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ســه کشــور روســیه، چیــن و پاکســـتان قــرار 
از  تازه یــی  دورِ  مســکو  در  امــروز  اســت 
ــِت افغانســتان و  ــورد وضعی ــا در م گفت وگوه
راه هــای تأمیــن صلــح در ایــن کشــور را آغــاز 
کننــد. در ایــن نشســت، هیــچ نماینده یــی 
از افغانســتان و طرف هــای درگیــر دعــوت 
کــه  می دهــد  نشــان  ایــن  و  نشــده اند 
گفت وگوهــای صلــح، حــاال از کانال هــای 
ــری  ــف پی گی ــای مختل ــا آجنداه ــف و ب مختل

می شــود.
ــه در  ــه ک ــه آن چ ــبت ب ــیه نس ــراً روس  ظاه
ــی دارد و  ــد، نگرانی های ــاق می افتـ ــه اتف منطق
بــه همیــن دلیــل نیــز کشــورهایی مثــل چیــن 
و پاکســتان را در ایــن راســتا بــا خــود همــراه 
کــرده اســت. این کــه نتایــج چنیــن رای زنی هــا 
ــا  ــد، ت ــا می انجام ــه کجـ ــی ب و گفت وگوهای
ــه از  ــک نکت ــی ی ــوز مشــخص نیســت؛ ول هن
ــا و  ــه غربی ه ــت ک ــن اس ــاال روش ــن ح همی
از  خشـــنود  چنــدان  امریکایی هــا  به ویــژه 

چنیــن اقدام هایــی بــه نظــر نمی رســند.
ــدازۀ  ــه ان ــه ب ــی ک ــزرِگ جهان ــدرِت ب  دو ق
ــل  ــود را دخی ــی خ ــایِل منطقه ی ــی در مس کاف
ــِع خــود  ــال مناف ــه دنب ــد، هــر یــک ب کــرده ان
ــه ســود خــود  ــا را ب ــه قضای ــد ک ــاش دارن ت
شــدت  بــه  کــه  چیــزی  دهنــد؛  فیصلــه 
می توانــد در تزلــزل اوضــاِع منطقــه تأثیــر 
ــزرِگ  ــدرِت ب ــن دو ق ــی ای ــذارد. رویاروی بگ
جهانــی در منطقــه نشــان داده کــه هیــچ کــدام 
ــه  ــد ک ــم زنن ــان رق ــه را چن ــد موازن نمی توانن
ضمــن حفــظ منافع شــان، کشـــورهای منطقــه 

ــوند.  ــرر نش ــز متض نی
شــاید روس هــا تــا دیرزمانــی پــس از حمــات 
مناقشــه های  از  را  خــود  ســپتمبر،  یــازده 
منطقه یــی بــه دور نگــه داشـــتند، ولــی پــس از 
ــان رســید و  ــه پای مدتــی دیگــر، تحمل شــان ب
عمــًا بــا موضع گیری هــای گاه ســـخت و گاه 
مایــم وارد جنجال هــای منطقه یــی شــدند. 
در حــال حاضــر، هرچنــد ناتــو بیشــترین 
امکانــات را در ســطح منطقــه در اختیــار دارد، 
ولــی نقــش روس هــا نیــز کمتــر از آن هــا 

ــود.  ــبه ش ــد محاس نمی توان
روس هــا بــه دلیــل نزدیکــی جغرافیایــی و هــم 

ــه  ــد ب ــه می توانن ــی در منطق ــتِن هم پیمانان داش
انــدازۀ کافــی در مســایِل آن نفــوذ کننــد، ولــی 
هنــوز از چنــان قــدرِت مانوردهــی برخــوردار 
ــورهای  ــدازۀ کش ــه ان ــد ب ــه بتوانن ــتند ک نیس
عضــو ناتــو، بــه نقش آفرینــی در مســایِل 
منطقــه بپردازنــد. شــاید یکــی از راه هایــی 
طریــق  آن  از  می خواهنــد  روس هــا  کــه 
نقــِش بیشــتری در مســایل منطقــه داشــته 
ــای  ــا و گفت وگوه ــزاری دیداره ــند، برگ باش
کشـــورهایی  بــا  چندجانبــه  و  ســه جانبه 
ــه  ــل ب ــتر متمای ــش از آن، بیش ــه پی ــد ک باش

سیاســت های امریــکا بودنــد. 
ــن  ــدون چین ــه ب ــد ک ــرده ان ــا درک ک روس ه
روابطــی ممکــن نیســت کــه از دســِت باالیــی 
در مســایل منطقــه برخــوردار باشــند؛ ولــی در 
ــدر  ــر ق ــه ه ــد ک ــا می دانن ــال آن ه ــن ح عی
ــه  ــد، ب ــوذ کنن ــه نف ــد در مســایِل منطق بخواهن
ــی  ــر جنجال های ــود را درگی ــزان خ ــان می هم
ــدن  ــرون ش ــًا بی ــه بعض ــاخت ک ــد س خواهن
ــا  ــود. روس ه ــد ب ــانی نخواه ــا کارِ آس از آن ه
هنــوز خاطــرات تلــِخ دوران شــوروِی پیشــین 
ــر  ــا را درگی ــه آن ه ــد ک ــوش نکــرده ان را فرام
یکــی از فرسایشــی ترین جنگ هــای پایــان 

ــرد.  ســدۀ بیســت ک
جنــگ افغانســتان بــرای شــوروی پیشــین، 
پیامدهــای ویرانگــر و خطرناکــی داشــت و بــه 
همیــن دلیــل هنــوز آن ها هــراِس آن ســـال ها را 
بــا خــود دارنــد؛ ولــی در عیــن حــال، از نفــوذ 
ــران  ــه نگ ــز در منطق ــا نی ــتردۀ امریکایی ه گس
ــد. در چنیــن فضایــی، آن چــه کــه می توانــد  ان
نصیــِب روس هــا شــود، وارد شــدن در یکــی از 
پیچیده تریــن معضل هــای منطقه یــی اســت 
کــه نتایــج و پیامدهــای آن، در هاله یــی از 

ــام قرار دارد.  ابهـ
ــه  ــه ب ــت ک ــر آن اس ــیه به صرفه ت ــرای روس ب
ــتان،  ــن و پاکسـ ــدن از راه چی ــای وارد ش ج
ــت افغانســتان طــرح  ــا همــکاری دول ــًا ب عم
ــد. در  ــری کنـ ــح را پی گی ــای صل گفت وگوه
روزهــای اخیــر، مشــخص شــده کــه روابطــی 
میــان روس هــا و طالبــان شــکل گرفتــه اســت. 
روس هــا ایــن روابــط را انــکار نکرده انــد و در 
ــه منافع شــان ایجــاب  ــد ک ــه ان ــه آن گفت توجی

ــال کننـــد.  ــد کــه چنیــن روابطــی را دنب می کن
ــد  ــا می توان ــع روس ه ــردن مناف ــال ک ــا دنب ام
ــه  ــران در منطق ــگ و بح ــۀ جن ــه ادام ــًا ب عم
کمــک کنــد؛ چیــزی کــه بــه شــدت افغانســتان 

ــد.  ــیب می بین از آن آس
بــه  تنهــا  نمی تــوان  وضعیتــی،  چنیــن  در 
اندیشــید.  خــود  خواســت های  و  منافــع 
ــره  ــده و گ ــم تنی ــان دره ــی چن ــاِن فعل جه
ــه  ــه هیچ گون ــت ک ــر اس ــا یکدیگ ــورده ب خ
ــد.  ــرح باش ــد مط ــه نمی توان ــِع یک جانب مناف
ــه  ــد ب ــت، می توان ــن وضعی ــیه در بهتری روس
عنــوان ُممــد گفت وگوهــای صلــح عمــل کنــد. 
ــر از تمــامِ نقش هــای ممکــن،  ــن نقــش بهت ای
ــیه  ــۀ روس ــع و اتوریت ــح، مناف ــد مصال می توان
را در نظــام بین الملــل حفــظ نمایــد. امــا 
برقــراری رابطــه بــا یــک گــروه تروریســـتی و 
ابــزار قــرار دادِن آن، جهــت مهــار  یــک گــروه  
ــش  ــا آت ــازی ب ــا ب ــر، نه تنه ــتِی دیگ تروریس
ــیه  ــتیِز روس ــۀ تروریسم س ــه وجه ــت، بلک اس
را صدمــه  جهانــی  ابرقــدرِت  عنــوان  بــه 
ــای  ــورها و پیمان ه ــت، کش ــد و در نهای می زن
بیشــتری را در برابــِر آن ردیــف می ســازد.

روســیه می توانــد گفت وگوهــای صلــح را 
فعاالنــه از کانــال دولــِت افغانســتان پــی بگیــرد 
و ضمــن تقویــت نظــم سیاســی موجــود 
ــه  ــاِن آن را ب ــان و حامی ــا، طالب ــورِ م در کش
ــر  ــلمًا اگ ــد. مس ــوت کن ــه دع ــرک مخاصم ت
گفت وگوهــای صلــِح افغانســتان بــا همــکاری 
ــِش  ــیند، بخ ــر بنش ــه ثم ــیه ب ــِت روس و حمای
روســیه  منطقه یــِی  نگرانی هــای  از  کانــی 

رفــع خواهــد شـــد. 
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پانزده سـال از صفحـۀ جدیِد افغانسـتان می گذرد، اما سیاسـت 
در ایـن کشـور همچنـان روزمـرگ، پیش پابیـن و شـخصی 
اسـت. اکثـِر سیاسـت مداران کشـور، منافـع شخصی شـان را 
اصـل قـرار داده، منافـع گروهـی و سمتی شـان را فرامـوش 
کـرده و بـه منافـِع ملی اصـًا ارزش قایل نیســتند. قوم گرایی 
و تعصـب توسـط همین سیاسـت مداران در پانزده سـاِل اخیر 
شـدت یافتـه، چـرِخ ملت شـدن از حرکـت ایسـتاده و منافع 
قـوم بـرای آن هـا بـه ابـزاری بـرای دسـت یافتـن بـه منافـع 

شـخصی و خانواه گـی بدل شـده اسـت. 
آهسته آهسـته ایـن نـوع قرائـت از سیاسـت به پایین تســری 
اسـت. صفحـاِت  گرفتـه  فـرا  را  ُکِل کشـور  و حـاال  یافتـه 
سیاسـت مداران  محـور  در  علی الظاهـر  کـه  فیسـبوکی یی 
فعالیـت می کنـد نیـز، در واقـع بر محـور منافع شـخصِی یک 
کاربـر اسـتوار اسـت و دقیقـًا همیـن منافِع کوچک اسـت که 

می دهـد.  را سمت وسـو  اجتماعـی  شـبکه های  فعـاالِن 
زننـده شـده  بـه حـدی  بازی هـاِی سیاسـی  شخصی سـازِی 
اسـت کـه حاال آقـای رییس جمهـوری در ارگ سـعی می کند 
کـه منافـِع کشـور را در گـرو منافـِع خویـش سبک وسـنگین 
کنـد و حواریـوِن او نیـز عیـِن نیـت را در سیاسـت دارنـد. 
در جانـِب ریاسـت اجرایـی هـم، سیاسـت  امری شـخصی و 
فردی شـده اسـت. سیاسـت مداراِن بیـروِن دولت نیز بـر بنیاد 

منافـِع شـخصِی خودشـان عمـل می کننـد 
خیر و صاح در ذهِن سیاسـت مداراِن امروز ما، فقط شـخِص 
خودشـان تلقی شـده و رویارویی هاِی سیاسـت مداراِن همسو 
در هـر دو تیـِم رقیـب کـه تشـکیل دهندۀ دولت وحـدت ملی 
انـد و نیـز رویارویی هـاِی سیاسـت مدارانی که از ایـن دو تیم 
بیـرون انـد، فقـط در مـدار شـخِص سیاسـت مدار تعریـف 
می شـود؛ بنابرایـن ُکل کشـور بـه دلیـِل شـخصی نگری های 
همیـن سیاسـت مداران کـه قانـون را بـه قدوقامـِت خویـش 
می خواهنـد، بـه وضعیتـی دچار شـده که شـدیداً بـرای مردم 

و کشـور نگران کننده اسـت.  
و  نیروهـا  همـِت  روی  افغانسـتان  کنونـی،  شـرایطی  در 
کشـورهای خارجـی اسـتوار اسـت و پـول و امکانـاِت آن ها، 
وجـود  قوتـی  چنیـن  اگـر  و  می گردانـد  را  کشـور  چـرخ 
پـی  در  کـه  سیاسـت مداراِن  عقده یی یـی  باشـد،  نداشـته 
حـذف گروه هـا و اقـوام خاصـی در کشـور انـد، به سـاِن با 
بـه بلعیـدن یکدیگـر می پردازنـد. امـا در ُکل، آنانـی کـه بـه 
نماینده گـی از اقـوام می خواسـتند سیاسـت کننـد، در واقـع 
قـوم را نیـز دوکانـی برای خود سـاختند و فقـط از آن آدرس 

انبان هـا بـه خویشـتن دوختنـد. 
مسـلمًا اگر وضعیِت سیاسـت در کشـور همچنان ادامه یابد و 
سیاسـت مداران همـه چیـز را در محـور منافع شـخصِی خود 
سـبک و سـنگین کننـد و خیـر و برکـِت همـه را در وجـود 
خـود بخواهنـد، کشـور در مشـکاتی عیمق تـر فـرو می رود. 
سیاسـت مداران کشـور بایـد بداننـد کـه سیاسـت های فـردی 
و عقده مندانـه، بـرای ایـن کشـور ســم اسـت و بـرای خـود 
آنـان هـم کارآیـی نـدارد و در ُکل، بـه زیـان همـۀ طیف هـا 
و جریان هـای همسـو تمـام می شـود. حـاال وقـِت آن رسـیده 
اسـت کـه همـه گان و به خصـوص سیاسـت مداران همسـو و 
شـریک تعامـات، به جـای سیاسـت های فـردی و تیمـی، در 
محـور یـک برنامـۀ عمومـی و ملی گـرد هم بیاینـد و توش و 
تـوان و ظرفیت شـان را در هیـأِت یـک نهـاد و آجنـدای ملی 

بـه کار بندند.
امـروز  آشـفته گی های  کـه  بداننـد  بایـد  مـا  سیاسـت مداراِن 
و این کـه برخی هـا از اریکـۀ قـدرت بـه شـکِل سیسـتماتیک 
سـاقط شـده اند، همـه و همـه نهفتـه در شـخصی بازی ها و 
قمارزنی هـا در محورهـای کوچـِک خانواه گـی و بی برنامه گِی 
محـض بـوده اسـت. اگـر ایـن سیاسـت مداران از روز اول، 
از برنامه یـی کـه وجـود داشـت دور نمی شـدند و هـر کـدام 
در  بـارزی  بسـیار  سـهِم  امـروز  نمی کردنـد،  شـخصی بازی 

دایـرۀ قسـمت قـدرِت افغانسـتان می داشـتند. 
یقینـًا داشـتن برنامـۀ هدف منـد و بـا دورنمای بسـیار روشـن 
از  را  سیاسـت مداران  و  سیاسـی  جریان هـای  می توانـد 
میـداِن سیاسـت موفـق بـه در آورد؛ امـا شـخصی بازی فقـط 
سیاسـت مدار را بـه عنـواِن یـک ابـزار در گـرِو یـک اربـاب 

می دهـد. قـرار 

گـذرازشخصیبـازی
بهبرنامـهمحوری
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آن  به صرفه تــر  روســیه  بــرای 
شــدن  وارد  به جــای  كــه  اســت 
ــا  ــاً ب ــتان، عم ــن و پاكسـ از راه چی
ــرح  ــتان ط ــت افغانس ــکاری دول هم
پی گیــری  را  صلــح  گفت وگوهــای 
كنـــد. در روزهــای اخیــر، مشــخص 
شــده كــه روابطــی میــان روس هــا 
اســت.  گرفتــه  شــکل  طالبــان  و 
انــکار  را  روابــط  ايــن  روس هــا 
آن  توجیــه  در  و  انــد  نکــرده 
ــد كــه منافع شــان ايجــاب  ــه ان گفت
را  روابطــی  چنیــن  كــه  می كنــد 
ــردن  ــال ك ــا دنب ــد. ام ــال كننـ دنب
منافــع روس هــا می توانــد عمــاً بــه 
ــه  ــران در منطق ــگ و بح ــۀ جن ادام
كمــک كنــد؛ چیــزی كــه بــه شــدت 
افغانســتان از آن آســیب می بینــد
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ــد  ــان، مانن ــودکان و زن ــت ک ــع آزار و اذی ــون من قان
در  آن،  اجرایی شــدن  از  پیــش  قوانیــن  ســایر 

تدریــس خواهــد شــد. فقــط  دانشــگاه ها 
برخــی از مدافعــان حقــوق زنــان و کــودکان بــه ایــن 
بــاور انــد کــه قوانیــن بســیار خوبــی بــرای مصونیــت 
زنــان و کــودکان در افغانســتان وجــود دارد؛ امــا اجــرا 
ــا چالش هــای  ــدون شــک ب ــن ب ــن قوانی ــق ای و تطبی

زیــادی مواجــه اســت.
آنــان می گوینــد: ایــن قانــون هــم ماننــد ســایر 
ــتر از  ــور، بیش ــذه در کش ــاح ناف ــه اصط ــن ب قوانی
ــد  ــس خواه ــگاه ها تدری ــدن آن، در دانش ــی ش عمل

ــد.  ش
ایــن مدافعــان حقــوق زنــان و کــودکان دالیــل اجــرا 
ــت  ــن را حاکمی ــایر قوانی ــون و س ــن قان ــدن ای نش
ــض  ــت، تبعی ــدم امنی ــند، ع ــات ناپس ــرف و عنعن ع
ــی و  ــای عدل ــترده در نهاده ــاد گس ــیتی و فس جنس
ــی های از  ــت در بخش ــت دول ــدم حاکمی ــی، ع قضای

افغانســتان و .... تلقــی می کننــد.
کــه  می شــود  ابــراز  حالــی  در  واکنش هــا  ایــن 
ــنبه )۵ جــدی(  ــنا در نشســت روز یک ش ــس س مجل
ســال روان  طــرح قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و 

ــرد. ــد ک ــاده تأیی ــل ۲۹ م ــه فص ــودکان را در س ک
ــه  ــده گان ب ــًا از ســوی مجلــس نماین ــون قب ــن قان ای

ــود. تصویــب رســیده ب
در ایــن قانــون چگونه گــی جلوگیــری از آزار و 
اذیــت زنــان و کــودکان روشــن شــده  اســت و 
ــز  ــان نی ــرای متخلف ــدی ب ــای نق ــا و جریمه ه کیفر ه

ــت. ــده  اس ــه ش ــر گرفت در نظ
در ایــن قانــون انــواع آزار و اذیــت، کامــی، فیزیکــی، 
نوشــتاری و تصویــری تعریــف شــده و ایــن اعمــال 

جــرم پنداشــته شــده اســت.
بــه اســاس ایــن قانــون  آزار و اذیــت زنــان و کودکان 
در حاالتــی کــه جــرم مکــررا صــورت گیــرد، مجــرم 
ــخص  ــس( ش ــر )رئی ــا آم ــر ی ــی، داکت ــتاد، مرب اس
باشــد یــا جــرم منجــر بــه صدمــه جســمی و روانــی 
شــخص گــردد، حالــت مشــدده را بــه خــود گرفتــه و 
مجــازات بــه ســه مــاه تــا شــش مــاه حبــس تبدیــل 

می شــود.
پیــش از ایــن نیــز قوانیــن مختلــف بــرای مصونیــت 
زنــان و کــودکان تصویــب و بــه اجــرا گذاشــته 
ــود؛ امــا هیــچ کــدام از ایــن قوانیــن تاکنــون  شــده ب
ــان و  ــرای زن ــی را ب ــای امن ــا فض ــت ت ــته اس نتوانس

ــد. ــم کن ــتان فراه ــودکان در افغانس ک
براســاس تازه تریــن آمــار وزارت امــور زنــان ۸۷ 
ــه رو  ــونت روب ــا خش ــی ب ــه گونه ی ــان ب ــد زن درص
اســتند و بیــش از ۵۰ در صــد زنــان در افغانســتان بــه 

ــوند. ــور می ش ــاری مجب ــای اجب ازدواج ه
ــدک  ــی ان ــی و امنیت ــای عدل ــان در نهاده ــهم زن س
ــماره ۱۳۲۵  ــل ش ــۀ عم ــازی برنام ــت و عملی س اس
ــه رو  ــی روب ــا چالش های ــز ب ــل متحــد نی ــازمان مل س

بوده اســت.
براســاس آمــار ارایه شــده از ســوی موسســه اکســفام، 
زنــان در نیروهــای پولیــس دو درصــد. در ارتــش ۰.۷ 
درصــد. ۱۸۷ قاضــی زن. از ۲۸۹۷ وکیــل مدافــع، 
ــان اســتند. ۷۵ زن در شــورای های  ــان زن ۶۷۷ تــن آن

صلــح والیتــی حضــور دارنــد.
ــت  ــای حمای ــای نهاده ــاس آماره ــال براس ــن ح باای
ــش  ــه، بی ــت عام ــودکان و وزارت صح ــوق ک از حق
ــه مــواد  ــاد ب از ۹۰۰ هــزار کــودک در افغانســتان معت

مخــدر هســتند.

براســاس آمــار ارایــه شــده از ســوی وزارت صحبــت 
عامــه، در حــال حاضــر ســه میلیون تــن در افغانســتان 
معتــاد بــه مــواد مخــدر می باشــند کــه از ایــن میــان، 
صــد هــزار آن کــودکان و حــدود هشــت صــد هــزار 

ــان می باشــند. ــن دیگــر زن ت
باایــن حــال تاکنــون نزدیــک بــه ســه و نیــم میلیــون 
کــودک کــه ۷۵ درصــد آنهــا را دختــران تشــکیل مــی 
دهنــد بــه علــت ناامنــی و برخــی مشــکات دیگــر از 
رفتــن بــه مکتــب بازمانــده انــد و نزدیــک بــه ۱۰۰۰ 
ــش  ــل افزای ــه دالی ــتان ب ــر افغانس ــب در سراس مکت

ناامنــی و جنــگ تعطیــل اســت.
ــی در  ــت جنس ــونت  و آزار و اذی ــل خش ــا دالی و ام

ــت؟ ــتان چیس افغانس
گفتــه می شــود کــه علــت اساســی وقــوع آزار و 

ــای  ــودکان دشــمنی ه ــان و ک ــر زن ــت جنســی ب اذی
ســابقه شــخصی یــا خانوادگــی، منازعــات خانوادگی، 
فقــر و بیــکاری، تبعیــض جنســیتی، حاکمیــت عــرف 

و عنعنــات ناپســند تشــکیل مــی دهــد.
همچنــان عــدم حضــور زنــان در تصمیم گیــری هــای 
ــران،  ــد دادن دخت ــد ازدواج، ب ــاز مانن ــت س سرنوش
ــی،  ــی ناموس ــه قضایای ــوط ب ــر ب ــایل م ــدل و مس ب
عــدم آگاهــی از قوانیــن و آمــوزه هــای دینــی، 
ــا در مســایلی چــون  ــواده ه مصلحــت اندیشــی خان
حفــظ حیثیــت خانــواده و عاردانســتن دادخواهــی در 
قضایایــی جنســی از عوامــل افزایــش واقعــات تجــاوز 

ــه شــده اســت. جنســی گفت

ناجیه نوری 

دفتر جنرال دوستم به دفتر اشرف غنی:

اگرنباشیمنخواهیدبود!

را  ارگ  ریاســت جمهــوری  اول  معاونیــت  دفتــر 
تهدیــد کــرده اســت کــه در صــورت حــذف جنــرال 
ــی  ــام فعل ــت، نظ ــٔه دول ــتم از کابین ــید دوس عبدابرش

ــد. ــد ش ــود خواه ناب
عنایــت   اهلل بابــر فرهمنــد، رییــس دفتــر جنرال دوســتم 
ــی  ــورهای غرب ــوری و کش ــت جمه ــه ارگ ریاس ب
ــت  ــاون اول ریاس ــر مع ــه اگ ــت ک ــدار داده اس ُهش
ــز  ــتان نی ــت افغانس ــود، حکوم ــار ش ــوری برکن جمه

ــت. ــد داش ــود نخواه وج
آقــای فرهمنــد افــزوده اســت: "ایــن مبالغــه نیســت، 

ــان  ــی و غامان ش ــورهای غرب ــت. کش ــت اس حقیق
ــا  ــر م ــد، اگ ــد بپذیرن ــوری بای در ارگ ریاســت جمه

ــود." ــد ب نباشــیم شــما هــم نخواهی
پیــش از ایــن روزنامــۀ نیویــارک تایمــز گــزارش داده 
بــود کــه مقامــات کشــورهای غربــی از رییس جمهــور 
ــتم را از  ــرال دوس ــۀ جن ــا وظیف ــته اند ت ــی خواس غن
ــاون نخســتش  ــه مع ــد ایشــچی ب ــات احم ــر اتهام به

ــه حالــت تعلیــق در آورد. ب
ایــن روزنامــه از قول ســر محقــق امریکا در افغانســتان 
بانــو پترشــیا گروســمن نوشــته بــود کــه اگــر اشــرف 
غنــی می خواهــد گفته هــای خــود را بــه کرســی 

ــاون  ــه مع ــد وظیف ــاند، بای ــل بنش عم
ــق در آورد.  ــت تعلی ــه حال ــش را ب اول
ــتم  ــرال دوس ــای جن ــب آق ــم جل حک
ــٔه گذشــته از ســوی دادســتانی کل  هفت

ــد.  صــادر ش
ــه  ــرده ک ــد ک ــای دوســتم تأیی ــر آق دفت
حکــم جلــب  معــاون اول بــه دســترس 

آنــان قــرار گرفتــه اســت.
رییــس  اول  معــاون  دفتــر  رییــس 
جمهــوری می گویــد ایــن حکــم از 
و  داخلــی  امنیــت  )اداره(  ریاســت 
ــب  ــتانی کل جهــت جل خارجــی دادس
عبدالرشــید دوســتم معــاون اول رییــس 
ــت  ــه دس ــده و ب ــادر ش ــوری ص جمه

آن هــا رســیده ا ســت.
ــه  ــا ب ــوب بن ــن مکت ــد: ای ــی گوی او م
شــکایت احمــد ایشــچی از معــاون اول 
رییــس جمهــوری صادر شــده اســت و 
خواهــان حضــور و جوابگویــی معــاون 
اول یــا وکیــل مدافــع اش بــه دادســتانی 
ــی  ــا غیرقانون ــاور م ــه ب ــه ب ــده ک ش

ــود. ــترد می ش ــت و مس اس
ــر  ــی ب ــچی مبن ــای ایش ــای آق ــرح ادع ــال ط ــه دنب ب
ــه  ــان او ب ــاش محافظ ــتم و ت ــای دوس ــاری آق بدرفت
تجــاوز جنســی، دفتــر اشــرف غنــی، رییــس جمهــور 
ــن ادعــا از طریــق  ــرای بررســی ای اعــام کــرد کــه ب

ــد. ــدام می کن ــی اق ــای قضای نهاده
ــه  ــود ک ــز اعــام کــرده ب دادســتانی کل افغانســتان نی
ــرال  ــه جن ــچی علی ــد ایش ــای احم ــی ادع کار بررس
عبدالرشــید دوســتم، معــاون اول رییــس جمهــوری را 

آغــاز کــرده اســت.

ــای  ــه آق ــد برعلی ــدۀ جدی ــش از گشوده شــدن پرون پی
دوســتم، بیشــتر باورهــا بــر ایــن بــود کــه یــک حلقــٔه 
ــتن  ــاش برداش ــوری در ت ــت جمه ــاص در ریاس خ

آقــای دوســتم از صحنــه هســتند. 
ــای  ــن حلقــه آق ــوم نیســت کــه ای ــوز معل ــا هن ــا ت ام
دوســتم را از ســمتش کنــار زده می تواننــد و یــا خیــر؛ 
امــا از واکنش هــای اخیــر طــرف داران دوســتم معلــوم 

ــی در دســت اســت. ــن برنامه ی ــه چنی می شــود ک
از ســویی هــم، رییــس دفتــر معــاون اول رییــس 
ــورد  ــی در م ــون اساس ــه قان ــد ک ــوری می گوی جمه
ــان  ــه معاون ــات علی ــه اتهام ــیدگی ب ــی رس چگونگ
ــدارد. ــنی ن ــت و روش ــوش اس ــور خام ــس جمه ریی
در مــاده ۶۹ قانــون اساســی افغانســتان آمــده: ”رییــس 
جمهــوری در برابــر ملت و مجلــس نماینــدگان مطابق 
بــه احــکام ایــن مــاده مســوول می باشــد. اتهــام علیــه 
ــری،  ــد بش ــم ض ــکاب جرای ــه ارت ــور ب ــس جمه ریی
ــث کل  ــک ثل ــرف ی ــت از ط ــا جنای ــی ی ــت مل خیان
ــد.  ــدگان تقاضــا شــده می توان اعضــای مجلــس نماین
در صورتــی کــه ایــن تقاضا از طرف دو ثلــث کل آرای 
مجلــس نماینــدگان تأییــد گــردد، مجلــس نماینــدگان 
ــر  ــزرگ را دای ــه ب ــاه جرگ ــک م ــدت ی ــال م در خ
ــام منســوب را  ــزرگ اته ــه ب ــر گاه جرگ ــد. ه می نمای
بــه اکثریــت دو ثلــث آرای کل اعضــا تصویــب نمایــد، 
ــه  رییــس جمهــوری از وظیفــه منفصــل و موضــوع ب

ــردد.“ ــول می گ ــاص مح دادگاه خ
امــا دادســتانی کل پیــش از ایــن گفتــه بــود رســیدگی 
ــتانی  ــای دادس ــی از صاحیت ه ــای جرم ــه پرونده ه ب
کل اســت و ایــن اداره حــق دارد هــر شــهروندی 
ــه  ــه ب ــدون توج ــود، ب ــف ش ــب تخل ــه مرتک را ک

ــد. ــرار ده ــی ق ــت بازجوی ــش تح موقعیت

ابوبکر صديق
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بخش پنجـم
مرتضی ارشاد بخش دوازدهـم

ــر روی کودکــی انســان می گــذارد،  ــن عروســک های کوچــک ب ــری کــه ای تأثی
ــک  ــه ی ــتند، ب ــم نیس ــم ه ــه ک ــا ک ــی م ــای پیرامون ــه تجربه ه ــه ب ــا توج ب
ــر  ــود منج ــۀ خ ــودک و جامع ــن ک ــان ذه ــته می ــی ناخواس ــمکش فرهنگ کش
ــه  ــه وی در جامع ــی ک ــا و مفاهیم ــه آموزش ه ــب ک ــن ترتی ــه ای ــود؛ ب می ش
ــل  ــل و تعق ــرگرمی، تخی ــزار س ــکل اب ــه ش ــه ب ــک هایی ک ــا عروس ــد، ب می بین
ــگاه  ــق فرهنگــی ن ــک تعلی ــی نداشــته و وی را در ی ــد، همخوان وی را می آزمای

ــی دارد. م
ــا  ــی و بعده ــای کودک ــر دنی ــت عروســک ب ــه صنع ــری ک ــناخت تأثی ــرای ش ب
ــاب "صنعــت  ــو در ب ــه نظــر آدورن ــراد می گــذارد، می بایســت ب بزرگ ســالی اف
ــن اســت  ــر ای ــاد ب ــه اعتق ــه ک ــن پیش زمین ــا ای ــه ب ــرد؛ البت ــاره ک ــگ" اش فرهن
ــود  ــوع خ ــک در ن ــازی و عروس ــاماِن ب ــاخت س ــِص س ــه و تخص ــه حرف ک
هنــر اســت و دســتاوردی مختــص بــه فرهنــگ انســان. آدورنــو معتقــد اســت: 
ــًا وی  ــان، صرف ــق انس ــایق و عای ــازی س ــا یکسان س ــرمایه داری ب ــت س صنع
ــب  ــل مخاط ــن دلی ــه همی ــد. ب ــدل می کن ــی اراده ب ــدۀ ب ــک مصرف کنن ــه ی را ب
ــود  ــای خ ــت ج ــوآوری و خاقی ــداع، ن ــده و اب ــل ش ــده تبدی ــه مصرف کنن ب
را بــه آرمان هــای تکــراری و یک نواخــت می دهــد و در چنیــن قلمــروی 
ــی  ــر صنعت ــده گان هن ــوژی آفریین ــر ایدیول ــانی در براب ــه آس ــود را ب ــی خ آدم
ــن  ــرد ذه ــت فرهنگــی، کارک ــی و محصــوالت صنع ــر توده ی ــد. هن ــا می کن ره
ــد و عنصــر  ــار می گیرن ــرده، آن ذهــن را در اختی مخاطــب را نیمــه خــودکار ک
رهایی بخــش هنــر یعنــی خیال پــردازی را محــدود می نماینــد. وی معتقــد 
ــود،  ــطوح خ ــی س ــری در تمام ــتاوردهای هن ــدن دس ــان ش ــه یک س ــت ک اس
ــانه  ــذت زیبایی شناس ــدن ل ــان ش ــر و یک س ــی هن ــن تجل ــان رفت ــث از می باع
اســت.)دیالکتیک  انســانی"  ذهــن  "یک رنگ ســازی  واقــع  در  و  بــوده 

آدورنــو( روشــن گری/تئودور 
ــر  ــان ب ــاال به صــورت پنه ــردی مشــابِه نظــر ب ــا کارک ــز ب ــی نی عروســک صنعت
ــر گذاشــته و از وی نمونه یــی فرهنگــی می ســازد کــه  روی ســلیقۀ کــودک تأثی
ــال  ــق انتق ــازی از طری ــا یکسان س ــف، ب ــای مختل ــر در فرهنگ ه ــل تکث ــه دلی ب
معنایــی عروســک ها در واقــع بــه نوعــی مشــابهت و یک ســانی در مفهــوم عــام 

ــد. ــت یافته ان دس
فلسفۀ عروسک

آن چنــان کــه اشــاره گردیــد، عروســک ها پلــی ارتباطــی میــان دنیــای 
بزرگ ســالی و کودکــی هســتند کــه از یک ســو می تواننــد محبــت زا باشــند و از 
ــد. عروســک ها  ــری اجتمــاع درآورن ســوی دیگــر، کــودک را تحــت جامعه پذی
ــه دنیــای کــودک  ــا از دنیــای بزرگ ســال ب ــرای انتقــال معن ــا کارکــردی کــه ب ب
ــاد  ــک نم ــۀ ی ــا ارای ــه ب ــد ک ــال درمی آین ــک تمث ــورت ی ــد، به ص ــا می کنن ایف
)جســم عروســک( کــودک را بــه درک نشــانه )معنــا و مفهــوم عروســک( ســوق 

می دهنــد.
ــی و  ــی مقطع ــه وی، درک ــد ک ــه ش ــودک گفت ــای ک ــات دنی ــراد خصوصی در ای
بــر پایــۀ تجربــه را از موقیــِت بیرونــی دارد و در کل هــر آن چــه کــه احســاس 
ــی  ــه نمونه ی ــه این ک ــه ب ــا توج ــک ب ــدارد. عروس ــت می پن ــد را واقعی می کن
کوچک شــده از یــک انســان اســت، در واقــع کــودک را بــا یــک انســان مواجــه 
ــته گی،  ــیاق آراس ــش، س ــبک پوش ــن س ــل مضامی ــد حام ــه می توان ــد ک می کن
ــود.  ــی درک ش ــی و اخاق ــذاری اجتماع ــی و ارزش گ ــی ـ تخیل ــای علم فض
ــه در  ــد ک ــرار می ده ــودک ق ــار ک ــن عروســک را در اختی ــرای ای ــال ب بزرگ س
قالــب ســرگرمی و گــذران اوقــات، او را بــه کســب تجربــۀ حصولــی از واقعیــت 
ــه  ــای کودکان ــرای دنی ــل ب ــان تمثی ــه زب ــرون را ب ــای بی ــی کشــانده و دنی بیرون

توضیــح دهــد. 

عـروسـک؛
بهمثـابۀابژۀفرهـنگی

یادداشــت: کنفرانــس »آجنـــدای ملــی« 
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
دریافــِت  و  افغانســتان  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. 
***

ــاون  ــا، معـ ــی بنـ ــد مصطفـ محمـ
جوانـــان:  اجتماعـــی  ســـازمان 
ـــم  ـــاره کن ـــه اش ـــه دو نکت ـــم ب می خواه
می تـــوان  آن  زیرمجموعـــۀ  در  کـــه 
مســـایل بســـیارِ دیگـــر را نیـــز شـــامل 
ــال های  ــرد. نخســـت، در طـــول سـ کـ
ـــرون  ـــی بی ـــا وقت ـــه گاِن م ـــته، نخب گذش
از حکومـــت بوده انـــد، چهـــرۀ منتقـــِد 
نظـــام را بـــه خـــود گرفتـــه و نظـــام و 
حکومـــت و حکومت گـــران را فاســـد 
و... خوانده انـــد؛ امـــا زمانـــی کـــه 
ــان  ــده اند، از حامیـ ــت  شـ وارد حکومـ
ــا  ــته اند. حتـ ــام گشـ ــرِص نظـ پروپاقـ
در مـــواردی مـــا شـــاهد بوده ایـــم کـــه 
ـــردم را  ـــای م ـــه گان ارزش ه ـــن نخب همی

ــد.  ــه گرفته انـ ــه معاملـ ــز بـ نیـ
نکتـــۀ دوم هـــم ایـــن اســـت کـــه 
ـــا در  ـــِی م ـــه گان سیاس ـــا و نخب جریان ه
طـــول ســـال های گذشـــته هیچ گاهـــی 
نخواســـته اند  یـــا  و  نتوانســـته اند 
بدیـــِل بهتـــری بـــرای نظـــام کنونـــی 
ــن  ــا در ایـ ــد. امـ ــه دهنـ ــور ارایـ کشـ
ـــی  ـــدای مل ـــن، آجن ـــاور م ـــه ب ـــان، ب می
ــرای  ــکاری بـ ــوب و راهـ ــی خـ طرحـ
ـــت.  ـــوده اس ـــور ب ـــام در کش ـــر نظ تغیی
بنابریـــن، مـــا توقـــع داریـــم رویـــه و 
ـــد  ـــًا جدی ـــی، کام ـــدای مل ـــتم آجن سیس
و متفـــاوت بـــا رویـــه و ســـاختارهای 

گذشـــته باشـــد. 

ــجو: روی  ــوری، دانشـ ــد نـ بازمحمـ
مـــواردِ متعـــددی صحبـــت شـــد، امـــا 
ریشـــه های  روی  می خواهـــم  مـــن 
ـــم.  ـــث کن ـــی مک ـــود اندک ـــراِن موج بحـ
ــه  ــه کـ ــتان همان گونـ ــران افغانسـ بحـ
آقـــای احمدولـــی مســـعود بـــه آن 
بـــه  برمی گـــردد  کردنـــد،  اشـــاره 
کشـــوری  و  جغرافیـــا  شـــکل گیری 
بـــه  نـــامِ افغانســـتان. افغانســـتان تنهـــا 
در طـــول ســـال های ایجـــاد نظـــام 
ـــت؛  ـــته اس ـــبی داش ـــِش نس ـــن، آرام نوی
ــل  ــن، راه حـ ــاور مـ ــه بـ ــن رو بـ از ایـ
ـــک  ـــاد ی ـــِی بحـــران در کشـــور، ایج نهای
ـــورِ  ـــدم حض ـــه و ع ـــدون طبق ـــۀ ب جامع

احـــزاب در کشـــور می باشـــد! 

ــن  ــس انجمـ ــر، رییـ ــد اصغـ محمـ
در  مشـــکات  غـــور:  اجتماعـــی 
ـــه  ـــه ب ـــا هم ـــت و م ـــراوان اس ـــور ف کش
آن آگاه هســـتیم؛ از ایـــن رو بایـــد روی 
راه حل هـــا تمرکـــز کنیـــم. چگونـــه 
می تـــوان بحـــث آجنـــدای ملـــی را 
ســـاخت؟  فراخ تـــر  و  گســــترده تر 
بـــه بـــاور مـــن، بایـــد یـــک بررســـی 
ــا  ــم تـ ــان راه بیندازیـ ــاِن جوانـ در میـ
ــه  ــر و برنامـ ــه فکـ ــود چـ ــده شـ دیـ
ــد  ــدگاهِ واحـ ــک دیـ ــد یـ ــد، بعـ دارنـ
ــه را در  ــم و همـ ــترک را دریابیـ و مشـ
راســـتای آن، بســـیج ســـاخته بـــه میــــداِن 
ـــید  ـــن باش ـــما مطمی ـــم. ش ـــارزه برآیی مب
کـــه جوانـــاِن واقعـــًا نخبـــه در ســـطح 
ـــرگردان  ـــا س ـــم، ام ـــرا داری ـــتر و دکت ماس
ـــی.  ـــام فعل ـــت و نظ ـــد از حکوم و ناامی
ـــتان  ـــل افغانس ـــن معض ـــوا: م ـــد نج خال
را در دو نکتـــه می بینـــم. یـــک، نبـــود 
عدالـــت کـــه بحثـــی حقوقـــی اســـت 
و برمی گـــردد بـــه تـــودۀ مـــردم. دوم، 
ضعـــِف دانـــِش سیاســـی کـــه همیـــن 
ــوءتفاهم های  ــکات و سـ ــأله مشـ مسـ
آورده  به بـــار  را  بی شـــمار  و  کان 
اســـت. مشـــخصًا وقتـــی مـــا بـــه 
ــم،  ــگاه می کنیـ ــتان نـ ــتۀ افغانسـ گذشـ

مشـــروعیت افغانســـتان، مشـــروعیِت 
ـــز  ـــروز نی ـــوده و ام ـــه ب ـــه و قبیل مدرس
ــان  ــر از آن زمـ ــزی متفاوت تـ ــا چیـ مـ
را نداریـــم. امـــروز هـــم یـــک گوشـــۀ 
نظـــام مـــا، ارزش هـــای قبیله یـــی را 
برمی تابـــد و یـــک گوشـــۀ دیگـــر، 

پندارهـــای مدرســـه یی را. 
و  نهادبـــاوری  این کـــه  بـــرای  مـــا 
ــه  ــور نهادینـ ــداری را در کشـ ارزش مـ
بســـازیم، نیـــاز داریـــم کـــه یـــک 
ــا  ــم تـ ــق کنیـ ــترک خلـ ــِت مشـ هویـ
در کشـــورمان غـــم مشـــترک و دردِ 
بیــــاید. در  بـــه وجـــود  مشـــترک 
غیـــر آن، هرچـــه در ایـــن کشـــور 
اتفـــاق بیفتـــد، کســـی در آن خـــود را 
ــی  ــدرت زمانـ ــد. قـ ــریک نمی دانـ شـ
ــا  ــه مـ ــود کـ ــار می شـ ــور مهـ در کشـ
ــتان  ــاوری را در افغانســ ــث نهادبـ بحـ
ــا نمونه هایـــی از  ــازیم. مـ نهادینـــه بسـ
ـــام  ـــرده و نظ ـــی ک ـــکا را کپ ـــامِ امری نظ
کشـــورِ خـــود را تأســـیس کردیـــم. 
ــادآور  ــق فسـ ــدرِت مطلـ ــان قـ بی گمـ
ـــِت  ـــخاص، ماهی ـــر اش ـــا تغیی ـــت و ب اس
ــه  ــا توجـ ــد. بـ ــر نمی کنـ ــأله تغییـ مسـ
ـــاورِ  ـــه ب ـــل ب ـــم، راه ح ـــه گفت ـــه آن چ ب
ـــاوری  ـــد نهادب ـــه بای ـــت ک ـــن اس ـــن ای م
ـــه  ـــت و نهادین ـــج، تقوی ـــور تروی در کش

شـــود.
در ســـوی دیگـــر، یکـــی از مشـــکات 
ـــت  ـــت اس ـــود عدال ـــور، نب ـــی کش حقوق
کـــه برمی گـــردد بـــه قانـــون اساســـی 
ـــون  ـــد؛ چ ـــر کن ـــد تغیی ـــه بای ـــور ک کش
ــخ گوی  ــور پاسـ ــی کشـ ــون اساسـ قانـ
نیـــازِ شـــهروندان  عدالـــِت مـــورد 
نیســـت. در قانـــون اساســـی مـــا، بـــه 
بی حدومـــرز  صاحیـــِت  عده یـــی 
داده شـــده و عده یـــی دیگـــر نیـــز 
ــت.  ــده اسـ ــیده شـ ــیه کشـ ــه حاشـ بـ
ــا  ــاسی متناســـب بـ ــون اســ ــر قانـ اگـ
نیازهـــای شـــهروندان تغییـــر کـــرد، 
افـــراد و نهادهـــای دیگـــر نیـــز تغییـــر 
می کننــــد، عدالـــت تأمیـــن می گـــردد 
و همـــه خـــود را در حکومـــت ســـهیم 

ننـــد.  ا می د

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 
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خیــام حکیــم، خیــام فیلســوف، خیــام ریاضــی دان و 
ــا از شــعر  ــن تردیده ــام شــاعر. منشــای همــۀ ای خی
خیــام اســت. شــعری کــه منســوب بــه خیــام اســت. 
دفترهــای شــعری کــه امــروز از خیــام هســت، بعضــًا 
تکثــری قابــل ماحظــه دارد و ایــن، تردیدهــا را 
ــه از  ــد ک ــد. هرچن ــش می ده ــام افزای ــورد خی در م
ــم  ــده از او ه ــا مان ــت و کام به ج ــات حکم مکتوب

ــید.  ــا رس ــن تردیده ــه ای ــوان ب می ت
ــد.  ــِو بوعلــی می خوانن ــی تِل ــات، تال ــام را در الهی خی
هرچنــد کــه بعیــد بــه نظــر می رســد کــه بــه مبانــی 
حکمــت مشــاء، پای بنــد مانــده باشــد؛ امــا ســواالت 
در کام و الهیــات را بــر اســاس حکــم مشــایی پاســخ 
مــی داده. ایــن تفــاوت اعتقــاد و فعــل در نجــوم هــم 
وجــود داشــته اســت. درســت همان گونــه کــه 
ــی  ــوده، ول ــد نب ــز معتق ــم احــکام نجــوم« نی ــه »عل ب
پرســش هایی از ایــن دســت را هــم بــر اســاس 

ــم احــکام نجــوم" پاســخ مــی داده اســت.  "عل
ــود  ــی وج ــن متفکرین ــار چنی ــۀ اعص ــاید در هم ش
داشــته باشــند. ایــن بیشــتر جنبــۀ معلمــی دارد. 
ــه دانشــجویانش تمــام اصولــی کــه  پزشــِک اســتاد ب
ــا  ــد ی ــوزش می ده ــت، آم ــکی اس ــخ پزش در تاری
طلبه هــای جــوان تحلیل هــای گوناگــون حکمــی 
و فقهــی را از اساتیدشــان فــرا می گیرنــد. امــا در 
عمده یــی  تفــاوت  موضــوع  ایــن  خیــام  مــورد 
ــاوت اندیشــه و  ــن تف ــی ای ــرای بررس ــاید ب دارد. ش
ــه  ــم البت ــناختی و ه ــل روان ش ــه تحلی ــاز ب ــل، نی عم

باشــد.  جامعه شناســانه 
ــادی  ــه آدم هــای زی ــن نظــرگاه ک روان شــناختی از ای
تشــکیک  بــه  عاقه منــدی  کــه  دارنــد  وجــود 
ــی  ــا وقت ــد حت ــه را می آموزن ــد، آن چ ــا دارن پدیده ه
ــاز در آن  ــرد، ب ــوب ک ــان رس ــوزه در وجودش آن آم
شــک می کننــد. شــاید همیــن حــس شــک مدرنیتــه 
را شــکل داده باشــد. ایــن نتیجه گیــری حاصــل 
بحــث کامــی و فلســفی از ســنت و مدرنیتــه نیســت. 
ایــن تحلیلــی روان شناســی می طلبــد. آن چــه دکارت 
ــه  ــد، این ک ــرح می کن ــرد مط ــان مج ــوان انس ــه عن ب
ــه  مســتقل و مجــرد  ــی را دارد ک ــن توانای انســان ای
ــی  ــای درون ــه پدیده ه ــی ب ــچ پیش زمینه ی ــدون هی ب
و پیرامونــش فکــر کنــد، از نظــر روان شناســی شــک 
اســت. تردیــدی اســت کــه خیــام آن را نــو بــه نــو در 

ــت. ــان داده اس ــارش نش ــی و آث زنده گ
االحتیــال  فــی  )رســاله  میزان الحکمــه  در  خیــام 
مقــداری الذهــب و الفضــه فــی جســم مرکــب 
ــک و وزن مخصــوص  ــه موضــوع آن مکانی ــا( ک منه
اجســام اســت، دیگــر دچــار تردیــد نمی شــود. ایــن 
ویژه گــی علومــی اســت کــه وابســته گی بــه ریاضــی 
و فیزیــک دارد. شــاید هــم ایــن تردیــد وجــود داشــته 
و از ایــن دســت شــنوندۀ درخــوری در زمــان خیــام 
ــدوث  ــه ح ــی ک ــد در پدیده های ــت. تردی ــوده اس نب
ــد  ــی دارد، مشــکل اســت، هرچن ــای طبیع ــا مبن آن ه
کــه انیشــتین ایــن تردیــد را در فیزیــک نیوتــن مطــرح 
ــان  ــوم در هم ــک کوانت ــه فیزی ــان ک ــرد و آن زم ک
زمــان حیاتــش مطــرح شــد، آن را بــاز یچه یــی 
ــت روح  ــا عنای ــام ب ــورد خی ــا در م ــرد. ام ــوان ک عن
ــرای  ــن تردیدهــا ب ــردم پارســی گو، ای شــاعرانه گی م
همــه قابــل فهــم اســت. پرســش هایی کــه مکــرراً در 
ــده می شــود،  ــام دی ــه خی ــا منســوب ب ــام ی شــعر خی

ــت دارد. ــا حکای ــن تردیده از همی

دارنده، چو ترکیب طبایع آراست 
گر خوب نیامد این بنا عیب که راست؟    

 دوری کن در او آمدن و رفتن ماست  
کس می نزند دمی در این معنی راست   

ترکیب پیاله یی که درهم  پیوست 
چندین سر و پای نازنین و برو دست  

باز از چه سبب نکندش اندر کم وکاست 
َور خوب آمد خرابی از بهر چراست؟  

آن را نه نهایت نه بدایت پیداست 
کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست؟   

بشکستن آن روا نمی دارد مست  
از مهر که پیوست و به کین که شکست   

ــود وارد  ــی ش ــام م ــعر خی ــه ش ــی ب ــای متفاوت نقده
ــا  ــام هرج ــن، خی ــان معاصری ــًا در می ــرد. خصوص ک
لــزوم  و  برانگیختــه  مخاطبــش  در  شــیفته گی 
ــه  ــس ب ــر ک ــوده و ه ــب نم ــاد واج ــر نق ــاع ب دف
فراخــور اعتقــاد شــخصی، رباعیــات خیــام را شــرح 
ــام  ــات خی ــت، رباعی ــه هدای ــا ک ــت. آن ج ــرده اس ک

ــه  ــه ب ــش از آن ک ــرده، بی ــرح ک ــع آوری و ش را جم
ــه  ــد، آن چ ــته باش ــر داش ــام نظ ــر خی ــات دیگ مکتوب
ــا عقیــدۀ شــخصی اش بــوده را نزدیــک بــه  منطبــق ب
ــامِ  ــا در خی ــام دانســته. حت ــدۀ خی ــه عقی شــعر و البت
هدایــت رباعیاتــی دیــده می شــود کــه در کم تــر 
ــود و  ــده می ش ــام دی ــات خی ــع رباعی ــی از مناب منبع
ایــن مــوج اداگونــه از نظریــات یــک نفــر کــه همیشــه 
ــان  ــی و جه ــات پارس ــروز در ادبی ــا ام ــت کم ت دس
ــه جهــت  ــًا ب ــه چنیــن نقدهایــی صرف وجــود دارد، ب
ــی:  ــد. در رباع ــّوت می بخش ــد ق ــش از ح ــرار بی تک

»دارنده چو ترکیب طبایع آراست                   
باز از چه سبب فکندش از کم و کاست«

»گر خوب نیامد این بنا عیب که راست؟          
وز خوب آمد خرابی از بهر چراست«

ایــن تفــاوت برداشــت را بــه خوبــی می تــوان 
ــن  ــه ای ــت ک ــخص اس ــتر مش ــرد. پیش ــاهده ک مش
شــیوۀ نشــانه گذاری )نقطــه، ویرگــول، عامــت 
ــن  ــه در ف ــت ک ــری نیس ــب و...( دی ــش، تعج پرس
ــم  ــس حک ــت، پ ــده اس ــج ش ــی رای ــاب فارس کت
مقتضــی بــه آمــدن عامــت پرســش در پایــان مصراع 
چهــارم وجــود نــدارد. اگــر ایــن فــرض را بپذیریــم، 
در همیــن یــک رباعــی خیــام از نظــرگاه اعتقــادی او، 

زد.  زیــادی  حرف  هــای  می تــوان 
بــا فــرض پذیرفتــن عامــت ســوال در پایــان 
ــی،  ــد خیام ــک و تردی ــر ش ــان نظ ــا، هم مصراع ه

ــۀ  ــدۀ آرای ــان کنن ــه نمای ــوالی ک ــرد. س ــوت می گی ق
همــان  نیســت،  خیــام  شــعر  در  تجاهل العــارف 
تردیــد اســت و غیــر از آن نیســت. امــا فــرض 
ــارم  ــراع چه ــش در مص ــت پرس ــه عام ــد ک بگیری
)َور خــوب آمــد خرابــی از بهــر چراســت( در اصــل 
ــد  ــرح می کن ــی را مط ــام پرسش ــد. و خی ــوده باش نب
ــن در  ــه آن پاســخ می دهــد. ای ــه خــود در شــعر ب ک

ــم دارد: ــری ه ــاهدی دیگ ــام ش ــعر خی ش
هنگام سپیـده دم خروس سـحری
دانی که چرا همی کند نوحه گری؟

یعنی که نمودند در آیینۀ صبح 
کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

بهــر  از  خرابــی  آمــد  خــوب  "َور  مصــراع  در 
چراســت" بــدون عامــت ســوال، دیگــر معنای شــک 
نمی دهــد؛ »چــرا« دیگــر پرسشــی نیســت. »چــرا« بــه 
ــش گرِی  ــای پرس ــل معن ــی و اص ــای چه گونه گ معن
ذهــن انســان خواهــد بــود؛ این کــه کنــار هــم آمــدن 
خوبــی و بــدی، خرابــی و آبــادی بــرای ایــن اســت 
ــز  ــه تمای ــان ب ــانی توام ــش گر انس ــن پرس ــه ذه ک
ــود،  ــرح می ش ــه مط ــی ک ــش مهم ــد. پرس بیاندیش
ــد  ــوان اســت. گروهــی معتقدن ــاوت انســان و حی تف
کــه انســان صاحــب فکــر و اندیشــه اســت و حیــوان 
نــه. انســان خــوب را از بــد تشــخیص و حــّس 
ــان  ــا انس ــع دارد، ام ــیاری مواق ــازی در بس شرطی س
ــر را  ــد از بدت ــر و ب ــز خــوب از خوب ت توانایــی تمی

ــه  ــه ب ــزی اســت ک ــان چی ــن هم دارد. ای
توانایــی مضاعــف تفکــِر انســان موســوم 
اســت. انســان می توانــد در مــورد چیــزی 
ــد. آن را  ــاره بیاندیش ــیده، دوب ــه اندیش ک
ــا کتمــان کنــد.  ــا حت اصــاح، تثبیــت و ی
شــعر خیــام شــعر محــض و خــوب 
ــت  ــعری نیس ــا ش ــت. تنه ــی نیس و خال
ــد.  ــی نظــری باش ــدۀ حکمت ــه دربردارن ک
در شــعر خیــام، اخاق گرایی هایــی در 
ــه جــای  ــده می شــود ک ــرام انســانی دی م
ــام  ــت خی ــذارد. روش زیس ــبهه نمی گ ش
کــه از قضــا عمــری طوالنــی داشــته، 
ــا توجــه  ــام ب ــن ادعاســت.  خی شــاهد ای
ــته -  ــه داش ــی ک ــه حســودان و مخالفین ب
ــه در  ــمندی چ ــر و اندیش ــر متفک ــه ه ک
زمــان زیســتش و چــه در زمان هــای 
بعــد از ایــن قاعــده مســتنی نیســت - در 
ــس  ــت. پ ــته اس ــار زیس ــا وق ــوع ب مجم
زادگاهــش  در  مقدمــات  فراگیــری  از 
خراســان، چــه زمانــی را کــه در اصفهــان 
و ری گذرانــده و چــه در زمانــی کــه 
ــش در  ــان حیات ــا پای ــر ت ــر عم در اواخ
نیشــابور اقامــت کــرده، همیشــه صاحــب 
احتــرام بــوده اســت. خیــام هرچنــد که در 
ــا  ــده و بن ــم دانشــش بخــل می ورزی تعلی
بــه آن چــه امــروز در تذکــرۀ او رســیده، خلقــی تنــگ 
داشــته اســت، امــا وقــار یــک اندیشــمند را مراعــات 
ــام در تعلیــم دانــش  کــرده. به رغــم آن چــه بخــل خی
شــمرده شــده، شــاگردان زیــادی در محضــرش تلمــذ 
ــام،  ــه خی ــات منســوب ب ــد )بســیاری از رباعی کرده ان

ــد(،  ــام باش ــاگردان خی ــروده های ش ــاید س ش
بــه طــور مثــال امــام محمــد غزالــی در کام از محضر 

خیــام بهره هــا گرفتــه اســت.
ــه کســب  ــام ب همــۀ این هــا شــاید نشــانۀ اعتقــاد خی
ــه کشــف و شــهود برمی گــردد،  ــش منفــرد کــه ب دان
ــا دانشــمندی  ــاعر ی ــه ش ــی را ب ــچ خیام ــد و هی باش
رنــد مبــدل نمی کنــد. نمونه یــی از اخاق گرایــی 
اجتماعــی در شــعر خیــام را در رباعــی زیــر می تــوان 

ســراغ گرفــت.
پیش از من و تو، لیل و نهاری بوده است             

گردنده فلک ز بهر کاری بوده است
زنهار قدم به خاک آهسته نهی                     

کان مردمک چشم نگاری بوده است
ــی و  ــا زنده گ ــعر و حت ــه از ش ــه آن چ ــه ب ــا توج ب
ــود  ــتفاد می ش ــام مس ــده از خی ــا مان ــات به ج مکتوب
ــد  ــار تردی ــام را دچ ــه خی ــبت ب ــت نس ــه برداش ک
می کنــد، ایــن خــود انتقــادی بــه نگارنــده وارد اســت 
ــام ایــن تردیــد کــه  کــه در بســیاری از رباعیــات خی
ــرز  ــام اســت، شــاید در م ناشــی از پرســش گری خی

ــی گــم شــده باشــد. ــد و حیران تردی
بــه جهــت آن چــه بیشــتر از خیــام باقــی مانــده و بــه 
آن پرداختــه شــده در حــوزۀ علومــی چــون ریاضــی، 
ــا  ــی ی ــر عرفان ــت. تعابی ــفه و کام اس ــوم و فلس نج
ــت  ــه برداش ــاد ب ــارت نق ــا جس ــده و ی ــول مان مغف
ــتهزاء  ــرض اس ــام، وی را در مع ــار خی ــی از آث عرفان
ــه  ــه ب ــزی ک ــن چی ــاید ای ــا ش ــد. ام ــرار می ده ق
تردیــد در ذهــن و اثــر خیــام یــاد می شــود، حیرتــی 
ــد.  ــل باش ــل تحلی ــی قاب ــر عرفان ــه در تعابی اســت ک
حیرانــی مشــمول مرتبه یــی از شــناخت می شــود 
کــه مــورد اجمــاع اکثــر متکلمیــن هــم هســت. شــاید 
آن چــه مــا بــه عنــوان تردیــد ـ یــا بهتــر اســت حــس 
تفســیر  ـ  بدانیــم  خیــام  بی پاســخ  پرســش گری 
می کنیــم، حیرانــی خیــام باشــد. شــاهد ایــن گفتــه را 

ــرد. ــت وجو ک ــوان جس ــر می ت ــی زی در رباع
آنان که خاصۀ جهان ایشانند               

بر اوج فلک براق فکرت رانند
در معرفت ذات تو مانند فلک                  

سرگشته و حیران و هم سرگردانند
رباعــی آخــر اشــاره بــه حدیــث نبــوی "مــا عرفنــاک 
ــش  ــه خاصــۀ آفرین ــی ک حــق معرفتــک" دارد. جای
هســتی وجــود مبــارک پیامبــر اســام ص در شــناخت 
خاشــعانه یی  بیــان  چنیــن  بــاری  ذات حضــرت 
دارنــد، ایــن حیرانــی در شــناخت، منصفانه تریــن 

ــود. ــد ب ــت وجوگر خواه ــان جس ــال انس ح

بخش ادبیات تبیان
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نقدهای متفاوتی به شعر 
خیام می شود وارد كرد. 
خصوصاً در میان معاصرين، 
خیام هرجا شیفته گی در 
مخاطبش برانگیخته و لزوم 
دفاع بر نقاد واجب نموده و 
هر كس به فراخور اعتقاد 
شخصی، رباعیات خیام را 
شرح كرده است. آن جا كه 
هدايت، رباعیات خیام را 
جمع آوری و شرح كرده، بیش 
از آن كه به مکتوبات ديگر 
خیام نظر داشته باشد، آن چه 
منطبق با عقیدة شخصی اش 
بوده را نزديک به شعر و 
البته عقیدة خیام دانسته. 
حتا در خیاِم هدايت رباعیاتی 
ديده می شود كه در كم تر 
منبعی از منابع رباعیات خیام 
ديده می شود

مجتبی شاعری
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مجلـس نماینـده گان بـا توجه بـه حمایت هـای اخیر 
روسـیه از طالبـان می گوید که مسـکو در حـال تکرار 

اشـتباهات گذشـته خود در افغانسـتان است.
دیـروز ششـم جـدی مصـادف بـا سـالروز تجـاوز 
قشـون سرخ شـوروی سابق در افغانسـتان بود. ششم 
جـدی در تاریـخ سیاسـی افغانسـتان یـک روز سـیاه 

نامیـده می شـود.
سـالروز تجـاوز نیروهـای سـرخ شـوروی سـابق بـر 
افغانسـتان از سـوی مجلـس نماینـده گان افغانسـتان 

شـد. محکوم 
نماینـده گان  مجلـس  رییـس  ابراهیمـی  عبدالـروف 
کشـور ضمـن محکـوم کـردن تجـاوز قشـون سـرخ 
شـوروی سـابق در افغانسـتان گفـت کـه ایـن تجاوز 
نیروهـای  و  شـد  مواجـه  ملـی  مخالفت هـای  بـا 
شـوروی با تمام تجهیـزات و امکانات شـان در نتیجه 
مجاهدت هـای زیـاد مـردم افغانسـتان و پـس از ده 
سـال جنـگ و تباهـی دوبـاره مجبور به ترک کشـور 

. ند شد
آقـای ابراهیمـی در نشسـت روز دو شـنبه )۶جـدی( 
مجلـس نماینده گان یاد آور شـد که ۱۰ سـال حضور 
نیروهـای شـوروی در افغانسـتان روزهای سـیاهی را 
در تاریخ کشـور به ثبت رسـاند و تلفات و خسـارات 

هنگفتـی را بر مـردم افغانسـتان تحمیل کرد.
محمـد علی اخاقـی دیگر عضو مجلـس نماینده گان 
نیـز گفـت کـه تجـاوز نیروهـای خارجی بیـش از ۲ 
میلیـون شـهید و بیـش از ۳ میلیـون آواره برجـای 
گذاشـت و مشـکات زیـادی را بـر کشـور تحمیـل 

. کرد
آقـای اخاقـی ضمن قدردانـی از رشـادت های مردم 

افغانسـتان در مقابلـه بـا نیروهـای شـوروی گفت که 
بـا تجـاوز نیروهـای شـوروی سـابق در افغانسـتان، 
همـه زیـر بناهـا از بیـن رفـت و کشـور را بـه یـک 

ویرانـه ای تبدیل شـد.
تجـاوز  سـالروز  درحالـی،  مجلـس  نماینـده گان 
نیروهای ارتش سـرخ شوروی سـابق را در افغانستان 
محکـوم مـی کننـد کـه اخیـراً نگرانی های تـازه مبنی 

بـر حمایـت روسـیه از طالبـان بـاال گرفته اسـت.
مقام هـای روسـی دیدارهـا و تامین ارتباط شـان را با 
طالبـان تاییـد کـرده انـد؛ اما هرگونـه تمویـل مالی و 

تسـلیحاتی را بـه طالبان نپذیرفته اسـت.
پیـش از ایـن ادعاهـای از سـوی مقام هـای والیـت 
هـای فـراه و قنـدوز مطرح شـده کـه گویا روسـیه به 

طالبـان تسـلیحات نظامـی فراهـم کرده اسـت.
مداخلۀ آشکار

از سـوی دیگـر، مسـکو قـرار اسـت نشسـت سـه 
بـدون  پاکسـتان  و  چیـن  اشـتراک  بـا  را  جانبه یـی 

کنـد. میزبانـی  افغانسـتان 
برگـزاری این نشسـت نیز از سـوی دولـت و به ویژه 
مجلـس نماینـده گان مداخله آشـکار در امور داخلی 

افغانسـتان خوانده شـده است.
در همیـن حـال، شـماری از نماینـده گان مجلـس 
گذشـته  اشـتباهات  نبایـد  روسـیه  کـه  می گوینـد 

کنـد. تکـرار  افغانسـتان  در  را  سـابق  شـوروی 
در  مجلـس  اعضـای  از  یکـی  بحـر  نادرشـاه  سـید 
خصـوص مداخـات اخیـر روسـیه مـی گویـد کـه 
این کشـور باید از اشـتباهات گذشـته شـوروی سابق 
درس عبـرت بگیـرد و دیگـر بـا حمایـت مخالفـان 
مسـلح در امـور داخلـی افغانسـتان مداخلـه نکنـد و 

گرنـه هـم اکنـون نیروهـای امنیتی بـا حمایـت مردم 
مجاهـد کشـور تـوان خنثـا کـردن هـر گونـه توطئـه 

روسـیه را دارنـد.
نماینـده گان  مجلـس  رییـس  ابراهیمـی  عبدالـروف 
امـور  در  آشـکار  مداخلـه  مسـکو  نشسـت  گفـت: 
داخلـی افغانسـتان و مـا برگـزاری ایـن نشسـت را 

می کنیـم. محکـوم  افغانسـتان  حضـور  بـدون 
آقـای ابراهیمـی تاکید ورزید که نشسـت کشـورهای 
روسـیه، چیـن و پاکسـتان در مـورد صلح افغانسـتان 
بایـد  افغانسـتان  حکومـت  و  اسـت  نگران کننـده 
دیپلماسـی واضـح و روشـن را در مـورد کشـورهای 

همسـایه و منطقـه در پیـش گیـرد.
مـورد  در  نماینـده گان  مجلـس  وی،  گفتـه  بـه 
نگرانی های احتمالی امنیتی ناشـی از نشسـت مسـکو 
و تدابیـر جنگـی با نهادهای امنیتی نشسـتی را برگزار 

کرد. خواهـد 
از سـوی دیگـر، صالـح محمـد صالـح دیگـر عضـو 
مجلـس نماینـده گان نیز برگزاری نشسـت مسـکو را 
بـرای حکومـت افغانسـتان شـرم آور توصیـف کرد.
آقـای صالـح افـزود، حکومـت افغانسـتان در برابـر 
توطئه های احتمالی نشسـت مسـکو نباید خاموشـی 
اختیـار کنـد و بـرای مقابله بـا هرگونه نتیجـه ای این 

نشسـت آمادگی داشـته باشـد.
عبدالقـادر زازی عضـو کمیسـیون روابـط خارجـی 
برگـزاری  کـه  نیـز می گویـد  گان  نماینـده  مجلـس 
هرگونـه نشسـتی در مورد افغانسـتان و بدون حضور 

دولـت افغانسـتان مـردود و پذیرفتنـی نیسـت.
نشسـت روسـیه، چیـن و پاکسـتان قرار اسـت امروز 
سـه شـنبه )۷جـدی( درمـورد بررسـی رونـد صلـح 
دولـت افغانسـتان بـا طالبان در مسـکو برگزار شـود؛ 
افغانسـتان  دولـت  از  کسـی  نشسـت  ایـن  در  امـا 

نمی کنـد. نماینده گـی 
در  نیـز  افغانسـتان  خارجـه  وزارت  ایـن  از  پیـش 
واکنـش بـه برگزاری نشسـت مسـکو گفته اسـت که 
هرگونـه نشسـتی در مـورد افغانسـتان بـدون حضور 
نماینـده دولـت افغانسـتان هیچ گونه نتیجه یـی در پی 

داشـت. نخواهد 
امـا نگرانی هـا از آنجـا سرچشـمه می گیرد کـه چنین 
نشسـت های بـه جـای آوردن صلـح زمینـه بدبختـی 
مـردم افغانسـتان را فراهـم کنـد و یـک بـار دیگـر 
کشـور را بـه میـدان رقابت هـای قدرت هـای بزرگ 

جهانـی مبدل سـازد.
روسـیه از حضـور گروه داعـش در افغانسـتان نگران 
اسـت و بـه همیـن خاطـر ادعاهـای وجـود دارد کـه 
ایـن کشـور به منظـور مبارزه بـا این گـروه، طالبان را 

حمایـت سیاسـی و تسـلیحاتی می کند.
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دا بریـــد نـــن د دوشـــنبې د ورځـــې پـــه یوولـــس بجـــو د 

ـــه  ـــرو پ ـــو د موټ ـــې د پولیس ـــه دروازه ک ـــه ختیځ ـــکرګاه پ لښ

کاروان شـــوی دی.

د موټـــر بـــم دا بریددقیـــًق پـــرون ۱۱ بجـــې د لښـــکرګاه 

ـــر  ـــت د ام ـــد د امنی ـــې د هلمن ـــه دروازه ک ـــه ختیځ ـــار پ ښ

ســـمونوال ګلـــی خـــان د موټـــرو پـــرکاروان شـــوی دی .

ـــت  ـــه والی ـــې د دغ ـــي، چ ـــي وای ـــي چارواک ـــد والیت د هلمن

ــې الرې د  ــار د لويـ ــکرګاه – کندهـ ــر د لښـ ــت امـ د امنیـ

خالصولـــو عملیاتـــو تـــه روان وو چـــې دا پېښـــه رامنـــځ 

ـــوه . ـــه ش ت

ــنا  ــږ اشـ ــواک امریکاغـ ــد عمرځـ ــد د وايل ویانـ د هلمنـ

ـــپه  ـــره ش ـــو تی ـــو طالبان ـــله وال ـــې وس ـــل، چ ـــه ووي ـــو ت رادی

ـــد –  ـــې د هلمن ـــرۍ ک ـــو می ـــه ۱۵ کیل ـــار پ ـــکرګاه ښ د لښ

ـــای  ـــر ځ ـــای پ ـــه ځ ـــر رس ماینون ـــې الرې پ ـــار د لوي کنده

کـــړي وو،پوليســـو غوښـــتل چـــې دغـــه ماینونـــه شـــنډ 

ـــه الر وو،  ـــه پ ـــیمې ت ـــر س ـــت ام ـــې د امنی ـــه چ ـــړي، کل ک

ـــو  ـــو توک ـــه چاودیدونک ـــي ل ـــد کونک ـــي بری ـــوه ځامنرګ ی

ـــګاوه  ـــږدې وجن ـــرو کاروان رسه ن ـــه د موټ ـــر د هغ ډک موټ

ـــړه . ـــې ورک ـــه ي ـــې چاودن ـــه ی او ځانت

ـــی  ـــمونوال ګل ـــې س ـــه ک ـــه چاودن ـــې پ ـــل، چ ـــواک ووي ځ

خـــان تـــه کـــوم زیـــان نـــدی رســـیدلی او یـــوازې یـــو 

پوليـــس پـــه کښـــې وژل شـــوی او څلـــور نـــور ټپیـــان شـــوي 

دي او بـــل هیچاتـــه پـــه کـــې زیـــان نـــدی رســـیدلی.

د بلـــې خـــوا نـــن د ســـهار راهیســـې بیـــا وســـله والـــو 

ـــر  ـــو پ ـــه الر د ترافیک ـــار لوی ـــکرګاه – کنده ـــو د لښ طالبان

مـــخ تړلـــې ده.

ـــیدونکي  ـــوه اوس ـــکرګاه ی ـــوم د لښ ـــه ن ـــواد پ ـــد ج د محم

امریکاغـــږ اشـــنا رادیـــو تـــه وويـــل چـــې وســـله والـــو 

ـــړي او  ـــای ک ـــر ځ ـــای پ ـــه ځ ـــه الر ماینون ـــر دغ ـــو پ طالبان

ـــر  ـــي پ ـــړی چ ـــر داری ور ک ـــې خ ـــه ي ـــو ت ـــر چلونک موټ

دغـــه الرتـــګ راتـــګ و نـــه کـــړي.

ـــر  ـــې پ ـــړی چ ـــواښ ک ـــو ګ ـــله وال ـــې وس ـــړه چ ـــه ک ده زیات

ـــړي. ـــه ډزې وک ـــرو ب موټ

ـــې  ـــخ تړل ـــر م ـــو پ ـــو د ترافیک ـــله وال ـــم وس ـــرون ه دا الر پ

ـــوزويل  ـــو ال ـــه مبون ـــه پ ـــې دوه پلچکون ـــه دغـــه الر ی وه او پ

ـــه  ـــو بیرت ـــي ځواکون ـــان امنیت ـــن افغ ـــره ورځ ماپښ وو، خوتی

ـــتې وه. ـــخ پرانیس ـــو پرم دا الر د ترافیک

ـــه دا الر  ـــه بیرت ـــي، ژر ب ـــي وای ـــي چارواک ـــد والیت د هلمن

ـــي. ـــه او پرانیځ ـــو پاک ـــه ماینون ل

ـــد ځامنرګـــي اود  ـــو د ځامنرګـــي بری ـــو طالبان ـــله وال وس

ـــړې. ـــده ک ـــره ن ـــه تب ـــه اړه کوم ـــو پ الرې د تړل

مجلس نماینده گان در ششم جدی:

روسیـهازتاریـخبیامـوزد
د هلمند د امنیت امر د موټرو 

پرکاروان برید کې یو پولس وژل شوی

احمدولی مسعود
چکیده هـای نظریـات جمعـی از پژوهشـگران جهانی در 

مـورد نقش احمدشـاه مسـعود در مقابـل تجاوز.
بـرای ماندگارشـدن تاریـخ در حافظـۀ نسـل جـوان، باید به 
واقعیت             هـای تاریخـی بـار بـار پرداخـت تـا نسـل به نسـل 
انتقـال یابـد و در حافظۀ ملی و شـعور جمعی نهادینه شـود.
وقتـی از تجـاوز یـاد می کنیم، نقـش آفرینـی مدافعین اصیل 
این سـرزمین و الگوهای مبارزات و اسـطوره های آزادی در 

روشـن سـاختن مسـیر اصلی تاریخ حیاتی اند.

نقـش مبارزاتـی احمدشـاه مسـعود در فاصلۀ دو قـرن ۲۰ و 
۲۱ در مقابـل دو تجـاوز سـرخ و سـیاه، در عمر ٤۹ سـالگی 

قهرمـان ملی  اش سـاخت.
چـاپ بیش از یک صـد عنوان کتاب در کشـورهای مختلف، 
بـا زبان هـای زندۀ دنیا و توسـط نویسـندگان شـناخته شـده 
و معـروف جهانـی، نوشـتن هـزاران مقالـه و تهیـۀ صد هـا 
فلـم مسـتند، طی سـه دهـه مبـارزات پیگیرش، مسـتندترین 
تاریخـی اسـت کـه از بدو تأسـیس افغانسـتان سـراغ داریم. 
موجودیـت ایـن همـه اسـناد و شـواهد تاریخـی، یکجـا بـا 

فرآورده هـای عصـر جدیـد تکنالـوژی و پویائـی و بیـداری 
نسـل جـوان، همـه دسـت بدسـت هـم مي دهــند تـا دیگر 

تاریـخ تحریـف نشـود و جعـل نگردد.
بـرای نسـل جـوان مـا یکـی از راه هایی کـه می تـوان تاریخ 
نیم قرن اخیر افغانسـتان را بر گرفت و مسـعود را شـناخت، 
دقیقـاً از هــمین مجـرا و بـا بازخوانـی همیـن تاریخ میسـر 

است.
 Letters a" کتـاب  در  ایتالـوی،  لمبـاردو،  سـلفاتور 
)میـان  گمشـده  قـرن  ایـن  در  می نوسـید:.   "Massoud
دوقـرن ۲۰ و ۲۱( مسـعود آخریـن مبـارز راه آزادی، ابتـدا 
در مقابـل قشـون سـرخ و سـپس در برابـر نیروهـای طالبان 

می باشـد. افراطـی 
عبـداهلل عـزام شـخصیت معـروف جهـان اسـام می گویـد: 
مسـعود بهتـر از ناپلیون در مقابـل روس ها ایسـتاده گی کرد.
پروفیسـور مایـکل بـری، پژوهشـگر و تاریـخ دان امریکایـی 
می نگارد: مسـعود، یک نابغۀ اسـتراتیژیک، الگـوی مقاومت، 
سیاسـت مدار دور اندیـش، یـک شـخصیت معنـوی که قهرآ 

بـه میدان رزم و سیاسـت کشـانیده شـده بود.
پروفیسـور اولیـوه را: در کتـاب خـود، افغانسـتان- اسـام و 
نوگرایـی سیاسـی می نویسـد: شکسـت هفتگانـۀ رژیـم در 

پنجشـیر از مسـعود رهبر افسـانه یی سـاخت، اعتبار شخصی 
وی همـرا بـا کارایی و سـازمان دهی نظامی اش بسـیاری را 

متقاعد سـاخت که بسـوی او بشـتابند.
خانـم مرسـیا گراد نویسـنده و محقق آرژانتینی، می نویسـد: 
بـرای مـدت ده سـال، منظم تریـن و موثرتریـن جنگ هـای 
گریایـی را علیه اراده آهنین قشـون سـرخ شـوروی رهبری 
کـرد و متصـل آن مقاومت قهرمانانه یـی را در مقابل نیروهای 

پرپـا نمود. طالبانی 
جنـرال بوریـس گروموف فرمانده سـپاه چهلم ارتش سـرخ 
متوجـه  افغانسـتان  در  حضورمـان  دوران  در  می نوسـید: 
شـدیم کـه از رهبـران افغانـی، احمد شـاه مسـعود بی تردید 
انسـان نهایت با اراده و پرشـوری اسـت. در حل مسـایل از 
هدفمنـدی و پیگیـری خـارق العـاده کار مـی گیـرد. هنـگام 
رزم، اوضـاع و تـوازن قـوا را بـا فراسـت ارزیابـی مـی کنـد 
و توانایـی آن را دارد کـه بطـور مسـتقل تصمیم گیـری کند. 
در سـاده پوش و سـاده زیسـتی از حواریون خـود فرق نمی 

. شد
داکتـر جنگیـز پهلوان محقـق و تاریخ نگار ایرانـی، در کتاب 
عصـر جدیـد مجاهدیـن می نویسـد: گاهـی جهـاد بـه نـام 

مسـعود خاصـه می شـود.

به مناسبت ٣٧ مين سالروز تجاوز قشون سرخ

گاهیجهادبهناممسعودخالصهمیشود
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ورزش

ــد ترامــپ ادعــا کــرد کــه ترامــپ پــس  ــی دونال معــاون رییــس تیــم انتقال
از آغــاز رســمی فعالیتــش، اکثــر دســتورات اجرایــی بــاراک اوبامــا را لغــو 

خواهــد کــرد.
نیــوت گینگریــچ، رییــس ســابق مجلــس نماینــده گان و معــاون رییــس تیــم 
ــبکۀ  ــا ش ــی ب ــکا در مصاحبه ی ــب امری ــور منتخ ــدرت رییس جمه ــذار ق گ
ــه کار خــود  ــد ترامــپ، پــس از آغــاز ب خبــری فاکــس نیــوز گفــت: دونال
ــی صــادر شــده از ســوی  ــی ۷۰ درصــد از دســتورات اجرای حــدود ۶۰ ال

ــرد. ــکا را لغــو خواهــد ک ــی امری ــا، رییس جمهــور فعل ــاراک اوبام ب
ــا را رد  ــی اوبام ــپ بخــش اعظــم دســتورات اجرای ــد ترام ــزود: دونال او اف
ــه  ــد ک ــازه درک می کن ــا ت ــه اوبام ــد ک ــر می رس ــه نظ ــرد و ب ــد ک خواه

ــه اســت. ــرار گرفت ــودی ق ــتانۀ ناب ــش در آس میراث
اوبامــا و جاســتین تــرودو، نخســت وزیر کانــادا در بیانیه یــی مشــترک 
اعــام کردنــد کــه امریــکا حفاری هــای گازی و نفتــی جدیــد در آب هــای 
چوکچــی و بوفــورت در شــمالگان و اقیانــوس اطلــس را منــع کــرده اســت.
ــوی  ــی از س ــت قانون ــد ثب ــات نیازمن ــن اقدام ــچ ای ــۀ گینگری ــه گفت ــا ب بن

ــت. ــرک اس وکای زی
ــاه  ــوری م ــت جمه ــات ریاس ــد در انتخاب ــق ش ــه موف ــپ ک ــد ترام دونال
ــوان  ــه عن ــوری ب ــر رقیــب دموکراتــش را شکســت دهــد روز ۲۰ جن نوامب

ــد. ــاد می کن ــوگند ی ــور س ــن کش ــور ای ــن رییس جمه ــل و پنجمی چه

رهبــر حــزب "تحریــک انصــاف" پاکســتان تهدیــد کــرده کــه اگــر عدالــت 
دربــارۀ عامــان فســاد اداری اجــرا نشــود، دســت بــه راهپیمایــی سراســری 

ــد. ــه می ده ــد و آن را ادام می زن
عمــران خــان، رهبــر تحریــک انصــاف پاکســتان گفــت کــه تمامــی حــرف 
مــا بــرای مقابلــه بــا رهبــران فاســد اســت کــه بــه شــدت وقیح انــد و هیــچ 
نهــادی جــرات آن را نــدارد تــا آن هــا را بــه خاطــر قانــون شکنی های شــان 
مجــازات کنــد. اگــر عدالــت دربــارۀ افــرادی کــه از مقــام خــود سوءاســتفاده 
ــت را  ــای دول ــور، پول ه ــعه کش ــی و توس ــاه عموم ــای رف ــرده و به ج ک
صــرف هزینه هــای شــخصی کرده انــد، رعایــت نشــود دســت بــه اعتــراض 

ــم. ــترده می زنی گس
ــراد  ــن اف ــرای ای ــت ب ــتیم. عدال ــت هس ــال عدال ــه دنب ــا ب ــه داد:  م او ادام
ــژه  ــه وی ــواز" ب ــاخه ن ــگ ش ــلم لی ــم "مس ــزب حاک ــود. ح ــرا ش ــد اج بای
نخســت وزیر ایــن نهادهــا را تضعیــف کــرده اســت و می خواهــد ارتــش و 
دادگاه عالــی را تحــت کنتــرل خــود دربیــاورد، امــا هرگــز موفــق نمی شــود. 
ــه  ــت ب ــا دس ــر در خیابان ه ــار دیگ ــا ب ــود، م ــرار نش ــت برق ــر عدال اگ

راهپیمایــی می زنیــم.
رهبــر حــزب تحریــک انصــاف پاکســتان هم چنیــن نــواز شــریف، 
نخســت وزیر ایــن کشــور را بــه ارســال ۷٤۰ میلیــون روپیــه بــرای پســرش 
کــه بــه مــدت پنــج ســال در خــارج از کشــور بــود، متهــم کــرد و گفــت: 
ایــن پــول هنگفــت از کجــا آمــده اســت؟ ایــن پــول مــردم اســت. اگــر مــا 
ــادی  ــرفت اقتص ــه پیش ــم ب ــه کن کنی ــترده را ریش ــاد گس ــن فس ــم ای نتوانی
دســت پیــدا نمی کنیــم. مســألۀ بیــکاری نیــز هم چنــان وجــود دارد و 

ســرمایه گذاران هــم از ســرمایه گذاری در کشــور دســت می کشــند.
او بــا اشــاره بــه مســأله یی کــه وزیــر داخلــۀ اعــام کــرده انتخــاب رییــس 
اداره حساب رســی ملــی بایــد توســط دادگاه عالــی صــورت گیــرد، گفــت: 
ــواز شــریف هرگــز اجــازه چنیــن کاری را نمی دهــد، چــون نمی خواهــد  ن
ــم، آن هــا  ــه مــردم حق شــان را نمی دهی ــی کــه ب ثروتــش افشــا شــود. زمان

چــاره ندارنــد جــز جنگیــدن بــرای گرفتــن حــق خودشــان.

ــه  ــه هم ــکو ب ــره و مس ــه انق ــرد ک ــام ک ــه اع ــه ترکی ــر خارج وزی
تعهــدات خــود در خصــوص برقــراری آتش بــس در ســوریه پایبنــد 

هســتند.
ــد  ــخنانی تاکی ــه در س ــر خارجــۀ ترکی ــو، وزی ــود چــاوش اوغل مول
ــس در  ــه آتش ب ــدات خــود در زمین ــه تعه ــه ب ــرد: روســیه و ترکی ک

ــد هســتند. ســوریه پایبن
او در ادامــه تصریــح کــرد: در روزهــای اخیــر، روســیه بــه وعده هــای 
ــوریه،  ــس در س ــه آتش ب ــوط ب ــای مرب ــود در خصــوص تاش ه خ
ــت.  ــوده اس ــد ب ــردم پایبن ــان م ــات ج ــانی و نج ــای انس کمک ه

ــه تعهــدات خــود در قبــال روســیه پایبنــد اســت. ترکیــه نیــز ب
ــیه،  ــاع روس ــه و دف ــته وزرای خارج ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــه ش روز س
ــره  ــوریه مذاک ــاع س ــوص اوض ــکو در خص ــه در مس ــران و ترکی ای
ــارۀ اهمیــت تمدیــد آتش بــس در  ــد. ۳ کشــور درب ــی کردن و رأی زن
ســوریه تاکیــد کردنــد و تمایــل خــود را بــرای انجــام مذاکــرات آتــی 

ــد. ــان اعــام نمودن ــن دمشــق و مخالف بی

ــن رشــته  ــی ای ورزش کاران بایســکل رانی افغانســتان در مســابقات بین الملل
در پاکســتان توانســتند مقام هــای اول، دوم، ســوم و چهــارم را از آن خــود 

ســازند.
ــان تیم هــای  رســانه های پاکســتانی گــزارش می دهنــد کــه ایــن مســابقه می
بایســکل رانی دو کشــور در روز یادبــود قاعــد اعظــم برگــزار گردیــده کــه 

ــد. ــان افغانســتانی توانســته اند از پاکســتانی ها پیشــی بگیرن رکاب زن
روزنامــۀ َدنیــوز پاکســتان گــزارش می دهــد کــه احمــد میرزایــی، رکاب زن 
افغانســتانی بــا درخشــش خوبــش در ایــن مســابقات توانســته ردۀ نخســت 

مســابقه را بــه خــودش اختصــاص دهــد.
ــه و ٤۸  ــر را در ٤۱ دقیق ــۀ ۱۶۰ کیلومت ــزارش، او فاصل ــن گ ــر اســاس ای ب

ــت. ــز شکسته اس ــورد ۵:۱۰:۱۳ را نی ــرده و رک ــی ک ــه ط ثانی
در ایــن مســابقه حنیــف شهرســتانی از افغانســتان مقــام دوم و علــی اصغــر 
جعفــری دیگــر بایســکل ران مقــام ســوم را بــرای کشــور کســب کرده اســت.
روح اهلل نظــری، دیگــر بایســکل ران در ایــن مســابقه مقــام چهــارم را از آن 
ــد و محمــد اشــفق از بلوچســتان پنجــم  خــود ســاخته و ســپس عبدالوحی

ــده اند. ــم ش و شش
ــه، در  ــان یافت ــاهیوال پای ــه و در ش ــاز یافت ــور آغ ــه از اله ــابقه ک ــن مس ای
ــد. ــتراک کرده ان ــتان در آن اش ــتان و پاکس ــوع ۷۰ رکاب زن از افغانس مجم

دو داور انگلیســی فــاش کردنــد کــه برخــی بازیکنــان بــرای این کــه 
تعطیــات کریمــس بــازی نکننــد، از آنــان درخواســت دادن کارت کرده انــد.

ــه خاطــر تعطیــات کریســمس  ــر اروپایــی ب ــی کــه لیگ هــای معتب در حال
ــا  ــس ب ــر انگلی ــگ برت ــده اند، لی ــل ش ــًا تعطی ــادی موقت ــو می ــال ن و س
ــنبه(  ــروز )دوش ــری اســت و دی حــرارت همیشــه گی خــود در حــال پیگی

ــود. ــاز می ش ــا آغ ــن رقابت ه ــم ای ــه هجده هفت
ــان  ــی بازیکن ــه برخ ــرد ک ــاش ک ــی ف ــهور انگلیس ــاوارد وب، داور مش ه
بــرای شــانه خالــی کــردن از تمریــن بــا تیــم و بــازی کــردن در تعطیــات 
کریســمس و بــه خاطــر کنــار خانــواده بــودن از او می خواســته اند کــه بــه 

آن هــا کارت بدهــد.
ــال انگلیــس بازیکنــی کــه پنــج کارت زرد  ــۀ فوتب براســاس قوانیــن اتحادی
ــه  ــی ک ــد داد و بازیکنان ــت خواه ــش را از دس ــدی تیم ــازی بع ــرد، ب بگی
ــن درخواســت  ــه ای ــد ک ــرادی بوده ان ــار کارت زرد داشــته اند، جــزو اف چه

داشــته اند. را 
وب در گفت وگــو بــا شــبکۀ تلویزیونــی »بی تــی اســپورت« گفــت: 
ــال اســتراحت  ــه دنب ــان ب ــر برخــی بازیکن ــی کریســمس در لیــگ برت حوال
ــک کارت زرد در  ــن ی ــه گرفت ــد ک ــا خــود فکــر می کنن ــود و ب ــد ب خواهن
ایــن مقطــع بــه سودشــان اســت، امــا ایــن چیــزی نیســت کــه هــواداران از 

ــوند. ــنیدنش خوشــحال ش ش
او افــزود: بازیکنــان بــرای این کــه داور را مجــاب بــه دادن کارت زرد کننــد 
بــا انجــام خطاهــای کوچــک یــا زدن تــوپ بــه بیــرون از روی عمــد در پــی 
ایــن هــدف خــود هســتند تــا تعطیــات کریســمس بــه اســتراحت بپردازنــد.
ــان  ــان داوری اش یکــی از بازیکن ــاش کــرد در زم ِــت ف ــن اســتیو بِن همچنی
بــه رختکــن داوران رفتــه و از او خواســته بــود کــه بــه او کارت زرد بدهــد 
تــا بتوانــد تعطیــات کریســمس را بــه اســتراحت بپــردازد و بازیکنــی دیگــر 

هــم از تیمــی دیگــر چنیــن درخواســت مشــابهی از او داشــته اســت.

"ترامپ7۰درصدازدستورات
اوبامارالغوخواهدکرد"

تهدیدعمرانخان
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دستگیر روشنیالی

پيــړۍ تــرې شــوې چــي نــه زه او نــه مــوږ پيږنــدل شــوي 

ــه  ــه دي هکل ــي پ ــه دی چ ــي دا ن ــرې معن دي. ددي خ

ــې  ــاره هڅ ــه يب ش ــه دي هکل ــوې. پ ــه دي ش ــې ن هڅ

او تالشــونه شــوي دي. خــو دي هڅــو اودي تالشــونو وړ پايلــې نــه 

ــدل دی او اصــي کــړۍ زه  ــه پيږن ــې د اصلــې کــړۍ ن ــودي. المــل ي درل

يــم. اصلــې کــړۍ " فرديــت" دي. اصلــې کــړۍ " ځانگــړی وگــړی" دی. 

کــه زه د مــوږ د واحــد پــه توگــه ومنــل شــم د مــوږ پــه پيږندنــه کــي بــه يــو 

يب ســاری پرمختــگ را منــځ تــه يش او زه بــه د خپلــو ازاديــو او د خپلــو 

حقوقــو پــه اخســتلو رسه هغــه د پيړيــو زاړه دودونــه او زاړه رواجونــو چــي 

انســان ځورونکــي، انســان ســپکونکي او انســان وژونکــي دي د هميشــه 

لــه پــاره مــات کــړم. همــدي حالــت ددي رضورت منــځ تــه راوړي چــي 

انســان بايــد پــه مرکــز کــي وي.

ــه غوښــتنو او هيلــو لســيزې او پيــړې  همدارنگــه د بدلــون او پرمختــگ پ

تــرې شــوې، خــو بدلــون نشــته دی. د بدلــون غوښــتنې او هيلــې يــو پــه 

بــل پــي او پــه پيوســته توگــه ناکامــه شــوې دې، ځپــل شــوې دې، توهن 

شــوې او ســپکې شــوې دي. دلتــه هغــه ټولنيــزو او فرهنگــی جوړښــتونه 

چــي زه پــه کــي ســمبول او شــی شــمرل کېــږم، د بدلــون او پرمختــگ پــه 

ــز  ــو ټولني ــو او دي خنډون ــان والړدي. دي غرون ــه ش ــو پ ــدي د غرون وړان

حرکــت تــه دايــروي شــکل ور کــړی دی، کــوم چــي بيــا او بيــا راتاوېــږې، 

بيــا او بيــا پرونــی حالــت تــه پــه شــا ور گــرزي او د پرمختــگ لــوری ورک 

دی. ترڅــو دا غرونــه مــات شــوې نــه وي او تــر څولــه دي دايــروي حالــت 

ــه زور  ــه پ ــه وي. دا غرون ــه هــم ن ــو، پرمختــگ او وده ب ــه ي ــه را وتــي ن ن

او پــه لښــکرو نــه ماتيــږې. دا غرونــه بــه زه د يــوه ازاد وگــړی پــه توگــه د 

ازادې ارادې او د خپلواکــې انديښــنې پــه برکــت ماتــوم.

د بدلــون او پرمختــگ پــه چــاره کــي اصلــې ســتونزه د پيســو، تعمرونــو، 

رسکونــو، موټرونــو... نشــتوالی نــه دی، اصــي ســتونزه د مــا د ذهــن او د 

مــا د انديښــنې د خپلواکــې نشــتوالی دی.

رحمت اهلل بیگانه

حلقه های زنجیر
ما نمونۀ کوچکی از افغانستان بزرگ استیم. در این روزها 
با تعدادی از همکاران خود در رادیو تلویزیون صحبت 
دردها  این  دارند،  بی شماری  دردهای  ما  مردم  که  متوجه شدم  کردم، 
و غصه ها عام اند. از عدم امنیت گرفته تا سیاست، مشکات سیاسی، 
مشکل اجتماعی، اقتصادی، خانواده گی، روانی، جنسیتی و ...باور دارم 
که مدیران ارشد این خاک توده، بدون توجه به هر واقعیتی، کار خود 

را انجام می دهند.
اما...

می شود.  آغاز  ما  قریب خانۀ  و  دیوار  پشت  دروازه،  لخک  از  ما  درد 
داستان  سوژه های  ما،  تراژیدی  هرچند  تراژیداند،  و  غم انگیز  قصه ها 
دیگران است. وقتی فصل های تلخ خانواده ها و داستان غصه ناک جوانان 

را می شنوم، با خود می گویم آفرین!
ما در این جو اختناق و فضای دردانگیز هنوز کار آموزشی و فرهنگی 
و  پاشیده گی  از   را  زنده گی  که  استیم  زنجیری  ما حلقه های  می کنیم. 
انسانی آموزش، تعلیم و تعلم  گسیختن نجات می دهیم. هنوز روحیۀ 
در ما ریشۀ محکم دارد. از موانع عبور می کنیم! می دانیم که تنها جنگ، 
سخت و دشوار نیست، بلکه سخت تر از جنگ، مبارزه برای زنده گی 

است!

كاوه جبران

کارآفرینان و کارگران مجازی
بهترین  از  روز  هر  خراب آباد  این  در  زنده گی  خرچ 
کارآفرینان  شبه سیستم ها،  قربانی  می گیرد.  استعدادها 
استخدام  به  را  آدم ها  فقیرترین  بی تجربه ترین و  نیازمندترین،  مجازی، 
خویش در می آرند و همچون ماشین میوه عصاره اش را بیرون می کشند. 
نیست.  امروز »فیس بوک چلوونکی« می خوانند، طبقۀ خاصی  را  آن چه 
به  فقر،  و  بیکاری  سر  از  که  است  جوانانی  مستعدترین  از  گروهی 
خدمت افراد و شبه سیستم های سیاسی و کارآفرینان مجازی درآمده اند. 
تنخواه های ماهوار، تمویل دفتر و دمبک، تمویل  هفته نامه ها و گاه نامه ها 
و ناگاه نامه ها و... کار برای ارگان ها و اداره های افراد خاص و...نوعی 
ایدیولوژیک. هر  نظام شغلی را فراهم کرده که نه سیاسی است و نه 
سیاسی  موضع گیری  می شود،  عنوان  کارمندان  این  آدرس  از  آن چه 
نیست، ایدئولوژی قومی نیست، هیچ چیز نیست. نوعی کاری ست در 

بدل مزد معین.
نیز  و...  فرهنگی  چریک  فرهنگی،  گارد  چون  اصطاحاتی  کاربرد 
ایدئولوژی فرهنگی  آنان هیچ  آنان درست نیست، چون فعالیت  برای 
یا سیاسی یی را بر نمی تابد. پول بیشتر، شغل ثابت تر می تواند موضع 
که  می شود  دیده  نمونه هایی  دلیل  همین  به  کند.  عوض  را  جنگیدن 
روزی برای استاد عطا قلم می زنند، روزی برای داکتر عبداهلل و روزی 

برای نبیل و اتمر.
کارآفرینان مجازی، همان سیاست گران عرصۀ واقعیت اند. هدف همان 
به حاشیه راندن و حذف رقبای سیاسی در جهان واقعی. کار اما بهتان، 
افشاگری به نیت بدنامی، جعل کاری، نفرت پراکنی و دروغ زنی در جهان 
سوی  از  قومی،  سیاسی  اتفاقات  به  متناسب  و  شبانه روز  که  مجازی 

کارگران مجازی به فعلیت در می آید.
این نظام کارگری اما فرهنگی را نیز در حال رواج دادن است. تحریف 
واقعیت ها، دروغ گویی، چاپلوسی، وابسته گی، بزدلی و در نهایت توهم 

کار روشن فکری. در نهایت چه نسلی به بار خواهد نشست؟

فیـسبـوک نـــامــه
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ــو ۱۳۶۷، تنهــا مقطعی کــه  ــا ۲۶ دل از ۶ جــدی ۱۳۵۸ ت
ــگ و بحــران  ــی از جن ــمداری جنبه های ــوان ارزش می ت

در ٤ دهــه گذشــته در کشــور مــا را توجیــه کــرد.
من کــه در آن زمــان کودکــی بیــش نبــودم، بــا آن کــه در 
ــای  ــل و خمپاره ه ــلیک مسلس ــاروت و ش ــر دود ب زی
درس  و  می کشــیدم  نفــس  ســختی  بــه  روس هــا 
ــبت  ــری نس ــت بهت ــاس امنی ــا از احس ــدم، ام می خوان
ــه  ــری ب ــد بیشــتر و بهت ــودم، امی ــد ب ــروز بهرمن ــه ام ب

ــده داشــتم. آین
)کردهــای  درســی مان  صنفــک  یــک  هنگامی کــه 
ــاج  ــران( آم ــه هــای نیمــه وی درخــت، مســاجد و خان
و  می گرفــت  قــرار  روس هــا  راکــت  و  خمپــاره 
ــر شــوروی  ــاد در براب ــه ســاح جه ــا ک ــوزگاران م آم
را نیــز بــر دوش داشــتند، صنــف مــا را بــه جــای امــن 
ــتر  ــان بیش ــت م ــاس امنی ــد، احس ــال می دادن ــر انتق ت
ــی در کاخ  ــوری کنون ــت رییس جمه ــاس امنی از احس

ــود. ــه ب ــا گلخان ــه ی ســام خان
ــتایی  ــب روس ــی مکت ــف صبحگاه ــه در ص هنگامی ک
مــان شــعار "مــرگ بــر شــوروی" ســر میدادیــم، حــس 
می کردیــم کــه پشــت چرنینکــو رییــس جمهــور 

ــرزد.. . ــن میل ــوروی در کاخ کریملی ــت ش وق
ــه  ــا را ک ــادران م ــت پخت م ــک دس ــان خش ــذت ن ل
در ســاعت تفریــح از بکس هــای منــدرس و کهنــۀ 
ــم، در  ــم قســمت می کردی ــا ه ــرده و ب ــرون ک ــان بی م
نزدیــک بــه چهــار دهــه زندگــی ام دیگــر نیافتــه ام و...
وقتــی مــا هنــگام شــعار دادن بــه خطــا مثــًا می گفتیــم 
ــن؛  ــر گلبدی ــرگ ب ــا م ــامی ی ــزب اس ــه ح ــرگ ب م
ــه  ــد ک ــد و می گفتن ــت می کردن ــا ممانع ــوزگاران م آم
ــر  ــد و در براب ــا ان ــرادران م ــن و ب ــز مجاهدی ــا نی آنه
ــم.  ــان شــعار بدهی ــه آن ــد علی ــد نبای روس هــا می جنگن
در حالی کــه در همــان زمــان ماهانــه ده هــا جــوان 
ســرزمین مــا در جنگ هــای میــان گروهــی مجاهدیــن 
)حــزب اســامی و جمعیــت اســامی( شــهید و 
ــا  ــا ب ــش م ــوزگاران دور اندی ــدند. آم ــی می ش زخم
ــأ  ــان الق ــرای م ــتند ب ــاید می خواس ــرد ش ــن رویک ای
ــه  ــگ هم ــر شــوروی، جن ــت در براب ــه مقاوم ــد ک کنن

ــه نیســت.. . ــه هم علی
تجــاوز روس بــه افغانســتان، از نامیمون تریــن اتفاقــات 
تاریــخ معاصــر کشــور مــا بــود، امــا آنچــه پــس از ۲۶ 
ــه  ــروز ب ــا ام ــن ســرزمین رخ داد و ت ــو ۱۳۶۷ در ای دل
نحــوی از انحــا ادامــه داشــته اســت، الاقــل ایــن مســاله 
را بــه اثبــات رســانیده اســت کــه آنچــه مــا بــه خــود 
ــی  ــم، روی تمام ــام می دهی ــر انج ــر همدیگ و در براب
ــه  ــان عام ــخ را در اذه ــران تاری ــن و چپاولگ متجاوزی

ــد: ــفید می گردان ــا س ــردم م م
۱- مــا در مواجــه و رویارویــی بــا متجــاوزان بیرونــی 
ــر،  ــر، یکپارچه ت ــه مراتــب متحدت همــواره و همیشــه ب
مســلمان تر و قدرتمندتــر تبــارز می کنیــم، امــا در 
دوران صلــح و اســتقرار خشــونت بــار تــر از درنــدگان 
و  کاســتی ها  و  و ضعف هــا  می افتیــم  هــم  بجــان 
ــان  ــه بیرونی ــا جنایــت هــای مــان را ب ناتوانی هــا و حت
ــت و روان  ــه ذهنی ــی ک ــم و از آنجای ــی می کنی فرافگن
جمعــی مــان بــه خشــونت عــادت کــرده و حتــا بــه آن 

ــا  ــزه ه ــد، انگی ــدس می بخش تق
ــز  ــالمت آمی ــی مس ــح و زندگ ــای صل ــش زمینه ه و پی
ــه  ــم و ب ــود می کنی ــوزانه" ناب ــا را "دلس ــور م در کش

ــم. ــیه میرانی حاش
۲- هنــگام جنــگ بــا متجاوزیــن حتــا بــه بــدون توجــه 
ــوام و  ــته ها، اق ــای دس ــاد ه ــا و نم ــگ بیرق ه ــه رن ب
ــدی  ــم و بح ــگاه نمی کنی ــان ن ــی م ــای اجتماع گروه ه
ــم  ــرار میگیری ــان ق ــر آن ــزه در براب ــتیاق و انگی ــا اش ب
کــه حتــا یکــروز بــه چگونگــی و چرایــی انبــار هــای 
اســلحه یــی و ادوات جنگــی کــه دشــمنان دشــمن مــا 
ــا  ــم و ت ــد، فکــر نمی کنی ــرار می ده ــان ق ــار م در اختی
ــتقرار  ــح و اس ــان صل ــای آن را در زم ــه به ــی ک زمان
میپردازیــم، دشــمن دیگــری و متجــاوز دیگــری از راه 

میرســد و.. .
۳- قهرمانــان و نــام آوران دوران جنــگ و مقاومــت در 
برابــر متجــاوزان بیرونــی در زمــان صلــح و اســتقرار تــا 
آنجــا در چنبــرۀ منافــع فــردی گیــر میافتنــد کــه گاهــی 
بــروی هــم شمشــیر میکشــند و فرامــوش میکننــد کــه 
کاخ هــای ثــروت و قــدرت و افتخــارات ایــن ســرزمین 
بــا خــون ســرخرنگ و جمجمــه هــای شــهیدان معرکــه 

هــای جنــگ و مقاومــت بنــا شــده اســت..
تــا  گرفتــه  مــا  میهنــی  افتخــارات  از  آن کــه  بــا 
تاریخــی  اســتوره های  و  قهرمانــان  و  شــخصیت ها 
ــرده  ــارز ک ــارزات مســلحانه تب ــا و مب ــان در جنگ ه م
و بســیاری از داشــته ها و آفریده هــا و میراث هــای 
فرهنگــی- تمدنــی مــا فقــط از یــک جنــگ تــا جنگــی 

ــد. ــته ان ــود گش ــیده و ناب ــس کش ــر نف دیگ
ــم  ــه دریافته ای ــه تجرب ــته ب ــال گذش ــه در ۱۵ س آنچ
ایــن اســت کــه گام برداشــتن در مســیر صلــح، زندگــی 
مســالمت آمیــز، تقویــت و نهادینه گــی ارزش هــای 
و  آزادی  ظرفیــت  پــرورش  فرجــام  در  و  انســانی 
برابــری در ســرزمین جنــگ زده یــی ماننــد افغانســتان، 
ــر از جنــگ  ــردار ت ــه ب ــر و هزین ــه مراتــب دشــوار ت ب
ــرای  ــو ب ــی اســت کــه ول ــارزات مســلحانه ی هــا و مب
اهــداف بــزرگ و شــعار هــای پــرآب و تــاب و مقدس 

ــرد. صــورت میگی
یادمــان روزهایــی ماننــد ششــم جــدی بــه عنــوان یــک 
ــد  ــا؛ بای ــور م ــر کش ــخ معاص ــای تاری درس از برگه ه
ــی، مولفه هــا  ــت آگاهــی، انگیزه هــای همگرای ــه تقوی ب
و هنجارهــای انســانیت محــور و ارزش مــدار در ذهــن 
ــه  ــد، ن ــوف باش ــتان معط ــو افغانس ــل ن ــر نس و ضمی
این کــه بــا یاددهانــی محــض پیامــد هــای زیانبــار ایــن 
ــی  ــای افراط ــته ها و گروه ه ــیاب دس ــر آس روز، آب ب
ــی در  ــۀ حضــور جامعــه بین الملل ــه بهان ــم کــه ب بریزی
کارزار مبــارزه بــا تروریــزم و در کنــار مــردم افغانســتان 
بــر طبــل جنــگ می کوبنــد و بــا نفرت انگیــزی و 
خشــونت در راســتای تبدیــل کــردن دوبــارۀ افغانســتان 
ــان  ــودۀ ش ــاش بیه ــان ت ــراس افگن ــن ه ــۀ ام ــه الن ب

ــد. ــه می دهن ادام

جوایزمجلهبینالمللیمالیخدمات
مشتریانبرایبهترینبانک،منعقده

۱6دسمبر2۰۱6درسنگاپور

پیامبنیادشهیدمسعود
بهمناسبتافتتاحشفاخانۀتخار؛

از مسـاعی مسـتمر عزیـزی بانـک در امـر بهبـود خدمـات مشـتریان 
افغانسـتان  بانـک  بهتریـن  منحیـث  المللـی،  بیـن  معیـارات  مطابـق 
بـا جایـزه خدمـات مشـتریان طـی محفلـی کـه ازطـرف مجلـه بیـن 
المللـی مالـی لنـدن، در کشـور سـنگاپور بـه تاریـخ ۱۶ دسـمبر۲۰۱۶ 
برگـزار گردیـده بـود،  قـدر دانی بـه عمل آمـد. جایزه مذکور توسـط 
جالتمـأب سـفیر کشـور مالیزیـا در سـنگاپور بـه رییس هیئـت عامل 

عزیـزی بانـک اعطـا گردید. 
محتـرم محمـد سـالم امید، رییـس هیئت عامـل عزیزی بانک توسـط 
جالتمـأب سـفیر کشـور منگولیا در سـنگاپور منحیـث بهترین رییس 
هیئـت عامـل عرصـه بانکـداری در افغانسـتان، مـورد تقدیـر قـرار 

. فتند گر
مجلـه بیـن المللـی مالـی  در جامعه مالـی جهانی که مقـر آن در لندن 
میباشـد ، مسـایل مالـی را  در سـطح جهـان مـورد تحلیـل وتجزیـه 
قـرارداده و در  بیشـتر از ۱۸۵ کشـور جهـان خواننـده دارد. مخاطبیـن 
مجلـه بیـن المللـی مالـی در جامعـه مالـی در سـطح جهانـی بـوده و 

شـامل تصمیـم گیرنـدگان و متنفذینـی در صنعـت مالی میباشـند. 
محتـرم محمـد سـالم امیـد، رییـس هیئـت عامـل عزیـزی بانـک در 
سـخنرانی اش بـرای حضـار در مـورد سـفر ویـژه ۱۰ سـال عزیـزی 
بانک  در جمهوری اسـامی افغانسـتان و پان های رشـد و انکشـاف 
آینـده بانـک سـخنان پـر بار شـان را ابـراز داشـتند. با شـنیدن عزیزی 
بانـک منحیـث بهتریـن بانـک افغانسـتان بـا معیـارات بیـن المللـی و  
آرمـان هـای آینـده بانـک، سـخنرانی رییـس هیئـت عامـل عزیـزی 

خیلـی هـا مـورد تشـویق حضـار قـرار گرفت.

شفاخانۀ ۲۰۰ بستر تخار که قرار است به زودی در شهر زیبای 
تالقان رسمًا افتتاح  گردد، در سال ۱۳۹۲ از طرف مردم سربلند 
و حقشناس تخار زمین بنام شهید احمد شاه مسعود که مقاومت 
را در شمال شرق و از همین سرزمین و با حمایت بی دریغ مردم 

جهاد پرور تخار فرماندهی می کرد، نامگذاری گردید.
با فیصله، تقاضا و پیشنهاد مردم، از جانب وکای محترم پارلمان، 
آن،  ذیربط  ریاست های  فرهنگ و  اطاعات و  وزارت محترم 
وزارت محترم صحت عامه و مقام والیت تخار در همآهنگی 
با بنیاد شهید مسعود بر این فیصله رسمًا توافق صورت گرفت.

ملی  قهرمان  آثار  و  افکار  منحیث طایه دار  مسعود  شهید  بنیاد 
کشور، ضمن قدردانی و سپاسگزاری از اهالی عزت مند تخار، 
نهادهای دولتی و غیر دولتی که همه در این راستا تاش نموده 
این  افتتاح رسمی  به منظور  تا  بار دیگر صمیمانه می طلبد  اند، 
شفاخانه، با مقام محترم، والیت تخار و والی پُر تاش آن محترم 
دکتور محمد یاسین ضیاء که در مدت تصدی امور در آن والیت 
ترویج  جهت  در  مردم،  به  روزی  شبانه  خدمات  پهلوی  در 
و  نیز، سعی همیشگی  ملی کشور  قهرمان  اندیشه های  و  افکار 

ارزشمندی داشته اند، همکاری نزدیک نمایند.
قهرمان ملی کشور به همۀ مردم، اقوام و ملیت ها متعلق می باشد 
و مسمی ساختن این شفاخانه، تجدید میثاقیست به اندیشه های 
و  مجاهدین  هـای  قربانی  و  فداکاری ها  و  مسعود  شهـید 

مقاومتگران و ادامۀ راه شهدا.
از خداوند یکتا میطلبیم تا در این راه خیر و تحقق آرمان شهـدا، 

هـمۀ مان را توفیق هـمدلی و برادری و محبت بدهـد.
احمد ولی مسعود 

رئیس عمومی بنیاد شهید مسعود

 

 انستیتیوت زبان ھای خارجی افغان
     برنامھ ویزه جرمنی برنامھ ویزه ھالندی                                 
محاوره زبان ترکی                                     محاوره زبان چینایی    

 
 انگلیسی،ھالندی،سویدنی،نارویجی،بلجیمی،جرمنی،ترکی،عربی،چینایی،روسی،فرانسوی،دری،پشتو

گوالیی سینما،خیر خانھ ،کابل افغانستان: آدرس   
  0773133327،0787030142،0799895665: تیلفون 

Afghan Foreign Language Institute  

بهبـهانۀ حشمت رادفر


	Button 2: 
	Button 3: 


