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دانشگاه امریکایی افغانستان 
دوباره باز شد

واکنشتندمجلسبهاظهاراتمنسوببهرییسجمهوری:

شما کجا مشروعیت دارید؟

فسـاد هولنـاک 

و غفـلت خطـرنـاک

آگاهاناقتصادیباانتقادازروشننبودنسیاستاقتصادیحکومت:

به اقتصاد نگاه تولیدی داشته باشید نه وارداتی

نیاز       به    بازخوانی 
گذشتۀ    تاریخی

می رسیم،  اخیر  قرن  سه  ـ  دو  به  كه  زمانی 
می نگريم كه آن تمدن و امپراتوری وجود ندارد 
و در نتیجه، از نظر مدنیت، فکر و فرهنگ اُفت 
اين  افغانستان دچار  تنها  اين كه  منظور  می كند. 
آن  ما شاهد  منطقۀ  بلکه  نیست،  تمدنی  انحطاط 
بوده، و بخشی از اين انحطاط مربوط به فکر دينی 
و دانش دينی می شود كه در چند سدة اخیر از 

شکوفايی بازمانده است.

اشرفغنیدربلخ:

بلـخ را به چـهارراه 
تجـارتی آسیـا مبـدل می سـازم



 جـان سـاپکو، بـازرس ویـژۀ ایـاالت متحـدۀ 
امریکا برای بازسـازی افغانسـتان در سـخنرانی 
اش در دانشـگاه دوک بـه مـوارد تکان دهنـده ی 
اشـاره کـرد کـه می توانـد واضحـا گـواه وجود 
فسادگسـتره و سـرطانی در رهبـری نیروهـای 
سـخنان  همزمانـی  باشـد.  افغانسـتان  امنیتـی 
سـاپکو و آغـاز حمـات دهشـت افگنان طالب 
افغانسـتان  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  بـر 
ضـرورت پرداخـت به بحث فسـاد را بیش تر از 
پیش برجسـته می کند. او از فسـاد شـبکه یی در 
رهبـری دسـتگاه امنیتی افغانسـتان سـخن گفت 
فرماندهـان  از  شـماری  چپـاول  و  چـور  از  و 
و ژنـراالن ارتـش افغانسـتان یـاد آوری کـرد. 
لبـاس  و  سـاح  آب،  نـان،  دزدی  از  سـاپکو 
سـربازان گفـت و از این که چگونـه فرماندهان 
ارتـش در مـورد شـمار واقعـی سـربازان دروغ 
می گوینـد و بـا جـور کـردن لیسـت سـربازان 
بـه جیـب می زننـد.  را  دالـر  ملیون هـا  خیالـی 
از دیـد بـازرس ویـژه ایـاالت متحـده، ضعـف 
رهبـری ارتـش عامـل اصلی شکسـت نیروهای 
ارتش در شـماری از محاربات در سـال گذشته 

اسـت.   بوده 
چرا باید فساد را جدی گرفت؟ 

نیروهـای  بـرای  خونینـی  سـال   ۱۳۹۵ سـال 
امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان بود. هرچنـد مراکز 
کنـدز  اسـتثنایی  بـه  کشـور  بـزرگ  شـهر  های 
همچنـان در کنتـرول نیروهـای حکومتـی باقی 
مانـد، امـا ماهیـت جنـگ تـا حـدودی عـوض 
دهشـت افگنان  چریکـی  شورشـگری  شـد. 
متعارف تـری گرفـت و طالبـان  طالـب شـکل 
در نتیجـه حمایت سیاسـی، اقتصـادی و نظامی 
گسـترش  و  پاکسـتان  اسـتخبارات  حلقـات 
حمایـت درون سـاختاری از تفکـر طالبانیزم بر 
ولسـوالی های بیشـتری تسـلط یافتنـد. هرچنـد 
بحـث اجتماعـی و سیاسـی شورشـگری طالبان 
از حوصلـه ایـن نوشـته بیـرون اسـت؛ امـا در 
سـال گذشـته همچنان یک دهۀ پیشـین شـرایط 
حکومـت داری نیـز بهتر نشـد. تغییـرات الزمی 
بـه میـان  امنیتـی  قانـون و  انفـاذ  نهاد هـای  در 
نیامـد و خبـری نیـز از اصاحـات امنیتـی در 
سـطوح رهبـری و فرماندهـی نیروهـای امنیتی 
قضایـی  و  نهاد هـای عدلـی  نشـد.  مـا شـنیده 
همچنـان گذشـته منفـور، فاسـد و ناموثـر باقی 
بایسـت  کـه  افغانسـتان  عالـی  دادگاه  مانـد. 
کار  وارد  فسـاد  بـا  مبـارزه  بـرای  مسـتقانه 
می شـد، در نتیجـه بی ظرفیتـی عدلـی و قضایی 
و گماشـتن های اسـتوار بـر پایـه خویش خوری 
و واسطه سـاالری همچنـان نـاکارا و فلـج باقـی 

مانـد. هرچند به دادسـتانی کل کشـور شـخص 
نیک نامـی گماشـته  شـد، امـا ضعـف ایـن نهاد 
در مواجهـه بـا قلـدران سیاسـی، وکای قانـون 
و  دولتـی  فسـاد  مافیایـی  شـبکه های  شـکن، 
مجرمیـن متکـرر باعـث شـد کـه امیـد الزمـی 
بـرای بهتر شـدن وضـع دادگری و دادگسـتری 
خلـق نشـود. هرچند بـرای افغانسـتان دیگر در 
جمـع سـه دولـت فاسـد دنیا نیسـت، امـا بودن 
مـا در جمـع ده دولـت فاسـد و نـاکام جهـان 
کافیسـت که بفهمیم فاجعه فسـاد تـا چه حدی 
بیـخ و بـن نظـام و حکومـت داری ما را سسـت 
کرده اسـت و احتمـاال می تواند برانـدازد. وضع 
نگران کننـده اسـت و بـه ایـن مـوارد بایـد جدا 

شـود:  پرداخته 
یـک: ضعف سـاختاری نظـام در ارایـۀ خدمات 
بینادیـن بـرای شـهروندان از اعتماد میـان مردم 
و حکومـت می کاهـد و دهشـت افگنان طالـب 
و تروریسـت های همدسـت آنـان بـا حمایـت 
پشـتیبانان منطقه یـی شـان وضع را بـه نفع خود 
مصـادره می کننـد. بحـث بـر سـر ایـن نیسـت 
کـه کـدام مثـا مـا چنـد سـاعت بعـد از حملۀ 
تروریسـتان طالـب بـر کنـدز دوباره شـهر کندز 
بـا چـه قیمـت مالی و جانـی می گیـرم؛ نگرانی 
ایـن اسـت کـه آیـا می توانیـم بـه مردمـی کـه 
طالبـان را گزینـۀ گویـا امـن تـر و غیـر فاسـد 
کـه  بگردانیـم  بـر  را  اعتمـاد  ایـن  می پندارنـد 
دسـتگاه نظـام ظرفیـت کسـب اعتمـاد و تامین 
خواسـت های مسـلم و مشروع شـهروندی شان 

دارد. را 
 شکسـت نظـام مـا در دفـاع از هـر ولسـوالی، 
عوامـل  یـک سـری  بـه  و والیتـی  شهرسـتان 
مختلـف امـا مرتبط وابسـته اسـت کـه در راس 
آن فسـاد قـرار دارد. حتمـا فرمانـده ای، والـی، 
فرمانـداری، یا مسـوولی در آن منطقـه امکانات 
هـدر  بـه  را  نظـام  مالـی  و  دفاعـی، خدماتـی 
و حملـه   اضطـرار  در حالـت  کـه  اسـت  داده 
شـجاعت  نمی توانـد  مـا  سـرباز  تروریسـتان 
باالقـوه خـودش را بـه یـک مقاومـت موثـر و 

باالفعـل تبدیـل کنـد.
دو: رهبـری نظـام متاسـفانه نشـان  داده اسـت 
کـه تمایـل اندکی بـرای آموختـن از تجربه های 
شکسـت و ناکامـی دارد. یـک بـار نـه، ده بـار 
مسـووالن امنیتی و شـماری از ژنرال های فاسـد 
ارتـش، پولیـس و امنیـت افغانسـتان سـربازان 
مـا را در دام دسـته های مـرگ تروریسـت های 
طالـب و طالبانیـزم انداختـه انـد ولـی همچنان 
ده بـار دیگـر بـه ایـن مقام هـای ناکاره و فاسـد 
فرصت داده شـده اسـت و از آن ها بازخواست 

صـورت نگرفتـه اسـت. مثا یـک والـی بیکاره 
از بغـان در نتیجـه اعتراض شـهروندی هزاران 
هم وطـن بغانـی مـا برکنـار می شـود، فردایش 
پیـر مفلـوک بیـکاره ی دیگـر بدانجـا گمـارده 
می شـود. ایـن نشـان می دهـد کـه یا عـزم قاطع 
بـرای بهتـر شـدن وضـع وجـود نـدارد، یـا هم 
کسـی نمی  فهمـد کـه پیامـد تصمیم هـای غلـط 
و  خونیـن  مـا  سـربازان  و  مـردم  بـرای  شـان 

اسـت. مرگبار 
سـه: مبـارزه بـا فسـاد هیـچ دکترینـی ضرورت 
و  انسـانی  میهنـی،  حـس  یـک  فقـط  نـدارد، 
اخاقـی مـی  طلبـد و اراده قاطـع می خواهـد. 
رهبـری نظـام بفرماییـد بگوید که پرونـده چند 
دزد بلندپایـه بـه کجـا رسـیده اسـت؟ چند آدم 
پولیـس  ارتـش،  را در دم و دسـتگاه  شایسـته 
و امنیـت افغانسـتان بـه کجا هـا گمـارده ایـد و 
مسـوول امـور سـاخته اید؟ چـه رابطـه ی میـان 
دزدان دسـتگاه امنیتـی و رهبـری نظـام وجـود 
دارد؟ اگـر نـدارد چرا بـا آن  ها معامله می شـود 
و برغـم ایـن همـه سـند کسـی خمـی بـه ابرو 
قـرار  بازپـرس  نمـی آورد؟ چـرا کسـی مـورد 
نمی گیرد و کسـی سـبکدوش نمی شـود؟ فسـاد 
ققنوس نیسـت که فقط در مـورد بودن و نبودن 
آن حـدس بزنیـم و در ذهـن مـان تصویـری از 
او بسـازیم. فسـاد یعنـی شـبکه ای از آدم هـا که 
منابـع مشـروع و ملی یک کشـور را به صورت 
آدم هـا  ایـن  می کننـد.  دزدی  پنهـان  و  آشـکار 
هسـتند.  پیگیـرد  و  شناسـایی  ردیابـی،  قابـل 
وقتـی با حمایـت جهانی و حمایت گسـترده ی 
خانه برانـداز  معضـل  بـه  نتوانیـم  مـا  مردمـی 
فسـاد برسـیم، پـس چگونـه می شـود بـه حـل 
معضـات کان کشـور رسـیدگی بکنیـم. پیش 
از ایـن کـه دیـر شـد بایـد یـک خانـه  تکانـی 
حسـابی و مسـووالنه در دم و دسـتگاه امنیتـی 
مـا راه بیندازیـم. بلنـد رفتن ظرفیت هـای رزمی 
نیروهـای مـا بسـته گی بـه محـدود کـردن و از 
رسـانه ها  مـردم،  دارد.  فسـاد  برداشـتن  میـان 
دولـت  می تواننـد  سیاسـی   - ملـی  فعـاالن  و 
و حکومـت را در ایـن امـر کمـک کننـد، اگـر 
سـران حکومـت بـا جسـارت بـاب گفت وگـو 
در مـورد فسـاد، شـبکه های فسـاد، و چهره های 
فاسـد نظـام را بگشـایند و با حسـن نیـت انتقاد 
و اعتـراض سـازندۀ شـهروندان را بشـنوند. مـا 
سراسـری  و  ملـی  بـه  زمانـی  هـر  از  بیش تـر 
سـاختن مبـارزه با فسـاد ضرورت داریـم، ورنه 
امیـد رسـاندن کشـتی بشکسـتۀ مـا بـه سـاحل 
مقصـود اگر واهـی نباشـد، قطعـا غیرواقع بینانه 
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در حالـی کـه رییس جمهـوری افغانسـتان هم چنان مشـغول تمجید 
از نیروهـای امنیتـی کشوراسـت و برای ارتقـای ظرفیت های جنگی 
آن هـا وعده هـای سـرخرمن می دهـد، بـازرس ارشـد امریـکا بـرای 
بازسـازی افغانسـتان از حیـف و میـل شـدن ده هـا میلیـون دالـر به 
وسـیله افسـران افغانسـتان و امریکایـی کـه در اختیـار نیروهـای 
سـپکو  جـان  می  دهـد.  خبـر  گرفتـه  قـرار  کشـور  ایـن  امنیتـی 
بـارزس ارشـد امریـکا بـرای بازسـازی افغانسـتان کـه در دانشـگاه 
دیـوک سـخنرانی مـی کـرد، گفـت که حـدود یـک میلیـارد دالر از 
کمـک هـای امریـکا بـرای ارتش افغانسـتان بـه صورت مشـکوکی 
بـه مصـرف رسـیده اسـت. او در ایـن گـزارش به موارد مشـخصی 
از اختـاس هـای سـازمان یافتـه بـه وسـیله افسـران امریکایـی و 
همـکاران افغانسـتانی آن هـا اشـاره کـرده و خواهـان پیگیـری این 
مـوارد از سـوی اداره جدیـد کاخ سـفید شـده اسـت. آقـای سـپکو 
در بخـش دیگـری از ایـن گـزارش تـکان دهنـده بـه فسـاد موجود 
در نهادهـای امنیتـی افغانسـتان سـخن گفتـه و تاکید کـرده که مقام 
هـای امنیتـی افغانسـتان در مورد شـمار دقیـق نیروهـای امنیتی این 
قـرار  اختیارشـان  پول هایـی کـه در  از  کشـور دروغ می گوینـد و 
می گیـرد، سؤاسـتفاده می کننـد. البتـه ایـن بارنخسـت نیسـت کـه 
از فسـاد گسـترده در میـان نیروهـای امنیتـی کشـور در همـکاری با 
افسـران امریکایـی سـخن گفتـه می شـود. در گذشـته نیـز بارها به 
چنیـن مـواردی اشـاره شـده و حتـا در برخـی مـوارد از موجودیت 
سـربازان خیالـی در صفـوف نیروهـای امنیتی کشـور پرده برداشـته 
شـده اسـت، امـا چیزی کـه قابـل تامـل می نمایـد بـی پروایی هایی 
اسـت کـه در قبـال ایـن گونه گـزارش ها از سـوی مقام هـای بلند 
پایـه کشـور و بـه ویـژه فرمانـده کل نیروهـای امنیتـی اعمـال مـی 
شـود. در این که کل سـاختارهای دولتی کشـور آلوده به فسـاد اند، 
همـه مـی دانند و سـال هاسـت که دولت افغانسـتان خـود را متعهد 
بـه ریشـه کنـی آن می دانـد ولـی نگرانی در ایـن عرصـه زمانی می 
توانـد جدی شـود، که از فسـاد در سـاختارهای امنیتی سـخن گفته 
می شـود. فسـاد در سـاختارهای امنیتـی عمـا بـه هسـتی و حثیـت 
ملـی افغانسـتان رابطـه پیدا مـی کند و فسـاد در این نهـاد ها ضمن 
ایـن کـه حاکمیـت ملـی کشـور را تهدیـد می کنـد، می توانـد برای 

شـهروندان کشـور نیـز فاجعـه خلـق کند.
 آیـا آنچـه کـه در شـفاخانه چهارصد بسـتر کابـل اتفاق افتـاد، هیچ 
رابطه یـی بـا فسـاد موجـود در سـاختارهای امنیتـی کشـور نـدارد. 
چگونـه یـک شـفاخانۀ نظامـی کـه تحـت تدابیـر شـدید امنیتـی 
حفاظـت می شـود، ایـن گونـه مـورد آمـاج حمـات سـازمان یافتۀ 
تروریسـتی قـرار می گیـرد؟ در مـورد حمله بـه شـفاخانۀ چهار صد 
بسـتر سـوال های بـی پاسـخ فروانـی وجـود دارد کـه حتـا بـه نظر 
مـی رسـد دولت بـه صـورت تعمـدی در حال سـرپوش گذاشـتن 
بـه ایـن واقعـه دهشـتناک چنـد سـال اخیـر اسـت. در همیـن حال 
گزارش هـای زیـادی در مـورد فـروش اسـلحه بـه جنگجویـان و 
گـروه هـای مسـلح مخالـف بـه نشـر رسـیده اند و ایـن مسـاله نیـز 
آفتابـی تـر از آن شـده کـه مقام هـای کشـور آن را در حـد شـایعه 
هـای رسـانه یی از نظرهـا پنهـان کننـد. دوسـتی کـه در یکـی از 
بخش هـای امنیتـی مشـغول کار هسـت می گفـت در برخـی مناطق 
افغانسـتان چنـان روابـط شـبکه یی میـان حلقه هـای در نیروهـای 
بـه  کـه  اسـت  آمـده  بـه وجـود  مخالـف  هـای  گـروه  و  امنیتـی 
صـورت مسـتمر امکانـات نظامـی ایـن گـروه ها بـه وسـیله همین 
حلقه هـا در درون سـاختارهای امنیتـی کشـور تامیـن می شـود. آیـا 
فاجعـه بزرگتـر از ایـن می توانـد باشـد کـه سـربازان کشـور مـا که 
بـا کمتریـن امکانـات در دفـاع و پاسـداری از ایـن سـرزمین قـرار 
دارنـد بـا گلوله هایی کشـته شـوند کـه از سـوی حلقه هـای مافیایی 
در درون همیـن سـاختارها در اختیـار دشـمنان کشـور قـرار گرفته 
باشـد؟ در بسـیاری از وضعیت هـا موجودیـت فسـاد در نیروهـای 
امنیتـی باعـث جا به جایـی و دسـت بـه دسـت شـدن مناطـق شـده 
اسـت. فسـاد موجود سـبب می شـود که از دشـمن در سطح کانی 
بـزرگ نمایـی صورت گیرد تـا حلقه هـای مافیایی که از ایـن راه به 
ثـروت و حشـمت بـاد آورده یـی را بـه دسـت آورده انـد هم چنان 

بـه اخـاذی و اختـاس ادامـه دهند.
 متاسـفانه قربانـی ایـن وضعیـت سـربازان و غیرنظامیانـی انـد کـه 
از ایـن پول هـای بـادآورده هیـچ نصیبـی نمی برنـد. وقتـی زنده گی 
خانواده هـای قربانیـان جنـگ و به ویژه سـربازان کشـور را از طریق 
رسـانه ها می بینیـم، هیـچ چیـزی بـرای گفتـن باقـی نمی مانـد. در 
برخـی مـوارد چنان بـی توجهی هـای در مورد این پاسـداران واقعی 
کشـور و خانواده هـای شـان صـورت می گیـرد که واقعا وحشـتناک 
اسـت. گاهـی حقوق ناچیزشـان مـاه ها بـه تاخیر می افتـد و زمانی 
هـم وقتـی در راه آزادی و پاسـداری از ایـن خـاک و آب جان هـای 
شـیرین شـان را قربـان می کننـد، کسـی حتـا بـه فکـر خانواده هـای 
شـان نیـز نمی افتـد. مثـل ایـن اسـت کـه آن هـا فقـط بایـد قربانـی 
موقعیت هـای  در  و  کننـد  ثروت انـدوزی  عده یـی  تـا  می دادنـد 
مهـم دولتـی لـم دهند. نبایـد گذاشـت که آبروی کشـور به وسـیله 
یـک عـده مفت خـوار و فاسـد بربـاد بـرود. جلـو فسـاد مالـی اگـر 
در مجمـع و بـه ویـژه در نهادهـای امنیتـی کشـور گرفتـه نشـود، 
پیامدهـای آن چنـان ویرانگر و گسـترده خواهد بود که هیچ سـنگی 

روی سـنگ در ایـن کشـور باقـی نخواهـد ماند. 

فسـاد هولنـاک 
و غفـلت خطـرنـاک
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مجلــس  در  مــردم  نماینــده گان  و  اقتصــادی  آگاهــان 
ــدت  ــت وح ــه حکوم ــه این ک ــاره ب ــا اش ــده گان ب نماین
ملــی سیاســت روشــن اقتصــادی نــدارد، می گوینــد: 
ــه اقتصــاد تولیــدی و گرایــش  دولت مــردان بایــد توجــه ب

ــند. ــته باش ــاد داش ــردن اقتص ــدی ک ــرف تولی ــه ط ب
نبــود  کــه  می گوینــد  مانــدگار  روزنامــۀ  بــه  آنــان 
ضعیــف  مدیریــت  و  اقتصــادی  مــدون  برنامه هــای 
حکومــت ســبب شــده اســت، میلیاردهــا دالــر پــول جامعــۀ 
ــود و  ــل ش ــف و می ــته حی ــال گذش ــزده س ــی در پان جهان
ــد. ــی بمان ــته باق ــوان و وابس ــر، نات ــان فقی ــور هم چن کش
بــر  کــه  می گــردد  مطــرح  حالــی  در  گفته هــا  ایــن 
ــس« از  ــل فاینین ــۀ »گلوب ــدی مجل ــن رده بن ــاد تازه تری بنی
ــال 20۱7 در  ــتان در س ــان، افغانس ــر جه ــورهای فقی کش
ــا قــرار گرفتــه اســت. میــان 2۵ فقیرتریــن کشــورهای دنی
ــاد رشــد اقتصــادی و  ــر بنی ــه کــه کشــورها را ب ــن مجل ای
قــدرت خریدشــان رده بنــدی کــرده اســت، افغانســتان را در 

ردۀ 2۳ فهرســت خــود قــرار داده اســت.
در ایــن رده بنــدی کــه براســاس آمارهــای صنــدوق 
ــتر  ــه بیش ــت ک ــده اس ــه ش ــده، گفت ــاده ش ــی آم بین الملل
ایــن کشــورها بــه شــمول افغانســتان ذهایــر بــزرگ طبیعــی 
ــن  ــرمایه گذاری در ای ــب س ــع جل ــاد مان ــا فس ــد، ام دارن

ــت. ــده اس ــورها ش کش
بربنیــاد گــزارش ســازمان شــفافیت  در عیــن حــال، 
ــگاه  ــی جای ــاد دولت ــه لحــاظ فس ــتان ب ــی، افغانس بین الملل
ــتان  ــۀ افغانس ــان، گذرنام ــه اســت و هم زم ــتم را گرفت هش
ــت. ــده اس ــناخته ش ــان ش ــۀ جه ــن گذرنام بی ارزش تری
کارشــناس  و  دانشــگاه  اســتاد  ســیحون،  ســیف الدین 
ــد:  ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــادی در گفت وگ اقتص
مهم تریــن عامــل نارســایی اقتصــادی و فقیــر مانــدن 
افغانســتان، از یک ســو، توســعه نیافته گــی اجتماعــی-
ــه  ــعه گرا ب ــت توس ــود دول ــر، نب ــوی دیگ ــانی و از س انس
ــور اقتصــادی کشــور  ــه و ام ــدۀ جامع ــت کنن ــۀ مدیری مثاب

ــت. ــوده اس ب
بــه بــاور آقــای ســیحون،دولت وظیفــه دارد تــا بــا اســتفاده 
از امکانــات داخلــی و خارجــِی قابــل دســت رس، عوامــل 
ــش  ــه در بخ ــی و چ ــش خصوص ــه در بخ ــع را چ و مناب

عمومــی مدیریــت کنــد.
ــزده  ــه در پان ــناس اقتصــادی: "این ک ــن کارش ــۀ ای ــه گفت ب
ــرازیر  ــه س ــه ب ــا توج ــتان ب ــرا افغانس ــته، چ ــال گذش س
ــورت  ــه ص ــا ب ــت حت ــر پول،نتوانس ــا دال ــدن میلیارده ش

ــر می گــردد  ــرود، ب ــار ب نســبی از ردۀ کشــورهای فقیــر کن
ــدت چه کســی  ــن م ــه را در ای ــت و جامع ــه دول ــه این ک ب
ــال ها،  ــن س ــول ای ــد. در ط ــت می کردن ــانی مدیری ــا کس ی
ــرای  ــه ب ــود ک ــم ب ــتان حاک ــی در افغانس ــبکۀ اقتصادی ش
ــدوزی  ــن، ثروت ان ــارت زمی ــترده، غ ــاد گس ــار فس اولین ب
و بهره بــرداری از ثــروت ملــی را در خدمــت شــبکۀ 
ــۀ  ــچ برنام ــدو هی ــرار دادن ــود ق ــدود خ ــک و مح کوچ

اقتصــادی و توســعه یی نداشــتند."
آقــای ســیحون بــه گــزارش تــازۀ »گلوبــل فایننــس« اشــاره 
ــه  ــع طبیعــی تنهــا خاصــه ب کــرده و اظهــار داشــت: مناب
منابــع زیــر زمینــی نمی شــود، منابــع بایــد اســتخراج شــده 

باشــد و از ســویی هــم، زمیــن قابــل اســتفاده نیــروی کار 
ــورد  ــد م ــور بای ــک کش ــرمایه گذاری الزم در ی آگاه و س

اســتفاده قــرار گیــرد.
ــگاه  ــِدو ن ــه دی ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــیحون ب ــتاد س اس
دولت مردانــدر مــورد مســایل اقتصــادی بــه گونه یــی 
بایــد تغییــر کنــد کــه گــذار بــه اقتصــاد تولیــدی و 
گرایــش بــه طــرف تولیــدی کــردن اقتصــاد داشــته باشــیم. 
ــع  ــرداری از مناب ــت و بهره ب ــرای مدیری ــد ب ــت بای حکوم

ــد. ــته باش ــادی داش ــن اقتص ــت روش ــی سیاس طبیع
ــتان  ــردم افغانس ــه م ــان این ک ــا بی ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
نیازمنــد سیاســت های ویــژۀ اقتصــادی حکومــت هســتند، 
ــد  ــژه می توان ــت های وی ــن سیاس ــاخت: ای ــان س خاطرنش
ــت  ــول، سیاس ــات ارزش پ ــای، ثب ــات قیمت ه ــامل ثب ش
مالــی معیــاری بــرای توســعۀ اقتصــادی، ایجــاد زیــر 
ســاخت ها بــرای پیشــرفت بخــش خصوصــی و عمومــی، 
بــه  دست رســی  امکانــات  قرضه دهــی،  ســهولت های 

ــن باشــد. زمی
عضــو  مجیــدی،  فرهــاد  احمــد  ایــن،  بــا  هم زمــان 
کمیســیون اقتصــاد ملــی مجلــس نماینــده گان بــر ایــن بــاور 
اســت کــه در پانــزده ســال گذشــته، فرصت هــای فراوانــی 
بــرای افغانســتان فراهــم آمــد، امــا نبــود برنامه هــای 
ــبب  ــت س ــف حکوم ــت ضعی ــادی و مدیری ــدون اقتص م
شــد میلیاردهــا دالــر پــول جامعــۀ جهانــی حیــف و میــل 

شــود.
ــه  ــال ها ب ــن س ــه در ای ــی ک ــزود، پول ــدی اف ــای مجی آق
ــوی آن  ــه در پهل ــی ک ــد و فرصت ــر ش ــتان سرازس افغانس
ــه  ــت ک ــوان گف ــع می ت ــورت قط ــه ص ــد، ب ــم آم فراه
کشــور مــا را تبدیــل بــه یــک کشــور تولیــدی و خودکفــا 

می ســاخت.
ایــن نماینــدۀ مــردم در مجلــس نماینــده گان بــا اشــاره بــه 
ــتان از  ــدۀِ افغانس ــورهای کمک کنن ــهروندان کش ــه ش این ک
ــتان و دســت آورد  ــه افغانس ــت کمــک ب ــان باب حکومت ش
اظهــار  می کننــد،  بازخواســت"  "حتمــًا  کمک هــا  آن 
داشــت: "وقتــی پانــزده ســال کمِک دریــاوار بــه یک کشــور 
ــار  ــًا ب ــد، مطمین ــور باش ــدن آن کش ــر ش ــه اش فقیرت نتیج

ــه  ــت مداراِن بی برنام ــاالی سیاس ــی ب ــۀ جهان ــر جامع دیگ
و شــهروندان خامــوش آن کشــور اعتمــاد نخواهنــد کــرد و 

ایــن، بــرای مــا زنــگ خطــر بزرگــی اســت."
ــا  ــد ت ــی می خواه ــدت مل ــت وح ــووالن حکوم او از مس
سیاســت های مــدون و مشــخص اقتصــادی را بــرای 
کشــور طرح ریــزی و اجــرا کننــد، چــون بــه گفتــۀ آقــای 
ــدت  ــت وح ــده و حکوم ــر نش ــم دی ــوز ه ــدی، هن مجی
ــت های  ــا سیاس ــی ب ــۀ جهان ــه جامع ــد توج ــی می توان مل
ــد. ــه افغانســتان جلــب کن ــرای ســرمایه گذاری ب روشــن ب

آگاهاناقتصادیباانتقادازروشننبودنسیاستاقتصادیحکومت:

به اقتصاد نگاه تولیدی داشته باشید نه وارداتی

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور دیروز شنبه )۵ 
به شهر مزار شریف  حمل( در رأس یک هیات دولتی 
سال  شروع  مناسبت  به  خویش  سخنرانی  در  و  رفت 
بازرگانی  چهارراه  به  را  بلخ  گفت:   کشور  در  تعلیمی 

کشورهای آسیایی مبدل خواهد کرد.
آقای غنی با ابراز امتنان از مسووالن امنیتی و والی بلخ 
تمام  برای  داشته  که  خواستی   همیشه  بلخ  والی  گفت: 
اصاحی  اولویت طرح های  در  و  است  بوده  بلخ  مردم 
او، تمام افغانستان به خصوص والیات شمال کشور قرار 

داشته است.
 او گفت که خطراتی متوجه بر گزاری جشن نوروز بود؛ 
انگیزۀ باال توانسته اندکه در تأمین  با  امنیتی  اما نیروهای 

امنیت شهروندان با موفقیت عمل کنند.
"اگر  که  کرد  بیان  سخنانش  ادامه  در  جمهور  رییس 

دشمنان افغانستان فکر می کنند که با بستن یک دو گذرگاه 
راه های  ما  که  بدانند  باید  می کنند،  بسته  را  ما  راه های 
متعدد داریم، راه های تجارتی افغانستان – قزاقستان در 

گسترش تجارت افغانستان نقش مهمی دارد.
این درحالی است که نزدیک به یک ماه گذرگاه  تورخم 
و اسپین بولدک از طرف کشور پاکستان به روی عابران 

مسدود شده بود.
رییس جمهور با بیان این که امروز راه های مواصاتی ما 
باز است، گفت:  ترکمستان  ازبکستان و  ایران،  با چین، 
بلخ باستان دوباره به چهارراه تجارتی مرکزی آسیا تبدیل 
خواهد شد وکندوز، مزار و هرات از طریق خط آهن به 

چین و ایران وصل خواهند شد.
رییس جمهور محمد اشرف غنی از عطامحمد نور والی 
بلخ خواست که کارش را به عنوان والی بلخ ادامه دهد.

در  بلخ  والی  نور  عطامحمد  که  است  درحالی  این 
مراسم گرامی داشت از  نوروز گفته بود که در صورت 

عملی شدن توافق نامه از مقام خویش استعفا می کند.
سهم  از  خویش  سخنرانی  در  جمهور  رییس 
بیشترآموزگاران زن در این والیت ستایش کرد و گفت 

که باید از این الگو در سراسر کشور پیروی شود.
تقویت  آقای گفت: آموزگاران زن نقش برجسته را در 
وحدت ملی دارند و باید دانش آموزان را با روحیه ملی 

بار آورند.
او گفت که  نصاب تعلیمی کنونی پاسخ گوی آموزگاران 
و دانش آموزان نیست و از تغییرات در این نصاب یاد 
آوری کرد. او افزود که نصاب آموزشی کنونی خاصه 

شده و اصاح می گردد.
رییس جمهور با بیان اینکه اگر یک دختر با سواد شود 
تاکید  با سواد شدن زنان  به  پنج نسل را تغییر می دهد، 
کرده گفت:بلخ در گذشته مرکز علوم تجربی بوده و باید 
و  بلخی  رابعه  دختران  و  احیا شود  دوباره  این ظرفیت 

پسران موالنای بلخ آینده افغانستان را مدیریت کنند.
رییس جمهور هم چنان، در سخنرانی خویش یاد آوری 
کرد که تا دو هفته آینده ۶٫۹میلیارد کتاب آموزشی در 
پایان  در  او  می گیرد.  قرار  کشور  آموزان  دانش  اختیار 
صدا  به  را  تعلیمی  سال  شروع  زنگ  خویش  سخنرانی 

در آورد.
هم چنان، عطا محمد نور، والی بلخ  دراین نشست گفت 
که دشمنان افغانستان در تاش ناامن ساختن والیت های 
برنامۀ  این  اند و مسووالن برای شکست  شمالی کشور 
شوم دشمنان باید اقدامات جدی و عملی را روی دست 

گیرند.
امنیتی  وضعیت  از  سخنانش  از  بخشی  در  نور  آقای 
دشمنان  که  گفت  و  کرد  نگرانی  ابراز  کشور  شمال  در 
شمالی  والیت های  سازی  ناامن  تاش  در  افغانستان 

کشور در سال جاری اند.
ناامنی های والیات  از  بلخ  که والیت  داشت  اظهار  وی 

همجوارش آسیب پذیر است و اگر ناامنی ها در والیات 
شمالی کشور گسترش یابد، والیت بلخ نیز در وضعیت 

فعلی نخواهد ماند.
والی بلخ تاکید می کند که جنگ فعلی افغانستان جنگ با 
چند تروریست داعشی و طالب نیست بلکه جنگ جاری 

افغانستان ریشه ییدر جنگ منطقه  و فرا منطقه یی دارد.
وضعیت  از  گزارش هایی  برخی  که  می گوید  نور  آقای 
جاری و امنیتی افغانستان به رییس جمهور ارایه می شود 

کاذبانه است.
اشتباه در گزارش  تاکید کرد که کوچک ترین  بلخ  والی 
رسانی از اوضاع امنیتی، پیامد بسیار بزرگ در پی دارد و 
نباید در مورد امنیت کشور گزارش نادرست داده شود و 
از آن چه که خاها وجود دارد باید گزارش داده و برای 

حل آن اقدام شود.
والی بلخ گفت که از نیروهای امنیتی در آن والیت راضی 
است و سرباز خیالی و افراد فاسد در درون سکتور امنیت 

آن والیت وجود ندارد.
دراین  بلخ  در والیت  کارکردش  از  نور هم چنان،  آقای 
نشست گزارش داد و وضعیت را در آن والیت نسبت به 

سال های گذشته بهبود یافته توصیف کرد.
والی بلخ افزود: والیت بلخ در عرصه های مختلف دست 
والیت  این  مردم  همکاری  به  که  دارد  گیر  آورد چشم 

بدست آمده است.
او تصریح کرد که تعداد مراکز صحی از ۱۱ باب به ۱۳۶ 
باب افزایش یافته است که گنجایش ۱700 بستر را در 

یک زمان دارا می باشد.
در  را  آموزگاران  از  درصد  که۵۵  می گوید  نور  آقای 
از  درصد   ۵0 نیز  و  می دهند  تشکیل  بانوان  این والیت 

دانشجویان در این والیت نیز دختران هستند.
گفتنی است که محمد اشرف غنی رییس جمهور صبح 
وارد والیت  دولتی  بلندپایه  هیات  یک  راس  در  دیروز 
اشتراک  بلخ،  به  غنی  آقای  سفر  این  از  شد.هدف  بلخ 
سال جدید  مناسبت  به  مکتب  زنگ  نواختن  مراسم  در 
 ، بلخ  والیت  مقام  جدید  ساختمان  افتتاح  تعلیمی، 
با  بهره برداری از مسجد بزرگ روضه شریف و دیدار 

مسووالن قول اردوی 20۹ شاهین خوانده شده است.
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اشرفغنیدربلخ:

بلخ را به چهارراه تجارتی آسیامبدل می سازم
ابوبکر صديق



۱. هیــچ نویســنده بزرگــی یــک شــبه نویســنده نشــده اســت. ســه ویژگــی مهــم یــک 
ــه نوشــتن، نظــم، و پشــتکار. نویســنده موفــق عبارتنــد از عاقــه و تعهــد شــخصی ب

2. زمانــی کــه تصمیــم گرفتیــد بنویســید، شــروع کنیــد بــه نوشــتن. وقــت زیــادی بــرای 
آمــاده شــدن هــدر ندهیــد. تــا زمانــی کــه پیــش نویــس اولیــه آمــاده نشــده، نمــی توانیــد 

نوشــته خــود را بهبــود ببخشــید.
ــه بازخوردهــای  ــر ک ــد نف ــه چن ــان را ب ــود مهارتهــای خــود، نوشــته هایت ــرای بهب ۳. ب

ــد. ــد و از نظــر آنهــا اســتفاده کنی ــد نشــان دهی ــه شــما مــی دهن ــه ای ب صادقان
ــه  ــد مقال ــی توانی ــه م ــی ک ــا جای ــد و ت ــتفاده کنی ــتن اس ــرای نوش ــی ب ــع مختلف 4. مناب

ــد. بخوانی
ــن  ــر ذه ــد. اگ ــتن کنی ــه نوش ــروع ب ــد ش ــد و بع ــرق کنی ــوع غ ــود را در موض ۵. خ
تــان قفــل شــد، ناراحــت نشــوید. کار دیگــری انجــام دهیــد )بیــرون برویــد، بخوابیــد، 

ــان. ــر کارت ــد س ــی برگردی ــد از مدت ــد…( و بع ــوش کنی ــیقی گ موس
۶. ســبکهای مختلــف نوشــتن را بشناســید )بــا خوانــدن مقالــه هــای مختلــف( و نــوع 

مقالــه ای را کــه بهتــر مــی توانیــد بنویســید شناســایی کنیــد.
7. مخاطــب مقالــه خــود را شناســایی کنیــد و در خــور شــان آنهــا بنویســید. راهنمــای 
ــا بدانیــد بــرای چــه کســی  ــه شــما کمــک مــی کنــد ت نویســندگان در هــر ژورنالــی ب

مطلــب مــی نویســید.
8. هدف مقاله خود را مشخص کنید. از اول بدانید چرا می نویسید.

ــد اشــکاالت  ــی توانی ــه م ــی ک ــا جای ــید و ت ــای خــود باش ــته ه ــد نوش ــن منتق ۹. اولی
ــتن  ــه از نوش ــود ک ــوری نش ــه ط ــد. البت ــدا کنی ــکل پی ــوا و ش ــر محت ــته را از نظ نوش

ــید! ــف باش ــس منص ــوید. پ ــیمان ش پش
۱0. زمــان خاصــی را بــرای نوشــتن مقالــه هــای خــود اختصــاص دهیــد و بــه جــدول 

زمانــی خــود پایبنــد باشــید.
ــا در  ــد ت ــاص دهی ــود اختص ــای خ ــه ه ــتن مقال ــرای نوش ــی را ب ــکان خاص ۱۱. م
ــی،  ــد از مدت ــود. بع ــرار ش ــتن برق ــکان و نوش ــن آن م ــی بی ــود ارتباط ــودآگاه خ ناخ
ــان نمــی  ــه شــما ام ــد کلمــات ب ــه آن محــل بروی ــت ب ــی شــوید و هــر وق شــرطی م
دهنــد. )رختخــواب را پیشــنهاد نمــی کنــم، چــون یــا خوابتــان مــی بــرد یــا اینکــه کامــا 

ــی شــوید( ــی خــواب م ب
۱2. بــا نحــوه ارســال مقالــه بــه نشــریات آشــنا شــوید. هیــچ کــس بهتــر از شــما نمــی 

توانــد ارســال مقالــه و گرفتــن پذیــرش را دنبــال کنــد.
۱۳. یک دوره نگارش و ویرایش مقاله های علمی بگذرانید.

۱4. مقالــه ای بنویســید کــه بــرای خواننــده مطلــب آموزنــده و تــازه ای داشــته باشــد. 
خــود را جــای خواننــده بگذاریــد و بســنجید کــه آیــا تمایــل 

داریــد نوشــته خــود را بخوانیــد؟
ــم  ــه ه ــت و مقال ــوب اس ــوع خ ــات موض ــی اوق ۱۵. گاه
ــن  ــر چنی ــت. اگ ــته اس ــان آن گذش ــی زم ــت، ول ــوی اس ق
مقالــه ای در دســت داریــد بدانیــد کــه ژورنالهــا تمایلــی بــه 

ــد. ــاپ آن ندارن چ
ــوع  ــا موض ــط ب ــه مرتب ــد ک ــاب کنی ــی را انتخ ۱۶. ژورنال
ــد  ــا چن ــه شــما باشــد. بســیاری از ژورنالهــا در یــک ی مقال

ــد. ــی پذیرن ــه م ــدود مقال ــورد مح م
ــد یــک فرهنــگ  ــه نوشــتن مــی کنی ۱7. هــر جــا شــروع ب
لغــت بــرای چــک کــردن کاربــرد لغــات دم دســت داشــته 

باشــید.
۱8. عضــو ایــن خبرنامــه بشــوید تــا در هــر شــماره نــکات 
مهمــی دربــاره نوشــتن مقالــه هــای علمــی دریافــت کنیــد.

ــد از کارشناســان  ۱۹. بپرســید و بپرســید. اگــر ســوالی داری
مــا بپرســید تــا بــه شــما راهنمایــی کننــد. پاســخ ســواالت 

ــد. ــدا کنی ــه پی خــود را در بخــش ســین-جیم خبرنام
20. یــک دفترچــه یادداشــت تهیــه کنیــد و نــام آن را “جملــه 
ــر  ــه در ه ــنگی را ک ــه قش ــد. جمل ــنگ” بگذاری ــای قش ه

ــد. ــد، در آن دفترچــه یادداشــت کنی ــی مــی خوانی متن
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y  افغانستان دارای چه  نوع گذشتۀ تمدنی 
بوده  است؟

مانند  اسامی،  کشوری  به  عنوان  افغانستان 
را  نشیب هایی  و  فراز  اسامی،  دیگر  جوامع 
پشت سر گذرانده است. به نظر من، این فراز 
و نشیب ها از بُعد دینی نیست، بیشتر از بُعد 
فرازهایی  که  هست  زمان هایی  است.  تمدنی 
از رشد مدنیت را در این سرزمین می بینیم که 
دالیل سیاسی و اجتماعی داشته اند، مانند نقش 
امپراتوری هایی که در این سرزمین بوده اند به 
مثل: امپراتوری غزنویان، سلجوقیان، تیموریان 
جغرافیایی  تاریخی،  دوره های  این  در   . و- 
می شود،  یاد  افغانستان  نام  به   امروزه  که 
پُردست آورد بوده است. طبیعی است در جایی 
که مدنیت رشد می کند و تمدن به شکوفایی 
می رسد بخشی از آن، رشد و شکوفایی دینی 
فقه  اسامی،  عرفان  دینی،  هنر  یعنی  است؛ 
اسامی، تصوف اسامی، فلسفۀ اسامی و... 
. دوره هایی هم هست که دوره های فرود و یا 
نشیب تمدنی را شاهد بوده ایم، در این مقاطع 
زنده گی  عرصه های  سایر  که  است  طبیعی 
انحطاط  یا  اضمحال  دچار  تمدنی  لحاظ  به 
می شود؛ فکر دینی، هنر دینی، دانش دینی و 
دین  به   مربوط  مدنیت  در  که  بخشی  کل  در 

است نیز دچار اُفت و سقوط می شود.
از این نگاه اگر ببینیم، ما در دوصد – سه صد 
موالنا  مانند  رجالی  ظهور  شاهد  اخیر  سال 
عبدالرحمن  یا  و  نیستیم  بلخی  جال الدین 
ده ها  و  رازی  فخرالدین  امام  سنایی،  جامی، 
خود  زمان  در  که  دیگر  نامی  شخصیت 
هرچند  بودند.  منطقه یی  فرا  شخصیت های 
هرات،  در  یعنی  بودند،  به این جا  متعلق  آن ها 
زنده گی  بخارا  یا  و  بلخ  غزنه،  نیشابور، 
می کردند، اما این چهره ها متعلق به یک مدنیِت 
کان بودند و در همان دوره از مرزهای منطقه 
فراتر رفتند و تا به امروز هم فروغ کارِ آن ها 
از  و  است  محسوس  اسامی  کشورهای  در 

آثار فکری آن ها استفاده می شود.
در  که  است  این  نظرم  به  موضوع  این  علت 
آن زمان ما از لحاظ مدنیت بارورتر بودیم و 
این گونه نبود که ما تنها علمای مسلمان زیاد 
نیز  زیادی  شاعران  و  هنرمندان  بلکه  داشتیم، 
داشتیم. در امور زنده گی هم به  تناسِب همان 
دیگر  جوامع  به  نسبت  مردم  زنده گی  دوره، 

بهتر بوده است.

اما تحوالتی در طول چندصد سال اخیر اتفاق 
افتاده است، نه تنها در افغانستان بلکه آسیای 
گسست های  دچار  که  می بینیم  نیز  را  میانه 
مختلف می شود. هم از لحاظ گذشتۀ تاریخی 
شاهد این گسست اند، هم از لحاظ جغرافیایی 
اشغال  تزارها  توسط  باالخره  که  سیاسی  و 
از  بعد  هند  در  اتفاقات  همین  عین  می شود. 
استعمار روی می دهد که پیش از آن در هند 
این  زمان،  آن  در  است.  اسامی  امپراتوری 
زمانی  اما  دارد،  دست آوردهایی  امپراتوری 
که به دو ـ سه قرن اخیر می رسیم، می نگریم 
ندارد و در  امپراتوری وجود  که آن تمدن و 
اُفت  فرهنگ  و  فکر  مدنیت،  نظر  از  نتیجه، 
می کند. منظور این که تنها افغانستان دچار این 
شاهد  ما  منطقۀ  بلکه  نیست،  تمدنی  انحطاط 
به  انحطاط مربوط  این  از  بوده، و بخشی  آن 
فکر دینی و دانش دینی می شود که در چند 

سدۀ اخیر از شکوفایی بازمانده است.
به ویژه  ما  حوزۀ  تمدنی  داشته های   y
این  در  اسالم  انتشار  از  پس  افغانستان، 

جغرافیا چه تأثیراتی گذاشته است؟
مختلفی  تحلیل های  دانشمندان  این باره  در 
رابطۀ  نوع  یک  چه گونه  این که  دربارۀ  دارند 
اثرگذارِ متقابل بین اسام و فرهنگ های موجود 
در هر منطقه صورت گرفته؛ چنان که اسام در 
نسخۀ اولی یی که در حجاز بود، در بخشی از 
همان  زنده گی  سطح  متناسب  خود  الیه های 
مردم بود و به محض این که اسام وارد عراق، 
دیگر  مناطق  و  افغانستان  بعد  و  شام  مصر، 
شد، مسلمانان با مدنیت های متفاوتی روبه رو 
این مدنیت ها پرسش های جدید و  شدند که 
مشکات خاِص خود را داشت. ارتباط برقرار 
کردن با منظومۀ فکری هر فرهنگ و مدنیت 
مرحله  یی بود که پیچیده گی های خاص خود 
که  محیط  یک  در  چه گونه  مثًا  داشت؛  را 
در  ساسانی  امپراتوری  سال  یک هزار  حداقل 
در خود  امپراتوری  این  و  کرده  آن حکومت 
داشته،  ایالتی  خودمختار  حکومت  چندین 
کرده  ایجاد  را  سیاسی  خاص  ساختار  یک 
که در رأس آن، پادشاه و یا امپراتور را قرار 
داده و در درون این سلسله مراتب نهاد دینی 
همین  به  داشته.  گذشته  در  خاصی  جایگاه 
منوال، در زیر چتر و حمایت این امپراتوری، 
به تناسب همان دوره  مراکز تحقیقی و علمی 
تشکیل شده بوده است. وقتی شما وارد چنین 

آن  با  می توانید  چه گونه  می شوید،  ساختاری 
ارتباط برقرار کنید و زبان تفاهم را با آن باز 
این جامعه شوید.  رواِن  و  وارد ذهن  و  کنید 
این دوره در منطقۀ ما و شما نزدیک به دو قرن 
طول کشیده تا این که دورۀ گذار را پشت سر 
و عرصه های  در همۀ سطوح  و جامعه  نهاده 

زنده گی خود رنگ اسامی گرفته است.
دکتر  که  تعبیری  است،  گذار  دورۀ  قرن  دو 
“دو  را  آن  و  برده  کار  به  جایی  زرینکوب 
قرن سکوت” گفته است. فکر می کنم که تنها 
بلکه دوره یی هم است  نیست،  دورۀ سکوت 
که نوعی آموزش تفاهم بوده است میان دینی 
که جدیداً از حجاز آمده و مدنیتی که بیش از 
است.  داشته  وجود  منطقه  این  در  سال  هزار 
هر دو بر یک دیگر تأثیراتی می گذارند. حوزۀ 
فکر  به روی  کمابیش  را  خود  آغوِش  تمدنی 
اسامی و پذیرش اسام باز می کند و آرام آرام 
اما  می رود؛  کرده  جذب  را  اسامی  مفاهیم 
باالی  تأثیرگذاری  بر  می کند  شروع  هم زمان 
شما  است.  ارایه شده  دین  از  که  تفسیرهایی 
می بینید که بخش زیادی از مفسرین، محدثین، 
فقها و پیش کسوتان تمدن اسامی در آن دوره 
بعضی  در  فارس  ابناء  هستند:  منطقه  این  از 
روایات آمده و حدیثی هم در این باره از پیامبر 
آن  سند  دربارۀ  که  شده  روایت  اسام)ص( 
علم  اگر  می گوید:  روایت  این  است.  بحث 
به  فارس  فرزندان  از  شماری  باشد،  ثریا  در 
امام  آن  بارز  مثال  یافت.  خواهند  دست  آن 

ابوحنیفه، امام بخاری و بسیاری دیگر است.
تأثیرگذاری به دو صورت است؛ یعنی از یک 
دیگر  طرف  از  و  شده  اسامی  منطقۀ  طرف 
تفسیر  با  متفاوت  و  متمدنانه  تفسیر  با  اسام 
بدوی که صرفًا در حجاز بود، مجهز می شود. 
یکی از ثمرات این برخورد این بود که کم کم 
از منطقۀ عراق تا ماوراءالنهر یک مکتب فکری 
شکل گرفته که بعدها اسم »مکتب ماوراءالنهر« 
بر آن گذاشته می شود. این مکتب ویژه گی های 
حجاز  به  مکتب  نسبت  را  خود  به   مختص 
مکتب  دارد.  عراق  حنفی  مکتب  حتا  و 
در  شاخه هایی  خود  درون  در  ماوراءالنهر 
عرصۀ کام، عرفان، فقه، تفسیر و- دارد. مثًا 
از جمله گام های بسیار مهمی که در آن دوره 
برداشته شد، در عهد ساسانیان؛ تفسیر قرآن به 
 زبان فارسی است که تفسیر طبری به  فارسی 
برگردان می شود و هم زمان قرآن کریم به  زبان 
فارسی ترجمه می شود و این کاری است که 
در خیلی از جاهای دیگر صورت نگرفته بود. 
این اجتهاد جرأت مندانه توسط علمای همین 
منطقه صورت گرفت که دین را به  زبان مردم 
منطقه تفسیر کردند و طبیعی است که زبان به 
باز کردن  بلکه  نیست،  آن   معنای تحت الفظی 
افق های یک فرهنگ و امکان های موجود در 
درون یک مدنیت است، چه گونه از درون زبان 
که کلید مدنیت است، افق خود را روی فکر 

اسامی باز می کند.
بعد از این کتاب های زیادی نیز نوشته می شود 
رشد  و  شکل گیری  مراحل  لحاظ  از  اگر  که 
تمدن اسامی نگاه کنید، دومین زبانی که در 
فارسی  زبان  بوده،  موثر  آن  پرورش  و  رشد 
و  فکری  دینی،  علمی،  آثار  از  خیلی  است. 
حتا  و  یافته  نگارش  فارسی  به  زبان  فلسفی 
کسانی هستند که فارسی زبان نبودند، آثار خود 
را به  زبان فارسی نوشتند. همچنان که بسیاری 
از فارسی زبان به  زبان عربی می نویسند. یعنی 
منطقه  تمدنِی  و  فرهنگی  زبان های  دو،  این 
عربی  زبان  اول  اسامی،  تمدن  در  که  بوده 
است و دوم فارسی؛ بعدها زبان ترکی می آید 
به عنوان سومین زبان در رشد تمدن اسامی 
معرفی می شود، منتها آثار زیادی به زبان ترکی 
و  عربی  زبان  که  اندازه یی  به  نشده،  تولید 

فارسی تولید کرده است.

نیاز       به    بازخوانی گذشتۀ    تاریخی
گفت وگو  با محمد محق، نویسنده و پژوهشگر حوزۀ دینی

گفت وگو هارون مجیدی



سورریالیزم در رمان   های مانی
ــون  ــبیه اند؛ چ ــم ش ــه ه ــی ب ــی خیل ــورریال گاه ــتان   های س داس
مشــابهت غالــب رمان   هــای ســورریال روی خــط فکریــی اســت 
کــه رمان   هــا بــر مبنــای آن آفریــده شــد ه اند. جریــان ســیال ذهــن، 
ــکان  ــی م ــان و ناپیدای ــش کشــیدن زم ــه چال ــی، ب ــی ذهن تک گوی
ــان  ــته گی انس ــی و سرگش ــاب بیهوده گ ــود، بازت ــای وهم آل و فض
کــه از مؤلفه   هــای رمان   هــای ســورریالیزم اند، از شــاخصه   های 
ــای  ــد. مصداق   ه ــمار می رون ــه ش ــی، ب ــرو مان ــای خس آفریده   ه
ــای  ــراد و رویداد ه ــیاء و اف ــکان و اش ــاب م ــورریالیزم در بازت س
ــد، در  ــاق می افتن ــت اتف ــم و واقعی ــان توه ــه در می ــی ک فراواقع
ــگار  ــا ان ــم رمان   ه ــی ه ــوند. گاه ــده می ش ــای او دی ــام رمان   ه تم
ــود  ــی را در خ ــزم جادوی ــف از ریالی ــی ضعی ــای خیل مویرگ   ه
ــه نمی گــذارم  ــد. ناگفت ــه چشــم نمی خورن ــاد ب ــا زی ــد کــه ام دارن
کــه تأثیــر اگزیستانســیالیزم و نهیلــزم، نیــز بــه نحــوی در کار مانــی 

ــوند. ــده می ش دی
مانــی زمــان بیرونــی و زمــان درونــی هــر دو را در رمان   هــای خــود 
در تقابــل بــا هــم نمایــش می دهــد. دشــواری فهــم زمــان درونــی، 
ــل شــمارش اســت،  ــرای انســان قاب ــی کــه ب خــاف زمــان بیرون
ــی،  ــی و بی پهنای ــد. بی زمان بیشــتر در آفریده   هــای او نمــود می یابن
ــرورده می شــوند؛  ــن پ ــام مت ــه در تم ــد ک ــای اصلیی ان از دغدغه   ه
ــای مــکان مشــخص نیســت و  ــدارد؛ پهن ــان آغــاز و فرجــام ن زم
رویداد هــا در مکان   هــای نامشــخص اتفــاق می افتنــد. ایــن یعنــی: 
انســان   ها در روی زمیــن معلــق و ســرگردان و از وضعیــت خــود 
بی خبــر انــد؛ رابطــه انســان بــا کهشــکان و جهــان گنــگ و مبهــم 

اســت.
دیــد رمان   هــای مانــی جســتجوی راه حــال نســبت بــه ایــن تعامــل 
نیســت، بــل توضیــح وضعیــت انســان در بی زمانــی اســت کــه نــه 
آغــاز دارد و نــه پایــان؛ نــه بــاال دارد و نــه پاییــن. او ایــن دغدغــه 
ــوان انســان در شــناخت و تعییــن زمــان  ــد کــه ت را مطــرح می کن
ــد. خواننــده  انــدک اســت؛ اصــًا انســان از زمــان چیــزی نمی دان
در غالــب کار هــای مانــی بــه مشــخصۀ یــک مــکان و زمــان و آغاز 
و پایــان آن   هــا پــی نمی بــرد. کــی در کجاســت و چــی از کجــا آغاز 
ــان گــرد  ــه فرجــام می رســد؟ »زمــان همچن می شــود و در کجــا ب

ــد.« ــودش می چرخ خ
مانــی در »زند گــی کوچــک« بیشــترین تأمــل را در مــورد زمــان و 

رؤیــا دارد و تعامــل ایــن دو را بــا انســان می ســنجد:
ــکوت   ها  ــا و س ــۀ حرف   ه ــی رود. از میان ــودش را م ــان راه خ »زم
نمی مانــد.  بــاز  از حرکــت  و  بــاز می کنــد  راه  بچ بچه   هــا  و 
حرف   هــا در گذشــتۀ زمــان  جــا می ماننــد، در ته ماند هــاش. 
ــود  ــا خ ــا را ب ــذرد. حرف   ه ــم می گ ــود ه ــدۀ خ ــان از ته مان زم

می کشــد و ر هــا می کنــد.« )-۳ ص ۶4(
خســرو مانــی در مــورد گزینــش نــام »ریســمان شــنی« بــر یکــی از 

ــح می دهــد:  ــن توضی رمان   هــای خــود چنی
ــمان  ــارت ریس ــه، عب ــش، یخ ــعر معروف ــرت در ش ــورج هرب »ج
می بــرد.  کار  بــه  بی هوده گــی  اســتعاره  همچــون  را  شــنی 
بورخــس در داســتان کوتاهــش، کتــاب شــنی، آن را اســتعارۀ زمــان 
ــته  ــان گسس ــای زم ــن آن را در معن ــد. م ــام می دان ــاز و انج بی آغ
و بی مقصــود بــه کار برد هــام، معنایــی کــه هــم هربرتــی اســت و 

ــی.« )-4 ص 7(  ــم بورخس ه
دغدغــۀ دیگــر نویســنده، تجســم خاطــره و رؤیــا در ذهــن 
داســتانی  روایت   هــای  بیهوده گــی.  تعریــف  و  آدمی اســت 
 مانــی، بازتــاب خاطره   هــای گیرمانــده در ذهــن آدمی اســت و 
درگیری   هــای ذهنــی آدمــی را بــا خاطــره بیــان می نمایــد.در آن هــا 
رؤیــا و واقعیــت بــا هــم درمی آمیزنــد و حقیقــت هماننــد را دربــاره 
ــر  ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــان می دارن ــی بی ــی و انتزاع ــای عین واقعیت   ه
داســتان   ها بازتــاب ذهــن مانــی در مواجهــه بــا واقعیــت انــد. آیــا 
ــا  ــاب خاطره   ه ــا بازت ــا واقعیت   ه ــت؟ آی ــره اس ــا خاط ــان تنه انس
ــا واقعــی  ــکان آی ــان و م ــا زم ــا برعکــس؟ رابطــه انســان ب ــد ی ان
اســت یــا انتزاعــی و ذهنــی؟ رمان   هــا پاســخی بــه ایــن پرســش   ها 

نمی دهنــد.
واقعیــت بیرونــی قابــل شــناخت اســت، امــا رویداد هایــی کــه در 
ذهــن انســان اتفــاق می افتنــد، مجمــل و ناشــناخته اند. ایماژ هــای 
ــا در  ــوند ی ــاخته می ش ــن س ــه در ذه ــی ک ــی و حقیقت   های ذهن
ــان  ــت انس ــی و معرف ــی از آگاه ــد، بخش ــاف می یابن ــا انکش رؤی
ــر  ــی تأثی ــای بیرون ــا واقعیت   ه ــان ب ــۀ انس ــه رابط ــه ب ــت ک اس
ــال در »زند گــی کوچــک«، مــردی )مــراد(  ــۀ مث ــد. به گون می گذارن

ــل آیینــه در کنــکاش هســتی و چیســتی خــود اســت: در مقاب
ــه. کاه قهو هــای  ــرون آیین ــت، بی ــراد خــودش را آن جــا می یاف »م

لبــه دار نداشــت، امــا تصــور آن تصــور ســختی نبــود.
ــود کــه در خــود می دیــد، در آن مــرد  ــر از همــه رضایتــی ب مهم ت

. یگر د
ــاق چارگــوش اســت، بخشــی از جهــان.  ــه بخشــی از ات ــا آیین ام
ــرز داشــته باشــد.  ــاق م ــا ات ــه ب ــدارد ک ــان دیگــری وجــود ن جه
ــه چیســت؟ آن جهــان کوچــک  ــس آیین ــراض کــرد: »پ ــف اعت ال

ــر؟« ــی مگ را نمی بین
الــف گفــت: »ایــن طــور فکــر می کنــی، چــون در اتاقــت 
ایســتاد های. اتــاق کوچــک، جهــان تــو ایــن اســت و آیینــه بخشــی 
از آن. از آن مــرز باریــک کــه بگــذری، آیینــه  جهانــت می شــود و 

ــت.« )-۳ ص ۳7( ــاوت در این جاس ــی از آن. تف ــاق بخش ات
ــا کــه پدیــدۀ خطرناکــی اســت،  در »زند گــی کوچــک«، تــب رؤی

بــه ســراغ آدمیــان مــی رود:
ــدی اش هــم    این کــه  ــا هــم. ب ــاک اســت. رؤی »هــر چیــزی خطرن
دوســت و دشــمن نمی شناســد.  تنهــا هــم نمی آیــد. تبــش همیشــه 

بــا اوســت. بدتریــن تــب جهــان.« )-۳ ص ۵۳(
ــزرگ  ــاغ ب ــا دم ــاخ و دم دار. ب ــوری ش ــق اســت. جان ــا احم »رؤی
ــوترک  ــج. اول کار آن س ــج و م ــاد ک ــان گش ــرخ و د ه ــوک س ن
ــا، از  ــه را از آن ج ــی آرد و هم ــر م ــه هایی را گی ــتد. گوش می ایس
همــان گوشــۀ خــاص، زیــر نظــر می گیــرد. اغلــب صبــور اســت، 
گاهــی هــم ناصبــور. بــا ایــن هــم ناصبــوری اش را بــه آســانی بــه 

رخ همــه نمی کشــد.« )-۳ ص ۶۱(
ــا  ــو ب ــو کوئیل ــون پایل ــه چ ــت و ن ــارف نیس ــندۀ ع ــی نویس مان
دل آگاهــی و معنویــت و نــه چــون موالنــا بــا عرفــان، راه ر هایــی 
ــد.  ــی رود، می جوی ــار م ــا آن کلنج ــه ب ــی ک ــان را از بیهوده گی انس

او در »کتــاب نام   هــای متــروک« از بیــت مشــهور مثنــوی معنــوی 
ــزار  ــی و نی ــد« و از ن ــت می کن ــی چــون حکای ــا »بشــنو از ن موالن
بــه عنــوان اســتعاره اســتفاده می نمایــد. امــا او تعبیــر دگرگونــه در 
فهــم ایــن بیــت دارد. نــگاه مانــی بــه زنده گــی، نــگاه ویــژۀ شــرقی 
عرفانــی و بینــش موالنــاوار نیســت؛ نویســنده از ســر زدن نی   هــا و 
از جدایــی خودخواســتۀ انســان کــه بــه بیهوده گــی رســیده اســت، 
ســخن می گویــد. او بــا قصــۀ نیــزار و کشته شــدن حشــرات، قصــۀ 
ــان  ــۀ انس ــی و رابط ــۀ تمثیل ــان   ها را به گون ــدن انس ــل و تم تکام
ــا طبیعــت و نابــود ســاختن تدریجــی زمیــن و ســهم انســان در  ب

انقــراض را بیــان مــی دارد.
ــا تســلیم نمی شــوند  ــا ام ــد و نی   ه ــا را ســر می زنن ــباح نیزار ه اش
ــر  ــبزتر. راوی ب ــر و س ــد بلندت ــر می زنن ــاره س ــد؛ دوب و نمی میرن

ــد: ــزار شــیون می کن ســر نی
»ســر های بریــدۀ نــی زار/ آدم   هــا برگشــتند و نــی زار را ســر بریدنــد/ 
ســر های نــی زار را بریدنــد/ آدم   هــا برگشــتند بــه خاطــرات/ 
ســر های خاطــرات را بریدنــد/ نی   هــا دوبــاره ســر زدنــد/ 
خاطــرات دوبــاره ســر زدنــد/ آدم   هــا بــاز ســر رســیدند/ آدم   هــا بــاز 
ــد/ خاطــرات از نرســتن  ــن زدن ــا از نرســتن ت ــد/ نی   ه ســر بریدن
ــتند  ــتادند/ نتوانس ــد/ نایس ــناک گریختن ــا هراس ــد/ آدم   ه ــن زدن ت
ــد/ از  ــد و همچــون شــبح گریختن بیاســتند/ همچــون شــبح آمدن
خاطــرات ایســتادۀ خــود گریختنــد/ از خاطــرات زنــدۀ خــود/ از مه 

ــه برگشــتند.« )-۱ ص -۵7 ۵8( ــه م ــد و ب ــر آمدن ب
حضــور فاوســت و مفیســتوفلس در »دلقــک و حشــرات دیگــر« 
ــا را  ــد، فض ــوب ان ــود ای ــان وج ــای پنه ــت نیمه   ه ــه در حقیق ک
ــک  ــود و دلق ــوب فاوســت می ش ــازند. ای ــورریال می س بیشــتر س
مفیســتوفلس. ایــوب در حقیقــت همــه آنــان را می نمایانــد؛ آدمــی 
بــا چنــد چهــره: نیمهاســاطیری و نیمهتاریخــی، نیمــی فرشــته دانــا 

و نیمــی اهریمــن.
ــام  ــود و تم ــرار می ش ــا تک ــت بار ه ــان روای ــل در جری ــاه اپری م
رویداد هــای رمــان در همیــن مــاه اتفــاق می افتنــد. آهــو از منظومــۀ 
مشــهور »ســرزمین هــرز« تــی اس الیــوت شــاعر امریکایــی، نقــل 
قــول می کنــد: »اپریــل ســتمگرترین مــاه اســت« و ایــوب و دلقــک 
نیــز بیت   هــای ایــن منظومــه را تکــرار می کننــد: »و گل   هــای 
ــل را در  ــره و می ــد.«، »و خاط ــرده می رویان ــن م ــأس را از زمی ی
هــم می آمیــزد.« مــاه اپریــل، آغــاز بهــار کــه آغــاز زنده گــی و نــو 
ــات اســاطیری و تاریخــی  ــن اســت و در روای ــرۀ زمی شــدِن نیم ک
شــرق و غــرب بــه عنــوان نمــاد آغــاز و ســبز شــدن بار هــا تداعــی 
ــی،  ــۀ تمثیل ــن منظوم ــوت در ای ــوی تی اس الی ــت، از س ــده اس ش
ســتمگر نامیــده می شــود، شــاید بــه دلیلــی کــه انســان   ها احســاس 
نوســتالوژیکی بــا نقطــۀ آغــاز خــود دارنــد. در »دلقــک و حشــرات 
دیگــر«، نوعــی تأثیرپذیــری از تفکــر الیــوت در ایــن منظومــه کــه 
بیهوده گــی و پوچــی زنده گــی انســان را نمایــش می دهــد، وجــود 
دارد. دســت کم اگــر ایــن نزدیکــی را نتــوان تأثیرپذیــری تعریــف 
ــوان  ــی می ت ــت از زنده گ ــر و برداش ــانی تفک ــی همس ــرد، نوع ک

دانســت.
از ســوی دیگــر جــای پــای رمــان »مســخ« فرانتــس کافــکا، نیــز در 
ایــن رمــان، پدیــدار اســت. رگه   هایــی از جریــان فکــری کافــکا کــه 
ــان  ــن رم ــوند، در ای ــده می ش ــز، دی ــی نی ــای مان ــر رمان   ه در دیگ
 تنهــا بــه دلیــل حضــور دلقــک و حشــرات و باهمــی آنــان بــا ایوب 
ــه حشــره در »مســخ« نیســت.  و مبدل شــدن »گریگــور سامســا« ب
ــان  ــر دو رم ــه ه ــرد ک ــاء می گی ــا منش ــری از آن ج ــباهت فک ش
بیهوده گــی و رنــج انســان را هــم در حــوزۀ کان رابطــۀ انســان بــا 
جهــان و هــم مســخ انســان را در روابــط کلیشه شــدۀ اجتماعــی و 
سیاســی، بــه چالــش می کشــند، زیربنــای نگــرش ادبــی در هــر دو 
ــه گروه   هــا  ــی کــه انســان   ها را ب ــا تمدن فلســفه اســت و هــر دو ب
ــی  ــی ناعادالنه ی ــان اجتماع ــاختار ها و چیدم ــرده و س ــیم ک تقس

برقــرار کــرده اســت، مخالــف انــد.
بازنمایــی وحشــت و وهــم شناســۀ  دیگــر کار هــای مانــی انــد. در 
»کتــاب نام   هــای متــروک« ســگ ســیاه کــه نمــاد تــرس و پیگــرد 

ــن تعریــف می شــود: اســت، چنی
»چشــم   هایش در فــرق ســرش موقعیــت دارنــد؛ د هانــش بــه انــدازۀ 
ــنگ   های  ــون س ــم چ ــش ه ــت؛ دندان   های ــه اس ــک چال ــۀ ی د هان
ــته  ــک رش ــش داغ ی ــر گلوی ــد؛ زی ــر زوران ــزرگ و پ ــیاب، ب آس
ــه رنــگ ســفید نشســته اســت؛ بدنــش  ــزرگ بی رحــم ب ــدان ب دن
بــزرگ و فربــه اســت؛ بــا ایــن همــه پا هــای کوتــاه و الغــری دارد؛ 
ــا همیــن پا هــا بــه ســاده گی بــدن خــود را حمــل می کنــد.«  امــا ب

)-۱ ص 28(
در همیــن رمــان، ســیلی از حشــرات و خزنــده گان از ســاعد 
ــه  ــده او را ب ــرون ش ــت- بی ــرده اس ــه م ــده راوی- ک شکافتهش

می اندازنــد: وحشــت 
ــاده- از  ــای آم ــرون زده و نیش   ه ــم   های بی ــا چش ــان داران- ب »ج
ــا  ــوند؛ ام ــم ش ــد گ ــم کاش برون ــوند. می گوی ــارج می ش ــم خ تن
نمی شــوند. از شــکاف می براینــد و ســپس گــروه گــروه بــه 
ســراغ مســیر های خــاص می رونــد، نقطه   هــای خــاص تــن. 
ــده  ــه گندی ــی ک ــوی آب ــی دوم س ــوم. م ــان ش ــم مانع ش نمی توان
ــم  ــن کار ه ــرم در آب. ای ــرو می ب ــتم را ف ــه رو. دس ــۀ روب در چال
می شــوند:  بیــرون  هم چنــان  جــان داران  نمی کنــد.  چاره یــی 
ــه از آن  جــان دار می جوشــد. دســت  ســاعدم چشــمه یی اســت ک
ــت. ــاعد راس ــه س ــم ب ــت می زن ــا مش ــم و ب ــره می کن ــم را گ چپ

بیرون شوید پدرلعنت   ها!« )-۱ ص ۶۸(
ــی  ــت، یادد هان ــرده اس ــه م ــدن راوی ک ــه ب ــرات ب ــوم حش هج
ــوم  ــدن او از هج ــی ب ــت. وقت ــدام آدمی اس ــد و ان ــیدن جس پوس
پرازید هایــی کــه جســمش تولیــد کــرده اســت، متاشــی می شــود، 

بــه وحشــت مــی افتــد.
در »دلقــک و حشــرات دیگــر«، فضــا پــر از وهــم اســت. 
ــا را  ــوب فض ــا ای ــرات ب ــول و حش ــک، ابواله ــن، دلق باهمی ج

می ســازد: وهــم زده 
»حــاال نوبــت ابوالهــول اســت کــه بــا شــنیدن نــام خودش پوســت 
ــدل شــود. جــن  ــی مب ــه جــن کوچــک ترس خورده ی ــدازد و ب بین
زانو هایــش را بیــخ شــکمش جمــع می کنــد و یــک مشــت 
ــت  می شــود. چشــم   هایش گــرد می شــوند و ســیاهی چشــمش پ

ــاد. ــرزد. شــمعی در ب ــان می ل ــت کن پ
آهــو بلنــد می شــود و گیــچ و منــگ ســر و تــه اتــاق را می پیمایــد. 

ــوب نیســت.  ــاف. ای ــوی هذیان ب ــول اخم ــن ابواله ــن جــن، ای ای
تخــت را دور می زنــد و بــه کنــج و کنــار دیوار هــا و تخــت نظــر 
می انــدازد و بــه گلــدان کوچــک کنــار پنجــره و بــه ســقف. بعدتــر 
ــا کوششــی ناخــودآگاه  ــن نظــر انداختنه ــه متوجــه می شــود ای ک
ــوده اســت، تــرس و تمســخری  ــرای جســتن ایــوب گم شــده ب ب
همزمــان بــه ســراغش می آیــد. بــا ایــن حــال، چیــز ســمجی هنــوز 
بیــخ گلویــش گیــر کــرده " چنــدان ســمج کــه حتــا نمی گــذاردش 
ــر  ــه آن طرف ت ــد ک ــه کن ــزد های توج ــن ترس ــای ج ــه لرزه   ه ب

زانــو بیــخ شــکم داده اســت.« )-2 ص 87(
ــاب بیهوده گــی و پوچــی در  ــرای بازت ایجــاد اشــمئزار و نفــرت ب
مخاطــب، بــا تکــرار بوی   هــای گونه گــون شــگرد دیگــر »ریســمان 
ــوی  ــن، ب ــد ده ــوی ب ــوی شــاش، ب ــه، ب ــوی گ ــنی« اســت. ب ش
ــداوم تکــرار می شــوند. نصــرو در  ــوی پوســیده گی م کهنه گــی، ب
»ریســمان شــنی«، بوی   هــای گوناگونــی را متصاعــد می ســازد کــه 
ــر  ــرد و نیمی دیگ ــه می گی ــغل اش ریش ــر و ش ــی  از آن از فق نیم
ــاب  بیهوده گیــی را کــه در ذهــن و اندیشــه اش جــوالن دارد، بازت

می دهــد:
ــرفه  ــن س ــود. اولی ــاز می ش ــان آغ ــد د ه ــوی ب ــا ب ــرو ب »روز نص
ــاغ  ــوی در فضــا پخــش می شــود. دم ــش را می خراشــد و ب گلوی
بــوی را می گیــرد و بــه ســر می بــرد، بــه د هــان. اول تلــخ اســت، 
تــرش می شــود انــدک انــدک. گفتنــش بــرای نصــرو هــم ســخت 
اســت، امــا ایــن بــوی فرقــی بــا بــوی دیگــر نــدارد. بوی   هــای بــد 

همــه مثــل هــم هســتند، مثــل نصــرو.« )-4 ص ۱۹(
ــارم  ــتاده. کن ــم در آب ایس ــرو برد های ــو ف ــا زان ــان را ت »پا های م
ــزد  ــش را بری ــوی د هان ــد ب ــه بای ــد. گفت ــه آواز بخوان ــته ک نشس
بیــرون. گفتــه آواز کــه می خوانــد می بینــد بــوی از د هانــش بیــرون 
می شــود. بیــرون می شــود و مــی رود بــه نــی زار. بــه آب گندیــده، 

بــه بینــی مــن، بــه هــوا.« )-۱ ص ۳2(
در »کتاب نام   های متروک«:

ــه ســتوه  ــوی می دهــد کــه ب ــان ب ــد می دهــد؛ چن ــوی ب ــم ب »د هان
آمد هــام از آن. فکــر می کنــم گندآبــی در د هانــم خانــه کــرده. هــر 
ــوی -  ــم. ب ــد را گــم کن ــوی ب ــن ب ــم ای ــم نمی توان ــه می کن کار ک
ــم. موجــودی  ــه د هان هم چــون موجــودی ناشــناخته- چســپیده ب
ــا.  ــت و الی دندان   ه ــپیده در کام و پش ــزج. چس ــپ ناک و ل چس

ــده.« )-۱ ص 4۵( نفســم گندی
ــی دارد و  ــز بســامد باالی ــوی در »دلقــک و حشــرات دیگــر«، نی ب
ــژه در فصــل  ــه وی ــاد می شــود. ب ــا از بوی   هــای گونه گــون ی باره

»دمــاغ« بــوی تداعــی نیکــی و زشــتی اســت:
»بوی باران؟

بــاران بــر زمیــن کــه می نشــیند بــوی خــاک را بلنــد می کنــد )امــا 
ــم را  ــوی ن ــه می خــورد ب ــۀ پنجــره ک ــر چوب ــوی خــاک...( و ب ب
ــاره بــه جســت وجو می افتــد و  )امــا بــوی نــم...( پــس دمــاغ دوب
ــی می گــذرد و از تخــت  ــار تخت ــز کن از پنجــره می گــذرد و از می
خــواب می گــذرد و از دلقــک حیــرت زده می گــذرد و از در 

ــذارد. ــز می گ ــه دهلی ــا ب ــذرد و پ می گ
و حــاال آشــپزخانه و آب ریــزگاه. این جاســت کــه ناگهــان بــوی دو 
ــد. تکــه گوشــت له شــده  ــوی ب ــوی خــوب و ب شــقه می شــود. ب
بــوی خــوب دارد یــا بــد؟ دمــاغ البــد مجــال ســبک ســنگین کردن 
نــدارد کــه ســر از آشــپزخانه بــر مــی آورد. بوی کشــان از کنــار میــز 
مســتطیلی و چمــاق و چوکــی می گــذرد و بــه یخچــال می رســد. 
قلمــرو خصوصــی بــوی. لوبیــا و ماهــی و تخم مــرغ و پنیــر و مربا 
و شیشــۀ ودکا و ســیب کال و پیــاز و آب. همــۀ بوی   هــا.  تنهــا بــوی 
گوشــت له شــده را نمی تــوان شــنید. بویــی ریشــه دوانــده در فضــا، 

ــا بی نشــانی.« )-2 ص ۹2( ام
در »زند گی کوچک«، بوی، شناسه و سنجۀ کرکتر   هاست:

»آقــای بنفــش کمــرش را اندکــی خــم کــرد و لــب خند زد. ســیگار 
ــود. زن نگاهــش را از پنجــره گرفــت. در دم،  هنــوز کنــار لبــش ب
ــود،  ــا ب ــاز آن ج ــان آغ ــه از هم ــی ک ــناخت. بوی ــرد را ش ــوی م ب
ــم  ــش ه ــای بنف ــی. آق ــی خال ــته پشــت چوک ــش، نشس روبه روی

رنــگ زن را شــناخت: خاکســتری بــود و مغمــوم.
بــه زن گفــت ببخشــدش چــون فکــر می کــرده بــا او بیگانــه اســت. 

زن لــب خنــد زد و جــواب داد کــه پیــش می آیــد.
ــدش.  ــته بودی ــا گذاش ــز ج ــن می ــت ای ــنیدم. پش ــان را ش »بوی ت

پیــش می آیــد دیگــر.« )-۳ ص ۵8(
موسیقایی و شعریت

ســنت شــاعرانه یکــی از شــاخصه   های مکتــب ســورریالیزم اســت. 
ضرباهنــگ قصه گویــی در ریســمان شــنی، شــگرف و پــرآوا اســت. 
ریســمان شــنی بــه بیــان دیگــر، یــک قطعــه موســیقایی و پرآهنــگ 
اســت. خســرو مانــی در »ریســمان شــنی« شــاعر اســت. موســیقی 
ــاه  ــات کوت ــا و جم ــش واژه   ه ــش و گزین ــا، چین ــی واژه   ه درون
ــوند،  ــف می ش ــپید ردی ــعر س ــک ش ــای ی ــون بیت   ه ــه همچ ک
رمــان هــا را شــاعرانه ســاخته اســت. ایــن پرداخــت شــاعرانه در 
رمان   هــای مانــی بیگمــان ریشــه در شــناخت او از شــعر کاســیک 
و شعرســرایی خــودش در دوره   هایــی از نوجوانیــش دارد. کوتــاه و 
موجز    نویســی شــگرد دیگــر کار مانــی اســت. در رمان   هــا، واژه   هــا 
بــه دقــت گزیــده شــده، جمــات کوتــاه و مطنطــن و دیالوگ   هــا 

کوتــاه و مفیــد انــد.
ــا  ــپد ی ــازد، می چس ــی می س ــۀ نرم ــود، الی ــر می ش ــم می زند،   ت »ن
ــرِ بی رحــم  ــۀ ن ــاه بزغال ــن در م ــه طــرف خــود می کشــاند: زمی ب
اســت. از ســوراخ کوچــک در کوچــه انــدوه زده بــه نظــر می رســد: 
ــای  ــی رود و موزه   ه ــه م ــر کوچ ــه آخ ــی دوان دوان ب ــه ران اراب
پاســتیکی اش تــا تنــه در گل گــور می شــوند. درخــت روبــه روی 
دکان هنــوز پــا برجاســت، شــاخه   هایش خمیــده و  تنهــاش شســته. 
ــار  ــان در و درخــت درگــذر اســت. درخــت کن ــار انبوهــی می غب
ــه  ــاران ب ــاران. ب ــر ب ــار جــاده، جــاده زی جــوی اســت، جــوی کن
ــد.«  ــد و ورم می کن ــاز می ترک ــد، ب ــورد و ورم می کن ــن می خ زمی

)-4 ص 28(
ــیقی  ــاعرانه گی و موس ــر از ش ــز پ ــروک« نی ــای مت ــاب نام   ه »کت

ــت: ــی واژه   هاس درون
»دو دســت خم شــده از آرنــج، نزدیــک د هــان. انگشــت   های 
ــر  ــرد و س ــت   ها، خون س ــازه. انگش ــاقه یی ت ــه س ــورده ب پیوندخ
ــه زیــر، بافتــه شــد هاند بــه ســاقۀ نــی. نــی- همچــون ســاقه یی  ب
ــو. ــه جل ــیده ب ــد کش ــت   ها ق ــد انگش ــای پیون ــت آموز- از ج دس

بشنو از نی چون حکایت می کند!
ــه  ــرار، نغم ــد بی ق ــی آواز می خوان ــد. ن ــوا بدم ــان ه ــه د ه بی این ک

ــد.« )-۱ ص ۱7( ــد و می خوان ــر می کن س
»می بینــدش کــه چــه طــور در را می بنــدد و بــه ســوی زن 

می آیــد.
می بیندشــان کــه چــه طــور روی میــز نیمــه لخــت می شــوند و بــه 

زمیــن می افتنــد و در هــم می پیچنــد.
پیش چشم آن همه سایۀ جامانده در فضا.

پیش چشم مردی از زمانی نیامده.
زمانی که گرد خود می چرخد.« )-2 ص 74(

ــذت،  ــرد ل ــان ســرخوش شــد کــه گمــان ب ــال چن ــن خی »... از ای
ــن او  ــر ت ــه ب ــت ک ــن اس ــت روی زمی ــن درخ ــغ ناب تری صم
ــخ شــکمش آورد و دســت   هایش  ــش را بی ــس پا های ــد. پ مالید هان
ــن،  ــای ت ــه پاره   ه ــن ب ــای ت ــپیدن پاره   ه ــره زد: چس ــم گ ــه ه را ب
ــان.« )-۳ ص ۶۵( ــغ جه ــپناک ترین صم ــن چس ــذت، ای ــۀ ل تجرب
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ــد  ــی افغانســتان اعــام کردن مســووالن دانشــگاه امریکای
ــن  ــه خونی ــد از حمل ــش را بع ــگاه فعالیت ــن دانش ــه ای ک

ــه اســت. ــاره از ســر گرفت ــش دوب ــاه پی ــت م هف
در حملــه طالبــان بــه ایــن نهــاد آمــوزش عالــی افغانســتان 
در ســنبله ســال گذشــته ۱۶ نفــر کشــته و بیــش از چهــل 

تــن دیگــر زخــم برداشــتند.
ــک  ــر بمبگــذاری شــده ی ــا انفجارموت ــه ب ــه ک ــن حمل ای
ــدازی دو مهاجــم  ــا تیران مهاجــم انتحــاری آغــاز شــد، ب
ــت و  ــه یاف ــی ادام ــای درس ــل کاس ه ــر در داخ دیگ

ــت. ــا گذاش ــت برج ــارات هنگف خس
ــلح  ــک مس ــنکوف و نارنج ــاح کاش ــا س ــان ب مهاجم

ــای  ــر نیروه ــاعت در براب ــدود ده س ــرای ح ــد و ب بودن
ــگاه  ــد دانش ــث ش ــه باع ــن حمل ــد. ای ــی جنگیدن امنیت
امریکایــی تعطیــل شــود. مســئولیت ایــن حملــه را گــروه 

ــت. ــده گرف ــه عه ــان ب طالب
مســئوالن ایــن دانشــگاه افــزوده کــه تــا 28 مــارس ســال 
جــاری بــرای دانشــجویان تــازه وارد دانشــگاه دوره 
ــارس  ــما 28 م ــگاه رس ــزار و دروس دانش ــی برگ آمادگ

ــد. ــد ش ــاز خواه آغ
ــته  ــته بس ــاه گذش ــت م ــدت هف ــگاهامریکایی در م دانش
ــوزش  ــه آم ــد ک ــی مســئوالن دانشــگاه می گوین ــوده ول ب

ــت. ــته اس ــه داش از راه دور ادام

ــگاه  ــه دانش ــده ک ــام ش ــر الزم انج ــدت تدابی ــن م در ای
بــه گفتــه مســئوالن بــه محلــی امنــی  بــرای دانشــجویان 

ــل شــود. ــان تبدی افغ
مســئوالن ایــن دانشــگاه اعــام کرده انــد کــه بــه ادامــه کار 
در افغانســتان متعهــد انــد و ایــن دانشــگاه بــا اســتاندارد 

بین المللــی بــه آمــوزش ادامــه خواهــد داد.
ــی  ــتان تاثیرعمیق ــی افغانس ــگاه امریکای ــه دانش ــه ب حمل
ــل در افغانســتان گذاشــت،  ــوزش و تحصی ــد آم ــر رون ب
مراکــز  حتــی  شورشــیان  داد  نشــان  کــه  حمله یــی 

ــه نظامــی تبدیــل می کننــد. ــه جبه آموزشــی را ب
ممکــن  کــه  داشــت  وجــود  نگرانی هــای  هرچنــد 
ــت  ــن هف ــه خونی ــد ازحمل ــی بع ــتادان خارج ــت اس اس
ــن دانشــگاه  ــس در ای ــه تدری ــل دیگــر حاضــر ب ــاه قب م
ــانه های  ــئول رس ــر، مس ــده اکب ــی زبی ــود ول ــد ب نخواهن
ــه بی بی ســی گفــت کــه فضــای درســی  ایــن دانشــگاه ب

ــود. ــد ب ــته خواه ــد گذش همانن
دانشــگاهامریکایی افغانســتان کــه در ســال 200۶ تاســیس 
شــد، در حــال حاضــر ۶۵0 دانشــجو دارد و تاکنون حدود 
هــزار نفــر بــه درجــه لیســانس/ کارشناســی و ماســتری/ 
کارشناســی ارشــد از ایــن دانشــگاه فــارغ تحصیــل 

شــده اند.
در ایــن دانشــگاه رشــته های حقــوق، مدیریــت بازرگانــی، 
ــه  ــه، ب ــی و اداره عام ــوم سیاس ــی، عل ــاوری معلومات فن
زبــان انگلیســی و بــا معیارهــای اروپــا و امریــکا تدریــس 

می شــود.
هزینــه تحصیــل در ایــن دانشــگاه بیشــتر از هــر دانشــگاه 
دیگــر در افغانســتان اســت و بیشــتر خانواده هــا بــا 

ــد. ــت آن را ندارن ــوان پرداخ ــط ت ــد متوس درآم

مســووالن امنیتــی ولســوالی درزآب جوزجــان می گوینــد، 
ــی،  ــه غیرنظام ــن س ــاران ای ــس از تیرب ــش پ ــروه داع گ
ــد کــه  ــان را داخــل یــک چــاه آب انداختن جســدهای آن

ــه نزدیــکان شــان تســلیم داده شــد. صبــح امــروز ب
ــس  ــی پولی ــت فرمانده ــر امنی ــی، آم ــظ خاش عبدالحفی
ــن را  ــه ت ــن س ــش ای ــروه داع ــد، گ ــان می گوی جوزج
شــب چهارشــنبۀ هفتــۀ گذشــته در ولســوالی درزآب 
گــروگان گرفــت و پــس از آن تیرباران شــان کــرد. او 
ــته گی  ــوع وابس ــچ ن ــن هی ــه ت ــن س ــه ای ــد ک می گوی
ــا هــم  ــی و ی ــزش مردم ــی، نیروهــای خی ــس مل ــا پولی ب

ــتند. ــی نداش ــس محل پولی
ــه  ــی را ب ــه زودی عملیات ــه ب ــد ک ــای خاشــی می افزای آق
هــدف ســرکوب گــروه داعــش در ولســوالی درزآب 

جوزجــان راه انــدازی می کننــد.
برخــی از آواره گان ولســوالی درزآب کــه در حــال حاضــر 
بودوبــاش  قوش تپــه  ولســوالی  نوآبــاد  روســتای  در 
ــای  ــترش فعالیت ه ــی از گس ــراز نگران ــا اب ــد، ب می کنن
بــه  حکومــت  بی توجهــی  و  داعــش  هراس افگنانــۀ 

ــد. ــکایت دارن ــان ش ــی مناطق ش ــد امنیت ــت ب وضعی

عبــداهلل یک تــن از ایــن آواره گان می گویــد، داعــش 
روزبــه روز در ایــن مناطــق قــوی می شــود، امــا حکومــت 

هیــچ برنامــۀ بــرای نابــودی ایــن گــروه نــدارد.
غــام ســخی یکــی دیگــر از آواره گان از حکومــت 
می خواهــد در تأمیــن امنیــت ایــن والیــت تــاش کنــد، 

ــد. ــی کنن ــر آرام زنده گ ــا خاط ــردم ب ــا م ت

پیــش از ایــن نیروهــای پولیــس محلــی در یــک عملیــات 
نظامــی، هشــت عضــو گــروه داعــش را در ایــن ولســوالی 

کشــتند و چهــار داعشــی دیگــر را دســتگیر کردنــد.
مســووالن امنیتــی جوزجــان می گوینــد کــه گــروه 
ــده،  ــته ش ــراد کش ــری از اف ــر انتقام گی ــه خاط ــش ب داع

ــد. ــرده ان ــاران ک ــی را تیرب ــه غیرنظام ــن س ای

ــت  ــده گان در نشس ــس نماین ــای مجل ــماری از اعض ش
دیــروز مجلــس می گوینــد کــه رییــس جمهــور در 
ــأت اداری هشــدار  ــا شــماری از اعضــای هی ــدارش ب دی
داده اســت کــه اگــر وزیــران نهادهــای امنیتی را اســتیضاح 
کننــد، مجلــس نماینــده گان را ملغــا اعــام خواهــد کــرد.
اعضــای مجلــس ایــن گفته هــای رییــس جمهــور را 

مداخلــه در کارهــای شــورای ملــی می داننــد.
عبدالطیــف پــدرام، عضــو مجلــس نماینــده گان بــا 

ــور  ــس جمه ــای ریی ــن گفته ه ــر ای ــد در براب ــش تن واکن
غنــی می گویــد کــه شــخص رییــس جمهــور در جایــگاه 
قانونــی قــرار نــدارد کــه ایــن گونــه مجلــس نماینــده گان 
را تهدیــد کنــد. بــه گفتــۀ او، رییــس جمهــور هنــگام بیــان 
ایــن اظهــارات »آشــفته و خیلــی خشــمگین بــوده اســت.«
بــه گفتــۀ پــدرام، حکومتــی کــه خــودش جایــگاه قانونــی 
ــا  ــده گان را ملغ ــس نماین ــد مجل ــور می توان ــدارد چه ط ن

کنــد؟

می گویــد،  مجلــس  دیگــر  عضــو  میرویسیاســینی، 
حکومتــی کــه در نتیجــۀ تقلــب و جعــل انتخاباتــی روی 
ــا  ــده گان را ملغ ــس نماین ــه مجل ــد چه گون ــده باش کار آم

می کنــد؟
ــده گان  ــون، معــاون اول مجلــس نماین ــون همای ــا همای ام
کــه بــا رییــس جمهــور دیــدار کــرده بــه اعضــای مجلــس 
اطمینــان داده می گویــد کــه آنــان بــه هیــچ فــردی اجــازه 
نخواهنــد داد کــه در کار مجلــس نماینــده گان بــه ویــژه در 

رونــد اســتیضاح وزیــران مداخلــه کنــد.
آقــای همایــون می گویــد، بــر بنیــاد قانــون اساســی 
ــاس  ــه اس ــت و ب ــس اس ــلم مجل ــق مس ــتیضاح ح اس
اصــول وظایــف داخلــی، بــرای اســتیضاح وزیــران 
نهادهــای امنیتــی 20 درصــد امضــا گــردآوری شــده و از 
ــز تعییــن شــده اســت. ــۀ رییســان روز آن نی ســوی کمیت
ــاره  ــن ب ــه در ای ــد ک ــس می افزای ــت مجل ــاون نخس مع
ــا از دادن  ــرده اســت، ام ــور صبحــت ک ــس جمه ــا ریی ب
ــرد و  ــوداری ک ــانه ها خ ــن رس ــر دوربی ــات در براب جزیی

ــۀ نشســت ســری شــد. ادام
ــس  ــد، ریی ــوری می گوین ــت جمه ــخنگویان ریاس اماس
جمهــور در بــارۀ لغــو مجلــس بــا هیــچ فــردی و مقامــی 

ســخن نگفتــه اســت.
ــس  ــه مجل ــوند ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
نماینــده گان در نشســت روز بیســت وپنجم حــوت ســال 
ــم  ــنبه، هفت ــا روز دوش ــرد ت ــه ک ــیدی فیصل ــار خورش پ
حمــل وزیــران دفــاع ملــی، امــور داخلــه و رییــس 
عمومــی امنیــت ملــی را در پیونــد بــه حملــه بــر شــفاخانۀ 
ــر در کشــور  ــای اخی ســردار محمدداوودخــان و ناامنی ه

ــد. اســتیضاح کن

www.mandegardaily.com

د  کـــرزي  حامـــد  ولســـمرش  پخـــواين  د  چارواکـــي 

ــي  ــې د مـ ــي چـ ــې وايـ ــون کـ ــه غربګـ ــو پـ څرګندونـ

ـــوا  ـــه د پخ ـــه کچ ـــړۍ پ ـــیمې او ن ـــت د س ـــووايل حکوم ی

ـــه  ـــت ل ـــدې سیاس ـــري او د هم ـــت ل ـــه سیاس ـــه ښ ـــه پرتل پ

کبلـــه افغانســـتان د نـــړۍ پـــه کچـــه یـــو نـــوی موقـــف 

ــړی دی. ــه کـ ترالسـ

د اجرائیـــه ریاســـت د ویانـــد مرســـتیال جاویـــد فیصـــل 

د شـــنبې پـــه ورځ ازادي راډیـــو تـــه وویـــل چـــې د مـــي 

یـــووايل حکومـــت فعالـــه سیاســـت د دې المـــل شـــوی 

چـــې افغانســـتان د نـــړۍ پـــه کچـــه یـــو نـــوی موقـــف 

ترالســـه کـــړي.

ښاغي فیصل وویل:

ــخصیت دی  ــرم شـ ــر دی، محـ ــل نظـ ــر خپـ "د دوی نظـ

ـــه  ـــه کچ ـــړۍ پ ـــیمې او ن ـــت د س ـــتان حکوم ـــا د افغانس ام

ـــنی  ـــت اوس ـــري، د حکوم ـــت ل ـــه سیاس ـــوا ډېرښ ـــر پخ ت

سیاســـت د تېـــرو کلونـــو پـــه پرتلـــه پـــه مراتبـــو بهـــره 

دی او د همـــدې فعـــال سیاســـت پـــه پایلـــه کـــې مـــوږ 

ـــه  ـــړۍ پ ـــیمې او ن ـــه د س ـــتان ت ـــې افغانس ـــو چ ـــديل ي توانې

کچـــه یـــو نـــوی موقـــف ورکـــړو."

ـــد کـــرزی  ـــی ولســـمرش حام ـــي، پخوان ښـــاغلی فیصـــل واي

ـــت او  ـــد د حکوم ـــتوال بای ـــور سیاس ـــان ن ـــه ش ـــه پ او د هغ

ـــاره ګام  ـــواد د ښـــې راتلونکـــي لپ خلکـــو رسه یوځـــای د هې

ـــررسه  ـــؤلیت ت ـــل مس ـــې خپ ـــه ک ـــه برخ ـــه خپل ـــه او پ پورت

ـــړي. ک

پخـــواين ولســـمرش حامـــد کـــرزي د نـــوي کال پـــه 

ـــتان  ـــه افغانس ـــي، »پ ـــې وی ـــام ک ـــل پیغ ـــه خپ ـــبت پ مناس

ـــدو  ـــدو او پراخې ـــوي کې ـــت د ق ـــزم او افراطی ـــې د ترورې ک

ـــې  ـــي دا دی چ ـــه هېوادګواښ ـــې دغ ـــر چ ـــل خط ـــره ب رسبې

ــر د  ــه ډګـ ــل پـ ــو د تقابـ ــو هېوادونـ ــتان د بېالبېلـ افغانسـ

بدلېـــدو پـــه حـــال کـــې دی.«

ـــې  ـــو ک ـــو حاالت ـــې مبهم ـــه داس ـــي پ ـــرزي وی ـــاغي ک ښ

د افغانســـتان د ژغورنـــې لپـــاره رضوري ده چـــې د مـــي 

یـــووايل حکومـــت او ټـــول افغـــان ولـــس پـــه ګـــډه د 

ـــه  ـــګالرې پ ـــي ت ـــوې م ـــه الرې او د ی ـــدام ل ـــي اق ـــو م ی

ـــولې د  ـــو او د س ـــتونزو د ختمول ـــو س ـــدو رسه د روان جوړې

ـــړي. ـــدام وک ـــدي اق ـــاره ج ـــتو لپ راوس

لـــه دې وړانـــدې افغـــان حکومـــت ویـــي چـــې دغـــه 

هېـــواد بـــه هېڅکلـــه هـــم د نـــورو هېوادونـــو د نیابتـــي 

جګـــړې پـــه ډګـــر بـــدل نـــه يش.

ـــیې  ـــر دې روس ـــوا ت ـــې پخ ـــې ده چ ـــال ک ـــې ح ـــه داس دا پ

ـــو  ـــو رسه د اړیک ـــې طالبان ـــه مخالفېډل ـــت ل ـــان حکوم د افغ

ـــوازې د  ـــې ي ـــه اړیک ـــې دغ ـــي چ ـــو وی ـــړی خ ـــی ک پخل

ـــي. ـــر ګټوڅرخ ـــیې پ روس

ـــرال  ـــدان ج ـــو قومان ـــې د امریکاييځواکون ـــتان ک ـــه افغانس پ

ـــوازې  ـــه ی ـــیه ن ـــن هـــم ویـــي و چـــې روس جـــان نېکلس

دا چـــې د طالبانـــو ســـیايس مالتـــړ کـــوي بلکـــې نـــوره 

ـــوي. ـــم وررسه ک ـــکاري ه ـــته او هم مرس

ــې د  ــکو کـ ــه مسـ ــواړي پـ ــیه غـ ــې روسـ ــو اوس چـ خـ

ـــا  ـــړې ن ـــوړه ک ـــته ج ـــوه ناس ـــه اړهی ـــولې پ ـــتان د س افغانس

تائیـــد شـــوي راپورونـــه وايـــي چـــې امریـــکا پـــه دغـــه 

ـــې  ـــي چ ـــړی او وی ـــکار ک ـــه ان ـــډون ن ـــه ګ ـــې ل ـــته ک ناس

ـــه  ـــې ل ـــوې چ ـــه ده ش ـــوره ن ـــه دوی رسه مش ـــه دې اړه ل پ

یـــادې غونـــدې لـــه جوړېـــدو د روســـیې هدفونـــه څـــه 

دي.

پـــه ورتـــه وخـــت کېیـــو شـــمېر افغـــان کارپوهـــان بیـــا 

وایـــي چـــې پـــه افغانســـتان کـــې د ســـیمې او نـــړۍ د 

ــوا  ــه پخـ ــړې لـ ــي جګـ ــتخبارايت او نیابتـ ــو اسـ هېوادونـ

څخـــه روانـــې وې کـــوم چـــې اوس زیـــايت شـــوي دي.

د نړیوالو اړیکو کارپوه لطیف نظري وايي:

ـــو  ـــړۍ د هېوادون ـــیمې او ن ـــتان اوس د س ـــې افغانس "دا چ

د تقابـــل پـــه ډګـــر بـــدل شـــوی او پـــه افغانســـتان کـــې 

ـــڅ  ـــه دې کـــې هې ـــه ده پ ـــي او اســـتخبارايت جګـــړه روان نیابت

ـــه  ـــوا څخ ـــه پخ ـــې ل ـــړې رېښ ـــه جګ ـــته، د دغ ـــک نش ش

موجـــودې وې، خـــو اوس مهـــال زیاتـــې شـــوي دي."

ــه  ــاور د هېوادونـــو ترمنـــځ دغـ ــه بـ دښـــاغي نظـــري پـ

تقابـــل بایـــد پـــر همکاریـــو بـــدل يش چـــې دا د یـــوې 

فعالېډیپلومـــايس پـــه موجودیـــت کـــې راتللـــی شـــونی 

دی.

دانشگاه امریکایی افغانستان دوباره باز شد

داعش 3 اسیر را در جوزجان تیرباران کرد

واکنشتندمجلسبهاظهاراتمنسوببهرییسجمهوری:

شما کجا مشروعیت دارید؟

»حکومت د سیمې او نړۍ په 

کچه تر پخوا ښه سیاست لري«
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ورزش

شــرکت های بیمــۀ امریــکا در شــکایتی علیــه عربســتان ســعودی، خواســتار 
ــه دلیــل  ــری از ســوی ایــن کشــور ب ــارد دال پرداخــت غرامــت شــش میلی

ارتبــاط بــا حــوادث یازدهــم ســپتامبر ســال 200۱ در امریــکا شــدند.
ــوادث ۱۱  ــتن در ح ــت داش ــل دس ــه دلی ــاض ب ــد از ری ــکایتی جدی در ش
ــکا، شــرکت های بیمــۀ ایــن کشــور شــکایتی  ســپتامبر ســال 200۱ در امری
ــت  ــتار پرداخ ــه در آن، خواس ــد ک ــه دادن ــکا ارای ــی امری ــه دادگاه جزای ب
غرامــت شــش میلیــارد دالــری از ســوی عربســتان ســعودی بــه ایــن کشــور 

شــدند.
ــد  ــی می دانن ــوول ضررهای ــتان را مس ــی، عربس ــرکت های امریکای ــن ش ای
ــده  ــر حمــات یازدهــم ســپتامبر وارد آم ــا در اث ــوال و دارایی ه ــه ام ــه ب ک

اســت.
ــکا در  ــی امری ــه دادگاه جزای ــکایت ب ــن ش ــزارش، ای ــن گ ــاس ای براس
ــه شــده اســت و تازه تریــن اقدامــی اســت کــه  »منهتــن« در نیویــورک ارای

ــد. ــی می کن ــات معرف ــن حم ــوول ای ــعودی را مس ــتان س عربس
ــازمان  ــک س ــعودی و ی ــتان س ــت عربس ــکا، دول ــۀ امری ــرکت های بیم ش
خیریــۀ وابســته بــه حکومــت عربســتان را متهــم بــه دادن پــول و حمایــت 
ــده  ــب ش ــه موج ــری ک ــد؛ ام ــده می کنن ــه القاع ــر ب ــادی دیگ ــی و م مال
ــد  ــروه بتوانن ــن گ ــابق ای ــر س ــن الدن« رهب ــروه و »اســامه ب ــن گ اســت، ای

ــد. ــام دهن ــپتامبر را انج ــم س ــات یازده حم
ــنبه  ــپتامبر روز دوش ــۀ ۱۱ س ــان واقع ــای قربانی ــر از خانواده ه ــا نف صده
ــا اســتناد بــه یــک الیحــۀ قانونــی کــه ســال گذشــتۀ میــادی در کنگــرۀ  ب
امریــکا بــه تصویــب رســید، علیــه عربســتان شــکایت کردنــد و خواســتار 

ــن کشــور شــدند. پرداخــت غرامــت از ســوی ای
ســال گذشــته کنگــرۀ امریــکا الیحه یــی را به رغــم مخالفــت بــاراک اوبامــا، 
رییس جمهــوری وقــت ایــن کشــور بــه تصویــب رســاند کــه بــه موجــب 
آن، خانواده هــا و بســته گان قربانیــان واقعــۀ یــازده ســپتامبر می تواننــد علیــه 
ــای  ــه گروه ه ــده ب ــاش ش ــناد ف ــر اس ــه بناب ــعودی ک ــتان س ــت عربس دول

تروریســتی کمک هــای مالــی کــرده بــود، اعــام جــرم کننــد.
پرونــدۀ ایــن دعــوی قانونــی روز دوشــنبۀ هفتــۀ گذشــته از ســوی بســته گان 
800 نفــر از قربانیــان ایــن واقعــۀ تروریســتی و یک هــزار و پنج صــد 
ــه دادگاه فــدرال در  ــد، ب نفــر از کســانی کــه در ایــن واقعــه آســیب دیده ان

نیویــورک ارایــه شــد.
در حالــی کــه اســناد و مــدارک زیــادی از ســوی کمیتــۀ ویــژۀ تحقیــق در 
مــورد دخالــت عربســتان در واقعــۀ ۱۱ ســپتامبر از طریــق حمایــت و کمــک 
مالــی بــه عامــان آن بــه اثبــات رســیده اســت، امــا وکای دولــت ســعودی 
ــه  ــکایات نشــدند و هرگون ــن ش ــا ای ــه ب ــر در رابط ــار نظ ــه اظه حاضــر ب
رابطــۀ دولــت ایــن کشــور بــا ایــن واقعــه و عامــان آن را تکذیــب کردنــد.
ــا چهــار هواپیمــای ربــوده شــده در ســال 200۱ انجــام  در حماتــی کــه ب
شــد و دو هواپیمــا از آن هــا بــه برج هــای دوقلــوی مرکــز تجــارت 
جهانــی در نیویــورک برخــورد کردنــد و ســومی نیــز بــه ســاختمان وزارت 
ــرد و  ــورد ک ــکا برخ ــت امری ــنگتن پایتخ ــی واش ــون( در نزدیک دفاع)پنتاگ
ــه می شــود  ــی در پنســیلوانیا ســرنگون شــد، گفت ــز در مزرعه ی ــی نی چهارم

ــه ســه هــزار نفــر در ایــن حمــات کشــته شــدند. نزدیــک ب

فدریــکا موگرینــی، مســوول سیاســت خارجــی اتحادیــۀ اروپــا در طعنه یــی 
آشــکار بــه دونالــد ترامــپ، رییس جمهــوری امریــکا گفــت: هیــچ کشــوری 

قــدرت کافــی را بــرای تــک َروی در ایــن جهــان نــدارد.
موگرینــی در آســتانۀ اجــاس ســران اتحادیــۀ اروپــا بــه مناســبت 
ــا موضــوع اتحــاد  شــصتمین ســالگرد امضــای »معاهــدۀ رم«، در نشســتی ب
ــد، بلکــه  ــزوا مشــکات را حــل نمی کن ــت: ان ــا گف و همبســته گی در اروپ

مشــکات را بدتــر می کنــد.
ــن  ــه در ای ــدارد ک ــن را ن ــدرت ای ــا ق ــدازه ی ــچ کشــوری ان ــزود: هی او اف

ــد. ــک روی کن ــان ت جه
موگرینــی در بــر مســوولیت پذیری، شــهامت و امیــد بــرای پیشــبرد رویــای 
اروپایــی تأکیــد کــرد و در پاســخ بــه احــزاب پوپولیســت اروپایــی گفــت: 
ــا  ــۀ اروپ ــق اتحادی ــهروندان، از طری ــه ش ــدرت ب ــدن ق ــا راه بازگردان تنه

اســت.
موگرینــی کــه در آســتانۀ نشســت اجــاس ســران اروپایــی بــه روم 
ــکات،  ــوزف موس ــور ج ــا حض ــه یی ب ــن در جلس ــت، هم چنی ــه اس رفت
گفــت:  اروپــا  کمیســیون  رییــس  معــاون  و  مالــت  نخســت وزیر 
ــا  ــۀ اروپ ــاع و امنیــت اشــتباه اســت و اتحادی ســرمایه گذاری تنهــا روی دف
بایــد در زمینــۀ ادغــام اقتصادی/اجتماعــی اقدامــات بیشــتری انجــام دهــد.
او گفــت: مــا ۹ مــاه پیــش همه پرســی انگلیــس )بــرای خــروج از اتحادیــۀ 
اروپــا( را داشــتیم، امــا امــروز 27 رهبــر اروپایــی در روم گــرد هــم آمده انــد 

تــا بــه اتحادیــۀ اروپــا بلــی بگوینــد.
ــم؛  ــر کنی ــش فک ــال پی ــای ۶0 س ــه اروپ ــد ب ــرد: بیایی ــد ک ــی تأکی موگرین
ــادی  ــتاوردهای زی ــا دس ــوده و م ــح ب ــروژۀ صل ــک پ ــا ی ــۀ اروپ اتحادی

ــم. ــار کنی ــه آن افتخ ــه ب ــته ایم ک داش
مراســم شــصتمین ســالگرد امضــای معاهــدۀ روم کــه نقطــۀ آغازیــن رونــد 
ــا حضــور  ــی محســوب می شــود، از روز شــنبه ب ــام کشــورهای اروپای ادغ
ــل  ــی در مح ــورهای اروپای ــا و کش ــای دولت ه ــران و روس ــن از س 40 ت

ــود. ــزار می ش ــهرداری روم برگ ش

تیــم کریکــت افغانســتان در پنجمیــن مســابقۀ جهانــی ۵0آورۀ 
کریکــت بــا تفــاوت 7 ویکــت در برابــر ایرلنــد پیــروز میــدان شــد.
ــد، بیتنــگ را آغــاز کــرد و در 48 آور، تمامــی  ــم ایرلن در نخســت تی
ــه 2۳0  ــام داد ک ــا 22۹ دوش انج ــت داد و تنه ــش را از دس بازیکنان

ــرار داد. ــازان افغانســتان هــدف ق ــرای کریکــت ب دوش را ب
ــا  ــد ت ــادر ش ــال ق ــز در 48 آور و ۳ ب ــتان نی ــازان افغانس ــت ب کریک
هــدف تعییــن شــده را بــه دســت آورد و پیــروز ایــن دور رقابت هــا 
شــود کــه در ایــن مســابقه رحمت شــاه و ســمیع اهلل شــینواری 
بیشــترین امتیــاز را بــرای تیــم ملــی کریکــت افغانســتان بــه دســت 

ــد. آوردن
پیــش از ایــن نیــز در ۵ مســابقۀ ۵0 آورۀ یــک روزه، دو بــار افغانســتان 

و دو بــار دیگــر ایرلنــد بــه پیــروزی رســیده انــد.
ــی تیــم ملــی کریکــت افغانســتان در هنــد  ــه میزبان ایــن رقابت هــا ب

برگــزار شــد.
ــت  ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــر عب ــدار دکت ــن دی در ای
وحــدت ملــی و شــماری از افــراد بلندپایــه حکومتــی نیــز حضــور 

ــتند. داش
ــد در  ــتان و ایرلن ــدار، افغانس ــن دی ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس گفتن
ــز  ــود نی ــده ب ــزار ش ــد برگ ــور هن ــه در کش ــای 20 دوره ک بازی ه
مقابــل هــم قــرار گرفتــه بودنــد کــه تیــم کریکــت کشــور توانســته 

ــد. ــب کنن ــی را کس ــام قهرمان ــده و ج ــن دوره ش ــروز ای ــود پی ب

هافبــک اســپانیایی تیــم فوتبــال رئال مادریــد، خبرهــای اخیــر 
ــرای جــذب او  ــلونا ب ــاش بارس ــر ت ــی ب ــپانیایی مبن ــانه های اس رس

ــرد. ــب ک ــاری را تکذی ــل ج ــان فص در پای
ایســکو کــه مدتی ســت رســانه های اخبــار ضــد و نقیضــی را 
ــی  ــر مبن ــای اخی ــایعۀ روزه ــد، ش ــر می کنن ــدۀ او  منتش ــارۀ آین درب
ــان فصــل جــاری  ــه بارســلونا در پای ــرای پیوســتن ب ــر تمایلــش ب ب

ــرد. ــب ک را تکذی
هافبــک 24 ســالۀ پیشــین تیــم فوتبــال مــاالگا کــه کــم بــودن زمــان 
حضــورش در ترکیــب اصلــی رئالی هــا ســبب شــده چنیــن شــایعاتی 
دربــارۀ آینــده اش شــکل بگیــرد، بعــد از پیــروزی 4 بــر یــک شــب 
ــی جــام  ــۀ انتخاب ــر اســرائیل در مرحل جمعــۀ تیــم ملــی اســپانیا براب
جهانــی 20۱8 روســیه گفــت: بازیکنــان در جریــان شــایعات هســتند 
ــی  ــال مل ــای فوتب ــن روزه ــد. در ای ــادت دارن ــا ع ــن چیزه ــه ای و ب
ــه  ــردم رو ب ــده ای از م ــود، ع ــزار می ش ــری برگ ــابقات کمت ــه مس ک

می   آورنــد. داستان ســازی 
ــش  ــپانیا و وضعیت ــی اس ــم مل ــه تی ــوت شــدن ب ــارۀ دع ایســکو درب
ــم  ــه این جــا در تی ــم ک ــار داشــت: خوش حال ــم هــم اظه ــن تی در ای
ملــی هســتم و ســرمربی ایــن تیــم هــم بــه مــن اعتمــاد دارد. بــازی 
ــان را در صــدر جــدول  ــتیم جایگاه م ــم و توانس ــام دادی ــی انج خوب
ــۀ افتخــار اســت.  ــن مای ــرای م ــی ب ــم مل ــازی در تی ــم. ب ــظ کنی حف
این جــا بــا بازیکنانــی کــه همه گــی در تیم هــای باشگاهی شــان 
ــم  ــم می خواه ــن ه ــم. م ــت ســختی داری ــد، رقاب خــوب کار می کنن

ــم. ــک کن ــی کم ــم مل ــه تی ــم ب ــه می توان ــیوه یی ک ــه ش ب
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تکفیر ساده
در زمان جهاد و هجرت به یاد دارم که پدرم چون بیشتر 
از دیگران به مبارزه علیه تجاوز شوروی حماسه داشت و 
به گزینۀ هجرت در حد افراط تشویق می کرد، گاه در این راه دچار غلو و 
تشدد می شد و کسانی را که در امر هجرت تساهل می کردند و بدون عذر 
شرعی از کابل به عنوان مرکز دارالحرب خارج نمی شدند، تکفیر می کرد.

جالب آن بود که اولین و بیشترین کسانی که در امر تکفیر نسبی با او 
مخالفت می کردند و مناظره ها انجام می دادند تا او را از موقفش منصرف 
منزوی در  نسبتًا  به همین خاطر جایگاهی  بودند.  دینی  سازند، علمای 
اظهار  بابت  این  از  بارها  نیز  مسعود  شهید  هرچند  داشت،  علما  میان 
انزجار کرده بود، اما پدرم تا حد جنگ لفظی با او با اصرار بر موقفش 

پیش می رفت.
مسجد  در  مردم  دیدار  برای  آمرصاحب  که  بودم  شاهد  خودم  باری 
به  بود و  منبر نشسته  باالی  بود و  به هم رسانیده  قابضان حضور  جامع 
سخنان مردم گوش می داد و یادداشت می گرفت. وقتی نوبت پدرم فرا 
را  از هجرت  مقصرین  مورد  در  او  همیشه گی  تند  و حرف های  رسید 
شنید، خطاب به پدرم گفت که بهتر این است که علما را جمع کنیم و 
حرف های شما را با آنان در میان بگذاریم، اگر تأیید کردند، ادامه دهید و 
اگر رد کردند، شما هم بس کنید. پدرم برآشفت و به آمرصاحب گفت: 
"این سنگ را باالی سینۀ من نگذار. تا که مرا در قبر نگذاشته اند، از حرف 
خود بر نمی گردم". آمرصاحب با بزرگواری سکوت کرد و چیزی نگفت.

هدف از نقل این داستان چیزی جز بیان این حقیقت نیست که مزاج دینی 
ما در قبال پدیدۀ تکفیر از گذشته خیلی فرق کرده است. در گذشته ها 
حتا در دورۀ حماسۀ جهاد از گزینۀ تکفیر کار گرفته نمی شد و به تبع 
و  دشمنان  اولین  و  نداشتیم  دین  و  به نام خدا  هم  دهشتی  و  ترور  آن، 
مخالفان تکفیر هم علمای دینی بودند که در خط مقدم مبارزه با تکفیر 

قرار داشتند.
متأسفانه این معادله به مرور زمان و در اثر نفوذ وهابیت یا سلفی گری 
تغییر کرد و امروز تکفیر خیلی ساده شده و بیشتر از آدرس علمای دینی 
ارتکاب می شود که با بهانه های خیلی ناچیز مثل نوروز و غیره، چپ و 
راست و بی محابا تکفیر فردی و جمعی صورت می گیرد و زمانی که ما 
تفریطی خوانده  و  می دهیم، سیکوالر  نشان  تکفیر حساسیت  مقابل  در 

می شویم!
تکفیر در واقع معادل ترور است؛ چون بستر نظری و فرهنگی ترور با 
تکفیر مساعد می شود. اگر تکفیر نمی بود، هیچ انسان سالمی حاضر به 
خودکفانی نمی گردید و دهشت و ترور به نام اسام جهانگیر نمی شد و 
اسام هم تا این حد بدنام و متضرر نمی گردید. پس نیاز است تا به خاطر 
اسام هم اگر شده، با پدیدۀ تکفیر مبارزه کنیم و دست سلفی ها و طالبان 

و داعش و غیره را از سر مردم مظلوم ما برداریم.

عارف فرمان

که  هست  دیگری  جدی  مشکات  از  یکی  حسادت 
نمی شویم. غبطه خوردن،  از آن خاص  به ساده گی  ما 
شکل مثبت حسادت هست. آنگاه که آدم شادی و نشاط 
دیگران را آرزو می کند، به بعضی پیشرفت های دیگری غبطه می خورد 
و این حس مثبت در آدم ایجاد می شود که او را به عنوان یک الگو به 
معرفی بگیرد. اما حسادت، ویروس خطرناک تری هست. حسادت فقط 
به پول و کار و شغل و رتبه و چوکی نیست. حتا برای مسایل کوچک 
هم آدم ها می توانند حسود شوند. این حس در میان اقوام نزدیک بیشتر 
جا خوش می کند و آن هم برای تربیۀ غلطی که خانواده ها فرزندان شان 
بهترین ها  والدین  برای  دیگران  فرزندان  کودکی  ایام  از  کرده اند.  را 
بوده اند، درحالی که فرزندان خودی فرزندان لجوج بیکاره و بی روزگار 

و تنبل بوده اند.
حسادت فقط بخش اجتماعی دارد و در خانواده یاد داده می شود، اما در 
ژن ها چیزی به نام حسادت تا هنوز دیده نشده است. بهترین راهکارها 
برای حل مشکل حسادت، همانا فرزند اول را باید بیشتر متوجه بود تا 
فرزند دوم تمام توجه را به خود جلب نکند. مطمینًا اکثر خانواده های 
افغانستانی از این مشکل رنج می برند و برای همین هم عدۀ بی شمار 

مردم هنوز در حسادت به سختی می گذراند.
و  سخت  است،  حسود  که  کسی  برای  دارند،  دیگران  آنچه  نداشتن 
غیر قابل پذیرش هست و در تاش برهم زدن اوست. حسادت کور 
که  است  این  بر  تاشش  و  نمی بیند  را  نزدیک ترین ها  حتا  و  هست 
آنچه هست را ویران کند. آدم های حسود همیشه خود کم بین  بتواند 
نه تنها در پول و ثروت که  بیشتر دیگران را هم  و دگر بیش بین اند و 
آن چنان  این حس  بیابند.  می توانند  هم  فیس بوکی  نوشتۀ  یک  در  حتا 
وحشت ناک هست که درون آدم ها را خورد و خمیر می کند، با آنکه در 
ظاهر امر بسیار مودب و شاد خودش را نشان می دهد. اگر حسادت به 
بیماری مبدل گردد، ویران گری اش به مراتب بیشتر از ویران گری درونی 
خودش خواهد بود. همان که گفته اند، حسد زندان روح هست، واقعًا 
درونی خود  بند مشکل  در  انسان حسود  که  این جا صادق هست  در 
آن چنان به سختی نفس می کشد که دیگری را حتا برای کوچک ترین 

موفقیت ها توان دید ندارد...
خود،  محور  در  حسود  انسان های  و  می زاید  خودمحوری  حسادت، 
بیشتر به چرخش اند تا در محور روابط شیرین و حسنه..." انسان های 

حسود دیگران را آزار می دهند و خود را شکنجه..." ناشناس

فیـسبـوک نـــامــه
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در  گسترده  فساد  از  انتقاد  با  مجلس  نماینده گان 
که  می گویند  امنیتی،  نیروهای  مدیریتی  سطوح 
توسط  امنیتی  نیروهای  پاسگاه های  و  سربازان 
مدیران این نهادها معامله می شوند و این مسأله به 

یک فرهنگ تبدیل شده است.
جان سوپکو بازرس ویژه امریکا از کمک های این 
از  تازه گی در یک گزارشی  به  افغانستان  به  کشور 
امنیتی  نیروهای  مدیریتی  در سطوح  فساد گسترده 

افغانستان انتقاد کرده است.
نهادهای  مدیران  و  فرماندهان  که  است  گفته  او 
شان  سربازان  غذای  پول  از  حتا  افغانستان  امنیتی 
می دزدند و نیز معاش سربازان خیالی را به جیب 

می زنند.
به گفته او، فساد اداری و صعف مدیریتی نیروهای 
این  ناکامی  اساسی  عامل  دو  افغانستان  امنیتی 

نیروهای در جنگ با هراس افگنی می باشد.
تایید  ضمن  مجلس  نماینده گان  حال،  همین  در 
فساد در نهادهای امنیتی کشور می گویند که سیگار 
چیزی تازه یی را منتشر نکرده است و آنان بارها از 
کرده اند؛  شکایت  امنیتی  نهادهای  مدیریتی  ضعف 
برای رفع  از طرف حکومت  اما هیچ گونه توجهی 

این مشکل صورت نگرفته است.
جلو  اگر  که  می دهند  هشدار  مجلس  نماینده گان 
پاسگاه های  و  سربازان  فروش  و  معامله گری ها 
افغانستان  نظام  نشود،  گرفته  مخالفان  به  امنیتی 

سقوط خواهد کرد.
این  در  مجلس  عضو  رحمانییک  عارف  محمد 
خصوص گفت: "فساد گسترده در سطوح رهبری 
چیزی  سوپکو  جان  دارد؛  وجود  امنیتی  نیروهای 
پول  از  است؛  نگفته  خود  گزارش  در  را  تازه یی 
تا  امنیتی گرفته  نیروهای  لباس و روغنیات  کفش، 
معامله  به  پاسگاه ها  و  سربازان  تجهیزات  و  افراد 

گرفته می شوند".
به سقوط مرکزی ولسوالی  اشاره  با  آقای رحمانی 

ناوه هلمند و یک پاسگاه امنیتی در ارزگان افزود، 
فروش سربازان و پاسگاه به یک فرهنگ تبدیل شده 
و اگر مجلس نماینده گان و رهبری حکومت در این 
مورد با جدیت عمل نکنند، نظام روی پا نخواهد 

بود و سقوط خواهد کرد.
بارها  زهیر سعادت دیگر عضو مجلس هم گفت، 
از بی کفایتی و فساد در نهادهای امنیتی حرف زده 
شده ولی تا هنوز توجه و رسیده گی به این مساله 

نشده است.
در  فساد  از  "انتقادها  افزود:  سعادت  آقای 
شیوه  است.  نداده  نتیجه  هنوز  تا  امنیتی  نهادهای 
پیشنهاد  نیست؛  جوابگو  امنیتی  نهادهای  مدیریتی 
می کنممسووالن و رییس جمهور بشنوند استراتیژی 
شکل  به  مستقانه  باید  امنیتی  نیروهای  اکماالت 
زون وار صورت گیرد و حمایتهای لوجستیکیباید 

و  کنترل  قابل  که  واگذار شود  به بخش خصوص 
قابل بازخواست می باشد".

گفت،  نیز  مجلس  عضو  دیگر  منگل  خان  میربد 
امنیتی  نیروهای  مدیریتی  سطوح  در  که  کسانی 
قرار دارند مفسد اند و همین فساد آنان سبب شده 
دشمنان  با  جنگ  در  امنیتی  نیروهای  تلفات  که 

افزایشیابد.
همایون همایون معاون اول مجلس هم یاد آور شد 
که وضعیت امنیتی والیات و کابل خراب است و 

وزرا باید در این مورد توضیح دهند.
که  خواست  مجلس  نماینده گان  از  همایون  آقای 
نشست  در  امنیتی  مقام های  از  را  روشنی  سواالت 

روز دو شنبه بپرسند.
دوشنبه  روز  نشست  در  امنیتی  وزرای  است  قرار 

مجلس نماینده گان استیضاح شوند.

نمایندگانامریــکا  مجلــس  در  مهــم  رای گیــری  یــک 
نظــر  مــورد  درمانــی  و  بهداشــت  الیحــه  دربــاره 
رییس جمهوریامریــکا و لغــو اوباماکــر از دســتورکار خــارج 
شــد. ایــن شکســت بــزرگ دیگــری بــرای دونالــد ترامــپ 
ــای  ــمار امریکایی ه ــد ش ــون جدی ــود. قان ــوب می ش محس

ــی داد. ــش م ــه را افزای ــدون بیم ب
ترامــپ،  دونالــد  رویتــرز،   خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
الیحــه  کــرد  اعــام  جمعــه  رییس جمهوریامریــکا 

ــان  ــان جمهوری خواه ــت و درم ــه بهداش ــات برنام اصاح
شکســت خــورده اســت چــرا کــه نتوانســته حمایــت 
ــد. ایــن اظهــارات ســاعتی پــس  دموکرات هــا را جلــب کن
از آن مطــرح شــد کــه او از پــل راین،رییــس مجلــس 
نمایندگانامریــکا خواســت تــا پیــش از رای گیــری روز 
جمعــه ایــن الیحــه جنجالــی را از دســتورکار خــارج کنــد.
پــس از آن کــه روشــن شــد 2۱۵ رای الزم در میــان 
جمهوری خواهــان وجــود نــدارد، پــل رای و ترامــپ بــرای 

ــه  ــیدند. ب ــق رس ــه تواف ــردن آن ب ــارج ک ــتور کار خ از دس
نتیجــه نرســیدن تاش هــا بــرای تصویــب ایــن الیحــه بــه 

ــپ اســت. ــد ترام ــرای دونال ــی ب ــه شکســت بزرگ منزل
ــرای  ــا ب ــه تاش ه ــه ک ــت گفت ــنگتن پس ــه واش ــپ ب ترام
اصــاح نظــام بیمــه درمانــی فعــا پایانیافتــه و در گفت وگــو 
ــردن  ــه گ ــت را ب ــن شکس ــاه ای ــز گن ــورک تایم ــا نیوی ب
ــره در  ــس کنگ ــر دو مجل ــت. ه ــه اس ــا انداخت دموکرات ه

ــت. ــان اس ــوری خواه ــرل جمه کنت
ــود کــه بیمــه  ترامــپ در تبلیغــات انتخاباتــی وعــده داده ب
درمانــی ارائــه شــده توســط بــاراک اوبامــا، رییس جمهــوری 
ســابق امریــکا را لغــو کنــد و ایــن الیحــه بیمــه درمانــی بنــا 
ــف،  ــای مختل ــه گزارش ه ــا ب ــود. بن ــن آن ش ــود جایگزی ب
ــم  ــواه علی رغ ــدگان جمهوری خ ــن از نماین ــا ۳۵ ت بین28ت
هشــدار دونالــد ترامــپ مخالــف الیحــه بودنــد. برخــی از 
ــی عــده ای از  ــن پوشــش درمان ــان نگــران از دســت رفت آن
ــن الیحــه  ــد ای ــم می گفتن ــد و برخــی ه بیمه شــدگان بودن
ــا بیمــه درمانــی ارائــه شــده در دولــت  بــه انــدازه کافــی ب

بــاراک اوبامــا متفــاوت نیســت.
ــود  ــدار داده ب ــان هش ــه جمهوری خواه ــرا ب ــپ ظاه ترام
کــه اگــر بــه ایــن طــرح رای ندهنــد مجبــور بــه همزیســتی 
همیشــگی بــا اوباماکــر خواهنــد بــود؛ طرحــی کــه اوبامــا و 

ــد. ــب کردن ــال 20۱0 تصوی ــا در س دموکرات ه
مجلــس  دموکــرات  اقلیــت  رهبــر  پلوســی،  نانســی 
ــرای  ــروزی" ب ــینی را "پی ــن عقب نش ــکا ای نمایندگانامری
ــده  ــور" خوان ــرای کش ــزرگ ب ــکا و "روزی ب ــردم امری م
اســت. پلوســی هفــت ســال پیــش ریاســت مجلســی 

دموکــرات را بــه عهــده داشــت کــه اوباماکــر را بــه 
تصویــب رســاند.

اســتنی هویــر، از دیگــر رهبــران اقلیــت گفــت ایــن "روزی 
خــوب" برایامریکایی هاســت و افــزود "مــا ســال ها تــاش 
ــه مراقبت هــای بهداشــتی  ــردم ب ــا از دسترســی م ــم ت کردی

ارزان و بــا کیفیــت اطمینــان حاصــل کنیــم."
ایــن اولیــن بخــش مصوبــه ای بــود کــه کاخ ســفید و 
کنگــره تحــت کنتــرل جمهــوری خواهــان پیــش می بردنــد 
و محکــی اولیــه در دوره ریاســت جمهــوری ترامــپ بــود؛ 
ــدرت و حــزب او در انســجام  ــد در اوج ق ــه بای ــی ک زمان
کامــل مــی بــود. علی رغــم همــه اینهــا ترامــپ، پــل رایــن 
را می گرداننــد  کــه واشــنگتن  و جمهــوری خواهانــی 
نتوانســتند کار را بــه انجــام برســانند. یــک مشــکل اساســی 
ــک  ــود. ی ــا آن ب ــی ب ــکار عموم ــت اف ــه مخالف ــن الیح ای
ــد از آن  ــط ۱7 درص ــه فق ــان داد ک ــر نش ــنجی اخی نظرس

حمایــت می کننــد.
ــه  ــر ب ــه اوباماک ــت ک ــوالت گف ــن تح ــس از ای ــپ پ ترام
زودی "فــرو می پاشــد." او گفــت: "بایــد بگذاریــم اوباماکر 
ــزود کــه اگــر  ــه دهــد" و اف ــه راهــش ادام ــی ب ــرای مدت ب
دموکرات هــا "متمــدن بودنــد و متحــد می شــدند" دو 
حــزب می توانســتند "یــک الیحــه مراقبت هــای بهداشــتی 

ــد. ــاده کنن عالــی" را آم
رییــس مجلــس نمایندگانامریــکا کــه از حامیــان سرســخت 
ــود، در جمــع  ــی ب ــر بیمــه درمان ــرای تغیی ــد ب طــرح جدی
ــک  ــدف نزدی ــه ه ــی ب ــروز خیل ــت: "ام ــگاران گف خبرن
ــا  ــا ب ــم و فع ــم آوردی ــت ک ــا در نهای ــم، ام ــده بودی ش
بیمــه اوبامــا طرفیــم. نمی خواهــم ظاهــر خوبــی بــه قضیــه 
بدهیــم. امــروز بــرای مــا روز مایــوس کننــده ای بــود. انجــام 
کارهــای بــزرگ ســخت اســت. تــا آینــده نامعلــوم بایــد بــا 

ــان قضیــه نیســت." اوباماکــر بســازیم امــا ایــن پای

نمایندهگانباتأییداظهاراتجانسپکو:

جلو فساد گرفته نشود، نظام سقوط می کند

عقب نشینی ترامپ از الیحه جنجالی بیمه درمانی

ــه 8 ســرباز  ــد ک ــام کردن ــراه اع ــت ف ــی والی ــای محل مقام ه
پولیــس ملــی ایــن کشــور در درگیــری میــان نیروهــای امنیتــی 

ــت کشــته شــده اند. ــف دول و شورشــیان مخال
ــاق  ــراه اتف ــت ف ــت رود والی ــوالی پش ــه در ولس ــن حادث ای

ــت. ــده اس ــع ش ــه دف ــاده و حمل افت
اقبــال باهــر، ســخنگوی فرمانــده پولیــس فــراه می گویــد کــه 
افــراد گــروه طالبــان روز جمعــه ) 4حمــل( بــه یــک پاســگاه 
ــی  ــه گروه ــراه حمل ــت ف ــن والی ــتایی چی ــس در روس پولی
ــته  ــس کش ــرباز پولی ــت س ــر آن هش ــه در اث ــد ک ــام دادن انج

شــدند.
او افــزوده اســت کــه در ایــن حملــه هشــت نفــر از شورشــیان 

مهاجــم نیــز کشــته شــده اند.
ــام  ــتان اع ــرب افغانس ــس در غ ــای پولی ــل مقام ه ــدی قب چن
ــگاه  ــک پاس ــه ی ــان ب ــروه طالب ــه گ ــی حمل ــه در پ ــد ک کردن
ــی کشــته  ــس و دو غیرنظام ــور پولی ــس، دســت کم ۹ مام پولی

شــدند.
گــروه طالبــان از مــاه میــزان ســال گذشــته حمــات خــود را 
ــش  ــت افزای ــن والی ــز ای ــراه مرک ــهر ف ــه ش ــق حوم ــه مناط ب

ــت. داده  اس
بــا افزایــش ایــن حمــات نیروهــای بین المللــی مجبــور 
ــرودگاه  ــتابند و در ف ــی بش ــای داخل ــه کمــک نیروه شــدند ب

ــوند. ــتقر ش ــراه مس ــت ف والی

هشت سرباز پولیس 
در فراه کشته شدند
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