک ــام قانون من ــک نظ و ی
ــه  حقیقــت خردمنــدِی جامعــه و ارایــه خدمــات ب

شــهروندان را نمایــش می دهــد. 
امــا متأســفانه در افغانســتان خــرد جمعــِی مــا 
مــورد ســوال قــرار دارد، بازتــاب ظرفیــت فرهنگــی 
ــد  ــا بای ــت، م ــوال اس ــورد س ــا م ــِی م ـ اجتماع
ــود  ــر وج ــه فک ــن جامع ــه در ای ــم ک ــراف کنی اعت
ــدارد، اهــل اندیشــه و تفکــر بســیار کــم اســت،  ن
تیــراژ روزنامه هــای هشــت صبــح و مانــدگار 
ــن  ــا همی ــت، ام ــاال نیس ــخه ب ــت هزار نس از هش
ــده گان  ــار خوانن ــز در اختی ــخه نی ــت هزار نس هش
قــرار نمی گیــرد. در شــهری کــه پنــج میلیــون  
جمعیــت دارد، دوهــزار روزنامه خــوان نداریــم، 
ــور در مــاه پنجــاه جلــد کتــاب تولیــد  همین ط
نمی شــود؛ بنابرایــن در جامعه یــی کــه مطالعــه 
وجــود نــدارد، خردمنــدی هــم وجــود نــدارد. ایــن 
مشــکالت، مــادرِ مشــکالتی اســت کــه مــا امــروز 

آن را تجربــه می کنیــم. 
ــل، شــما هزاره هــا را در یــک  ــن شــهر کاب در همی
ــر،  ــی دیگ ــا را در نقطه ی ــد، تاجیک ه ــه می بینی نقط
ــا  ــا ت ــر. ام ــاحه یی دیگ ــز در س ــتون ها را نی و پش
کنــون بــه دلیــل کمبــود اندیشــه، کمتــر کســی ایــن 
پراکنده گــی و تجزیــۀ جغرافیایــی بــر اســاِس قــوم 
ــت.  ــرار داده اس ــه ق ــورد توج ــرده و م را درک ک

ــای  ــک جغرافی ــا در ی ــه م ــا زمانی ک ــن، ت بنابرای
تجزیه شــده زنده گــی کنیــم، چیــزی بــه نــامِ 
ــن  ــس اولی ــت؛ پ ــد داش ــود نخواه ــی وج همگرای
ــی فکــری و اجتماعــی، خویشــاوندِی  گام همگرای

ملــی اســت.  
جوانــاِن آگاه و نخبــه می تواننــد مبلــغ ترویــج 
فرهنــِگ همگرایــی باشــند. اگــر مــا در ایــن زمینــه 
ــرای اقدامــاِت  اثرگــذار باشــیم، آغــازی می شــود ب
ــاختار  ــۀ س ــر بهین ــه تغیی ــج ب ــه منت ــری ک بزرگ ت

سیاســی خواهــد  شــد.   
ــرای  ــا ب ــۀ گفت وگوه ــعود: هم ــی مس احمدول
ــه را  ــد نکت ــا چن ــد، ام ــده بودن ــیار آموزن ــن بس م
آن  و  می کنــم  مطــرح  جمع بنــدی  عنــوان  بــه 
ــنهاد  ــن پیش ــه م ــرزی ب ــد ک ــا حام ــه: باره این ک
ــما  ــه ش ــِت اول را ب ــت معاونی ــا پس ــه بی ــرد ک ک
ــن  ــر م ــب اگ ــم "کرزی صاح ــن گفت ــم. م می ده
را بــه عنــوان مأمــور انتخــاب می کنــی، بایــد 
ــا اگــر  ــی نیســتم؛ ام ــور خوب ــم کــه مــن مأم بگوی
ــی،  ــِد خــودت صاحــب افغانســتان می دان ــرا مانن م
ــا و  ــم و برنامه ه ــترک بگیری ــاِت مش ــد تصمیم بای
باشــیم".  داشــته  مشــترک  سیاســت گذاری های 
ــی شــروع شــد  ــای کــرزی زمان ــا آق ــا ب مشــکِل م
ــم،  ــاد می کردی ــی را آم ــون اساس ــودۀ قان ــه مس ک
حــرِف مــا ایــن بــود کــه مســوده مشــکالت 
دارد و گفتیــم نظامــی را کــه شــما می خواهیــد 
بیاوریــد، در افغانســتان کاربــرد نــدارد و مشــکالِت 
ــه  ــما ب ــرا ش ــد  آورد؛ زی ــار خواه ــه ب ــادی را ب زی
والی هــا و شــوراهای والیتــی صالحیــِت قابــل 
ــود  ــن ب ــِر او ای ــا نظ ــده اید. ام ــل نش ــه قای مالحظ
کــه اگــر مــا ایــن کار را بکنیــم، یــک والیــت بــه 
ــران و دیگــری  ــه ای ــی رود، یکــی ب ــتان م تاجیکس
ــد.  ــه ان ــردم این گون ــی رود و م ــتان م ــه اوزبیکس ب
ولــی مــن می گفتــم کــه ایــن نظریــه اشــتباه اســت، 
یادتــان باشــد کــه در طــوِل تاریــخ ایــن دولت هــا 
بودنــد کــه همــواره بــا خارجی هــا یک جــا شــدند 
ــر  ــود در براب ــتقالِل خ ــواره از اس ــردم هم ــی م ول
خارجی هــا دفــاع کرده انــد. بنابرایــن شــما بــه 
ــه  ــت ب ــدرت و صالحی ــد و ق ــاد کنی ــردم اعتم م
ــرار  ــری برق ــا تعــادل در تصمیم گی ــد ت آن هــا بدهی
ــوم  ــرادرش قی ــرزی ب ــای ک ــد از آن، آق ــود. بع ش
ــِی او وارد  ــا در تکــت انتخابات کــرزی را فرســتاد ت
ــم. بعــد  ــن نپذیرفت ــا م ــات شــوم، ام ــدان انتخاب می
ــر  ــه، وزی ــر خارج ــوان وزی ــه عن ــت ب از آن گف
ــد.  ــا دورِ جدی ــب، ت ــن ترتی ــه همی ــرات و ب مخاب
ــه  ــال 2۰۰3 ب ــی را در س ــدای مل ــرح آجن ــا ط م
ــم  ــرح کردی ــرف غنی مط ــل زاد و اش ــرزی، خلی ک
ــک  ــتند و ی ــا هس ــروز خارجی ه ــه ام ــم ک و گفتی
ــد؛  ــردا می رون ــا ف ــرار اســت، ام ــِح نســبی برق صل
پــس بیاییــد ایــن طــرح را بپذیریــد تــا خــودِ مــردم 
افغانســتان بتواننــد اختیــاردارِ کشــورِ خویــش 
شــوند. مــا بســیار تــالش کردیــم امــا نتیجــه 
ــات،  ــۀ بعــدی در انتخاب ــه در مرحل ــا این ک ــداد ت ن
ــه  ــم و ب ــی را دادی ــدت مل ــت وح ــرح دول ــا ط م
داکترصاحــب عبــداهلل گفتیــم کــه مــا از شــما 
ــما  ــه ش ــد زمانی ک ــان باش ــم، یادت ــت می کنی حمای
ــدای  ــم آجن ــا می خواهی ــیدید، م ــدرت رس ــه ق ب

ــرح را  ــن ط ــما ای ــم و ش ــش  ببری ــه پی ــی را ب مل
حمایــت کنیــد و در حقیقــت، روی آن توافــق 
ــر رو  ــه ه ــان ب ــا آن زم ــت. ام ــورت گرف ــز ص نی
ــن مســوولیت  ــم ای ــون می خواهی ــد. اکن ــپری ش س
ــه  ــر ک ــه  این خاط ــم ب ــده بگیری ــه عه ــود ب را خ
ــد  ــوز، متح ــان دلس ــه مردم ــا زمانی ک ــم ت می دانی
ــت  ــن دول ــه کار نشــوند، از ای ــزه دســت ب و باانگی
ــود، در طــی  کاری ســاخته نیســت. اگــر ســاخته ب
دو ســال بایــد صــورت می گرفــت. اصالحــات 
ــیار  ــی کارِ بس ــای برق ــع تذکره ه ــی و توزی انتخابات
ــدند.   ــام نش ــدام انج ــی هیچ ک ــد ول ــکلی نبودن مش
ــالروز  ــه در س ــده؛ چنان ک ــد ش ــا بلن ــون صداه اکن
شــهادت قهرمــان ملــی، جنــرال دوســتم نیــز گفــت 
ــه،  ــق توافق نام ــدم عقب نشــینی از تطبی ــک ق ــه ی ک
ــی را  ــدای مل ــن، آجن ــت. بنابرای ــی اس ــت مل خیان
ــر را  ــای دیگ ــم و نیروه ــرار می دهی ــر ق ــک چت ی
ــا از  ــم. م ــوت می کنی ــِر آن دع ــدن زی ــه جمع ش ب
حمایــِت جنبش هــا و مجاهدیــن و حضورشــان 
امــا  می شــویم،  خوشــحال  ملــی  آجنــدای  در 
ــخص و  ــه رِو ش ــم دنبال ــا نمی خواهی ــت م هیچ وق
ــه  ــه اولویــت دارد، ن ــا برنام ــرای م ــراد باشــیم. ب اف
ــۀ  ــدارم، بلکــه برنام ــت ن ــز اولوی ــن نی شــخص. م
آجنــدای ملــی محــور اســت و اولویــت دارد. هــر 
نیرویــی کــه بخواهــد زیــر چتــِر ایــن برنامــه بیایــد، 

ــم. ــتقبال می کنی ــا از آن اس م
ــی  ــاِن مل ــی گفتم ــدای مل ــای آجن ــت، مبن در حقیق
ــت و  ــدرت، دول ــالۀ ق ــه مس ــا ک ــا بعده ــود؛ ام ب
ــک  ــه ی ــم ک ــا گفتی ــد، م ــان آم ــه میـ ــات ب انتخاب
ــی  ــایل مل ــدرت و مس ــه ق ــتراتیژیک ب ــدگاه اس دی
ــی از  ــدرت، یک ــای ق ــل معم ــیم. ح ــته باش داش
اهــداف و مشــخصه های مهــِم آجنــدای ملــی 
اســت کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود. پــس 
نــگاهِ مــا بــه مســایل ملــی، یــک نــگاه اســتراتیژیک 
ــد و  ــدا کن ــه پی ــد ادام ــز بای ــا گفتمــان نی اســت، ام
مســایِل قــدرت نیــز حــل شــوند. در حقیقــت، مــا 
ــا  ــم.    ام ــازی می روی ــت ـ دولت س ــرِف مل ــه ط ب
چـــتر آجنــدای ملــی، تطبیــق توافق نامــۀ سیاســی و 
به خاطــر تطبیــق توافق نامــه، اعــالم فراخــواِن ملــی 
ــازمان دهِی  ــر، س ــت و بعدت ــی اس ــیِج مردم و بس
شــورای آجنــدای ملــی. مــا ایــن کار را بــه ترتیــِب 

ــم:  ــام می دهی ــر انج زی
-1 با نیروهای مختلف صحبت می کنیم؛

ــرار  ــا ق ــِت کاره ــه را در اولوی ــق توافق نام -2 تطبی
می دهیــم؛ 

ــوان  ــالمِ فراخ ــه، اع ــق توافق نام ــر تطبی -3 به خاط
می کنیــم؛

به دســت  را  مردمــی  حمایــِت  و  بســیج   4-
شــوند؛ آمــاده  ذهنیت هــا  تــا  می آوریــم 

-5 دوبــاره بــه ســازمان دهِی شــورای آجنــدای 
ملــی اقــدام می کنیــم.

ــم و  ــاس می گیری ــما تم ــِک ش ــا تک ت ــا ب ــداً م بع
ــا  ــد ت ــریف می آوری ــتید، تش ــت داش ــر موافق اگ
ــا  ــم. م ــان کار کنی ــه و اهداف م ــتر روی برنام بیش
تمــامِ تــالِش خــود را می کنیــم تــا مبنــا و اســـاسی 
پیــدا شــود کــه بــه یــک میثــاِق ملــی دســت یابیـــم.   

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان و آجندای ملی

ترتیب كننـده: ناجیه نوری
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ســـعدی شـــاعر شیرین ســـخِن شـــیراز دربـــارۀ 
روزگار و ناپایـــداری دنیـــا و این کـــه دنیـــا 
ـــاب  ـــِر ن ـــا زه ـــراه ب ـــی هم ـــهدآلود ول ـــی ش طعم
دارد، نظراتـــی خـــاص ارایـــه می دهـــد کـــه در 
ایـــن مقالـــۀ کوتـــاه بـــدان پرداختـــه می شـــود.
ـــر  ـــان ب ـــالش انس ـــان، ت ـــی انس ـــان، زنده گ »جه
روی کـــرۀ خاکـــی، نتیجـــه و ثمـــرۀ زنده گـــی 
انســـان در ایـــن دنیـــا، مـــدت و طـــول عمـــِر 
ـــوارد،  ـــه م ـــر این گون ـــایِل نظی ـــایر مس ـــر و س بش
اجـــل و چه گونه گـــی مـــرگ انســـان، ســـفر و 
ـــم  ـــرایط روح و جس ـــرگ و ش ـــس از م ـــای پ دنی
ـــۀ  ـــش و دغدغ ـــب پرس ـــن مطال ـــۀ ای ـــادی، هم م
انســـان های متفکـــر بـــوده اســـت. بســـیاری از 
متفکـــران و شـــاعراِن حکیـــم یـــا حکیمـــان و 
ـــه  ـــن هم ـــه ای ـــوع ک ـــن موض ـــاعر، ای ـــاِن ش عارف
ـــا  تـــالش، کوشـــش، کنـــکاش، جنـــگ و مقابلـــه ب
ـــه  ـــه نتیج ـــی، چ ـــای طبیع ـــا رویداده ـــراد و ب اف
و فایده یـــی بـــرای انســـان دارد و بشـــر در 
انتهـــای عمـــِر خـــود چـــه عایـــدش می شـــود 
ـــرگ  ـــد از م ـــفر بع ـــۀ راه س ـــزی توش ـــه چی و چ
ــه و  ــاِن خاتمـ ــه زمـ ــری کـ ــت؟ عمـ وی اسـ
ــه  ــد، چه گونـ ــس نمی دانـ ــامِ آن را هیچ کـ اتمـ
و بـــا چـــه کیفیـــت و روشـــی بایـــد ســـپری 
کـــرد؟ و مـــوارد نظیـــر این هـــا، پرســـش هایی 
ــته اند  ــود داشـ ــِر خـ ــن و تفکـ ــادی در ذهـ زیـ
ــش ها را در  ــرات و پرسـ ــی از تفکـ ــه بعضـ کـ

شـــعِر خـــود منعکـــس نموده انـــد.« 1 
اندیشـــمنداِن  و  خردمنـــدان  حکیمـــان، 
پارســـی زبان نیـــز ماننـــد همـــۀ متفکـــران 
ـــبت  ـــان نس ـــر انس ـــوۀ تفک ـــارۀ نح ـــان، درب جه
بشـــر  زنده گـــی  و  جهـــان  و  روزگار  بـــه 
ـــرده  ـــا ک ـــوده، فکره ـــرح نم ـــادی مط ـــب زی مطال
و اندیشـــه های متفاوتـــی طـــرح کـــرده انـــد و 
ـــه نثـــر و نظـــم بـــرای دیگـــران  »افـــکار خـــود را ب
ـــی گوی،  ـــاعران پارس ـــر ش ـــد. اکث ـــرده ان ـــان ک بی
ــی  ــان، بی وفایـ ــودن جهـ ــذران بـ ــارۀ گـ در بـ
دنیـــا، پذیـــرش غـــم و شـــادی و دشـــواری و 
ــدن در  ــردن و آزرده نشـ ــر نکـ ــایش، فکـ آسـ
مـــورد آن چـــه کـــه گذشـــته و مســـایلی کـــه 
ـــا را  ـــت، دنی ـــرای فرداس ـــداده و ب ـــوز روی ن هن
ـــه  ـــدن ک ـــرایی دی ـــافرخانه و کاروان س ـــون مس چ
ـــا  ـــرد و بن ـــی ک ـــف چندان ـــوان توق در آن نمی ت
و عمارتـــی ایجـــاد نمـــود، دنیـــا را مقـــام مجـــازی 
و ســـراچۀ بازیچـــه انگاشـــتن، تصـــور جهـــان 
ـــر  ـــی عم ـــت ول ـــراً زیباس ـــه ظاه ـــی ک ـــون ُگل چ
ـــب  ـــن مطل ـــه بدی ـــدار دارد و توج ـــاه و ناپای کوت
ـــد  ـــش مانن ـــل و دوراندی ـــراد عاق ـــه اف ـــتند ک داش
میـــوۀ رســـیده بـــه شـــاخه های تعلقـــات دنیـــا 
ــاد  ــر زیـ ــق خاطـ ــدان تعلـ ــبند و بـ نمی چسـ
ـــاع  ـــال و مت ـــع آوری م ـــر جم ـــه فک ـــد و ب ندارن
ـــره  ـــر و روزم ـــذران عم ـــاز گ ـــش از نی ـــا، بی دنی

نیســـتند.« 2
ـــم، فیلســـوف، ریاضـــی دان و شـــاعر  ـــام، حکی خی
ـــت  ـــان و وضعی ـــع جه ـــارۀ طب ســـدۀ پنجـــم، در ب
ـــبت  ـــش نس ـــر و دیدگاه ـــای آن و تفک دوام و بق

ـــت:  ـــه اس ـــر را گفت ـــی زی ـــان، رباع ـــه جه ب
برخیز و مخور غم جهاِن گذران
خوش باش و به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفایی بودی
نوبت به تو خود نیامدی از دگران

ـــی  ـــر آدم ـــان، وجـــود انســـان، عم ـــت جه »وضعی
و مدتـــی کـــه در روی زمیـــن می گذرانـــد، 
ـــعی  ـــان، س ـــاری جه ـــر و بی اعتب ـــداری عم ناپای
تـــالش انســـان بـــر روی زمیـــن، دشـــواری و 
آســـایش و غـــم و شـــادی بشــــر در مـــدت عمـــر، 
کوتـــاه بـــودن مـــدت زنده گـــی بشـــر نســـبت 
ـــه عمـــر جهـــان هســـتی، همیشـــه مـــورد توجـــه  ب
ـــی  ـــش بزرگ ـــورِت پرس ـــه ص ـــر و ب ـــت نظ و دق
بـــرای بشـــر بـــر روی زمیـــن مطـــرح بـــوده و 
در بـــارۀ ایـــن موضوعـــات تفکـــر و اندیشــــه 
ـــری  ـــاد فک ـــود بنی ـــرای خ ـــت و ب ـــرده اس می ک
ـــت و  ـــاس آن، حرک ـــر اس ـــرده و ب ـــاد می ک ایج
ـــت.« 3  ـــی داده اس ـــکل م ـــش را ش ـــعی و تالش س
ـــز یکـــی از شـــاعران و سخن ســـرایاِن  ســــعدی نی
ـــع  ـــه طب ـــبت ب ـــه نس ـــت ک ـــدارِ پارسی گوس نام

جهـــان و وضعیـــت روزگار و نحـــوۀ دیـــدگاه 
ـــاع و  ـــه مت ـــر ب ـــِق خاط ـــر و تعل ـــه عم ـــان ب انس
ـــام و  ـــم خی ـــد حکی ـــری مانن ـــا، تفک ـــام دنی حط
ســـایر متفکـــران خوش ســـخِن پارســـی گو 

دارد. 
ــروز را  ــمردِن امـ ــت شـ ــز غنیمـ ــعدی نیـ سـ
مـــورد  در  و  تفکـــر  و  می کنـــد  ســـفارش 
ـــه  ـــی ک ـــه آینده ی ـــبت ب ـــی نس ـــته و نگران گذش

نامعلـــوم اســـت را نمی پســـندد:
ســـعدیا دی رفـــت و فـــردا همچنـــان موجـــود 

ـــت نیس
در میان این و آن، فرصت شمار امروز را

ـــر  ـــورد عم ـــی در م ـــع و جالب ـــال بدی ـــعدی مث س
ــون  ــر چـ ــه عمـ ــد کـ ــان دارد و می گویـ انسـ
ـــرار  ـــدوری ق ـــِد م ـــر گنبـ ـــه ب ـــت ک گردویی س
ـــن  ـــز ممک ـــن گردو/چهارمغ ـــت و ای ـــه اس گرفت
اســـت بـــر اثـــر بـــاد یـــا تـــکاِن کوچکـــی از 
ـــت  ـــس نبایس ـــد، پ ـــرو افتـ ـــد دوارِ روزگار ف گنب

بـــدان چنـــدان دل بســـت:  
منه دل بر سرای عمر، سعدی

که بر گنبد نخواهد ماند این گوز 
ـــدا  ـــت در ابت ـــن اس ـــدار، ممک ـــن روزگار ناپای ای
ـــد،  ـــان بده ـــم نش ـــوش ه ـــان، روی خ ـــه انس ب
ــیرینی و  ــن شـ ــه ایـ ــل بـ ــان عاقـ ــی انسـ ولـ
خوشـــی پای بنـــد نمی شـــود؛ زیـــرا بـــه هـــر 
ــراه  ــدار، همـ ــان ناپایـ ــان جهـ ــال و بی گمـ حـ
ایـــن شـــهد شـــیرین، زهـــر خـــودش را بـــه 

انســـان خواهـــد خورانـــد: 
شـــیرین  ســـخت  کارم  آغـــاز  آســـمان  ز 

د می نمـــو
کـــی گمـــان بـــردم کـــه شـــهد آلـــوده زهـــر 

نـــاب داشـــت
***

سعدی، گر آسمان بّشکر پرورد ترا
چون می ُکشد به زهر، ندارد تفضلی

ســـعدی می گویـــد اگـــر انســـانی متوجـــه 
بشـــود و بدانـــد کـــه دنیـــا و روزگار بـــا غـــم 
به ســـر بـــردن ارزشـــی نـــدارد، بـــا اطرافیـــان 
خـــّرم  و  می باشـــد  خـــوش  دوســـتان،  و 
بـــه  کســـی  وقتـــی  می کنــــد.  زنده گـــی 
ـــه  ـــر روزی ک ـــه ه ـــد ک ـــی می دان ـــورِت قطع ص
ـــِت او در  ـــر و فرص ـــک روز از عم ـــذرد، ی می گ
ـــت  ـــر را غنیم ـــر روز عم ـــود، ه ـــم می ش ـــا ک دنی
می شـــمارد. هـــر کـــس بایـــد آگاه و هوشـــیار 
ـــیرینی  ـــۀ ش ـــا هم ـــر ب ـــه روزگار و عم ـــد ک باش
و خوشـــی هایش، اســـاس و بنیــــاد محکمـــی 
ـــتوار  ـــای نااس ـــن بن ـــره روزی ای ـــدارد و باالخ ن
فـــرو می ریـــزد، پـــس نبایـــد بـــدان دل بســـت 
و نااســـتواری آن از یادمـــان بـــرود. همچنیـــن 
وقتـــی می دانیـــم کـــه روزی نـــه چنــــدان دور 
یـــا در زمانـــی کـــه مـــا وقتـــش را نمی توانیـــم 
تعییـــن کنیـــم، طعمـــۀ خـــاک خواهیـــم شـــد، 

چـــرا بایـــد غـــم بخوریـــم:
اگر دانی که دنیا غم نیرزد

به روی ِدوستان خوش باش و خّرم
غنیمت دان، اگر دانی که هر روز

ز عمر مانده روزی می شود کم
منه دل بر سرای عمر سعدی

که بنیادش نه بنیادی ست محکم
برو شادی کن، ای یار ِ دل افروز

چو خاکت می خورد، چندین مخور غم
***

عقلم بدزد لختی، چند اختیار دانش؟
هوشم ببر زمانی، تا کی غم زمانه؟

***
سعدی، وفا نمی کند ایام سست مهر

این پنج روز عمر بیا تا وفا کنیم
ـــم  ـــت، حکی ـــاد را داش ـــن اعتق ـــم همی ـــام ه خی
نیشـــابور هـــم ســـفارش بـــه طلبیـــدن شـــادی 
می کـــرد چـــون آگاهانـــه می دانســـت کـــه در 
ـــِر  ـــردان، کل عم ـــردون گ ـــان و گ ـــل کهکش مقاب
ــر  ــل عمـ ــی، و حاصـ ــی و خیالـ ــر خوابـ بشـ

چـــون دمـــی اســـت:
شادی بطلب که حاصل عمر دمی است

هر ذره خاک کیقبادی و جمی است

ل  ا حـــو ا
ــت ــه هسـ ــر کـ ــن عمـ ــل ایـ ــان و اصـ جهـ

خوابی و خیالی و فریبی و دمی است
ـــی نصیـــب انســـان  ـــای فان آن چـــه از عمـــر در دنی
می گـــردد، وقـــت و زمـــان اســـت کـــه بایـــد 
قـــدر آن را دانســـت و دم را غنیمـــت شـــمرد، 
ـــمند آن  ـــاِن هوش ـــه انس ـــد دارد ک ـــعدی تًاکی س
کســـی اســـت کـــه نصیـــِب خـــود را از دنیـــا 
ــی از  ــت را به راحتـ ــد وقـ ــت آورد و نقـ به دسـ

دســـت ندهـــد: 
نصیب از عمر دنیا، نقد وقت است

مباش ای هوشمند از بی نصیبان
ســـعدی هـــم ماننـــد بســـیاری از شـــاعران و 
پارســـی گویان دیگـــر بـــه قضـــا و قـــدر و 
ـــوده  ـــد ب ـــان از ازل معتق ـــت انس ـــن سرنوش تعیی
ـــه  ـــه ک ـــد ک ـــفارش می کن ـــل س ـــن دلی ـــه همی و ب
وقتـــی روزگار ســـِر ســـازگاری نـــدارد، بـــا آن 
ـــرایط  ـــا ش ـــت ب ـــر اس ـــرد و بهت ـــاید ک ـــتیزه نش س

ــازیم:  روزگار بسـ
چو روزگار نسازد، ستیزه نتوان برد

ضرورت است که با روزگار درسازی

ــر  ــی گوی، تعبیـ ــاعران پارسـ ــایر شـ ــد سـ ماننـ
ـــا را  ـــن روزگار و دنی ـــودن انســـان در ای مســـافر ب
ـــن  ـــت. همچنی ـــه اس ـــه کار گرفت ـــز ب ـــعدی نی س
ــان  ــرای انسـ ــا بـ ــودِن دنیـ ــراب بـ ــون سـ چـ
ـــفارش  ـــرده و س ـــتفاده ک ـــی اس ـــافر را در بیت مس
ــی  ــن دنیایـ ــر این چنیـ ــه بـ ــت  کـ ــوده اسـ نمـ
ـــر  ـــه ه ـــه ب ـــا این ک ـــت و ی ـــه داش ـــت تکی نبایس
حـــال، ایـــن دنیـــا را بایـــد گذاشـــت و همـــه 

ـــپرد:  ـــری س ـــه دیگ ـــز را ب چی

تو مسافری و دنیا سراب کاروانی
نه معول است پشتی که برین پناه داری 

***
کام همه دنیا را بر هیچ منه سعدی

چون با دگری باید پرداخت به ناکامی

پی نوشت:
1ـ مقالـــۀ جهـــان آیینه گـــون هیـــچ بـــر هیـــچ، 

ـــاب ـــایت آفت س
2ـ مقالۀ جهان گذران، سایت آفتاب

3ـ همان مأخذ

ریاری
هلل مه

حجت ا
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افغانستان  جمهوری  رییس  اول  معاون  دفتر  رییس 
اعالم کرد: دادستان کل افغانستان عبدالرشید دوستم را 
در ارتباط با ادعای احمد ایشچی معاون پیشین حزب 

جنبش ملی اسالمی افغانستان احضار کرده است.
عنایت اهلل فرهمند افزود: این حکم از سوی ریاست 
به  افغانستان  کل  دادستانی  خارجی  و  داخلی  امنیت 
دست ما رسیده، و در آن از دوستم یا وکیل مدافع  او 
خواسته به دادستانی مراجعه کند. این دفتر حکم جلب 

دوستم را غیر قانونی خوانده است.
به گفته دفتر دوستم، قانون اساسی در مورد چگونه گی 
جمهور،  رییس  معاونان  علیه  اتهامات  به  رسیده گی 

سکوت کرده است.
جنرال  از  ایشچی  احمد  شکایت  از  پس  حکم  این 
دوستم صادر شده است. شاکی ادعا کرده است که از 
سوی جنرال دوستم و محافظانش به مدت پنج روز 

بازداشت و با او بدرفتاری شده است.
در همین راستا، ریاست جمهوری افغانستان نیز اعالم 
نهادهای  طریق  از  ادعا  این  بررسی  برای  که  کرده 

قضایی اقدام می کند.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا، نیز گفته است: "ما 
از آزادی آقای ایشچی استقبال می کنیم. بدیهی است 
که از خبر بازداشت غیرقانونی او و گزارش ها درباره 
رفتار معاون اول رییس جمهور، با ایشچی، شگفت زده 
شویم. بنابراین منتظر روشن  شدن نتایج بررسی ها در 

این زمینه هستیم".
عالوه بر این، دولت افغانستان نیز در نشست شورای 
به  به دادستانی کل دستور داده است که  امنیت ملی 

بررسی های خود در این  باره ادامه دهد.
باتور ایشچی، پسراحمد ایشچی هم دیروز به رسانه ها 
با  را  آن  بتوانیم  ما  که  نیست  موضوعی  "این  گفت: 
مردم حل کنیم. خواست ما این است که باید از طریق 

نهاد های عدلی و قضایی حل شود".

اقدام کم سابقۀ سفارت خانه ها
متحده،  ایاالت  سفارت های  بی سابقه  اقدام  یک  در  
حکومت  از  رسماً  کابل  در  اروپا  اتحادیه  و  بریتانیا 
ادعاهای  به  عادالنه  رسیده گی  خواستار  افغانستان 

احمد ایشچی بر علیه جنرال دوستم شده اند.

تحلیلگران غربی می گویند که سابقۀ نقض حقوق بشر 
عبدالرشید  سوی  از  جنگی  جرایم  ارتکاب  حتی  و 
دوستم، معاون اول رییس جمهور افغانستان، مقامات 
امریکایی را وا داشته است تا قضیۀ اتهامات علیه وی 

پیگرد قانونی شود.
ایالت  دریایی  نیروی  دانشگاه  استاد  توماس جانسن، 
کلیفورنیای ایاالت متحده، به صدای امریکا گفت که 
گذشته،  دهۀ  نیم  و  یک  در  دوستم  جنرال  عملکرد 
همین  روی  و  است  بوده  نگران کننده  امریکا  برای 
دلیل، سفارت ایاالت متحده مستقر در کابل، خواهان 
آن  جمهور  رییس  اول  معاون  اتهامات  به  رسیده گی 

کشور شده است.
او رهبر جامعۀ  "بدون شک که  آقای جانسن گفت: 
در  عین حال، وی  در  اما  است.  افغانستان  در  ازبک 
گذشته مرتکب جرایم شده است. این گونه عملکردها 
بارها تکرار شده و چنین نوع برخوردها از یک رهبر 

در یک کشور انتظار نمی رود".
به گونۀ مثال، آقای جانسن از "حملۀ آقای دوستم بر 
خانۀ اکبر بای، اختطاف وی و پسرش" سخن گفت و 
ادعا کرد که "به گفتۀ مقامات افغانستان، دوستم آنان 
را لت و کوب نمود و حتی بر پسرش تجاوز جنسی 

کرد".
مایکل کوگلمن، محقق در مرکز پژوهشی ودرو ولسن 
مستقر در واشنگتن دی سی، نیز می گوید که جنرال 
از  است،  قومی  مقتدر  رهبر  اینکه  پهلوی  در  دوستم 
لحاظ قانونی، شخص دوم کشور است و همین نقش 
مقامات  تا  است  شده  موجب  وی  سیاسی  برازندۀ 
اتهام علیه وی را جدی  به صورت اخص  امریکایی 
وی  علیه  اتهامات  قانونی  پیگرد  خواستار  و  بگیرند 

شوند.
مرکز  در  آسیا  جنوب  ارشد  محقق  کورتِس،  لیزا  اما 
که  است  باور  این  به  فوندیشن،  هریتیج  مطالعات 
پافشاری مقامات امریکایی منحصر به جنرال دوستم 
نبوده، بلکه در گذشته نیز خواهان پیگرد قانون نقض 

حقوق بشرشده  اند.
به قضیۀ  امریکا  با صدای  خانم کورتِس در صحبت 
فرخنده اشاره کرد که "در آن زمان نیز سفارت امریکا 

در کابل خواهان پیگرد قانونی این قضیه شد".

ــدز  ــت کن ــات والی ــان روز پنجشــنبه در ولســوالی کلب طالب
ــان ایــن  ــا بی ــدز ب ــد. مســؤوالن محلــی کن رژۀ نظامــی رفتن
خبــر می گوینــد، طالبــان عصــر روز چهارشــنبه، بــا موترهــا 
ــی  ــدز قدرت نمای ــاِت کن ــازار ولســوالی کلب و تانک هــا در ب

کردنــد.
بــه  کنــدز  والــی  ســخنگوی  دانــش،  ســیدمحمود 
ــات  ــاز عملی ــس از آغ ــان پ ــد، طالب ــالم وطندار می گوی س
ــراف  ــر پاک ســازی اط ــه خاط ــی ب ــای امنیت گســتردۀ نیروه
ــا  ــد. ام ــت، رژه رفتن ــن والی ــر ای ــش دیگ ــهر، در بخ ش
ــی  ــت محل ــرای حکوم ــروه را ب ــن گ ــش رژۀ ای ــای دان آق
امنیتــی  نیروهــای  می گویــد،  و  نمی دانــد  نگران کننــده 

ــرده و  ــا ک ــی را ره ــزرِگ عملیات ــۀ ب ــد برنام ــازی ندارن نی
وقت شــان را صــرف قدرت نمایــی »بــی ارزش« طالبــان 

ــد. کنن
شــماری از باشــنده گان ولســوالی کلبــات کــه نمی خواهنــد 
ــته  ــان روز گذش ــد، طالب ــود می گوین ــاش ش ــان ف نام های ش
حــدود دو ســاعت ســوار بــر موترهــای هایلکــس و رنجــر، 
ــای  ــا نشــروپخش ترانه ه ــای زرهــی و اســب ها و ب تانک ه
بــه  را  سبک وسنگین شــان  افزارهــای  جنــگ  طالبانــی، 

نمایــش گذاشــتند.
امــا برخــی از اعضــای شــورای والیتــی ایــن والیــت 
می گوینــد، ایــن نخســتین بــاری نیســت کــه ایــن گــروه در 
ــان  ــۀ آن ــه گفت ــه اســت. ب ــن والیــت رژه رفت بخش هــای ای
مــاه گذشــته، طالبــان دو بــار در بخش هــای زیــر ادارۀ شــان 
بــرای  تاکنــون  حکومــت  امــا  کردنــد،  قدرت نمایــی 
ســرکوب ایــن گــروه در ایــن ولســوالی کاری نکــرده اســت.
کنــدز  والیتــی  شــورای  عضــو  ربانــی،  غالم ربانــی 
می گویــد، اگــر دولــت جلــو فعالیت هــای طالبــان را 
ــۀ  ــف روحی ــه تضعی ــرانجام ب ــا س ــن فعالیت ه ــرد، ای نگی

نیروهــای امنیتــی و مــردم خواهــد انجامیــد.

خاطــر  بــه  می گوینــد،  کنــدز  در  محلــی  مســؤوالن 
ــد  ــه نمی توانن ــا عجل ــان ب ــی طالب ــاختن رژۀ نظام مختل س
ــا بهــار ســال آینــده  ــان، ت ــۀ آن ــه گفت کاری انجــام دهنــد. ب
کنــدز بــه گونــۀ کامــل از وجــود طالبــان پــاک خواهــد شــد.
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د  کې  کابل  په  له خوا  وزارت  چارو  بهرنیو  د  افغانستان  د 

دغه  وروسته  احضار  له  حسین  ابرابر  سید  سفیر  پاکستان 

د  نور  به  پوځيان  پاکستاين  چې  څرګندوي  هيله  وزارت 

افغانستان پر خاوره له راکټي حملو ډډه وکړي.

په  جمعې  د  مستغني  شکیب  ویاند  وزارت  چارو  بهرنیو  د 

ورځ ازادي راډيو ته وویل، که د پاکستان له خاورې څخه د 

توغندیو حملې دوام وکړي نو دا به د دواړو هېوادونو اړیکې 

ال زیامننې کړي.

ښاغيل مستغني زیاته کړه:

دواړو  د  چې  کولې  کړنې  ډول  دا  پوځيانو  پاکستاين  "د 

هېوادونو اړیکې ال ترینګلې کړي، موږ مته لرو کوم اعرتاض 

چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له خوا د پاکستان لوري 

ته سپارل شوی دی پاکستاين پوځيان به په راتلونکي نور له 

دا ډول پارونکو اقداماتو ډډه وکړي."

ښاغيل مستغني همدارنګه وویل چې دوی تېره ورځ د کندهار 

په معروف او د کونړ په رسکاڼو رسحدي ولسوالیو کې یې د 

پاکستاين پوځیانو د راکټي حملو په غربګون په کابل کې د 

دغه هېواد سفیر احضار کړی او خپل اعرتاض وړاندې کړی.

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام په داسې حال 

د  کې  ولسوالیو  ځنيو  په  کندهار  او  کونړ  د  چې  کوي  کې 

اندېښنې  خلکو  د  حملې  راکټي  له خوا  پوځیانو  پاکستاين 

راپارويل دي.

په تېرو کلونو کې هم پاکستاين پوځيانو پر ننګرهار، کونړ او 

ځینو نورو رسحدي سيمو دا ډول حملې کړي او خلکو ته 

تلفات او مايل زیانونه ور اړويل دي.

افغان حکومت له دې وړاندې هم په وار-وار له پاکستانه د 

افغانستان په رسحدي سیمو د راکټې حملو د بندېدو غوښتنه 

کړې خو د وليس جرګې د یو شمېر غړو په وینا تر هغه چې د 

افغانستان او پاکستان ترمنځ د مداخلو عوامل پيدا او له منځه 

والړ نه يش دا ډول شکایتونه به نتیجه ونه لري.

د وليس جرګې غړي مولوي شهزاده شاهد د جمعې په ورځ 

په دې اړه وویل:

"دغو مسایلو ته چې د حل اسايس الرې چارې ونه موندل 

او  افغانستان  د  احضار  او  شکایتونو  ډول  دا  په  نو  يش، 

پاکستان ستونزه نه هوارېږي، زما په اند باید د مداخلو عوامل 

پیدا او حل الره ورته ولټول يش."

افغان  پخوانی  کې  پاکستان  په  بیا  هم مهاله  رسه  دې  له 

ډیپلومات احمد سعیدي وایي چې د پاکستان د سفیراحضار 

راکټې  له  پرخاوره  افغانستان  د  پاکستان  چې  دی  فشار  یو 

حملو الس واخيل.

خو د ښاغيل سعیدي په وینا دغه فشارونه هغه مهال نتېجه 

ورکوي چې د پاکستان پوځي مقامات د افغانستان په چارو 

کې له مداخلې الس واخيل.

حکم جلب جنرال دوستم صادر شد
امریکا:

شگفت زده شده ایم
رسالِت روشن فکراِن 

جامعۀ پشتون در برابِر 
طالبان چیست؟

قدرت نمایی 
طالبان در کندز

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت:

 د پاکستان توغندیزې حملو دوام 

به اړیکې ال ترینګيل کړي

محمداكرام اندیشمند
والیت  وکیل  بارکزی  عبیداهلل  فرزند  بارکزی  حفیظ اهلل 
بر  طالبان  حملۀ  قربانیاِن  از  یکی  ملی،  شورای  در  اُرزگان 
منزل میرولی وکیل هلمند در شورا بود. این حمله در روز 
طالبان  و  گرفت  صورت  کابل  شهر  در   1395 جدِی  اول 
حمله  این  گرفتند.  دوش  به  را  آن  مسوولیِت  به صراحت 
زناِن خانواده  و  کودکان  و کشتار  بارکزی  قتِل حفیظ اهلل  و 
جنایِت  یک  طالبان،  وحشِی  و  تروریست  گروه  سوی  از 
زمان  در  بارکزی  حفیظ اهلل  اما  بود.  سبوعانه  و  هولناک 
حیاِت خود، به عنوان یک جوان تحصیل یافتۀ پشتون و حتا 
فرزند عضو برحاِل قوۀ مقننۀ دولت افغانستان، به طالبان و 
مالعمر رهبرِی طالبان حرمت و ارادت داشت و خواستار 
عنوان  به  طالبان  متوفی  رهبر  مالعمر  جسد  شاندارِ  دفن 
"امیرالمومنین المجاهد فی سبیل اهلل" شده بود. این در حالی 
است که پشتون ها و جامعۀ پشتون در افغانستان و حتا در 
پاکستان، قربانی اصلی و اولِی جنایات و تروریسِم طالبان 

هستند.
و  افغانستان  در  پشتون  جامعۀ  و  پشتون ها  تردید  بدون   
پاکستان طالب نیستند، اما اکثریِت نیروهای طالبان، افغانی 
و تروریستان طالِب داخلی که حمالتی انتحاری شبیه حمله 
جامعۀ  به  متعلق  می دهند،  انجام  را  هلمند  وکیل  خانۀ  بر 
روستایی و قبایِل پشتون اند. و در این نیز شکی نیست که 
شماری از نیروهای طالباِن داخلی از لحاظ قومی، تاجک و 
افغانستان  ازبِک  و  تاجک  قومِی  به جامعۀ  و  ازبک هستند 
تعلق دارند. نکتۀ قابل تأسف و تأمل اما به دیدگاه و افکار 
پشتون  جامعۀ  روشن فکراِن  و  تحصیل یافته گان  از  شماری 
طالبان  مورد  در  بارکزی  حفیظ اهلل  مرحوم  دیدگاه  مانند 
عالقه مندِی  و  اشتیاق  طالبان  به  درحالی  آن ها  برمی گردد. 
پشتوِن  جامعۀ  و  پشتون ها  که  می دهند  نشان  زایدالوصفی 
افغانستان از قربانیان اصلِی جنایت گری هاِی طالبان و افکار 

طالبانی هستند. 
در  پشتون نشین،  جنوب  والیات  در  طالب  تروریستان 
و  تحصیل یافته  زنان  و جنایت خود،  تمام سال های جنگ 
باسواد  زناِن  ُکشتار  آخرین  کردند.  ترور  را  پشتون  باسوادِ 
و تحصیل یافتۀ پشتون، همین چند روز قبل در قندهار رخ 
داد که طالبان پنج مأمور زِن میدان هوایی قندهار را تیرباران 
کردند. طالبان از همان آغاز ظهور خود، یعنی بیست و سه 
سال پیش، مکتب ها را در والیات جنوب و در میان مناطق 
روستایی جامعۀ پشتون بر روی دختران، زنان و حتا پسراِن 
 1394( گذشته  سال  در  که  خبر  این  وقتی  بستند.  پشتون 
خورشیدی( حتا یک نفر از دختران و زناِن والیت پکتیکا 
و ارزگان وارد امتحان کانکور برای شمولیت در پوهنتون یا 
دانشگاه نشدند و از والیات پکتیا، خوست، زابل، قندهار، 
کنر، لغمان، لوگر، میدان وردک و هلمند کمتر از صد تن 
دختر شامل دانشگاه گردیدند، مورد توجه قرار داده شود؛ 
عمِق این قربانی فاجعه بارِ جامعۀ پشتون از جنگ و حضور 

طالبان آشکار می شود. 
تروریستان طالب در تمام سال های ظهور و حضور خود، 
کوشیدند که فرهنِگ سربریدن و ذبِح گوسفندوارِ آدم ها را 
عمِل  و  توحش  فرهنگ  عنوان  به  واقع  در  و  نام جهاد  به 
مرز  سوی  دو  در  پشتون ها  میان  غیراخالقی  و  غیرانسانی 
افغانستان و پاکستان ترویج کنند و حتا سربریدِن انسان را با 
شمشیری که به  دسِت پسر کوچک و نابالغ پشتون گذاشتند، 

در معرض دید عمومی قرار دادند. 
طالبان یک گروه تروریستی تکفیرگرا، ظالم، وحشی، ضد 
هستند.  اجتماعی  و  مدنی  حقوق  تمامِ  مخالِف  و  مدنیت 
گروه های تروریستی و از جمله طالبان، قبل از آن که معرف 
نماینده گی  ملی  و  قومی  منافع  از  و  باشند  قومی  هویِت 
کنند، تروریست و جنایت کار هستند. اگر بیشترین نیروهای 
پشتون  قومی،  لحاظ  از  افغانستان  طالبان  گروه  تروریستِی 
باشند، اما به عنوان یک گروه تروریست به هیچ گونه منافع 
و مصالِح پشتون ها، نه در افغانستان و نه در پاکستان، ارزش 
قوم  از  آن که  از  قبل  طالبان  گروه  نیستند.  قایل  اهمیتی  و 
و  منافع  مدافع  و  کند  نماینده گی  پشتون  جامعۀ  و  پشتون 
مصلحت های آن ها باشد، یک گروه جنایت کارِ تروریستی و 
متعلق به تروریسم منطقه و جهان و مدافع اهداف و منافع 
استخبارات  سازمان  به خصوص  استخباراتی  سازمان های 

نظامی پاکستان)ISI( می باشد. 
حقایق  این همه  با  چرا  که  این جاست  اصلی  پرسش  اما 
پشتون  سوادِ  اهل  و  تحصیل یافته  جوانان  مسلم،  و  آشکار 
همچون حفیظ اهلل بارکزی، درحالی با شیفته گی و تأیید به 
سوی طالبان نگاه می کنند که خودشان و مردم شان قربانیان 
اصلِی وحشت و جنایِت طالبان هستند؟ آیا روشن فکران و 
تحصیل یافته گاِن هوادار و شیفتۀ طالبان در دروِن دولت و 
در جوامع شهری و محیط تعلیم و تحصیل و در شبکه های 
اجتماعی حاضر خواهند شد که رسالت و نقِش خود را در 
نجاِت خود و مردمِ خود از افکار طالبانی و جنایاِت طالبان 

ایفا کنند؟ 
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ــه  ــای مقابل ــت: مســکو روش ه ــیه گف ــور روس ــانه یی رییس جمه ــر رس دبی
بــا خطــرات جنــگ اطالعاتــی را بــر علیــه خــود آموختــه و بــرای مقابلــه 

بــا آن کامــاًل آمــاده اســت.
ــت  ــان اس ــا در جری ــی همه ج ــگ اطالعات ــزود: جن ــکوف اف ــری پس دیمیت
ــگ  ــن جن ــوای ای ــال و ه ــا در ح ــه م ــد، هم ــال گســترش می باش و در ح

می کنیــم. زنده گــی 
ــح  ــۀ توضی ــر پای ــود را ب ــی خ ــدف اصل ــیه ه ــکوف، روس ــۀ پس ــه گفت ب
بــه همــه مســایل، عکس العمــل ســریع مقابــل  دیــدگاه اش نســبت 
ــت  ــردن حقیق ــانه یی و بازگو ک ــایعات رس ــی و ش ــار جعل ــه اخب همه گون

ــت. ــرده اس ــا ک بن
روســیه در چنــد ســال گذشــته تــالش کــرده تــا بــا راه انــدازی خبرگــزاری 
و شــبکه های تلویزیونــی خبــری بــه زبان هــای مختلــف، دیــدگاه و 
نظــرات رســمی مقامــات ایــن کشــور را بــه طــور مســتقیم و بــدون واســطه 

ــد. ــانی کن ــانه ها اطالع رس ــای رس در دنی

کمیســیون اتحادیــۀ اروپــا طــرح گســترش اتحادیــه گمرکــی بــا انقــره را بــه 
جــای مذاکــرات دربــارۀ عضویــت ایــن کشــور در اتحادیــۀ اروپــا پیشــنهاد 

داد.
اتحادیــۀ اروپــا تصمیــم دارد قــرارداد تجــارت آزاد بــا ترکیــه را جایگزیــن 

عضویــت ایــن کشــور در اتحادیــۀ اروپــا کنــد.
ــی  ــۀ گمرک ــترش اتحادی ــارۀ گس ــرات درب ــا مذاک ــۀ اروپ ــیون اتحادی کمیس
ــۀ  ــه را مطــرح کــرده اســت. کمیســیون اتحادی ــا و ترکی ــۀ اروپ ــن اتحادی بی
ــرای  ــی ب ــی طرح ــورای اروپای ــه ش ــه ب ــر داد ک ــل خب ــا در بروکس اروپ
گفتگوهــا بــا انقــره دربــاره گســترش اتحادیــه گمرکــی را ارایــه داده اســت.
کمیســیون اتحادیــۀ اروپــا اعــالم کــرد کــه نوســازی ایــن اتحادیــه گمرکــی 
ــته  ــرف داش ــر دو ط ــرای ه ــی ب ــل توجه ــادی قاب ــع اقتص ــد مناف می توان

باشــد.
اتحادیــۀ گمرکــی بیــن اتحادیــۀ اروپــا و ترکیــه در ســال 1995 بــه عنــوان 
ــا  ــۀ اروپ ــه در اتحادی ــی ترکی ــت احتمال ــازی عضوی ــرای آماده س طرحــی ب
ــرح  ــن ط ــد. ای ــی ش ــد از آن اجرای ــال بع ــک س ــه و ی ــق گرفت ــورد تواف م
ــا و  ــش تعرفه ه ــرکا روی کاه ــه ش ــود ک ــارت آزاد ب ــرارداد تج ــی ق نوع

ــد. ــق کردن ــاری تواف ــای تج محدودیت ه
ترکیــه در ســال 19۸۷ درخواســت عضویــت در اتحادیــۀ اروپــا را ارایــه داده 

و مذاکــرات در ایــن بــاره در ســال 2۰۰5 آغــاز شــد.
ــترش  ــارۀ گس ــرات درب ــرای مذاک ــا ب ــۀ اروپ ــیون اتحادی ــنهاد کمیس پیش
ــن دو  ــای ســخت بی ــه تنش ه ــک مرحل ــه در ی ــا ترکی ــی ب ــۀ گمرک اتحادی

ــت. ــده اس ــرح ش ــرف مط ط
ــرکوب گری های  ــه س ــه ب ــا توج ــی ب ــت مداران اروپای ــیاری از سیاس بس
ــن  ــام در ای ــای نافرج ــد از کودت ــان بع ــه مخالف ــه علی ــور ترکی رییس جمه
ــا  ــه اروپ ــه در اتحادی ــت ترکی ــرات عضوی ــف مذاک ــتار توق ــور خواس کش

شــده اند.
ــق  ــن در اواســط دســامبر از تواف ــا هم چنی ــۀ اروپ رییــس کمیســیون اتحادی

پناهنــده گان بــا انقــره حمایــت کــرد.

ارتش سوریه بیانیه یی دربارۀ کامل شدن پاک سازی در حلب و خروج همه 
"تروریست ها" از این شهر صادر کرد. عملیات بیرون راندن همه پروه های 
شورشی از شهر حلب با خروج چهار اتوبوس حامل افراد مسلح پایان یافت.
هم چنین براساس توافق دوجانبه، شمار دیگری از مجروحان و زنان و کودکان 
محاصره شده در مناطق فوعه و کفریا در شمال ادلب نیز به حلب وارد شدند.
آخرین  خروج  با  که  داد  گزارش  سوریه  رسمی  تلویزیون  راستا،  همین  در 
اتوبوس های حامل تروریست ها از شهر حلب، این شهر منطقه امن شده و 

خالی از "تروریست ها" ست.
برکت  "به  است:  آمده  حلب  آزادی  خصوص  در  سوریه  ارتش  بیانیۀ  در 
خون شهدای پاک و قهرمانی و فداکاری نیروهای مسلح قهرمان و نیروهای 
هم پیمان و پایداری ملت دالور سوریه، فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح 
سوریه بازگشت امنیت و آرامش به شهر حلب را پس از آزادی از تروریسم و 

تروریست ها و خروج باقی مانده آنان از این شهر اعالم می کند."
این پیروزی تحولی راهبردی و نقطه عطف مهمی در جنگ علیه تروریسم 
از یک سو و ضربه یی سهمگین به پروژه تروریسم و حامیان آنان از سوی 

دیگر است.
پیروزی در حلب هم چنین تأکیدی بر توان مندی ارتش سوریه و هم پیمانانش 
در زمینۀ یکسره کردن کار نبرد با سازمان های تروریستی و آغازگر مرحله یی 

جدید از بیرون راندن تروریست ها از تمام اراضی سوریه است.
فرماندهی ارتش و نیروهای مسلح سوریه هم چنین تأکید دارد که این دستاورد 
نابودسازی  برای  ملی  ماموریت های  اجرای  ادامۀ  برای  انگیزه یی قوی  عظیم 

تروریسم و احیای امنیت و ثبات در این سرزمین است.
که  کسانی  همه  از  دیگر  بار  "بدین وسیله  سوریه:  ارتش  فرماندهی  گفتۀ  به 
عبرت  دیگران  سرنوشت  از  که  می شود  دعوت  گرفته اند،  دست  به  سالح 
بگیرند و سالح خود را بر زمین بگذارند، زیرا مبارزه با تروریسم تا آزادی 

آخرین وجب از خاک وطن سرافراز ادامه خواهد داشت."

ننگیالی عثمانی
و  روشــن فکر  یــک خانــوده  در  در ســال 1365  آریــا  فــواد  احمــد 
ــا  ــای آری ــان گشــود. آق ــه جه ــروان چشــم ب ــت پ ورزش دوســت در والی
ــه ورزش  ــی کــه ب ــه شــوق و عالقه ی ــارغ صنــف دوازده اســت و نظــر ب ف
ــود  ــال می ش ــدت 15 س ــرد و م ــروع ک ــی ورزش را ش ــت، از نوجوان داش
ــه  ــی کارات ــتۀ ورزش ــت دو رش ــد. او عضوی ــی ورزش می کن ــه پی درپ ک
و فری فایــت را نیــز دارد و در ایــن رشــته ها قهرمــان وزن خــود نیــز 
ــه  ــت ک ــب داده اس ــا او ترتی ــی را ب ــدگار مصاحبه ی ــۀ مان ــد. روزنام می بای

ــود. ــز می ش ــده گان عزی ــم خوانن تقدی
تــا بــه حــال چــه ورزش هایــی را تجربــه کرده ایــد و در ایــن زمینــه  

چــه دســتاوردهایی داریــد؟
ــتۀ  ــه رش ــم ب ــد از آن، رفت ــرده ام و بع ــن ک ــدو تمری ــدت دو ســال تکوان م
کانفــو کــه در هــردو رشــته دســتاوردهایی خوبــی داشــتم. بعــد از آن وارد 
ــته  ــن رش ــه در ای ــود ک ــال می ش ــدت هشــت س ــدم و م ــه ش ــتۀ کارات رش
ــه  ــه را ب ــم ملــی کارات ــردازم. در ســال 2۰۰3 عضویــت تی ــه تمریــن می پ ب
دســت آوردم و 5 ســال در وزن خــود قهرمــان باقــی مانــدم. در ســال 2۰۰۷ 
ــم را شکســت  ــه 4 حری ــی ک ــران زمان در مســابقات آســیایی در کشــور ای
ــه  ــارز شــناخته شــدم و ب ــن مب ــن مســابقات بهتری دادم از ســوی داوران ای
ــکای  ــه امری ــان در ســال 2۰۰۸ ســفری ب ــم. هم چن مــدال طــال دســت یافت
جنوبــی داشــتم کــه بــا شکســت دادن 4 حریــف، مــدال طــال و مقــام اولــی 
را از اینــد مســابقات نیــز کســب کــردم. در ســال 2۰1۰ نظــر بــه مشــکالِت 
ــدم. در  ــه دور مان ــرزی ب ــابقات برون م ــور از مس ــۀ کش ــیون کارات فدراس
ــی انجــام داده ام، شــش  ــم مل ــه، ده مســابقه در تی ــتۀ کارات ــوع در رش مجم
مــدال طــال از ایــن رشــته دارم و در تمــام ایــن مســابقات باخــت نداشــته ام.
در ســال 2۰14 رشــتۀ ورزشــی ام را تغییــر دادم و رو آوردم بــه فری فایــت. 
ــورت  ــه ص ــتان ب ــور هندوس ــته در کش ــن رش ــابقه ام در ای ــتین مس نخس
پروفشــنل برگــزار شــد کــه توانســم حریفــم را نــکاوت کــرده برنــدۀ مــدال 
ــته های  ــف از رش ــدال مختل ــانزده م ــوع ش ــوم. در مجم ــناخته ش ــال ش ط
ورزشــی فری فایــت و کاراتــه و دو کــپ قهرمانــی دارم. گفتنــی اســت کــه 
دومــاه بعــد بازهــم در کشــور ایــران مســابقه یی دارم کــه آرزومنــدم در ایــن 

مســابقات نیــز پیــروز شــوم.
به باور شما چرا باید ورزش کرد؟

ورزش بــرای صحت منــدی و ســالمتی بســیار مهــم و حیاتــی اســت. اگــر 
ــۀ  ــد نتیج ــد می توان ــراه باش ــانیت هم ــدال و انس ــالق و اعت ــا اخ ورزش ب
خوبــی در پــی داشــته باشــد. یــک ورزشــکار بایــد تمــام قوانیــن و مقــررات 
اخــالق ورزشــی را مراعــات کــرده و یــک الگــوی اخــالق در جامعه باشــد.

ورزش چه نقشی در اجتماع دارد؟
ورزش در ایجــاد روابــط دوســتانه میــان دو ملــت جداگانــه می توانــد بســیار 
ــرزی  ــک ورزشــکار در مســابقات برون م ــه ی ــی ک ــد تمــام شــود. زمان مفی
ــان  ــه جهانی ــت انســانی کشــور خــود را ب ــع هوی ــد در واق ــتراک می کن اش
ــرف  ــور ط ــردم آن کش ــه م ــد ک ــان می ده ــذارد و نش ــش می گ ــه نمای ب
ــان های  ــان ورزش از انس ــتند. هم چن ــه هس ــتی و مصالح ــح و آش دار صل
ســالم بــه جامعــه تقدیــم می کنــد و ســبب می شــود نیروهــای جــوان یــک 

جامعــه فعــال و موثــر باشــند. 
خواست شما برای بهبود ورزش از حکومت چیست؟

ــرد و  ــت کم نگی ــور را دس ــکاران کش ــا ورزش ــم ت ــت می خواه از حکوم
ــی  ــاخصه های خــوب هم دل ــی از ش ــد. یک ــرمایه گذاری کن ــان س ــاالی آن ب
ــد از  ــت می توان ــت و حکوم ــور ورزش اس ــوام در کش ــی اق و یک پارجه گ

ایــن مجــرا اســتفادۀ خــوب کنــد. 
پیام تان برای جوانان کشور چیست؟

ــد.  ــولیت کنن ــاس مس ــان احس ــود و جامعۀش ــل خ ــد در مقاب ــان بای جوان
ویژه یــی  جایــکاه  از  جامعــه  در  می شــود  ســبب  مســولیت پذیری 
ــارو  ــی باالی شــان اعتمــاد و ب ــه خوب ــد ب ــردم بتوانن برخــوردار باشــند و م
ــوق  ــت حق ــار و رعای ــی در رفت ــش کلیدی ــون ورزش نق ــد، چ ــدا کنن پی

دیگــران در جامعــه دارد. 

آماده گی روسیه برای جنگ 
رسانه یی با غرب

تجارت آزاد با ترکیه، جایگزین 
طرح عضویت در اتحادیۀ اروپا

ارتش سوریه:

حلب به طور کامل آزاد شد

آریا:
ورزش بـاید با اخـالق

 و اعتـدال همراه باشـد

آرش نراقی

پایان  از  آنکه  برای  می کنیم  قطع  را  رابطه یی  گاهی  ما 
یافتن آن نگرانیم. »قطع رابطه« غالبًا ترفندی است برای 
است.  از خالء  ناشی  فشار  -نوعی  دیگری  بازگرداندن 
یعنی فرد احساس می کند که فاصله میان او و محبوبش دهان گشوده 
است و مهار رابطه از دستش می گریزد- از این رو، یک باره فضای رابطه 
را از حضور خود خالی می کند، تا فشار خالء ناشی از غیبت اش محبوب 
را به سوی او بمکد. »قطع رابطه« نوعی عشق ورزی خشونت بار است: 
نوعی زورآزمایی پنهان است برای آنکه محبوب را به تسلیم واداریم، 

یا از او امتیاز بگیریم.
اما »پایان رابطه« از جنس دیگری است. گاهی افراد رفته رفته در می یابند 
که گره های میان شان گشودنی نیست. گویی بقای رابطه در گرو فنای 
آن ها شده است -انگار که باید خود را ورای توان شان چندان بکشند یا 
مچاله کنند تا در قالب ناساز آن رابطه بگنجند. کشف این امتناع رابطه را 
به پایان می رساند. رابطه را اما می توان با مالطفت به پایان برد: می توانیم 
در فضای همدالنه گفت وگو به هم مجال دهیم که امتناع رابطه را با هم 
ببینم، و با هم دریابیم که راه به پایان رسیده است. یعنی به جای آنکه 
توفان غیبت محبوب ریشه کن مان کند، بر شاخسار چندان برسیم که به 

نسیمی رها شویم.
رابطه«  »پایان  معنای  به  همیشه  رابطه«  »قطع  نظرم  به  آنکه،  خالصه 

نیست- بلکه غالبًا ترفندی )خشونت آمیز( است برای حفظ رابطه.

عبدالشكور واقف حكیمی

جمعیت اسالمی افعانستان چگونه بازسازی می شود؟
جمعیت اسالمی افغانستان به عنوان بزرگ ترین حزب 
سیاسی افغانستان در چهار دهۀ پسیِن تاریخ کشور، یا 
سازندۀ تحوالت و حوادث آن بوده است و یا شریک مؤثر در این 
تحوالت. جمعیت بخشی بزرگی از مبارزه بر ضد اشغال شوروی و 
نیز بار سنگین مبارزه بر ضد طالبان و تروریسم را به دوش کشیده 
و در این راه هزاران هزار شهید تقدیم کرده و در جهت تأمین ثبات 
و استقرار سیاسی در دوران پس از طالبان، متقبل قربانی هایی فراوان 

شده است.
به عنوان  بیشترینه  نیست،  به دالیلی که جای بحث آن  اما جمعیت 
یک جریان و یک نهضت عمل کرده تا یک حزب منسجم و فشرده، 
ملی  قهرمان  و  شهید  استاد  مانند  کارازماتیک  رهبرانی  حضور  اما 
شهادت  از  پس  ولی  می کرد،  جبران  را  نقیصه  این  جایی  تا  کشور 
آنان، جمعیت شدیداً از نبود تشکیالت سازمانی و انسجام سیاسی و 
موقف گیری های حزبی یگانه از مدعیان بزرگی در آن رنج می برد. این 

انسجام سیاسی و این ساختار حزبی چگونه به وجود می آید؟
استاد شهید این نیاز در جمعیت را خود درک کرده بودند و همان سال 
از شخصیت های  نفر  از صد  بیش  گروهی   139۰ سال  سهادت شان 
جمعیت را به عنوان کمیسیون تدارک مجمع عمومی جمعیت موظف 
انسجام  به منظور  تا کار برگزاری مجمع عمومی جمعیت را  کردند 
جمعیت و تعریف و تشکیل نهاد های آن سامان بدهد. قرار بود مجمع 
عمومی جمعیت توسط این کمیسیون در تاریخ 25 میزان سال 139۰ 
برگزار شود، اما شهادت استاد در 29 سنبلۀ همان سال مانع آن شد 
عدم  و  کشور  سیاسی  حوادث  و  استاد  شهادت  تبعات  هم  بعد  و 
کیاست و خود بزرگ پنداری شماری تا کنون نگذاشته است مجمع 
عمومی جمعیت برگزار گردد. اگر کسانی که خود را بزرگان جمعیت 
می پندارند صادقانه عمل می کردند، امروز ما دیگر وقت مان را صرف 

این دغدغه ها نمی کردیم.
برگزاری مجمع عمومی جمعیت امروزه به خواست همه گانی اعضای 
راه  یگانه  آن،  اعضای  بسیاری  باور  به  تبدیل شده است و  جمعیت 

سامان دادن به آن و جلوگیری از پراگنده گی آن دانسته می شود.
 من به عنوان رییس منتخب کمیسیون تدارک مجمع عمومی جمعیت 
به  مربوط  کارهای  تمامی  کنم،  اعالم  که  می دانم  خودم  مسؤولیت 
برگزاری مجمع عمومی با تالش شبانه روزی اعضای این کمیسیون 
که توسط شخص استاد شهید موظف شده اند به انجام رسیده است؛ 
شهید  استاد  رهنمون های  پرتو  در  جمعیت  اساس نامۀ  و  مرام نامه 
و  نیازها  داشتن  ملحوظ  با  جمعیت  دانشمندان  و  خبرگان  توسط 
نفر  پانصد  و  هزار  یک  از  بیش  فهرست  و  تدوین  زمان  مقتضیات 
این  در  داخل و خارج کشور جهت شرکت  از  اعضای جمعیت  از 
مجمع عمومی آماده شده است؛ لذا از همه شخصیت های دلسوز و 
متعهد به آرمان های جمعیت تقاضا می کنم جز این کار وقت شان را به 
کاری دیگر ضایع نکنند؛ چون هرگز نمی شود با شیوه ها و اجتماعات 
تعریف ناشده کار منسجم سیاسی کرد، اگر ما پنجاه نفر از اعضای 
با همان  دیگر  نفر  پانصد  کنیم، الجرم  زیر سقفی جمع  را  جمعیت 

مواصفات از شرکت در آن اجتماع محروم می شوند.
باید گفت گه هیچ کسی و هیچ گروهی به جز کمیسیون تدارک مجمع 
سامان دادن  جهت  اجتماعات  برگزاری  صالحیت  جمعیت  عمومی 
بر  تاکید  برای  نشستی  هر  و  تجمعی  هر  البته  ندارد،  را  به جمعیت 
بازسازی و ساماندهی جمعیت کاری نکوست، ولی نهاد مشروع کار 

گزار در این عرصۀ همین کمیسیون است و بس.

فیـسبـوک نـــامــه
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باید  گفت:  ملل  سازمان  در  هند  نماینده  اکبرالدین،  سید 
تروریستی  با حامیان خارجی گروه  های  المللی  بین  جامعه 
که از بیرون از مرزهای افغانستان حمایت مالی و تسلیحاتی 

می  شوند، برخورد کند.
وی بدون نام بردن از کشوری افزود: یک دولت در همسایگی 
افغانستان برای تمام گروه  های تروریستی پناهگاه امن فراهم 
این  علیه  را  فوری  اقدامات  باید  جهانی  جامعه  و  کند  می 

کشور روی دست گیرد.
گروه  های  اکنون  هم  داد:  ادامه  ملل  سازمان  در  هند  سفیر 
القاعده، لشکر  مانند شبکه حقانی، طالبان، شبکه  تروریستی 
طییبه و جیش محمد در بیرون از مرزهای افغانستان توسط 

حامیان بیرونی  شان حمایت و پشتیبانی می شوند.
سازمان  امنیت  شورای  جلسه  در  حضور  با  اکبرالدین  سید 
تا زمانی  افغانستان گفت:  امنیتی  ملل متحد درباره وضعیت 
که اقدامات فوری علیه حامیان اصلی گروه  های تروریستی 
در بیرون از مرزهای افغانستان صورت گرفته نشود، هیچگاه 

صلح و ثبات پایدار در افغانستان تامین نخواهد شد.
دوستی افغانستان و هند، عمری طوالنی دارد. از دیرباز به این 
سو، هند یکی از کشورهای بزرگ منطقه بوده که در تحوالت 
سیاسی، اجتماعی،  اقتصادی و حتی فرهنگی افغانستان نقش 

مؤثر و به سزایی داشته است.
مردم افغانستان نیز نسبت به هند نگاه خوش بینانه تری دارند؛ 
شاید به این دلیل که کمترین آسیب را از هند دیده و بیشترین 

تعامل را با آن تجربه کرده اند.
واقعیت این است که هند در افغانستان، حضور و نفوذ دارد 
به  رو  همواره  اینسو  به  ها  مدت  از  نفوذ  و  حضور  این  و 

گسترش بوده است.
افغانستان و هند به یمن توافقنامه یی که امضا کرده اند، دوستان 
امری  می شوند؛  محسوب  همدیگر  استراتژیک  متحدان  و 
فرصت ها  منطقه،  امنیتی  و  سیاسی  وضعیت  به  توجه  با  که 
می دهد.  قرار  کشور  دو  برابر  در  را  مشترکی  تهدیدهای  و 
که  است  این  استراتژیک  اتحاد  و  دوستی  این  فرصت های 
افغانستان زمینه های فراوانی که برای رشد و توسعه اقتصادی 
دارد و هند نیز یکی از اقتصادهای پویا و رو به رشد دنیای 
برای  پیوند دو کشور را  این موضوع می تواند  جدید است، 

دوطرف رابطه، بسیار سودمند و ثمربخش سازد.
با اینهمه، این تمام ماجرای دوستی افغانستان و هند نیست. 
دو کشور از بخت بد، در همسایگی پاکستان واقع شده اند؛ 
کشوری که آشکارا و بی محابا از تروریزم حمایت می کند و 
هدف اش از این اقدام نیز تنبیه و فشار بر افغانستان و هند 

است.
به همین دلیل، پاکستان برای هند و افغانستان،  دشمن مشترک 
محسوب می شود. بنابراین،  هند و افغانستان،  عالوه بر فرصت 

های مشترکی که از رهگذر پیوند استراتژیک  برای همدیگر 
ایجاد کرده اند، تهدیدهای مشترکی نیز دارند.

می تواند  که  تجاری  و  اقتصادی  زمینه های  برخالف  البته 
بیش از این نیز میان دو کشور، رنگ و رونق بگیرد، هند و 
افغانستان،  زمینه های اندکی برای مقابله مشترک با تهدیدهای 
مشترکی که از ناحیه پاکستان ایجاد می شود، دارند؛ زیرا دو 
کشور از هم دور افتاده اند و برای برقراری ارتباط، نیاز به 
یک کشور سوم دارند؛ اما پاکستان با دو کشور، مرز مشترک 

دارد و به آسانی می تواند به هردو آسیب برساند.
طی  است.   خشمگین  هند،  و  افغانستان  دوستی  از  پاکستان 
اتباع  سال های اخیر، چندین بار منافع،  مراکز دیپلماتیک و 
اند  قرار گرفته  تروریستی  افغانستان هدف حمالت  هند در 
که مقام های هندی به صورت تلویحی، آن را به گروه های 

تحت حمایت پاکستان نسبت داده اند.
نتیجه این که افغانستان برای بهره وری از فرصت های دوستی 
های  زمینه  در  تری  قوی  تضمین  به  باید  هند  با  راهبردی 
تهدیدهای  و  با خطرات  تا  کند  پیدا  دفاعی دست  و  امنیتی 
مشترکی که از سوی پاکستان علیه هند و افغانستان،  در قلمرو 
افغانستان ایجاد می شود به خوبی مقابله کند؛ در غیر آن،  این 
دوستی همچنان در سایه ای از ترس و تهدید، قرار خواهد 

داشت.
دشواری دست یافتن به این مأمول در حال حاضر این است 
که فضای سیاسی دو قطبی حاکم بر افغانستان، این اجازه را 
نمی دهد که افغانستان به اصول دوستی استراتژیک با هند، 

کامال وفادار بماند.
یک نیمه دولت وحدت ملی، تمایل شدیدی به نزدیک شدن 
به پاکستان یا دست کم گروه های تروریستی مورد حمایت 
آن کشور دارد و نیمه دیگر آن، به صورت سنتی، به پاکستان 
به عنوان دشمن نگاه می کند و دوستی با هند را به عنوان یک 

بدیل خوب، ترجیح می دهد.
با این حال، فقط یک تحول اساسی می تواند از آثار و تبعات 
آن،  و  بکاهد  زیادی  حدود  تا  دوقطبی  فضای  این  منفی 
اتفاقی  نو است.  آباد و دهلی  اسالم  تنش در روابط  کاهش 
بنابراین، هند  انتظار نمی رود در کوتاه مدت، رخ دهد.  که 
ناگزیر است از همه ابزارها و امکاناتش برای مقابله با توطئه 
های خرابکارانه پاکستان، استفاده کند. یکی از این امکانات، 
حمایت از افغانستان در پیاده کردن ایده انزوای بین المللی 

پاکستان است.
راستا  همین  در  هم  ملل  سازمان  در  هند  سفیر  اظهارات 
و  منطقه  در  اعتنایی  قابل  قدرت  هند  است.  ارزیابی  قابل 
وزنه مهمی در عرصه بین المللی است؛ بنابراین، می تواند با 
اینگونه موضع گیری ها برای به کرسی نشستن آرزوی دیرینه 

افغانستان در قبال پاکستان، فضاسازی کند.

هنـد تا کجـا می توانـد 
دست کابـل را بگیرد؟

2۰16 سال فساد
خبرگزاری فرانسه

از اسـناد پانامـا تـا اسـتیضاح روسـای جمهـور در برازیـل و کوریای جنوبی سـال 2۰16 را به سـالی تبدیل 
کـرد کـه بعدهـا با رسـوایی، فسـاد و خشـم عمومی نسـبت بـه اختالس ها بـه یاد آورده می شـود.
سوال این است: آیا می توان این وقایع را تداوم درخواست برای سیاست هایی پاک تر ترجمه کرد؟

خـوزه اوگاز، وکیـل پـرآوازه پرویـی و رییـس دیـده بـان ضـد فسـاد "شـفافیت جهانـی" در ایـن بـاره 
می گویـد: پدیـده جدیـدی در حـال ظهـور اسـت. مسـاله ای که مـا امـروز بـا آن روبروایم، با مسـائلی که 
مـا 2۷ سـال پیـش در زمـان شـکل گیـری "شـفافیت جهانی" بـا آنها دسـت و پنجه نـرم می کردیم بسـیار 
متفـاوت اسـت. در سراسـر جهـان امـروز مـا نوعـی از فسـاد را می بینیـم کـه مـردم را تحـت تاثیـر قـرار 

می دهـد و مـا شـاهد بسـیج مـردم در مقابـل این فسـادها هسـتیم.
وی دربـاره سـال 2۰16 میـالدی کـه روزهـای پایانی اش را سـپری می کنیم خاطر نشـان کرد: به نظرم سـال 

سـختی را گذرانده ایـم امـا همزمـان همین سـال در ما امیـد به آینـده را ایجاد کرد.
بایـد گفـت کـه اسـناد پانامـا کـه در آوریل افشـا شـد بـه عنوان یـک افشـاگری بی سـابقه اطالعاتـی نقطه 

آغـاز بسـیاری از اعتراضـات اوایـل 2۰16 بود.
در ایـن افشـاگری شـرکت های خارجـی زیـادی معرفـی شـدند که بسـیاری از افـراد ثروتمنـد، قدرتمند و 

مشـهور جهـان یـا اقـوام و نزدیکانشـان از آنها سـوء اسـتفاده می کردند.
در میان افرادیکه نامشـان یا اقوام و نزدیکانشـان در اسـناد پاناما بود می توان به سـران عربسـتان سـعودی، 

چین، مالیزیا، سـوریه، پاکسـتان، افغانسـتان و اوکراین اشـاره کرد.
عـالوه بـر ایـن یکی از دوسـتان نزدیـک والدیمیر پوتیـن، رییس جمهور روسـیه و همچنیـن مقامات فعلی 
یا سـابق اروپایی، آفریقایی، آسـیایی و خاورمیانه ای در این اسـناد پایشـان وسـط کشـیده شـد، در مجموع 

از 14۰ سیاسـتمدار و مقـام دولتـی در این اسـناد نام برده شـده بود.
افشـای ایـن اسـناد باعث شـد تـا نخسـت وزیر ایسـلند از سـمت خود اسـتعفا ودیویـد کامرون، نخسـت 

وزیـر وقت انگلیس شـرمنده شـود.
چیـن نیـز بـا بـه راه انداختن یـک کمپین مبارزه با فسـاد بیش از یک میلیـون مقام دولتی را بـه دام انداخت 
در حالـی کـه هرگونـه ارتبـاط میـان اطالعـات اسـناد پانامـا و خانـواده رییـس جمهـور ایـن کشـور را رد 
می کـرد. ایـن مسـاله خـود چنیـن ظنـی را در میـان شـاهدان تقویت کرد کـه احتمـاال اقوام بـزرگان حزب 

کمونیسـت چیـن از کمنـد این رسـوایی در امـان ماندند.
ویلـی الم، اسـتاد علـوم سیاسـی دانشـگاه چیـن هنگ کنـگ در این بـاره می گوید: یـک اسـتاندارد دوگانه  

در ایـن میان حاکم اسـت.
در همیـن حـال در مـاه مـه جیـم یونـگ کیـم، رییـس بانک جهانـی در یک نشسـت مبـارزه با فسـاد گفته 

بـود: انتشـار اسـناد پانامـا به ما گسـترش سـریع و قـدرت شـفافیت را یـادآوری کرد.
یونـگ کیـم ضمـن تاکیـد بـر این مسـاله که "فسـاد را بـه راحتـی می تـوان همـان دزدی از فقرا دانسـت" 

خواهـان شـفافیت بیشـتر از سـوی دولت هـا شـده بود.
براسـاس تـازه تریـن تخمین هـا، بیـن 1.5 تریلیـون تـا 2 تریلیـون دالر سـاالنه در سراسـر جهان بـه عنوان 
رشـون پرداخـت می شـود. تحقیقـات همچنیـن نشـان می دهنـد کـه اگـر رهبـر یک کشـور به عنـوان یک 

فـرد فاسـد شـناخته شـود مـردم آن کشـور نیـز تـالش می کنند تا مسـیر مشـابهی اتخـاذ کنند.
برخی سران اما در این میان مجبور به پرداخت هزینه های فساد در دولت های خود شدند.

در برازیـل، دیلمـا روسـف، رییـس جمهـور ایـن کشـور در پـی اعتراضـات گسـترده مردمی در مـاه اوت 
اسـتیضاح شـد آن هـم در حالـی کـه چند روز بیشـتر به آغـاز مسـابقات ورزشـی المپیک ریو نمانـده بود.
البتـه می تـوان گفـت کـه اکثـر اعتراضـات مردمـی، ناشـی از رشـوه خـواری و روسـوایی های مربـوط بـه 
شـرکت نفـت دولتـی ایـن کشـور بـود. با این حـال روسـف بـه دلیـل اتهاماتـش در پرونده شـرکت نفت 
دولتـی برازیـل اسـتیضاح نشـد بلکه بیشـتر به دلیل دسـتکاری حسـاب های دولتـی کارش به اینجا کشـید.

استیضاح عالوه بر روسف دامن پارک گئون های، رییس جمهور کوریای جنوبی را نیز گرفت.
او بـه دلیـل نفوذ دوسـت قدیمی اش در امورات دولت و بهره مندی او از تسـهیالت دولتی اسـتیضاح شـد. 
ایـن رسـوایی هفته هـا اعتـراض را در پـی داشـت کـه در بعضـی از آنهـا بیـش از یـک میلیون تـن حضور 

داشتند.
دیگـر سـران کشـورها هـم در ایـن میـان همچنان در حـال رفع ابهامات و پاسـخگویی به مسـائلی هسـتند 

کـه علیه آنهـا مطرح می شـود.
یکـی از مقامـات نجیـب رزاق، نخسـت وزیـر مالیزیـا اسـت کـه بـه ادعـای آمریکا بـه همراه خانـواده اش 

دسـت بـه اختـالس میلیاردهـا دالـر از بودجـه بهداشـت و درمان کشـورش زده اسـت.
نجیـب تحقیقـات داخلـی دربـاره ایـن رسـوایی را تحـت ایـن عنـوان کـه "توطئه چینی دشـمنان" اسـت، 

مسـدود کـرد امـا ده هـا هـزار معترض بـا درخواسـت کنـاره گیـری او بـه خیابان هـا آمدند.
در آن سـمت دنیـا در قـاره سـیاه، جاکـوب زومـا، رییـس جمهـور آفریقـای جنوبـی کـه بـه دلیـل بیـرون 
آمدنـش از رسـوایی های متعـدد "رییـس جمهـور تفلونـی" نـام گرفتـه اسـت نیـز بـه دنبـال آن اسـت تـا 
دوره اش را تـا سـال 2۰19 ادامـه دهـد. آن هـم در حالـی کـه بـا ۷۸3 اتهـام مرتبـط با فسـاد مواجه اسـت.
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