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انائیس نین
انديشه و ذهنت را باز كن تا فرصـت ها را ببینی.

حامد کرزی:

امریکاراازخاکافغانستانبیرونمیکنم!

هیچ شهروندی حاضر نیست تاوان توهم  
»اتک خواهی« را بپردازد

عزیزی  بانک »جایزۀ شب دیپلوماتیک« 
را در دهلی نو به دست آورد

مادر بمب ها 
در میان موِج مخالفت ها و موافقت ها

چهکسانیمسووالنهصحبتمیکنند؟

مانـدگار- حکومـت افغانسـتان در برابـر موقف گیـری منفـی 
برخـی مقامـات و نهاد هـای حکومتـی در خصـوص حملـۀ اخیر 
بمـی در والیـت ننگرهـار اقدامـاتی را بـه اجرا گذاشـته اسـت.

اظهـارات خـاف پالیسـی حکومـت از سـوی برخـی مقام هـای 
حکومتـی در خصـوص پرتـاب بم بزرگ غیر هسـته یی از سـوی 
امریـکا در ولسـوالی اچیـن ننگرهـار بـاالی مراکز داعش سـبب 

تصمیم گیری هـای جـدی حکومت شـده اسـت.
مسـووالن در ریاسـت اجرایـی حکومـت وحدت ملـی می گویند 
کـه در تازه تریـن اقـدام، داود اسـاس، مشـاور این ریاسـت از بهر 
آنچـه اظهـارات غیر مسـووالنۀ او در خصوص داعـش و پرتاب بم 
بزرگ باالی این گروه می خواند، از سـمت اش برکنار شـده است.

امیـد میثـم، معـاون سـخنگوی ریاسـت اجرایی گفته اسـت که 
سـخنان آقای اسـاس خـاف منافـع ملی بوده اسـت.

ارتبـاط بـه داعـش  بـه گفتـۀ آقـای میثـم: “داود اسـاس در 
صحبت هایـی داشـته کـه به نفـع مـردم افغانسـتان، منافع ملی 
و حکومـت و مصلحـت بـزرگ کشـور نیسـت و بـه آن اسـاس، 
تصمیـم گرفتـه شـد کـه او پـس از ایـن بـه حیـث مشـاور در 

ریاسـت اجرایـی نباشـد.«
امـا آقـای میثـم بـه صـورت مشـخص نگفتـه اسـت کـه آقـای 
اسـاس در رابطـه بـه داعش و پرتـاب بم بزرگ غیر هسـته یی از 
سـوی امریـکا در ولسـوالی اچیـن والیـت ننگرهار چـه گفته که 

خـاف منافـع ملی بوده اسـت.
مسووالن در وزارت اطاعات و فرهنگ نیز گفته اند که هیچ رسانۀ 
دولتی و غیر دولتی نمی تواند خاف پالیسی حکومت عمل کند.

محمدصابـر مهمنـد، سـخنگوی وزارت اطاعـات و فرهنـگ، 
از تمـام رسـانه ها خواسـته اسـت تـا بربنیـاد قانـون رسـانه های 
همه گانـی عمـل کننـد. او ُهشـدار می دهـد کـه بـا رسـانه هایی 
کـه خـاف منافـع ملی عمـل کننـد، برخـورد قانونی می شـود.

ایـن تصمیـم حکومـت در حالـی اعـام می شـود که همـواره از 
وجـود سـتون پنجـم در نهادهـای حکومـت سـخن گفته شـده 
و بوده انـد کسـانی کـه بی هیـچ ترسـی، هم سـویی خـود را بـا 
گروه هـای تروریسـتی بیـان داشـته اند، امـا هیچ گاهـی حکومت 

افغانسـتان بـه ایـن مورد توجـه نکرده اسـت.
در تـازه تریـن مـورد، والـی کنـدز اعـام کرد کـه پـول اکرامیۀ 
شـهیدان نیروهـای امنیتی افغانسـتان را بـه خانواده های طالبان 
سـپرده و در واقـع، کوشـیده اسـت تـا همـدری خـود را بـا 

هراس افگنـان ابـراز بـدارد.
بعد از حملۀ هوایی امریکا بر مراکز گروه داعش در ولسوالی اچین 
والیت ننگرهار، عمرزاخیلوال، سفیر افغانستان در پاکستان واکنش 
نشان داد و گفت که عملکرد ارتش امریکا درست نبوده است.

پیشـین  رییس جمهـور  حامدکـرزی،  دیـروز  باایـن،  همزمـان 
افغانسـتان در نشسـت خبری اش نیـز این عمل ارتـش امریکا را 
محکـوم و حتا گفت کـه او تصمیم دارد تا نیروهـای امریکایی را 

از افغانسـتان بیـرون کند! 
مسـووالن تاهنـوز در پیوند به دو مـورد آخر ابراز نظـر نکرده اند 

و از گفته هـای والی کندز هم سـطحی گذشـت کردند.

وزارتخارجه:نشستمسکو
رضایتبخشاست

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه نشسـت یـک روزۀ 
مسـکو در بـارۀ اوضـاع افغانسـتان را رضایت بخـش 
دانسـت و گفـت کـه دور بعدی این نشسـت در کابل 

برگـزار خواهد شـد.
شـکیب مستغنی دیروز شـنبه، در نشستی گفت که 
 زمان دور آینده این نشسـت هنوز تعیین نشده است.

آقـای مسـتغنی می گویـد کـه کشـورهای شـرکت 
کننـده در ایـن نشسـت، با ترغیـب گـروه طالبان به 
گفت وگـو و صلـح، تاکیـد کردنـد کـه ایـن گـروه از 
 راه نظامـی بـه خواسـته های خـود نخواهنـد رسـید.

او گفـت: اجمـاع منطقه یی در بارۀ تامیـن امنیت در 
حال شـکل گیری اسـت و کشورهای شـرکت کننده 

از گفت وگوهـای صلـح به رهبری افغانسـتان حمایت 
کردند.

آقای مسـتغنی گفت که در نشسـت مسـکو بر روابط 
 دولـت با دولت به جای گروه های مسـلح تاکید شـد.

سـخنگوی وزارت خارجـه می گویـد کـه 11 کشـور 
شـرکت کننده در نشسـت مسـکو توافـق کردند که 
 نشسـت بعدی این گفت وگوها در کابل برگزار شـود.

نشسـت بین المللی مسـکو در بارۀ اوضاع افغانسـتان 
روز جمعه با شـرکت روسـیه و کشـورهای همسـایه 

افغانسـتان در پایتخت روسـیه برگزار شـد.
روسـیه از امریـکا نیز بـرای حضور در این نشسـت ها 
دعـوت کـرده بـود، اما کاخ سـفید اعام کـرد که در 

آن حضـور نخواهد یافت.
سـخنگوی وزارت خارجـه در بـارۀ حضـور نیافتـن 
امریـکا در ایـن نشسـت ها گفـت که شـرکت نکردن 
واشـنگتن در نشسـت مسـکو بـه معنـای مخالفت با 

گفت وگوهـای صلـح نیسـت و امریـکا پیـش از ایـن 
از گفت وگوهـای صلـح بـه رهبـری افغانسـتان اعام 

حمایـت کرده اسـت.
آقـای مسـتغنی گفـت: افغانسـتان در ایـن نشسـت 
تاکیـد کـرده اسـت که هیـچ تفکیک بین تروریسـم 
خـوب و بـد نیسـت و نبایـد آنـان را تقسـیم کـرد و 
یک سـان  تروریسـتی  گروه هـای  تمامـی  بـا  بایـد 

برخـورد شـود.
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  احمــد عمران

امریـکا با پرتـاب بزرگ ترین بمِب غیرهسـته یی 
بـر ولسـوالی آچین ننگرهـار، اصلی تریـن پایگاه 
گـروه خافـِت اسـامی موسـوم بـه داعـش در 
افغانسـتان را مـورد هـدف قـرار داد. بـر اسـاِس 
حملـه،  ایـن  در  شـده  منتشـر  گزارش هـای 
دسـت کم 35 داعشـی بـه شـموِل یـک فرماندۀ 
این گروه کشـته و به تأسیسـات نظامـِی آن نیز 

خسـاراِت جبران ناپذیـر وارد شـده اسـت. 
ایـن  طالبـان،  گـروه  سـقوط  از  پـس  شـاید   
امریـکا  نیرومنـد  پُرهزینـه و  نخسـتین حملـۀ 
بـه یکـی از پایگاه هـای یـک گـروه تروریسـتی 
در افغانسـتان باشـد. مقام هـای نظامـی امریـکا 
از نتایـج حملـه بـه آچیـن خشـنود بـه نظـر 
می رسـند. جـان نیکلسـون، فرمانـده نیروهـای 
امریکایـی در افغانسـتان در این بـاره گفـت کـه 
بـه دلیـل خسـاراتی کـه اخیـراً بـه داعـش و به 
ویژه گروه خراسـان وارد شـده، آن ها به سـاخت 
بمب  هـای کنار جاده یـی و نیز ایجاد تأسیسـات 
و تونل هـای محکـم بـرای ارتقای سـطح دفاعِی 
خـود در افغانسـتان پرداختـه  انـد. او ادامـه داد: 
مناسـب  اقدامـی   GBU43 بمـب  از  اسـتفاده 
بـرای مقابله بـا فعالیت های اخیِر داعـش بوده و 
نیـاز به حماِت بیشـتر در این زمینـه را کاهش 

داده اسـت. 
ارگ ریاسـت جمهوری نیز با نشـر اعامیه یی از 
حملـه به آچین اسـتقبال کـرده و گفتـه که در 
جریـاِن ایـن حمله از قبل قرار داشـته اسـت. در 
همیـن حـال، از حمله بـه یک مرکـز داعش در 
افغانسـتان برخی از شـهروندان و نهادهای مدنی 
و سیاسـی در افغانسـتان نیـز با نشـر اعامیه ها 
و یـا در فضـای مجازی اسـتقبال کـرده اند. ولی 
در مقابـل، اعتـراض بـه این حمله نیـز کم نبوده 

است.
 روسـیه حملـه بـه آچیـن را نوعـی صف آرایـی 
در برابـر ایـن کشـور دانسـته و گفته کـه امریکا 
بـا اسـتفاده از چنیـن بمبـی، تـاش کـرده کـه 
قـدرت نظامـِی خـود را بـه ُرِخ روسـیه بکشـد. 
کـه  گفتـه  اخیـراً  روسـیه  جمهـوری  رییـس 
امیـدوار اسـت ایـن کشـور مجبـور بـه مداخلـۀ 

نظامـی در افغانسـتان نشـود. 
سـخنان رییـس جمهوری روسـیه عمًا هشـدار 
به حضــور نظامی امریکا در افغانسـتان می تواند 
تعبیـر شـود. به نظر می رسـد که خـاف آن چه 
کـه قبـًا در مـورد روابـط خـوِب دونالـد ترامپ 
رییـس جمهـوری امریـکا بـا والدیمیـر پوتیـن 
همتـای روسـی او گفته می شـد، روابط روسـیه 

و امریـکا بـا رفتـِن ترامپ به کاخ سـفید بیشـتر 
از گذشـته وارد فـاز بحـران و تنش شـده اسـت. 
امریـکا در تازه تریـن اقـداِم خـود در سـوریه که 
واکنـش تنـِد روسـیه را برانگیخـت، تأسیسـات 
شـیمیایی سـوریه را در شـهر ادلیـب بـه دلیـل 
ممنوعـه  سـاح های  از  اسـتفاده  کـه  آن چـه 
خوانـده شـده، مـورد هـدف قـرار داد. مدیریـت 
ایـن حملـه را شـخصاً دونالـد ترامـپ بـه عهده 
گرفـت و بـه ایـن صورت نشــان داد کـه امریکا 
پایان یافتـه  ایـن آسـانی جنـِگ سـوریه را  بـه 

نمی دانـد.
نیـز در همیـن  را  بـه آچیـن   روسـیه حملـه 
راســتا بررسـی کـرده و چنیـن می پنـدارد کـه 
ننگرهـار،  آچیـِن  بـه  حملـه  اصلـِی  مخاطـب 
روسـیه و کشـورهای آسـیای میانـه بـوده انـد 
کـه از هم پیماناِن اسـتراتژیِک روسـیه به شـمار 
می رونـد. برخـی از آگاهـان سیاسـی و نظامـی 
نیـز بـا توجـه بـه سـردی مناسـباِت روسـیه و 
صـورِت  بـه  اخیـر  هفته هـای  در  کـه  امریـکا 
جهشـی بـه سـمِت وخامت رفتـه، نگـران آیندۀ 
جهـان اند و از یک جنگ مدهــِش احتمالی در 
آینـدۀ نزدیـک میـان دو ابرقدرِت شـرق و غرب 

می دهنـد.  خبـر 
پیشـیِن  جمهـوری  رییـس  کـرزی  حامـد 
افغانسـتان نیـز کمـا فی السـابق حملـۀ امریـکا 
بـه آچیـن را نکوهـش کـرده و حتـا زمـام داراِن 
فعلـی را بـه خیانت به کشـور متهم کرده اسـت. 
او همچنیـن گفتـه کـه امریـکا بـا ایـن حملـه 
حاکمیـِت افغانسـتان را نقض کرده اسـت. البته 
شـنیدن چنیـن سـخنانی از رییـس جمهـوری 
پیشـین، چنـدان غیرمترقبـه هـم نمی نمایـد. 
آقـای کـرزی از چنـد سـال بـه این سـو نسـبت 
بـه برنامه هـا و هدف هـای امریـکا در جهـان و 

منطقه مشـکوک شـده و در تبعیت با این شـک 
در دیدگاه هـا و برداشـت های خـود نیـز ظاهـراً 
تغییراتی وارد کرده اسـت. سـخنان آقای کرزی 
در برابـر غـرب و بـه ویـژه امریـکا شـباهت های 
زیـاد و عجیـب بـا دیدگاه هـای هوگـو چاویـز 
رییـس جمهـوری سـابِق ونزویـا پیـدا کـرده 
اسـت. او نیز چون هوگو چاویز امریکا را دشـمن 
بشـریت می دانـد و فکـر می کنـد کـه آن چه در 
"امپریالسـم  آن  دلیـل  می دهـد،  رخ  جهــان 
امریـکا" اسـت. بـا ایـن حسـاب، نمی دانـم چرا 
در سـال هایی کـه حـزب دموکراتیـک خلـق در 
افغانسـتان بـر سـِر قـدرت بـود، آقـای کـرزی 
بـه جـای همسـویی بـا ایـن حـزب، در جنـاِح 
مخالـف قـرار گرفتـه بـود؛ در حالـی که بـا قرار 
گرفتـن در کنـار حزب دموکراتیک خلق بیشـتر 
می توانسـت بـه اهدافی کـه امروزه پیرامـوِن آن 

شـعار سـر می دهـد، نزدیـک شـود. 
خصـوص  ایـن  در  واکنـش  جالب تریـن  امـا 
برمی گـردد بـه عمر زاخیلوال سـفیر افغانسـتان 
ایـن  تأثیـراِت  بـه  نسـبت  کـه  اسـام آباد  در 
حملـه ابراز شـک کـرده اسـت. آقـای زاخیلوال 
بـه صـورت رسـمی گفتـه که ایـن حملـه هیچ 
تأثیـری در صف بندی های نظامی در افغانسـتان 

نخواهـد داشـت. 
معلوم نیسـت که چرا موضع سـفارِت افغانستان 
در تقابـل بـا موضع رسـمی دولت  قـرار دارد؟ و 
یـا این کـه مـا از مواضـع ایـن دو نهاد نتوانسـته 
ایـم کـه برداشـِت دقیـق داشـته باشـیم. به هر 
حـال، ریاسـت جمهـوری کشـور بایـد پی گیـِر 
ایـن گونـه قضایا باشـد که سـفیر افغانسـتان از 
موضـع کشـوِر متبوعش حمایت می کنـد و یا از 

موضـع کشـورِ میزبان!  

مادر بمب ها 
در میان موِج مخالفت ها و موافقت ها

روسـیه می پنـدارد کـه مخاطـب اصلـِی حملـه بـه آچیـِن ننگرهـار، 
ایـن کشـور و کشـورهای آسـیای میانـه بوده انـد کـه از هم پیمانـاِن 
اسـتراتژیِک روسـیه بـه شـمار می رونـد. برخـی از آگاهان سیاسـی و 
نظامـی نیـز بـا توجـه بـه سـردی مناسـباِت روسـیه و امریـکا که در 
هفته هـای اخیـر به صـورِت جهشـی به سـمِت وخامـت رفتـه، نگران 
آیندۀ جهــان اند و از یک جنِگ مدهــِش احتمالی در آیندۀ نزدیک 

میـان دو ابرقـدرِت شـرق و غـرب خبـر می دهند

نشسِتمسکووکلیشهبافِیحکومت

روز گذشـته وزارت خارجـۀ افغانسـتان اعـام کـرد کـه نشسـِت 
یک روزۀ مسـکو دربارۀ اوضاِع افغانسـتان به گونۀ »رضایت بخش« 

برگـزار شـده و دور بعـدِی آن نیـز در کابـل برگزار خواهد شـد.
شـکیب مسـتغنی سـخنگوی وزارت خارجـۀ کشـور در نشسـت 
مطبوعاتـِی خـود در کابل به خبرنـگاراِن داخلـی و خارجی گفت 
کـه 11 کشـور شـرکت کننده در ایـن نشسـت بـا ترغیـِب گـروه 
طالبـان بـه گفت وگـو و صلح، تأکیـد کردند کـه این گـروه از راه 
نظامـی بـه خواسـته های خود نخواهد رسـید. او افـزود که اجماع 
منطقه یـی دربـارۀ تأمیـن امنیـت در حـال شـکل گیری اسـت و 
رهبـری  بـه  صلـح  گفت وگوهـای  از  شـرکت کننده  کشـورهای 
افغان هـا حمایـت می کننـد. آقـای مسـتغنی گفـت کـه دولـت 
افغانسـتان در ایـن نشسـت تأکیـد کرده کـه هیـچ تفکیکی بین 
تروریسـت ها نیسـت و نبایـد آن هـا را به خوب و بد تقسـیم کرد، 
بلکـه بایـد با تمامی گروه های تروریسـتی یکسـان برخورد شـود.

آنچـه از موضـع گیـری وزارت خارجۀ کشـور می توان مشـاهده و 
دریافت کرد، ُکلی گویِی برخاسـته از ضعِف دیپلماسـی و مدیریت 
در افغانسـتان اسـت. یعنی حکومـِت ما هیچ گـزارِش به دردبخور 
و قابل عطفـی از ایـن نشسـِت مهم برای مـردم و رسـانه ها ندارد؛ 
از ایـن رو بـه اداِی چنـد جملـۀ کلیشـه یی اکتفـا می کنـد. ایـن 
درحالی سـت کـه مبحـِث جنگ وصلـح در افغانسـتان وارد فـاِز 
جدیـدی از مداخـاِت پاکسـتان و دسـت اندازی هاِی منطقه یـی 

و جهانی شـده اسـت. 
در یکـیـ  دو سـال گذشـته، پاکسـتان بـازی ابـزاری بـا طالبـان 
در زمیـِن افغانسـتان را متناسـب بـا معـادالِت جدیـِد صحنـۀ 
بـازی،  ایـن  و طـِی  کـرده  به روزسـانی  یـا  آپدیـت  بین الملـل، 
داعـِش افغانسـتان نیـز با انجـاِم عملیات های نظامـی ُرخ نموده و 
متعاقـِب آن، کنش گـراِن تـازه و جدی یـی چون روسـیه نیز وارد 
داسـتاِن جنگ وصلـِح مـا شـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، به رغِم 
همـۀ خوش خیالی هـاِی آقـای غنـی در ابتدای تشـکیل حکومِت 
موجـود و تعییـن چنـد حلقـۀ سیاسـِت خارجـی در محوریـِت 
نزدیکـی اسـتراتژیک بـه پاکسـتان، تجـارب به خوبـی ثابـت کرد 
کـه بـازی بـا تروریسـم، شـاه فرِد سیاسـِت خارجـی و بین المللِی 
پاکسـتان اسـت و این کشـور به این بازی در افغانسـتان همچنان 
رهگـذر، »رضایت بخـش« خوانـدِن  ایـن  از  داد.  ادامـه خواهـد 
نشسـت هایی ماننـد مسـکو، زمانـی منطقـی و حقیقـی می نماید 
نقش آفرینـِی  تعدیـل  بـه  موفـق  مـا  دیپلماسـِی  دسـتگاه  کـه 
کشـورهای  ظرفیت هـاِی  کمـِک  بـه  افغانسـتان  در  پاکسـتان 
بیرونـی و همسـایه ماننـد روسـیه شـود. بـه ایـن معنا کـه دولِت 
افغانسـتان با اتـکا به دانش دیپلماسـی، پای به مذاکـرات بگذارد 
و کشـورهای شـرکت کننده در نشسـت های مرتبـط بـا اوضـاع 
امنیتـِی افغانسـتان را در جهـت نیـل بـه منافِع ملِی خود بسـیج 

 . کند
خارجـِی  سیاسـِت  دانـش  و  دیپلماسـی  ضعـِف  متأسـفانه 
پاکسـتان در  افغانسـتان همـواره موجـب شـده کـه  حکومـِت 
اوضـاع  پیرامـون  بین المللـی  و  منطقه یـی  نشسـت های  همـۀ 
افغانسـتان، بـا ژسـِت حق به جانب ظاهر شـود و فضـای گفت وگو 
را بـه سـمِت سیاسـت های هژمونیِک خویـش یا الاقل به سـمِت 
بیهوده گـی و بی ثمـری هدایـت نمایـد؛ به نحوی کـه نماینده گاِن 
دولـت افغانسـتان از همـۀ نشسـت ها با دسـتاِن خالی و سـخناِن 
کلیشـه یی بازمی گردنـد امـا جانِب پاکسـتان پس از هر نشسـت، 

خشـِت دیگـری بـر بنـای اسـتیاگرِی خویـش می افزایـد. 
 به تلخـی بایـد اعتـراف کـرد کـه پاکسـتان به رغـِم نیـاِت بدش، 
یـک بازیگـِر خـوب و پُراسـتعداد در عرصـۀ روابـط بین الملـل 
و منطقـه اسـت و جانـِب افغانسـتان حتـا اگـر از نیـاِت نیـک و 
صلح دوسـتانه سرشـار باشـد، یـک بازیگـِر ضعیـف و کم دانش در 
مذاکـرات و رایزنی هـای جهانـی و منطقه یی سـت. ایـن ضعـف 
را می تـوان به وضـوح در اظهـاراِت وزارت خارجـۀ کشـور دربـارۀ 
نشسـتی بـه اهمیِت مسـکو درک و دریافت کـرد. انتظار می رفت 
که جانب افغانسـتان در این نشسـت برگه هـای تضمیِن محکمی 
از همـکارِی پاکسـتان بـرای برقـراری صلـح و امنیـت در کشـور 
دریافـت می کـرد و معادلـۀ جدیـدی را در فضـای همکاری هـای 
امنیتـِی منطقه  و افغانسـتان صورت  می  داد. یقینـاً در نبود چنین 
رویکـردی، ادامـۀ این نشسـت ها و برگزاری دورهـای بعدی، تنها 
بـه فربهِی هژمونیِک پاکسـتان و پیچیده گِی جنگ در افغانسـتان 

می انجامـد و دیگـر هیچ! 
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از  محمـدی  غام محمـد  اشـاره: 
نام آشـنای  و  کوشـا  تاریخ نـگاران 
سـال های  کـه  اسـت  افغانسـتان 
درازی سـت برای روشـن شدن فصل های 
کـوِر تاریخ افغانسـتان پژوهـش می کند. 
آقـای محمـدی نزدیک به بیسـت سـال 
اسـت کـه در محـور تحـوالت و تعامات 
افغانسـتان با پاکستان و در کل، تحوالت 
منطقـه قلم فرسـایی کرده/می کنـد و در 
مقـاالت  و  کتاب هـا  او  از  زمینـه  ایـن 
از  اسـت.  رسـیده  نشـر  بـه  بی شـماری 
آنجـا کـه بحـث خط مـرزی دیورنـد این 
روزهـا تیتـر نخسـت و درشـت رسـانه ها 
و محافل سیاسـی کشـور اسـت، روزنامۀ 
مانـدگار بـا آقـای محمـدی گفت وگویی 
پیش کـش  کـه  اسـت  داده  ترتیـب  را 

می شـود. گرامـی  خواننـده گان 

*هدف شـما از پافشـاری برای بسته 
شـدن مرز دیورند چیسـت؟ 

هـدف مـا از بسـته شـدن مـزر دیورنـد، 
از لحـاظ سیاسـی و فزیکـی در تفاهـم بـا 
دولـت پاکسـتان، یـک هـدف ملـی یعنی 
نجـات مـردم افغانسـتان از بحـران موجود 
و ختم دشـمنی 70 سـاله میان زمام داران 
زمـام داران  و  افغانسـتان  قبیله گـرای 
پاکسـتان اسـت، زیـرا بـه نسـبت مداخلۀ 
سـه کشـور )افغانسـتان، پاکسـتان و هند( 
در امـور داخلـی یک دیگـر، تـاوان اصلی را 
مردم افغانسـتان می پردازنـد و مرز دیورند 
در چهـل سـال اخیر، به دهلیـز مرگ برای 
شـهروندان افغانسـتان تبدیل شـده اسـت. 
یعنـی تمام مخالفان دولت های افغانسـتان 
از تنظیم هـای جهادی تا القاعـده، طالب و 
داعـش همـه از پاکسـتان تجهیـز، تمویل 
و اعـزام می شـوند و هـر روز، هفتـه و مـاه، 
صدهـا تـن قربانـی بـاز بـودن مـرز دیونـد 
می شـوند؛ لذا بسـته شـدن راه آدم کشـان، 
راه تروریسـتان، راه انتحاریـان، قاچاق بران 
بنیـاد  بـر  صددرصـد  ساح فروشـان،  و 

منافع شـهروندان افغانسـتان اسـت.
جـای  بـه  کـه  می شـود  *ادعـا 
پاکسـتانی چـرا شـما به گونـۀ جدی 
خواهان بسـتن مـرز دیوند هسـتید، 
پاسـخ شـما در این زمینه چیسـت؟ 
بلـی! ما به طـور جدی خواهان بسـتن مرز 
بین المللـی دیورند هسـتیم. از بهـر این که 
متضـرر اصلـی در بحران هفتاد سـال قبل 
و امـروز، مـردم افغانسـتان بودند/هسـتند، 
در قـدم دوم، پاکسـتان و در قـدم سـوم، 
هندوسـتان و بعـد از آن، تمـام منطقـه و 
جهـان. حـاال بسـتن مـرز دیورنـد، بـرای 

دارد،  حیاتـی  اهمیـت  افغانسـتان  مـردم 
یعنـی دروازۀ مـرگ بسـته می شـود.

از اراکین ترسو و جبون دولت بپرسید که 
سنک های  را  شان  خانه های   اطراف  چرا 
سمنتی، سیم های خاردار، گیت و یا پاتک 
به  را  جاده های  و  کوچه های  گرفته اند؟ 
اگر  کرده اند.  تبدیل  وحشت  محیط های 
احساس انسان دوستی، وطن دوستی و افکار 
عالی سیاسی داشته باشند، باید مرز دیورند 

را به جای کوچه های خود ببندند.
بلنـد  صـدا  کـه  می شـود  *ادعـا 
مـرز  بین المللـی خوانـدن  و  کـردن 
دیورنـد، به نفـع پاکسـتان و خیانت 
ملی اسـت، باور شـما در ایـن زمینه 

چیسـت؟ 
بـر خـاف ایـن ادعـا، تـاش برای بسـتن 
و  وجیبـه  مـرگ(،  )دهلیـز  دیورنـد  مـرز 
ظیفـۀ ملی هر شـهروند افغانسـتان اسـت. 
وقتی موسـی شـفیق، نخسـت وزیر جسـور 
و بـا درایت افغانسـتان قضیۀ یک صدسـالۀ 
آب هلمنـد را با کشـور شـاهی ایـران حل 
کـرد، در آن زمـان، گروه هـای کوتااندیش، 
او را به آب فروشـی متهم کردند، سـرانجام 
زنـدان  در  نـور  نوراحمـد  وسـیلۀ  بـه 
پلچرخـی بـه همیـن اتهـام بـه شـهادت 
سـال ها،  گذشـت  بـا  امـا  شـد،  رسـانده 
حـاال کار او را شایسـته می خواننـد، بـاالی 
قبـرش اکلیل گل می گذارنـد و جاده یی را 
بـه نامـش نام گـذاری می کنند. پنجا شـال 
بعـد، بـاالی قبرهـای مـال نیـز اکلیل گل 
خواهند گذاشـت.  بسـتن مـرز بین المللی 
دیورند نجات شـهروندان افغانسـتان اسـت 

تـا تأمیـن منافع پاکسـتان. 
امضـای  مـورد  در  شـما  *نظـر 
ثـور   24 در  امنیتـی  تفاهم نامـۀ 
1394 و پروسـیجر سـه جانبه میـان 
آیسـاف  و  پاکسـتان  افغانسـتان، 
لنـدن  تفاهـم  و  در 16 حمـل 1394 
میـان آقـای حنیـف اتمـر و سـرتاج 
عزیـر در اوایـِل مـاه حمـل 1396 که 
تـا  می دهنـد  اجـازه  پاکسـتان  بـه 
در امتـداد مـرز دیورنـد تأسیسـات 
چیسـت؟ بسـازد،  امنیتی-نظامـی  

قـرار گـزارش روزنامـۀ ویسـا، تفاهم نامـۀ 
امنیتـی 8 مـاده و سـند شـاپ 21 مـاده 
بـه  نه تنهـا  مـادۀ 20 و 21 آن  دارد کـه 
پاکسـتان، بلکـه بـه افغانسـتان نیـز اجازه 
را  خـود  نیـاز  مـورد  تأسیسـات  می دهـد 
در امتـداد مـرز دیورنـد بسـازد و بـر بنیاد 
گـزارش همیـن روزنامه، در هفتـۀ اول ماه 
حمـل 1396 در کنفرانـس لنـدن نیـز در 

ایـن مـورد توافـق شـده اسـت. اگـر دکتر 
غنـی بـه معضالـۀ دیورنـد و حـل آب های 
جـاری بـا پاکسـتان حـل اختافـات ملـی 
در توزیـع عادالنـۀ قـدرت، حـل اختـاف 
ارادۀ  بنیـاد  بـر  برقـی  شـناس نامه های 
تصویـب  زبانـی،  اختافـات  حـل  مـردم، 
قانـون تحصیـات عالـی بـدون تعصـب و 
بـه گونـۀ عادالنه پایـان دهـد، او را گاندی 
افغانسـتان می خوانیم و در انتخابات بعدی 

حاضریـم حتـا برایـش کمپایـن کنیـم.
دکتر  آقای  باالی  روزهای  این  *در 
کنگرۀ  حزب  رهبری  پدرام،  لطیف 
مجلس  عضئو  و  افغانستان  ملی 
نماینده گان اتهاماتی وارد می شود که 
گویا از پاکستان پول می گیرد و به نفع 
پاکستان، مرز دیورند را مرز بین المللی 
می شناسد،  رسمیت  به  و  می خواند 
چیست؟ زمینه  این  در  شما  باور 

خیانـت،  حـدی  بـه  کشـور  ایـن  در 
جدان فروشـی  و  بی هویتـی  پول دوسـتی، 
اوج گرفتـه اسـت کـه هـر حرکـت عادالنۀ 
انسـانی و منطقـی را بـه پـول محاسـبه و 
کـه  می شـود  دیـده  می کننـد.  معادلـه 
دیگـر معیـار انسـانیت و اسـامیت بـرای 
دکتـر  نمی دانـم  اسـت.  پـول  بسـیارها، 
پـدرام چگونـه پاسـخ می دهـد، امـا مـن 
طلـوع  تلویـزون  در  پیـش  سـال  هشـت 
گفتـه بـودم: "افغانسـتان یـک وجـب از 
مـرز دیورنـد به آن طرف از لحـاظ تاریخی 
و حقوقـی حـق نـدارد." از سـال 1384 تا 
کنـون، ده ها مقاله و چندیـن عنوان کتاب 
جملـه،  از  کـه  نوشـته ام  رابطـه  ایـن  در 
چهـار جلـد آن بـه نسـیت نداشـتن پـول، 
از چـاپ مانـده اسـت. اگـر پاکسـتان پول 
مـی داد بـرای مـن می داد تـا این کتـاب را 
چـاپ می کـردم. ایـن ادعا بسـیار جاهانه، 
خصمانـه و عقده مندانـه گفتـه می شـود، 
بـه اصـاح عامیانـه، "خـاک خشـک بـه 
نظـام فدرالـی  ایجـاد  دوار نمی چسـپد." 
حـل اختـاف بـا پاکسـتان و حـل عادالنۀ 
مسـایل ملی جـز برنامه های حـزب کنگرۀ 
ملـی افغانسـتان بـوده و اسـت کـه ایـن را 

می داننـد.  همـه 
مـن یکـی از طراحـان و حامیـان بسـتن 
مـرز دیورنـد هسـتم، مـدت 19 سـال در 
ایـن زمینه پژوهش کـرده ام، بـا عصاچوب 
و پـای پیـاده می گـردم و در موتر ملی بس 
می گرفتـم،  پـول  اگـر  می شـوم،  سـوار 

می داشـتم. لکـس  موترهـای 
پاکسـتان  تجزیـۀ  *مدعیـان 
می گوینـد کـه شـما بـا اقدامـات و 
اظهـارات صریـح بـرای بسـتن مـرز 
دامـن  را  ملـی  اختـاف  دیورنـد، 
می زنیـد و از زبـان شـما بـوی نفـاق 
خـراب  را  ملـی  وحـدت  و  می آیـد 
می سـازید، خودتـان چـه می گویـد؟

در ایـن کشـور نـه ملتـی وجـود دارد و نه 
وحدتـی. 270 سـال اسـت کـه دولت ملی 
و مردمـی، اختـاف ملـی، اختـاف زبانی، 
اختـاف قومـی، اختـاف تنظیمـی و... تـا 
مـرز انقطاب اجتماعی رسـیده اسـت. سـه 
دور انتخابـات ریاسـت جمهوری جعلـی و 
تحمیلـی با فشـار انگلیس و امریـکا برگزار 
شـد، هشـت سـال اسـت قانون تحصیات 
عالـی و 5 سـال اسـت قانـون ثبـت احوال 
نفـوس در باتـاق اختاف ملی سـرگردان 
اسـت. واضـح و روشـن می گوینـد کـه یـا 
را  مـا  زبـان مـا و هویـت  مـا،  حاکمیـت 

بپذیریـد یـا اگـر نپذیریـد وحـدت ملـی 
خـراب می شـود.

مـا می گوییـم، اکـر وحـدت بـه اصطـاح 
ملـی، این قدر مزخرف و غیر انسـانی و توأم 
بـا بی عدالتـی باشـد، اگـر خراب می شـود، 
بهتـر اسـت امـروز خـراب شـود، غیـر از 
عدالـت اجتماعـی، آن هم برای همـه اقوام 
شـریف ساکن کشور، به هیچ واژۀ مزخرفی 
نداریـم. احتـرام  و  قبیـل عقیـده  ایـن  از 

در ایـن کشـور 24 ملـت زنده وجـود دارد 
کـه ماننـد 24 درخـت میـوه در یـک بـاغ 
عقـب  و  غذاب کشـیده  بـرادران  هسـتند. 
نگه داشـته شـدۀ پشـتون مـا صـرف یـک 
ملتی از 24 ملت هستند. اقلیت و اکثریتی 
در این کشـور بـدون احصایه گیـری ملی و 
معیـاری وجـود نـدارد. همـان ملت هـای 
شـاید  درصـد  چهـل  زیـر  هـم  بزرگ تـر 
باشـند. تعداد از جهالت پسـندان می گویند 
کـه دیگـر درخت هـای میـوه را از ایـن باغ 
قطع کنید، تنها شـفتالو باشـد و شـما هم 

شوید. شـفتالو 
انـار  هسـتیم،  سـیب  مـا  می گوییـم،  مـا 
مـا  یعنـی  هسـتیم.  و...  انگـور  هسـتیم، 
ازبیـک، هـزاره، تاجیـک و... هسـتیم. انـار، 
در  حتـا  میوه هـا...  سـایر  و  تـوت  انگـور، 
شـفتالو پیونـد نمی شـوند، چـه رسـد کـه 

همـه شـفتالو شـوند. 
این کـه می گویـم ما »افغـان« یـا »اوغان« 
نیسـتیم، اسـتدالل مـا منطقی اسـت. اگر 
یـک بـرادر پشـتون شـهروند هندوسـتان، 
او  از  باشـد،  ازبیکسـتان  یـا  تاجکسـتان 
مـن  نمی گویـد  هسـتی؟  کـی  بپرسـند، 
هنـدو هسـتم، تاجیـک هسـتم یـا ازبیک 
هسـتم و نباید هم بگویـد، بلکه می گوید و 
بایـد بگوید: من هندوسـتانی، تاجکسـتانی 
یـا ازبیکسـتانی هسـتم. یعنی یـک "ی" 
نسـبتی یـک شـخص را بـه یک محـدودۀ 
جغرافیایـی یـا یک کشـور پیونـد می دهد. 
بلـوچ،  ازبیـک، هـزاره،  تاجیـک،  نیـز  مـا 
پشـه یی بـا نورسـتانی و با اسـتدالل علمی 
»افغانسـتانی« هسـتیم. اوغـان مسـاوی به 
پشـتون کـه ُمعـرب آن »افغان« می شـود. 
بـه  کـه  اخیـر  غایلـۀ  بـه  رابطـه  در  امـا 
اسـاس تفاهم نامه هـا و اسـتناد امضا شـده 
بـه وسـیلۀ دولـت آقـای داکتـر غنـی بـا 
پاکسـتان بـه شـمول آیسـاف و ناتـو امضا 
شـده، هـم دولـت پاکسـتان و هـم دولـت 
مـرز  امتـداد  در  دارنـد  حـق  افغانسـتان 
از  جلوگیـری  بـرای  دیورنـد.  بین المللـی 
صدور، عبور و مرور تروریسـتان و دشمنان 
نظـم و امنیـت، تأسیسـات نظامی-امنیتی 
بسـازند و مـرز را کنتـرل کننـد. از تصمیم 
هـر دو کشـور سـتایش و حمایت می کنیم 
و مـرز دیورنـد را مطابـق شـواهد، مـدارک 
و اسـناد رسـمی امضـا شـده و تصدیـق از 
سـوی زمام داران افغانسـتان سـازمان ملل 
متحـد، سـازمان های حقوقـی بین المللی و 
کل کشـورهای اعضـای سـازمان ملـل مرز 
بین المللی و رسـمی می شناسیم و خواهان 
بسـته شـدن ایـن دهلیـز مـرگ هسـتیم. 
خایـن  این قـدر  حقایـق،  گفتـن  بـا  اگـر 
محسـوب شـویم، کسـانی کـه طـی 178 
سـال بیش از بیسـت معاهده و سـند را در 
فـروش و واگـذاری خاک بـه بیگانه گان در 
بدل گرفتـن پادشـاهی، ریاسـت جمهوری 
امضـا کرده انـد، جـرم و  و حفـظ قـدرت 
خیانـت اجدادشـان را کـه بـه آنـان افتخار 

می کننـد، خودشـان محاسـبه کننـد.
شـرایط  در  کـه  می شـود  *ادعـا 
اجتماعی، سیاسـی، نظامـی و امنیتی 
کـه قـرار داریـم، وقت مطـرح کردن 
حـل قضیه یـی دیورنـد با پاکسـتان 
نیسـت، بگذارید، افغانستان نیرومند  
شـود، آنـگاه تـا پـل اتـک کـه مرز 
حکومـت احمدشـاه ابدالی بـود، پس 
بگیرم، دالیل شـما از مطـرح کرد آن 

موجود چیسـت؟ در شـرایط 
وقتـی عبدالرحمـان خـان معاهـدۀ دیورند 
پادشـاهی اش،  چهاردهـم  سـال  در  را 
نظامـی  نیـروی  هـزار   160 درحالی کـه 
قهـار و خون آشـام داشـت و در اوج قـدرت 
مناطـق  از  کـرد،  امضـأ  بـود،  اسـتبدادی 
آن طـرف دیورنـد امـروزی یـک وجـب هم 
در تصـرف میـر آهنیـن نبـود، تمـام آن 
ابتـدا رنجیـت سـنگ، حاکـم  را  مناطـق 
پنجاب اشـغال کـرده و از رنجیـت پیش از 
مرگـش، انگلیس هـا گرفتـه بودنـد. یعنـی 
مناطـق آن طـرف دیورنـد حدود 25 سـال 
در تصـرف رنجیـت و از 1845 تـا 1893 م 
مـدت 48 سـال به طـول کامـل در تصرف 
براسـاس  ضمـن،  در  و  بـود  انگلیس هـا 
الهـور  جانبـۀ  سـه  )معاهـدۀ  معاهـده   5
1838، معاهدۀ دوسـتانۀ قندهـار 1839 و 
معاهـدۀ اول جمـردو 1855، معاهـدۀ دوم 
جمـرود 1857 و معاهـدۀ گندمک1879( 
سـلطان  ماننـد  دیگـری  خاک فروشـان  و 
یـار  سـرور  و  طایـی  محمدخـان 
محمدخـان، مناطـق آن طرف را سـال های 
پیـش فروختـه بودنـد. عبدالرحمـان خان 
کـدام منطقه یـی را جدیـد بـه انگلیس هـا 

نـداده اسـت. 
پسـرش  خـان  عبدالرحمـان  آن هـم،  بـا 
پنجـا  امـان اهلل،  نواسـه اش  و  حبیـب اهلل 
سـال از نادرخـان تـا داوودخـان و پنجـا 
بارکـزی  خانـوادۀ  از  یعنـی  دیگـر  سـال 
ظالمانـه  یک صدسـال،  محمدزایـی  و 
حکومـت کردنـد. این هـا یـک قـدم پیـش 
نرفتنـد، یـک وجـب خـاک را پـس گرفته 
دیورنـد  معاهـدۀ  )پنـج  بلکـه  نتوانسـتد، 
حبیب اهلل، صلـح راولپنـدی، معاهدۀ کابل، 
معاهـدۀ کراچـی بـا پاکسـتان و حـدود ده 
سـند دیگـر را تـا کنـون تصدیـق و تاییـد 
و معاهـدۀ دیورنـد را امضـا کرده انـد  کـه 
آخرین شـان سـند سـاپ )SOP( اسـت. 
جـای شـرم و ننـگ ایـن اسـت کـه حـاال 
بچه هـای شـیرخوار و بی خبـر از تاریـخ ما 
را تنبیـه و تهدیـد می کننـد کـه حاکمیت 
70 سـالۀ پاکسـتان و یک صدسالۀ انگلیس 
و 25 سـال حاکمیـن پنجـاب را بـا تاریـخ 
را  پاکسـتان  خـاک  و  می کننـد  متقلـب 
افغانسـتان«  »لـوی  و  اتـک می گیرنـد  از 
می سـازند و ملت هـای سـاکن کشـور هـر 
در  می ریـزد،  را  فرزندان شـان  خـون  روز 
جاده هـای توته هـای بدن شـان آلـوده بـه 
خون شـان جمـع آوری می شـود، نـان، کار، 
امنیـت و آسـایش ندارنـد، استقال شـان 
امریـکا هسـتند،  تحـت حمایـۀ  و  سـلب 
هفتـاد سـال دیگر تـاوان دیورنـد مزخرف 
شـما را بپردازنـد، تا شـما پاکسـتان دارای 
تسـلیحات اتمـی، ارتـش یـک میلیونـی و 
تجزیـه  را  اسـتخبارات جهـان  قوی تریـن 
کنیـد و تـا پـل اتـک برسـید در سـر پـل 

اتـن کنید! اتـک 
در  قرضـدار  عقـل  از  و  آدم نماهـا  بعضـی 
افغانسـتان، کسـانی را کـه خواهـان حـل 
اختـاف بـا پاکسـتان هسـتند و  هم چنان 
و  دیورنـد  مـرز  شـدن  بسـته  خواهـان 
پایـان بحـران کشـور از تباهـی 40 سـالۀ 
اخیـر هسـتند را خایـن ملـی و نماینـدۀ 
پاکسـتان می خواننـد، درحالـی کـه مـن 
تـا هنـوز خوش بختانـه  دروازۀ تورخـم را 
در  خودشـان  خانم هـای  ندیـده ام، 
انتهـای  در  و  می کنـد  والدت  پاکسـتان 
شیشـه  موترهـای  در  خودشـان  نیـز  راه 
دیده درایـی،  بی شـرمی،  می آورنـد.  سـیاه 
هـم  بی عدالتـی  و  قدرت طلبـی  جهالـت، 
در  قـدرت  کـه  حالـی  در  دارد.  حـدی 
ارگ بـه دسـت چندیـن تـن معامله گـر و 
پشـتون های  اسـت،  متمرکـز  قوم فـروش 
مظلـوم، یگانـه قومـی هسـتند کـه از هـر 

شـده اند. تبـاه  لحـاظ 

هیچشهروندیحاضرنیستتاوانتوهم
»اتکخواهی«رابپردازد

هلل بهزاد
ت وگو کننده: روح ا

گف
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از دید آیزنشـتات، بایـد در فرایند مدرنیزه 
شـدِن جوامع سـنتی به چند نکتۀ اساسی 

کرد: توجه 
 1. شناخت ماهیِت نخبه گاِن نوگرا

 2. تحلیـل و تجزیـۀ سـطح نوگرایـی در 
میـان طبقـات و گروه هـا

 3. تعییـن رابطـه میـان نخبـه گاِن نوگرا با 
جامعه و نظـام طبقاتی

 4. تحلیـل و تجزیـۀ کارکردهای نخبه گان 
در تعامـات با دولـت و اجتماع. 

از نظر آیزنشـتات، در وهلۀ نخسـت باید 
جامعـه از یک نواختِی سـاختاری برخوردار 
باشـد؛ یعنـی دارای سـاختارهای گوناگون 
تخصص یافته گـی  بـاالِی  میـزان  از  و 
برخـوردار باشـد. اقتدار بـر تمامی بخش ها 
و حوزه هـا توزیع شـود یا به عبـارت دیگر، 
تمرکززدایـی صـورت بگیـرد. از دیـد وی، 
جوامـع  بـر اسـاِس جبـر تاریـخ، خواسـته 
یـا ناخواسـته، بـه سـمِت شـاهراه مدرنیته 
اندازه یـی کـه  انـد و بـه هـر  در حرکـت 
مولفه هـای بـاال در جوامـع وجـود داشـته 
باشـند، بـه همان قـدر نیـز دسـت یابی بـه 

توسـعۀ سیاسـی آسـان تر خواهـد شـد.
کارل دویـچ وی، معیـار عمده یـی را کـه 
بـرای توسـعۀ سیاسـی در نظـر می گیـرد 
اجتماعـی  تحـرِک  میـزان  از:  عبـارت 
اجتماعـی  تحـرک  وی،  نظـر  بـه  اسـت. 
فرایندی سـت کـه بـر اسـاس آن، باورهـا 
عرصه هـای  در  سـنتی  وابسـته گی های  و 
فرهنگـی  و  روانـی  اجتماعـی،  سیاسـی، 
بـرای  توده هـا  و  شـده  تحـول  دچـار 
پذیـرش الگوهای جدیِد رفتـاری آماده گی 
بـا  بیگانـه  چیـزی  ایـن رو  از  می گیرنـد؛ 

نیسـت.  اجتماعـی  مسـایل 
تحـرک  نتیجـۀ  در  دویـچ،  بـاور  بـه 
سـنتی  تعلقـاِت  و  اعتقـادات  اجتماعـی 
)قومـی، زبانی، مذهبـی و...( در عرصه های 
اجتماعی، سیاسـی، فرهنگـی و... به تدریج 
جای شـان را بـه الگو هـای جدیـد خالـی 
می کننـد و شـهروندان ناگزیـر بـه پذیرِش 

می شـوند. آن 
توسـعۀ  بـه  حقوقـی،  دیـد  از  کاوانـوف 
سیاسـی می نگـرد. بـه ایـن معنـی کـه او 
بـه نحـوۀ تدویـن اصـول  قوانیـن اساسـی 
توجـه دارد کـه بـر مبنـای آن، تشـکیات 
یـا نظام هـای سیاسـی یی شـکل می گیرند 
که بر رفتار سیاسـی در سـطح فرد و گروه 

اثـر می گذارند. وی بر عوامـل اجتماعی در 
توسـعۀ سیاسـی تأکیـد دارد و بـه عوامـل 

اقتصـادی نقـش چندانـی قایل نیسـت. 
موقـوف  توسـعه  از  مـدل  هـر  سـروش: 
بـه توسـعۀ علمـی اسـت. بـدون توسـعه و 
گسـترش معرفـت و علـم تجربـی مـدرن، 
دسـت یابی بـه توسـعه و خاصتـاً توسـعۀ 

سیاسـی ممکـن  نیسـت. 
سـروش برای تبیین و توضیِح این مسـأله، 
بـه مقدماتـی پرداخته اسـت کـه اینک  به 

شـرِح آن می پردازم:
1( معیشت آدمی به قامت معرفِت اوست. 
روابط  نحوۀ  به  مقوله،  این  بیان  برای  او 
اساس  بر  که  می کند  اشاره  دوستی  دو 
اطاعات شان نسبت به  طرِف مقابل  شکل 
اطاعات شان  روزی  اگر  و  است  گرفته 
شود،  عوض  یکدیگر  شناخِت  به  نسبت 
مبدل   دشمنی  به  دوستی  است  ممکن 
شود.  گرم تر  گذشته  به  نسبت  یا  و  گردد 
در  ارتباطات  تأمین  و  دوستی ها  این 
در  و  بین المللی  و  جمعی  فردی،  سطح 
است. منوال  همین  به  معیشت   ُکل 

2( کسـی که ذهن پیچیـده دارد، زنده گی 
روابـط  آدمیـان  بـا  و  دارد  پیچیده یـی 
پیچیده  تـری برقـرار می کنـد و بـا طبیعت 
نیـز. سـروش بـرای روشـن شـدن  ایـن 
گفتـار بـه تقسـیم بندی مارکسیسـت ها از 
تاریـخ بشـر اشـاره می کنـد کـه دوره های 
فیودالیسـم،  بـرده داری،  اولیـه،  کمـون 
وسوسیالیسـم  بـورژوازی،  کاپیتالیسـم  
اثبـاِت  بـدون  او  می شـود.  شـامل  را 
صحت وسـقِم ایـن تقسـیم بندی از تاریـخ، 
کـه  مارکـس  اندیشـۀ  از  بخـش  آن  بـر 
اقتصاددانـان  تاریخ نـگاران، کارشناسـان و 
آن   و  نمـوده  تمرکـز  پذیرفته انـد،  را  آن 
بـزرِگ  دورۀ  دو  بشـر  تاریـخ  در  این کـه 
تاریخـی وجـود دارد: یکـی دوران ماقبـل 
صنعتـی و دیگـری دوران صنعتـی. دوران 
ماقبـل صنعتـی شـامل  دوره هـای کمـون 
اولیـه، برده داری، فیودالیسـم و شـکل های 
دیگِر زنده گی می شـود. امـا دوران صنعتی 
شـامل دوره هـای بـورژوازی، کاپیتالیسـم، 
سوسیالیسـم، کمونیسـم و... می  گـردد که 
بـه بـاور او، ایـن دو دوره به لحـاظ معرفتی 

و معیشـتی کامـًا بـا هـم متفـاوت انـد. 
معـروِف  جامعه شـناس  گلنـر،  ارنسـت 
مکـِث  تقسـیم بندی  ایـن  بـر  انگلیسـی، 

را  تقسـیم بندی  ایـن  و  نمـوده  جـدی 
پذیرفتـه اسـت. بـه عقیـدۀ سـروش، اگر 
مقدمۀ نخسـت پذیرفته شـود کـه آدمیان 
پـای معیشـت را به قـدر معرفت شـان دراز 
می کننـد، ناگزیـر نکتـۀ دوم را کـه الزمـۀ 
منطقـی آن اسـت نیـز پذیرفته ایـم و آن 
و  پایـه  صنعتـی،  دوران  دانـش  این کـه 
اسـاس معیشـِت ایـن دوره را بنـا می کند. 
چـون دانـش  دنیـای ماقبـل صنعتی، یک 
نـوع زنده گـی را برای بشـر تأمیـن می کرد 
و دانـش دوران صنعتـی، نحـوۀ دیگـری از 
زنده گـی را بـرای بشـر فراهـم می کنـد و 

ایـن شـرط دنیـای صنعتی اسـت. 
بـه بـاور وی، اگـر معرفـت و دانایـی عوض 
می شـود.  عـوض  زنده گـی  ناگزیـر  شـود، 
در  آدمیـان  پیش فـرض،  همیـن  بـر  بنـا 
دنیـای  صنعتـی فهم و درک شـان نسـبت 
بـه طبیعت، سـعادت، خدا، دیـن، حقوق و 
غیـره به گونـۀ تدریجی تغییر کرده اسـت. 
بـه طـور مثـال، طـب دیـروز طـِب امـروز 
نیسـت و شـیوۀ درمـان نیـز تغییـر کـرده 
اسـت. بـر همیـن قیـاس، آدمیـان  زمانـی 
کـه نیروهـای طبیعـت را بهتر شـناختند، 
توانسـتند به صـورت بهتـر آن را مهار کنند 
و بـا اسـتفاده از آن زنده گـی جدیـدی را 
سـامان دهنـد. انقسـامات تاریِخ معیشـتِی 
او  معرفتـِی  تاریـِخ  انقسـامات  بـا  انسـان 
مطابقـت دارد. بـه بـاور او، جهان سـومی ها 
هـم دو دوران ماقبِل مـدرن و دوران مدرن 
دارنـد و بـه مـوازاِت آن دو، دوران معرفتی 
و معیشـتِی مـدرن و ماقبـل مـدرن دارند. 
روابـط  یکدیگـر  بـا  بشـری  معـارف   )3
و  علـم  کاروان  او  دارنـد.  مسـتحکمی 
کـه  می دانـد  واحـدی  کارواِن  را  معرفـت 
انـد و بـر ایـن  پابه پـای هـم در حرکـت 
اسـاس، وی معرفـت در دنیـای جدیـد را 
نیـز امـری یکپارچـه خوانـده اسـت. او این 
حکـم را در تمامـی علـوم، اعـم از تجربـی 
و انسـانی، جـاری می داند. بنابرایـن، بدون 
وجـود علم ریاضی پیشـرفته، دسـتیابی به 
اقتصـاد پیشـرفته ممکـن نیسـت. رابطـۀ 
فیزیـک و شـیمی نیز همین گونه اسـت. به 
عقیـدۀ او، تحـول جـدی در فلسـفه وقتی 
رونمـا شـد که کانـت بـا تأمـل در فیزیک 
نیوتنـی بنـای تازه یـی در معرفت شناسـی 
پی ریـزی کرد. او بـه اهمیِت فلسـفه افزود 
و متافزیـک را در معـرض بی مهـری قـرار 

داد و ایـن اتفـاق مهـم از قـرن هفدهـم و 
هجدهـم با ظهور فلسـفۀ انتقـادی صورت 
گرفت. قهرمانان این میدان فاسـفۀ درجه 
اولـی چـون دکارت، کانـت، هیـوم و غیـره 
هسـتند. بـه نظـر او، تاریـخ زنده گـی ایـن 
فیلسـوفان نشـان می دهـد کـه ذهن شـان 
تمامـاً معطـوف به علوم تجربی بوده اسـت. 
وقتـی علـوم تجربـی به وجـود آمـد، هیـچ 
کنـد  فـرار  آن  از  نتوانسـت  فیلسـوفی 
کانـت  بگیـرد.  نادیـده  را  آن  سـواالِت  و 
و  فیزیکـدان  دیـکارت  و  بـود  فیزیکـدان 
فیزیولوژیسـت بـود. این فیلسـوفان از علم 
زمـاِن خـود نه تنهـا آخریـن اطاعـات را 
داشـتند کـه حتـا در ایـن عرصه هـا مولـد 
بودنـد. از تلفیـق دانـش تجربـی بـا تعقـل 
آمـد.  به وجـود  معرفت شناسـی  فلسـفی 
در آن زمـان ایـن سـوال مطـرح شـده بـود 
کـه تمامـی سـعی اندیشـمندان در جهت 
و  بـوده  معطـوف  همه چیـز  شـناخت 
چیـزی کـه آنـان از آن بی خبـر مانده انـد، 
را  فرصـت  ایـن رو  از  اسـت.  خودشناسـی 
غنیمـت شـمردند و بـه ایـن فکـر شـدند 
کـه بفهمنـد خود شـناختن چیسـت. باید 
بکوشـند تا شـناختن را درسـت بشناسند. 
معرفت شناسـی از همیـن جـا آغـاز شـد و 
ایـن مسـأله یی بـود کـه در هیـچ کـدام از 
فلسـفه های کاسـیک اثـری از آن دیـده 
ارایـۀ  و  سـواالت  ایـن  طـرح  نمی شـد. 
چهـرۀ  آن هـا،  بـه  گوناگـون  پاسـخ های 
فلسـفه را عـوض کـرد و با ایـن تحول دین 
نیـز دچـار تغییر شـد. بـه نظـر او، دین به 
دلیـل  آسـمانی بودنش محکوم بـه احکام 
بشـری و تاریخی نیست. اما بهره و نصیبی 
از دیانـت، درک و فهـِم دینـی اسـت و این 
فهم و درک را سـروش درک و فهم عصری 
از دیـن می نامـد. ایـن تفاوت ها بـا خواندن 
زمان مـان  کامـی  و  اخاقـی  کتاب هـای 
بـا کتاب هـای گذشـته  و مقایسـۀ آن هـا 
مجموعـۀ  او،  بـاور  بـه  می شـود.  معلـوم 
دانش هـا از جملـه دانش دیـن، همه با هم 
تعـادل  و تائـم دارنـد و ایـن خصوصیـت 
بـا  بـود.  صنعتـی  ماقبـل  دانش هـای 
رسـیدن دانش هـای جدیـد، تعـادل نوینی 
بجـای تعـادل پیشـین نشسـت. گفته انـد 
بحـران مدرنیتـه هـم بـه معنای از دسـت 
دادِن تعـادل پیشـین و به دسـت نیـاوردن 
تعـادل نویـن اسـت؛ آن چـه کـه اصطاحاً 
دوران گـذار نامیـده می شـود و ایـن حکم 
عامـی  اسـت کـه در مـورد فـرد، جامعـه 
و روابـط میـاِن آدمیـان جـاری و سـاری 
اسـت. به نظر وی، کشـورهای جهان سـوم 
هم اکنـون دوراِن گـذار را طـی می کننـد. 
کشـورهای جهان سـوم دقیق در وضعیتی 
و  معیشـتی  تعـادل  کـه  گرفته انـد  قـرار 
معرفتی دوران گذشـته را از دسـت داده اند 
و بـه تعـادل نویـن هـم نرسـیده انـد و در 
می برنـد؛  به سـر  تـردد  در  ایـن دو  میـاِن 
حتـا مشـخص نیسـت کـه بـه ایـن مهـم 
دسـت می یابنـد یـا خیـر. بـه بـاور او، در 
کشـورهایی چـون ایـران، داده هـای علـم 
روان شناسـی عرضه می شـوند امـا در مورد 
اخـاق فتـوا بـه گونـۀ دیگـری اسـت. این 
همـان عـدم تـوازن  را نشـان می دهـد. به 
نظـر او، وقتـی پاره هـای مختلـِف دانـش 
بشـر بـا همدیگر متوازن نشـوند، آرامشـی 
به دسـت نمی آیـد. او دوران گـذار را دوران 
و  حکم هـا  کـه  می دانـد  درهم ریخته گـی 
تکلیف هایـش معیـن نیسـت. بـه بـاور او، 
جهـان پیشـاصنعتی تکلیفش معلـوم بود؛ 
چـون منظومـۀ معرفتـی متوازنی  داشـت 
کـه دین، طـب، اخـاق و...اش به هم تنیده 
بودنـد و نحـوۀ زنده گـی خاصـی را شـکل 
می دادنـد. اکنـون کشـورهای عقب مانـده 
هـم بـه چنیـن منظومه یـی نیازمندنـد تـا 

تکلیف شـان روشـن شـود.
4( پرسـش بنیادیـن  این که: چـرا منظومۀ 
معرفتـِی پیشـین عوض شـد و جـای خود 
را بـه منظومۀ معرفتِی جدیـد داد؟ چرا آن 

منظومـه ادامه نیافت؟ چه شـد که آدمیان 
بـه معـارف و دانش هـای خود دیگـر وقعی 
ننهادنـد؟ چه شـد که گالیله، هابـز، کانت، 
هیـوم و ماکیاولـی ظهـور کردنـد؟ از دیـد 
وی، کسـانی کـه بـا  مدرنیسـم، نسـبیت، 
توسـعه و تمـدن سـروکار دارنـد، بـه ایـن 
سـوال متوجـه می شـوند و بایـد بـرای آن 
پاسـخی معقـول بدهنـد. جواب هایـی  که 
تاکنـون  بـه ایـن سـوال ها داده شـده اند، 
سـروش آن هـا را بـه جواب هـای فلسـفی، 
علمـی  یـا  غیرفلسـفی  و  نیمه فلسـفی 

تجربـی دسـته بندی کرده اسـت. 
پاسـخ فلسـفی: بشـر از وجـود، فهـم و 
درِک نـوی پیـدا کـرده و نسـبت تازه  یی با 
آن برقرار نموده اسـت. گویـی وجود، چون 
دریـا مـوِج دیگـری زده و آدمیاِن تـازه را با 
ماهیـت و هویِت تازه به وجود آورده اسـت. 
ایـن آدم هـای جدید با برقـراری روابط تازه 
بـا خـود، بـا طبیعـت و بـا خداونـد، دنیای 
نوینـی را بنـا نهاده انـد. مهم این اسـت که 
پیـروان ایـن نحلـه، هیـچ راه برون رفتـی 
نشـان نمی دهنـد و منتظرنـد تا دریـا موِج 
به وجـود  دیگـری  عالـم  و  بزنـد  دیگـری 
بیایـد و بشـر را از ایـن حالت نجـات دهد. 
بـه بـاور سـروش، ایـن پاسـخ از معقولیِت 
چندانـی برخـوردار نیسـت، حداکثـر ایـن 
یک تحلیل غیرعلمی و شبه فلسـفی اسـت 

کـه گرهی از مشـکل نمی گشـاید.
پاسـخ نیمه فلسـفی: یورگن هابرماس 
در کتـاب علـم و تعلقات بشـری، به دنبال 
اسـت کـه دانش هـا  ایـن موضـوع  طـرِح 
و کسـب حقیقـت  پـی کشـف  در  فقـط 
شـگفتی های  و  تعلقـات  ایـن  نیسـتند؛ 
سمت وسـو  دانش هـا  بـه  کـه  آدمی سـت 
می بخشـند. بـه نظر سـروش، شـاید این 
مسـأله بـرای گذشـته گان قـدری معلـوم 
بـوده اما هابرمـاس رنگ وبـوِی دیگری به 
آن بخشـیده و آن را شـرح و بسـِط کافـی 
داده اسـت. بـه عقیـدۀ او، هابرمـاس با این 
پرسـش که چـرا آدمیان معارِف پیشـین را 
رهـا نموده اند و مجموعـۀ معرفتی دیگری 
پـی افکندنـد، این گونه پاسـخ داده اسـت: 
چـون شـگفتی ها، وابسـته گی ها و تعلقـات 
آدمیـان تغییـر کرده و در پـی چیِز دیگری 
در معرفـت می گردنـد. از نظـر هابرماس، 
شـگفتی ها یعنی این که آدمیـان در دوران 
ماقبـل صنعتـی عایـق و تمایـل چندانـی 
بـه مهـار، بهره کشـی و اسـتثمار طبیعـت 
هـم،  داشـتند  اگـر  بالفـرض  نداشـتند، 
چنـدان ملمـوس نبـود. امـا زمانی کـه این 
تعلق بـه وجود آمد، آدمیـان به بهره گیری 
و اسـتثمار طبیعـت متمایـل شـدند و علم 
کـرد.  پیـدا  شـگوفایی  و  رشـد  تجربـی 
بـرای درک ایـن موضـوع، نسـبت میـان 
دو دوسـت را مثـال زده انـد. یکـی این کـه 
دوسـتی شـما بـا رفیق تـان فقـط به خاطر 
مطلبـی  کـدام  و  اسـت  دوسـتی  نفـس 
در کار نیسـت. امـا گاهـی دوسـتی بـرای 
به دسـت آوردِن یـک مطلـب اسـت؛ یعنی 
دوسـتی اسـتثماری و اسـتخدامی اسـت 
کـه ایـن دوسـتی دیگـر دوسـتی نیسـت. 
بـه نظـر برخـی از نویسـنده گان، از جملـه 
ماقبـل صنعتـی،  دنیـای  در  هابرمـاس، 
انسـان ها بـا طبیعت دوسـت بودنـد؛ اما در 
دنیـای صنعتـی پـای دوسـتی انسـان ها با 
طبیعـت در میـان نیسـت. رابطۀ انسـان ها 
و  اسـت  بهره کشـی  رابطـۀ  طبیعـت،  بـا 
بـه هـر چیـز بـه عنـوان مخـزن انـرژی و 
منبـع اسـتفاده می نگرنـد. دیگـر "بـر لب 
جـوی نشـین و گـذر عمـر ببیـن" در کار 
نیسـت؛ بلکـه می خواهنـد آب هـای جاری 
را مسـدود و از آن بـرق تولیـد کننـد. ایـن 
درحالی سـت کـه هیچ دینـی انسـان را به 
بهره کشـی از طبیعـت امـر نکـرده اسـت و 
ایـن محصـول دانِش جدید اسـت. حال که 
چنیـن اسـت، دانش هـای فلسـفه، اخاق، 
سیاسـت و غیـره خواسـتند خـود را با این 

دانـش جدیـد متـوازن کنند.

اسالم و مبانی توسعۀ سیاسی
  محمـدخان مدقق   بخش سوم
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وقتـی شـعرهای مجموعـۀ »رفتن رسـیدن 
فکـر  ایـن  بـه  می خوانیـم،  را  نیسـت« 
می افتیـم کـه او - سـرایندۀ این اثـر- واقعاً 
کیسـت؛ یـک شـاعر، یـک ادیب یا هـر دو 
در هیـأت یـک شـیفتۀ شـعر و ادبیـات؟ یا 
هـم کسـی کـه در فضـای بسـیار درشـِت 
باهـم  را  عواطـف  و  سیاسـت  سیاسـی، 

درآمیختـه اسـت؟ 
این گونـه پرسـش ها را نحـوۀ رویکرد حاضر 
)تیـوری دریافـت( می توانـد بـا توجـه بـه 
نمونه هـا، نمادهـا وگرافیـک کاِر او پاسـخ 
بدیهی سـت  دارد.  ارایـه  قناعت بخشـی 
متوجـۀ  مـا  زمانـۀ  در  پرسـش ها  ایـن 
آنانـی  به ویـژه  باشـد؛  می توانـد  هرکسـی 
که بیشـتر خواسـته ها، قرائت هـا، حوادث و 
مضامیـن را شـعر می سـرایند تـا جریان ها، 
روایت هـا، باورهـا و تصاویـر را. گـروه اول، 
یـک  در  می خواهنـد  کـه  همان هایی انـد 
همچـو فضایی، شـاعر و ادبیات چی باشـند. 
آن هـا خـوب آموخته انـد تعبیـر و تلقـی را 
چگونـه به  نظم درآرند و شـعر را به  سـخره 

. ند بگیر
و  زبـان  زیبایـی  دوسـتان،  از  این دسـته   
رسـایی اندیشـه را از مسـیر کشـف خـود 
شـده  باعـث  ایـن  جبـر  و  کرده انـد  دور 
و  ادبیـت  آشـفته بازار  در  مخاطـب  کـه 
زیباشـناختی، همـواره بـا پرسـش و شـک 
نظریـۀ  ادبیـات،  چـون:  حوزه هایـی  وارد 

ادبـی و نقـد ادبـی شـود. 
بـا  ادبیـات  و  شـعر  کـه  اسـت  پُرواضـح 
ورود تصنـع، جوهـر و جایـِش خـود را از 
دسـت می دهـد و بـرای همیشـه کاذب و 
غیرطبیعـی بـه  مشـاهده می رسـد؛ چون با 
چنیـن رویکـردی، زبـان نمی تواند بـا روان 
هم سـویی  و  هم خوانـی  خـود،  سـاماِن  و 
ایجـاد کند یا دسـتکم راه به  سـوی کشـف 
و کارکردهـای ذاتـی و جوهریِن خـود پیدا 
کنـد تـا پُربـار و اثرگـذار بمانـد. از سـوی 
دیگـر، عـدم تعـادل و آشـتی میـان زبان و 
معنـا کـه یکـی نمـود مسـأله و دومـی بوِد 
آن به حسـاب می آیـد، خیلـی بااهمیـت و 
در واقـع تعیین کننـده اسـت و بـا توجه به 
 نظریـات و تیوری هـای معتبـر امـروز نقـد 
و نظریـۀ ادبـی، بـدون حفـظ تعـادل میان 
چگونه گـی کاربـرد زبـان و معنـا، ممکـن 
کاِر  آفرینـش  و  بـه  خلـق  نیسـت دسـت 

زد.  فوق العاده یـی 
حـاال در اشـعار مجموعـۀ »رفتن؛ رسـیدن 
نیسـت« خوش بختانـه موضوع کامـًا فرق 
می کنـد. در این گزیـده ظاهـراً به زبـان رام 
و آرامـی برمی خوریـم کـه در مسـیر خـود 
حرکـت کـرده اسـت؛ وزن هـای پرکشـش، 
آمیختـه با سـکون و اسـتحکام بـه این  امر 
کمـک می کنـد تـا درشـتی و اعتـراض و 
گاهـی طغیـاِن محتوا کمتر به  دیـد بخورد. 
درحالـی کـه جـان و جنـوِن کار با مخاطب 
آشـنا و نکته یـاب، آشـتی پذیر و رام ماندنی 
نیسـت. مـزاج انـکار، سـر غـش و آهنـگ 
گفتـه  کلـی  به طـور  و  دارد  ناسـازگاری 
می توانیـم بازتاب دهنـدۀ روح عصیان گـر و 
صریحی سـت که به  اسـتواری جـان و زبان 
یافتـه  اسـت. بـا انـدک دقـت، بیش تریـن 
بی قـراری و شـورش را می تـوان در کلمـه-

کلمـۀ کار به  مشـاهده نشسـت. ایـن امکان 
و حالـت را آرامـِش پس از توفـان خواندن، 

حداقـل کلی بافی سـت. بـاور بـر این اسـت 
منازعـه  آتش بـس  در  رفعـت  اسـتاد  کـه 
میـان ُفـرم و محتـوا، فرصتـی را یافتـه که 
از آن بهره کشـی هنرورانـه و زیباشناسـانه 

 . کند
مـن بـا خوانـِش مکـرر توفیـق یافتـم کـه 
کـه  را  اسـتاد  کار  کلـِی  مفاهیـِم  و  زبـان 
بنیـاد اعتقـادی و جهان بینـِی او بـه  تعبیـر 
امروزی تـر بـر آن نهـاده شـده اسـت، تـا 
مدت هـا  بـاری  شـوم.  متوجـه  حـدودی 
در  یـک  غـزل  حاشـیۀ  پیرامـون  پیـش، 
فضـای مجـازی کـه عاشـقانه بـود و خوش 
درخشـید، چنیـن نوشـتم: ...در غزل هـای 
کاسـیک و معاصـر و حتـا غـزل امـروز که 
اسـت،  کـرده  تغییـر  پارامترهـا  و  نمادهـا 
حضور معشـوق پُررنگ اسـت و غزل، یگانه 
ُفرمـی بـوده کـه در عمـر هزارسـالۀ خـود 
نسـبت به  عاشـقاِن این قالب وفـادار مانده؛ 
امـا معشـوقه-مخاطب های غـزل بـا توجـه 
بـه  سـیاق کاری و شـیوۀ برخـورداری و یـا 
بازتـاب زنده گانـی سـرایش گران یـا بی وفـا 
بوده انـد یـا از دسـت رفتـه )متوفـا( یـا هم 
بـه  ترتیبی بدان پرداخته شـده که دوری و 
دل آزاری شـان بازتـاب یافته اسـت. در اکثر 
روایت هـا، معشـوق، عاشـق را تـرک کـرده 
تـا پرداخت هـا را غمگینانـه و حسـرت بار 

باشد. سـاخته 
حاال که مجموعۀ »رفتن؛ رسـیدن نیسـت« 
فضـای  در  ـ  دیگـر  یک بـار  می خوانـم،  را 
کارهایـی که از پی خواهـد آمد ـ دریافتم ـ 
حداقـل در ایـن  زمینه ـ قطعی تر می شـود. 
البتـه ایـن  امـر دقـِت سـراینده را در ایجاد 
کاراکتـر و آفرینـش فرد خاصی نشـان داده 
کـه بـا افـراد و کراکترهای غزل پیشـینیاِن 
مـا در هم سـانی و مطابقـت قـرار نـدارد. به  

ایـن نمونه هـا توجـه کنید: 
سد راهم میشوی از هر مسیری میروم 

پیروی از عادت دیوار میآید به تو 
از خدا مغرورتر، از حور زیباتر شدی

برتر از این هر دو تا، انکار میآید به تو  
شـهرتی در نقـِض پیمـان یافتـی این چند 

روز
روی آنتن، سرخِط اخبار می آید به تو 

در بغل جا میدهی، از بوسه میگیری کنار
عشق بازی با چنین معیار میآید به تو 

و یا:
دیگر دوا نکرد اثر بعد از آن که تو...
آری اثر نکرد دگر بعد از آن که تو...

کس را توان نبود که شیرین کند دهان

بشکسـت نـرِخ قنـد و شـکر بعـد از آن که 
.. تو.

حضـور چندیـن مسـیر در مثال نخسـت و 
سـد راه قـرار گرفتـن، تداعی کننـدۀ شـهر 
اسـت تا روسـتا و همچنـان سـرخط اخبار 
و اثـر نکـردن دوا بعـد از آن کـه ...همچنان 
نقـض پیمـان و شکسـتن نرخ قند و شـکر 
همـه فضـای زنده گـی مغازه یـی و نسـبتاً 

شـهری را تداعـی می کنـد.
در چندین کار، این تشـخص بسـیار حسـی 
اسـت تـا بصـری و سـمعی. البتـه در شـعر 
و هنـر زبانـی هیچ گاهـی توقـع نمـی رود 
مخاطبـی را بـا حـس شـناخت و اگـر ایـن 
ممکـن بـود هـم شـاید ایـن  اتفـاق در این  

غـزل می افتـاد:
درون جانی و از جان به تن، تنیدهتری 

به روی دیدهام از پلک،  آرمیدهتری 
کسی که کرد ترا انتخاب، میداند

که از گزیدهترین چیزها، گزیدهتری...
و یا: 

بورزی انس، ولو مختصر، گمان نکنم 
شود رفیِق درختان، تبر، گمان نکنم 

خبر رسید، نگاهت به این طرف افتاد 
به سمِت شام، ببیند سحر، گمان نکنم
به پشِت خانه رسم، زنگ را فشار دهم 

به اشتباه کنی باز، در، گمان نکنم 
بـه  ردیف هایـی  را  دریافـت  ایـن  بـاری 
مخاطـب می دهـد کـه بـه صورت پرسـش 
و خواهـش مطرح می شـود. مانند »ناراحت 
نشـو«، »گمان نکنم« و »نظرت چیسـت؟« 

صص31،33
چـون ایـن آخریـن طـرز دیـد و یحتمـل 
برداشـِت نهایـی از کارهـای ایـن  مجموعـه 
نیسـت، دوسـتان را ارجـاع بـه  ادامۀ همین 
 نوشـته و غزل هایـی می دهـم که قسـمتی 
از آن هـا در بـاال بـرای صحت ادعـا، بریده-

بریـده گزینش شـد و کامِل آن در مجموعۀ 
رفتن رسـیدن نیسـت، وجـود دارد.1

چـون در اکثـر غزل های ایـن مجموعه هم 
مخاطـب گـواه ادغـام فضـای شـنیداری با 
دیـداری  اسـت که بـه زیبایـی و هنرمندی  
هـم  و  انـد  یافتـه  آمیـزش  و  هماهنگـی 

آمیخته گـی حسـی- بصـری دارنـد. 
بـا توجـه بـه  گفتـار بـاال و انـواع فضاهـا 
گزیـدۀ  شـعر  شـخصیت  از  دریافت هـا  و 
»رفتـن؛ رسـیدن نیسـت«، موقعش اسـت 
1 -  ایـن کارشـیوه اصـوالً در نحـوۀ نـگاه مـا کار 
مناسـبی نیسـت؛ اما چون ازحـواس پنجگانه نام 

بـردم، تذکـر ایـن نکته را هـم ضروری دانسـتم.

رمز و راِز شـناخت عمیق تری را با شـما در 
میـان بگـذارم؛ چیـزی کـه این قلـم تاش 
دارد بیشـتر همان روی سـکه را نشان دهد.

همـه موافقیـم کـه شـعر موفـِق زمانـۀ  مـا 
همانی سـت کـه بتوانـد تشـخص و تجلـی 
فردیـت داشـته باشـد و بـا ایـن امـکان در 
ذهـن مخاطـب بـه  زنده گـی و بالنده گـی 
خـود ادامـه دهـد و چنـان راه بـرود کـه 
بـرای مخاطـب یـا ایجـاد وسوسـه کنـد یا 
او را وادار بـه حفـظ و ریـکارد نمایـد، یـا 
هدایتـش  همزادپنـداری  مسـیر  در  هـم 
دهـد کـه ایـن امـر در مجموعـۀ »رفتـن؛ 

رسـیدن نیسـت« - بـا توجـه بـه  بهتریـن 
کارهـا - ممکن شـده اسـت. طبیعی اسـت 
مخاطـب لحظـۀ خوانش متن تنهـا معنایی 
را کـه سـراینده هنـگام سـرایش در ذهـن 
و  چندپهلویـی  امـا  درنمی یابـد؛  داشـته، 
متـن،  در  اندیشـه گانی  عمیـق  ظرفیـِت 
و  دیگـر  رخدادهـای  کـه  می کنـد  حالـی 
ارزنده تـری مخاطـب را به چالـش و داوری 
رسـیدن  »رفتـن؛  گزیـدۀ  در  می کشـاند. 
برمی خـورد  را  نیسـت« مخاطـب شـعری 
که بنیـاد ناآرامی دارد و چمـوش و بدرفتار 
اسـت؛ آمیختـه بـا سیاسـت، طنز، انـکار و 
صراحـت. از سـویی هـم، مسـوولیت پذیری 
انسـانی یی کـه در شـعر ضیـا رفعـت وجود 
دارد، راه را بـرای ورود مضامینـی آن چنانی 
کـه بیشـتر بـر پایـۀ عشـق و مهربانـی و 
پیـش  بهتـر  انسـانی  بـرای وضـع  تـاش 
مـی رود، تحقـق بخشـیده. ایـن دسـتاورد 
باعـث می شـود نزدیکـی و حتـا در مواردی 
آمیخته گی هایـی با کارهایی چون حسـین 
منزوی را مشـاهده کنیم. از سـویی هم این 
شـباهت ها شـاید برگـردد به پخته گـی کار 
این هـا؛ چـون از شـاعری کـه نـام بـردم، از 
چهره هـای پیش کسـوِت ادبیات  و در شـعر 
بـه  پردازش هـای قابل قدری رسـیده اسـت.

اهمیـت کار رفعـت، بیشـتر در این جاسـت 
بحـث می کنـد،  مکـث  بـدون  و  آرام  کـه 
تـا نشـان دهـد بـر زبـان و پیش کشـیدن 
تعهـد  خـود  پیش نهـاد  و  انـکار  طـرح، 
رفعـت،  این کـه  دیگـر  دارد.  توانایـی  و 
کاراکتـر را هم درسـت نشـانی داده اسـت. 
ادبیات مـان  در  را  دلیـری  این گونـه  مـن 
در  اسـت  واضـح  امـا  می یابـم؛  کم سـابقه 
جسـارت و بیـان، کمتـر شـاعری می توانـد 
از حافـظ بگـذرد؛ حافظـی کـه شـعرش بـا 
تفکـر و اعتـراض معنا می شـود و ابهام داری 
کارش، درون معنابـودِن آن  را ثابـت کـرده 
اسـت  و تا امـروز، توجیه هـای چندصدایی 

اسـت.  داشـته  چندین کانونـی  و 
کار احمـد ضیـا رفعـت هـم، آن قـدر کـه 
بـا احسـاس و عواطـف می توانـد حـس و 
دریافـت گـردد، با کلمـات معنا نمی شـود. 
کـه  حافـظ  خـاف  او  کارِ  در  ابهام هـا 
اسـت،  همـراه  مجازهـا  و  اسـتعاره ها  بـا 
کـه  شـده اند  نمادگزینـی  و  ُکدگـذاری 
مخاطـب تـا با خم وچـم کاری اش آشـنایی 
و  یـک  فرهنـگ دان  را  او  باشـد،  نداشـته 
کـرد. دریافـت خواهـد  و  بررسـی  ادیـب 

بـا این همـه واضح اسـت شـعر، مجموعه یی 
کـه  زیباشناختی سـت  امکان هـای  از 
هـم  به سـاده گی  و  نمی آیـد  زبـان  بـه  
بررسـی پذیر نیسـت. نقـد و بررسـی موفق 
و  بررسـی  ادامـۀ  در  کـه شـعر  اسـت  آن 
بررسـی بـا درخواسـت خـوِد شـعر، پیاپـی 
بیایـد؛ چنان مخمـس که بر غزلی سـروده 
می شـود و پـس از ختم موفقانـۀ کار، چنان 
می نمایـد کـه ایـن سـه  مصـراع، قبـل از 
آن بیـت واحـد؛ در واقـع الـزام یـا شـرحی 
بـوده اسـت بـر آن تک بیـت اصلـی غـزل. 
بـا ایـن رویکـرد، مباحـث را تا حـد ممکن 
»رفتـن؛  گزیـدۀ  از  نمونه شـعری  یـک  بـا 

رسـیدن نیسـت« نشـان خواهیـم داد. 
بـا  اثری سـت  نیسـت«  رسـیدن  »رفتـن؛ 
مفهومـی  نمادهـای  و  صوتـی  جلوه هـای 
مخاطـب  اذهـان  در  کـه  مسـتحکم 
خـاف  و  مـی رود  راه  حسـابی  و  اسـتوار 
اکثـر کارهایـی کـه تصادفـی معنایابـی و 
هرم بنـدی می شـوند، جاذبه هـای مفهومی 
گسـترده یی دارد. بـه عبـارت دیگـر، کارها 
در این مجموعه بسـیار مفهومـی و گردنده 
و  دهنـد  نشـان  تـا  می گذارنـد  ُکـد  انـد. 
فرضیـه می نهند تـا حل کنند. این  نوشـتار 
سـعی می کنـد تمـام ایـن مـوارد را در کار 

نخسـتین ایـن مجموعـه نشـان دهـد:
به سینهات نکنم تکیه، اعتمادی نیست

دو توته گوشت که دیوار استنادی نیست
بـه هـر کـه بوسـه دهـی رایـگان بـده، جز 

من 
اقتصـادی  مـن  بـرای  مفـت  جنـِس  کـه 

نیسـت
به اتفاِق دل و دیده از تو برگشتم

عبوِر فاصله، تصمیم انفرادی نیست
چه جای قهر، مرا با کِس دگر دیدی 

در انحصار تو بودن قراردادی نیست
ندیده حدس زدم محتوای پیغامت 

نخواندِن خطت از روی بی سوادی نیست
جگـر شـکافت، دلم سـوخت، سـینه غارت 

د کر
...

برای روِح شب این کار، غیر عادی نیست
نه عشق ورزم و نی رنِج پای دار کشم

سـرم بـه شـانهام - ای مردمـان! - زیـادی 
نیست

ببخش اگر غزلم اندکی به تو برخورد 
ردیف و قافیۀ شاعران ارادی نیست      

ایـن شـعر و اکثر کارهای ایـن مجموعه که 
قبـًا هـم جسـته و گریختـه نمونه گزینـی 
شـد؛ بـه خواننـده امـکان حـس و دریافت 
شـاید  و  متفـاوت  دریافتـی  می دهـد. 
متناقـض کـه می پنـدارم شـعر زمـاِن مـا 
الزامـاً چنین کارکرد و کنشـی باید داشـته 

. شد با
برمی خوریـم  بـه  راوی یـی  ایـن غـزل،  در 
آگاه کـه هـم بـه  ردیـف و قافیـۀ کاِر خـود 
)صـورت کار( اشـراف دارد، هـم پیـام خود 
را بـه  بهتریـن صـورت بـه  مخاطـب انتقال 
زن  نمـاد  کـه  گوشـتی  سـینۀ  می دهـد. 
اسـت، در جایگاه سیاسـت و سیاسـت مدار 
تلویحـاً  و  می گیـرد  قـرار  افغانسـتانی 
کـه  بوسـه  می شـود.  خوانـده  بی اعتمـاد 
امتیاز سیاسـی اسـت، قرینه های شـناخت 
نمـاد زن و معـادل آن )سیاسـت( بازهم ما 
را بـه  بیابـان ایـن  روایـت به  پیـش می برد. 
شـخصیت اول بـه مخاطب اعتمـاد ندارد و 
بـه او تکیـه نمی کنـد چـون خـاف میـل 
و  غیراقتصـادی...  خیلـی  ضمنـاً  اوسـت، 
جنـس مفـت... در عـرف عـام نیـز مـا بـه 
حوزه هایـی کـه عاقـه نداریـم، قصـۀ مفت 
و معادل هایـی این چنینـی بـه کار می بریم. 
سیاسـت بازی های میان خالـی و آلـوده بـه 
فریـب عصـِر مـا ناگزیـر کـرده اسـت کـه 
برایـش جنـس مفـت خطـاب کنیـم کـه 

غیراقتصـادی و مایـۀ دردسـر اسـت. 
کسـی کـه انـدک شـناختی از شـخصیت 
شـاعر داشـته باشـد، متوجه می شـود که او 
»بـه  اتفـاق دل و دیـده« از جهاِن سیاسـت 
برگشـته اسـت؛ چـون ضیا رفعت همیشـه 
بـا گزیدۀ »شـعر کوچـک و درد بزرگ« که 

خوانششعریازگزیدۀ»رفتن؛

رسیدننیست«اثرضیارفعت
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اثـری به شـدت سیاسـت مدار بـود. کمـاکان بـا همان 
برداشـت در اذهـان مخاطبان حضـور دارد. وقتی گفته 
 اسـت: »چـه جـای قهـر مرا بـا کـس دگر دیـدی- در 
انحصـار تـو بـودن قـراردادی نیسـت« اوج دریافـت و 
امـکان حـس شـدن نمـودار می شـود. واژۀ »انحصـار« 
سـرنخ و نشـانۀ جـدی اسـت که شـاید عامدانـه برای 
مخاطب داده می شـود تا دریافت را از مسـیر عاشـقانه 
به  سـوی سیاست و شـناخت نماد معشوق متفاوتتری 
تغییـر دهـد. »ندیـده حـدس زدن از محتـوای پیغام« 
نیـز بحـث زمـان را پیـش می کشـد. رفعـت بـا ایـن 
بیـت به تحلیل سیاسـت نشسـته اسـت؛ چون بـه باور 
مـن مخاطـب، همان گونه که پیغـام پیـش از خواندن 
تحلیـل می شـود سیاسـت و چگونه گـی اوضـاع نیـز 

پیـش از رخـداد قابـل تحلیـل اسـت امـا بی سـوادی 
داللـت بـر تصمیم زمـان دارد، چـون اتفاقـات را بهتر 
از تحلیل هـا زمـان جـواِب درسـت و حسـابی می دهد. 
 امـا سـه  بیـت پایانـی کـه هر نـوع شـک و تردیـد ما 
را می خواهـد رفـع کنـد، مبیـن ویژه گـی ناآرامـی و 
چموشـی روایـت اسـت، چنـان کـه قبـًا گفتـه شـد، 
ایـن  ابیـات غش کرده و ناسـازگار بر وضعیـت می تازد 
و بازشـدن پنجـره را بـه تیره گـی و شـب کـه نمـاد 
بدبختـی و ناامنی سـت، چنـان محکـم می کوبـد کـه 
همـه متوجه می شـویم و با او همزادپنـداری می کنیم. 
مخاطـب بی درنـگ متوجـه سـرهای زیـادی می شـود 
چهره هـای  و  شـدند  نیسـت  »زیـادی«  عبـث  کـه 
از  همـه روزه  کـه  می آیـد  بـه  یـادش  خون خـواری 
ایـن وضـع خـود مهندسـی کـرده سـود می برنـد و از 
گـودال کثافت و پلیـدی غدر و کینـه تغذیه می کنند. 
طبیعی سـت این گونـه اعتراض هـا به آنـان برمی خورد.

حـاال بیـت آخر کـه وصلـۀ ناجـور می نمایـد و پس از 

اتمـام بحـث و چشـم انداز معنایی کامـل بازهم ریخته 
می شـود، یحتمـل بـرای خواننده هـای ضمنـی وتنبل 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا در آخریـن  نفـس هم 
توجـه بـه  بی تابـی کاری کـه ظاهـر آراسـته و آریـش 
شـده دارد، توجـه کننـد و بداننـد این غزل تـا پایان به 
چـه کسـانی برخـورده اسـت. چه کسـانی سیاسـت را 
چنـان زِن بدنهـاد پذیرا شـده انـد، به او اعتمـاد کرده 

انـد و از مقاربـت بـا ایـن زن دژخیـم ابـا نورزیده اند.
شـعرهای مجموعـۀ »رفتـن؛ رسـیدن نیسـت« پُـر از 
ابهام اسـت، سـریع امـا چالش برانگیز اسـت و مقداری 
بـا زبان مهجـور تبـارز یافتـه؛ از این رهگـذر، عام پذیر 
نیسـت؛ چـون بنـای کار هـم رنگین کمـان ُفـرم دارد 
هـم سـنگین بنای معنـا. بـه گفتـار دیگر: شـعر رفعت 
بـا خواننـدۀ ضمنـی قطعـاً جـواب نمی دهـد، بایسـت 
»رفتـن؛ رسـیدن نیسـت« را جـدی خوانـد و پـس 
از ایجـاد تعامـل و رسـیدن بـه  یـک تعـادل، بـه  تفکر 

دریافـت راه بـرد. 

خوانششعریازگزیدۀ»رفتن؛

رسیدننیست...

د ننګرهار ولسونو پر داعشیان د 

وروستي درنې بمبارۍ هركلی كړی

افغانسـتان او امريکايـي چارواکـي وايـي، د پنجشـنبې 
ماښـام شـاوخوا اووه بجـې د بمونـو مـور بـه نوم تـر ټولو 
قـوي تريـن بم د اچین ولسـوالۍ د اسـدخیلو سـیمه کې 

د داعـش ځواکونـو پـر مرکز اسـتعمال شـوی دی.
د دې ولسـوالۍ خلک وايـي، د دغې بمبـارۍ اواز دومره 

زورور وو چـې ټوله ولسـوالۍ يـې ولړزوله.
يـو څـو تنو په سـیمه کـې ازادي راډيو ته وويـل: "خیالي: 
دا بـم ډېـر زورور وو، ځمکې او کورونه يـې ټول ولړزول، 
بـس يـو دم درز شـو نـور مـوږ پـوه نه شـو خـو غـږ يـې 

سـخت زورور وو.«
اکبرجـان: بیـګاه چـې د کـوم بـم چاودنـه وشـوه هلته يو 
سـمڅه وه، هلتـه د دوی مرکزونـه وو خـو کله چـې دا بم 
والـوت ډېـر قـوي غـږ وو، مـوږ خپله حیـران شـو چې دا 
څه وشـو او هلتـه يوازې همـدا داعش دي زمـوږ کورونه 
نشـته هلته کورونه هـم د دوی دی، فامیلونه هم د هغوی 
دي زمـوږ د عامـو خلکـو نه کورونه شـته او نه مـو مالونه 

شته”.
د همـدې بمبـارۍ پـه تـړاو د اچیـن ولسـوالۍ قومـي 
مشـرانو او د ننګرهـار واليتـي شـورا يـو شـمېر غـړو هم 

خبـري ناسـته درلـوده.
دوی دې خبـري ناسـته کـې پـه اچیـن ولسـوالۍ کـې د 
داعـش پـر ضد وروسـتي هوايـي بريدونـه وسـتايل او له 
مرکـزي چارواکـو يـې وغوښـتل چـې خپلـو بريدونـو ته 

دوام ورکـړي:
“ملـک عثمـان: کـوم ځـای کـې چـې دا بـم اسـتعمال 
شـو هلته ټـول داعـش دي خلک ولـې ورباندې سـترګې 
پټـوي، هلته ټـول کورونه وران شـوي، داعـش چې راغی 
ټـول کورونـه يې سـوري- سـوري کـړي وو، پوسـتې يې 

پـه کې جـوړې کـړې وې.
ذبیـح الله زمری: »لـه نیکه مرغه چې دې بـم کې يوازې 
داعـش وژل شـوي نـور هېچاتـه زيـان نه دی اوښـتی خو 
يـوه خبـره مهمه ده زمـوږ د وطن دښـمنان او د پاکسـتان 
اسـتخبارات دا اوازه خپروي چې دا ازمايښـتي بم و، دا نه 
ازمايښـت و نه نمايشـي و، موږ د دغسـې عملیاتو مالتړ 

کـوو او غوښـتنه کوو چې نـور هـم دوام ورکړي”.
بل خـوا د ننګرهـار د واليـت ويانـد عطاللـه خوګیاڼـی 
وايـي، د پنجشـنبې ورځـې پـه ماښـام د دې قـوي بـم د 
اسـتعمال په پايله کې درې سـمڅې ويجاړې شوې چې 
پـه خبره يـې دوی تـه د ورکړل شـويو معلوماتـو له مخې 
شـاوخوا ۸۲ تنه داعش وسـله وال په کې وژل شـوي دي.
نومـوړی وايـي: "د ننګرهـار د اچیـن ولسـوالۍ د مومند 
درې سـیمه کـې بهرنیـو ځواکونـو د افغان دولت سـره په 
همغـږۍ د داعـش ځواکونـو په مهم مرکـز ځانګړی قوي 
بمبـار وشـو چې پـه کـې درې سـمڅې ويجاړې شـوې 
پـه يوه سـمڅه کې ۲۲ وسـله وال وژل شـوي او په دويمه 
سـمڅه کـې ۶۰ وسـله وال وژل شـوي او پـه درېیمه کې 
زمـوږ ال هـم څېړنـې روانـې دي ممکن د تلفات شـمېر 
نـور هـم لـوړ شـي چـې وروسـته بـه يـې رسـنیو سـره 

کړو”. شـريک 
د خپـرو شـويو راپورونـو له مخې پـه غیرې اټمـي بمونو 
کـې دا تـر ټولو قوي تريـن او لومړنی بـم دی چې د اچین 
ولسـوالۍ په اسـدخېلو سـیمه کـې د داعش پـر مرکزونو 

شو. استعمال 
د واليتـي ادارې د معلوماتـو لـه مخـې بهرنیـو ځواکونـو 
دا بـم د افغانسـتان چارواکـو سـره پـه همغږۍ اسـتعمال 
کـړی او هـدف يـې ورڅخـه د داعـش د لويـو مرکزونـو 

ويجـاړول وو.

عزیزی بانـک بـه تاریـخ 7 اپریـل 2017، طـی محفل 
تاش هـای  بهـر  از  جدیـد،  دهلـی  در  باشـکوهی 
در  بانـک داری  فرهنـگ  رشـد  در  چشـم گیرش 
افغانسـتان جایـزه گرفـت. این جایـزه از سـوی مجلۀ 
»امپراتـوری هنـد« یا »اندیـا امپایـر« در دهلی جدید 
در یـک مراسـم بـا شـکوه اهـداء شـد. مجلـۀ اندیـا 
امپایـر، یـک مجلـۀ دیپلماتیـک اسـت کـه مسـایل 
سیاسـی، مسـایل سـفارت ها و قنسـلی را زیر پوشش 

قـرار می دهـد. همچنان ایـن مجله، ابتـکارات مختلف 
را، کـه در رشـد و پیشـرفت کشـورهای جهـان موثـر 

باشـد، نیـز زیـر پوشـش قـرار می دهـد.
جایـزۀ مذکـور را محتـرم چوهدری برندرسـنگ، وزیر 
ارشد کابینۀ حکومت هند به محترم محمدسالم امید، 
رییـس اجرایـی عزیزی بانک، اهـداء کرد. حیـن اهداء 
جایـزه، برخـی از مقام هـای ارشـد دولتـی افغانسـتان 
و جنـرال قنسـل 11 کشـور دیگـر حضـور داشـتند.

در ایـن مراسـم، جالت مآبـان معیـن وزارت امور زنان 
و معیـن وزارت اطاعات و فرهنگ جمهوری اسـامی 
افغانسـتان دربـارۀ توان مندسـازی زنـان و پیشـرفت 
آنـان سـخن گفتنـد. در ضمـن، آنـان ایـن دسـتاورد 
عزیزی بانـک را سـتودند و بـه مسـؤوالن و کارمنـدان 

ایـن بانـک آرزوی موفقیـت کردند.
عزیزی بانـک بزرگ تریـن تیـم بانکـی در افغانسـتان 
اسـت که در 30 والیت افغانسـتان نمایندگی دارد و با 
بهتریـن تجربـۀ بانکی، به مشـتریان خویـش خدمات 

بانکـی ارائـه می کند.

عزیزیبانک»جایزۀشبدیپلوماتیک«رادردهلینوبهدستآورد

پیشـین  رییس جمهـور  کـرزی،  حامـد   - مانـدگار 
کشـور ادعـا می کنـد بمی کـه ایـاالت متحـدۀ امریکا 

در ننگرهـار پرتـاب کـرد، اتمـی بوده اسـت.
آقـای کـرزی در نشسـت خبریـی کـه از سـوی حزب 
محـور ملـی در بـارۀ خـط دیورنـد برگـزار شـده بود، 
ادعـا کرد کـه امریـکا در والیت ننگرهار بم هسـته یی 

را اسـتعمال کرده اسـت.
رییس جمهور پیشـین افغانسـتان در پیوند به استفاده 
از بزرگتریـن بـم غیـر اتمی در والیت ننگرهار توسـط 
نیروهـای امریـکا می گویـد کـه تصمیـم گرفته اسـت 

امریـکا را از خاک افغانسـتان بیـرون کند.
حامـد کـرزی می گوید اسـتفادۀ این بم هسـته یی در 
ولسـوالی اچیـن خـاک آن محل را خراب سـاخته و تا 

سـال های زیادی تأثیـرات آن ادامه خواهد داشـت.
کـرزی تاکیـد کـرد کـه هفتـۀ گذشـته مهلک تریـن 
بـم در خـاک مـا آزمایش گردیـد و اکنون مـردم باید 
در برابـر امریـکا ایسـتاده شـده جلـو ظلـم، تهاجـم و 

وحشـت امریـکا را بگیرند.
رییس جمهور پیشـین در مورد خط دیورند گفته است 
اگـر این خط را به رسـمیت بشناسـیم فردا پاکسـتان 

کـرد. خواهـد  مطـرح  دیگـری  خواسـت های  مـا  از 
آقای کرزی همچنان گفته است حکومت فعلی افغانستان 
نیست. افغانستان  مردم  ملی  آرمان های  نمایندۀ 

بـه  سـوم  بـار  بـرای  »دیـروز  گفـت:  کـرزی  آقـای 
امریـکا،  از تهاجـم و دهشـت  ایـن فکـر شـدم کـه 
افغانسـتان را رهـا بسـازیم، چـرا بـه خـاک مـا بـم 
سـال  نیـم  و  دو  ایـن  در  چـرا  و  می انـدازد  را  اتـم 
گذشـته داعـش را اجـازه داده کـه از آن طـرف خـط 
دیورنـد بـه خـاک مـا بیایـد مـردم مـا را بکشـند، 
 سـاحات مـا را تصـرف کننـد و خـودش تماشـا کند.”

آقـای کـرزی، تصریـح کـرد کـه اگر حکومـت وحدت 
ملـی در جریـان اسـتفاده از ایـن بـم خطرنـاک بوده؛ 
 اشـتباه کـرده و خیانـت ملـی را مرتکب شـده اسـت.

او تاکیـد کـرد کـه مـردم افغانسـتان بایـد از حکومت 
اسـتفاده  اجـازه  امریـکا  بـه  چـرا  کـه  بپرسـند 
اسـت. داده  افغانسـتان  خـاک  در  را  بـم  ایـن   از 

افغانسـتان  »حکومـت  داشـت:  بیـان  کـرزی  آقـای 
اعـام کـرده اسـت کـه از این گـپ خبر بـوده و امروز 
مـن بـه عنـوان یـک فـرد اعـام می کنـم کـه ایـن 
حکومـت دیگـر نماینـده مـن نیسـت و از سرنوشـت 

فیصلـه  ایـن  بـه  مـن  و  نمی کنـد  نمایندگـی  مـن 
 رسـیدم کـه امریـکا را ازایـن خـاک بیـرون می کنم.”

آقـای کـرزی تاکید کرد کـه امریکا به بهانـه مبارزه با 
تروریسـم در افغانستان آمده و امروز باید از این کشور 
سـوال شـود که چرا در امر مبارزه با ترویسم پیشرفت 
نداشـته و اگـر نـاکام شـده اسـت دلیلش چه بـوده و 
 چـرا اجـازه داد که گروه داعش وارد افغانسـتان شـود.

بـه بـاور آقای کـرزی خـاک افغانسـتان امـروزه به نام 
 داعش، آزمایشـگاه مهلک ترین بم امریکا شـده اسـت.

از  اسـتفاده  بـا  امریـکا  کـه  کـرزی می گویـد  آقـای 
بـم اتـم خـود بـر علیـه مـردم افغانسـتان، بـه ملـت 
ایـن  جـواب  و  کـرده  توهیـن  و  ظلـم  افغانسـتان 
اسـت. امریـکا  از سـلطه  افغانسـتان  آزادی   توهیـن، 

بـه گفتـه آقـای کـرزی، بمی که پنجشـنبه شـب در 
والیـت ننگرهـار اسـتفاده شـده نـه تنهـا تعـرض بـه 
حاکمیـت ملـی افغانسـتان بـه شـمار مـی رود بلکـه 
زهرآگیـن  را  کشـور  زیسـت  محیـط  و  خـاک  آب، 
نیسـت. زیسـت  قابـل  دیگـر  سـاحه  آن  و   سـاخته 

او بـدون ایـن کـه نامـی از رهبـران حکومـت وحدت 
ملـی ببـرد تاکید کـرد آنهایی کـه به دلیـل نافهمی و 
یـا بی غیرتی امریـکا را حمایت کـرده و می کنند باید 
 بداننـد کـه امـروز مـردم آنـان را خوب می شناسـند.

آقـای کـرزی خاطر نشـان سـاخت که گـروه طالب را 
می شناسـد و ایـن گروه از افغانسـتان اسـت امـا گروه 
داعـش از پاکسـتان وارد افغانسـتان شـده و ایـن یک 
 نوع دسیسـه دشـمنان در برابر مردم افغانسـتان است.

ایـن در حالی سـت کـه هفتۀ گذشـته ایـاالت متحدۀ 
امریـکا بمـی را کـه به نـام مادر تمـام بم ها کـه گفته 
شـد غیر هسـته یی بوده، در ولسـوالی اچیـن ننگرهار 

علیـه گـروه دولت اسـامی یـا داعش بـه کار گرفت.
در  را  آن  اسـتعمال  ارگ  بـم،  ایـن  کاربـرد  پـی  در 
هم آهنگـی بـا نیروهـای امنیتـی خوانـده یادآور شـد 
کـه حکومـت از ایـن مسـئله در جریـان بوده اسـت.

حامدکـرزی پـس از حملـه نیروهـای ایتـاف برضـد 
امـارت طالبـان و فروپاشـی حاکمیـت ایـن گـروه بـه 
پشـتیبانی امریـکا در افغانسـتان بـه قـدرت رسـید 
و پیـش از حکومـت وحـدت ملـی سـیزده سـال در 
افغانسـتان حکومـت کرده و در سـال های اخیر امریکا 
را بـه عـدم صداقـت در مبـارزه با تروریسـم بـه انتقاد 
گرفـت و پیمـان امنیتـی با این کشـور را امضـا نکرد.

آگاهـان بـه ایـن بـاور انـد کـه آقـای کـرزی همـواره 
نگاه هـای  امریـکا  بـا  ارتبـاط داشـتن  بـه  پیونـد  در 
متناقضـی را مطـرح کـرده و گاهـی با امریـکا نزدیک 
بـوده و گاهـی هـم بـا شـدیدترین الفـاظ از امریـکا 

شـکایت کـرده اسـت.

حامد کرزی:

امریکاراازخاکافغانستانبیرونمیکنم!
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امریـکا یک بمب هسـته یی را بـا موفقیت 
آزمایش کرده اسـت. 

ادارۀ ملـی امنیـت هسـته یی وزارت انرژی 
امریـکا اعـام کرد کـه نیـروی هوایی این 
کشـور اولیـن مرحلـه از مراحـل سـه گانۀ 
آزمایـش »بمـب هسـته یی ب61-12« را 

بـا موفقیـت به اتمام رسـانده اسـت.
ایـن بمب از یـک جنگندۀ اف 16 مسـتقر 
در  نلیـس«  هوایـی  نیـروی  »پایـگاه  در 
شـهر الس وگاس در ایالـت نـوادا پرتـاب 

شـده اسـت. هدف از این آزمایـش ارزیابی 
کارکردهـای غیرهسـته یی ایـن سـاح و 
هم چنیـن توان ایـن هواپیما بـرای پرتاب 

آن عنوان شـده اسـت.
بمـب هسـته یی »ب 61-12« قـرار اسـت 
بـر  کیفـی  آزمایش هـای  انجـام  از  بعـد 
روی آن جایگزیـن نسـخه های قدیمی تـر 
بمب هـای »ب61« در زرادخانه هسـته یی 
امریکا شـود. گفته می شـود ایـن بمب روز 

پنجشـنبه آزمایش شـده اسـت.

رییس جمهـور ترکیـه از سـازمان امنیت و 
همـکاری اروپـا بـه شـدت انتقـاد و تأکید 
کـرد کـه همه پرسـی ترکیـه ربطـی بـه 

اروپایی هـا نـدارد.
اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  ناظران 
تنش آمیز  ترکیه  اوضاع  کرده اند:  تأکید 
وضعیت  سایه  در  همه پرسی  و  است 
فوق العاده و حضور هزاران خبرنگار، قاضی 
و مخالفان در زندان ها برگزار خواهد شد.

اردوغـان در جـواب ایـن انتقـادات گفـت: 
اکنـون می گوینـد، اگـر مـردم بـه اصـاح 

قانـون اساسـی رأی مثبـت دادنـد، نتیجۀ 
نقض هایـی خواهـد بـود کـه در جریـان 

همه پرسـی صـورت خواهـد گرفـت.
او افـزود: شـما کـی هسـتید؟ قبـل از هر 
ایـن  را بشناسـید.  چیـز حـد و مرزتـان 

مسـأله بـه شـما ربطـی نـدارد.
ایـن اظهـارات در حالـی اسـت کـه بعد از 
هفته هـا برگـزاری کمپین هـای پُـر شـور 
»بلـی« و »نـه« دربـارۀ تغییـرات قانـون 
اساسـی، امـروز ترکیه شـاهد همه پرسـی 

سرنوشت سـاز خـود خواهـد بـود.

رییس جمهـوری لبنان گفـت: آنچه که در 
شـرق رخ می دهد، اهداف سیاسـی بزرگی 
دارد کـه یکـی از این اهـداف، خالی کردن 
شـرق از مسـیحیان و تقسـیم منطقـه بـه 

چند کشـور کوچک اسـت.
میشـل عـون، رییس جمهـوری لبنـان در 
سـخنانی تصریح کرد: نقش مسـیحیان در 
لبنـان و شـرق بـر مبنـای جنـگ نیسـت. 
»اورشـلیم«)قدس( سـرزمینی بـود که به 
جهانیـان بشـارت صلح را مـی داد، آیا جایز 
اسـت که حـاال در جهتـی خاف ایـن امر 
باشـد؟ آیـا منطقـی اسـت کـه مـا آواره 
شـویم در حالی کـه ایـن مـا بودیـم کـه در 
ایـن منطقـه زنده گـی می کردیـم و تمدن 

را بـه اروپـا و جهـان انتقـال دادیم؟
او گفـت: آنچـه کـه در شـرق رخ می دهد، 
اهـداف سیاسـی بزرگی دارد کـه عبارت از 
خالی کردن شـرق از مسـیحیان و تقسـیم 
منطقـه بـه چنـد کشـور کوچـک اسـت. 
مهاجـرت از شـرق بـه ویـژه از اسـراییل 

مدت هـا اسـت کـه آغـاز شـده اسـت و به 
عنـوان مثـال در قـدس از 22 درصـد از 
مسـیحیان جـز یـک درصـد باقـی نمانده 
اسـت و در موارد دیگر به ویژه در سـوریه، 
عـراق و احیانـاً در مصـر، کنیـا و لیبـی، 
گروهـی به کشـتار مسـیحیان و هم چنین 
کشـتار مسـلمانان پرداختند و کلیسـاها و 

مسـاجد را منهـدم سـاختند.
میشـل عون اظهار کرد: پاپ فرانسـیس از 
اوضـاع در خاورمیانـه مطلع و نگران اسـت 
و همـواره برای کمک به مسـیحیان تاش 
می کنـد. مـا او را در جریـان رخدادهـا در 
منطقـه قـرار دادیـم و او بـرای سـفر بـه 

لبنـان اظهـار تمایل کرده اسـت.
او خاطرنشـان کـرد: مـا لبنانی هـا ممکـن 
اسـت در مسـایلی اختـاف نظـر بـا هـم 
داشـته باشـیم و برخـی معتقدند کـه این 
و مسـلمانان  بیـن مسـیحیان  اختافـات 
اسـت، امـا واقعیـت چیـز دیگـری اسـت.

منابـع خبـری امریکایـی اعـام کردند که 
نیروهـای مسـلح چیـن در پنـج منطقـۀ 
کامـل  آماده بـاش  حالـت  بـه  نظامـی 

درآمده انـد.
بـه نقل از خبرگـزاری یونایتدپرس امریکا، 
دسـتورات   از  چیـن  مسـلح  نیروهـای 
مسـتقیمی از فرماندهـی کل ارتـش ایـن 
کامـل  آماده بـاش  کـه  گرفته انـد  کشـور 
خـود را در پنـج منطقـۀ نظامـی حفـظ 

. کنند
مرکـز  از  نقـل  بـه  خبرگـزاری  ایـن 
غیردولتـی حقـوق بشـر و دموکراتیک در 
هانـگ کانـگ نوشـته اسـت: گردان هـای 
نظامـی شـاندون و  توپخانـه در مناطـق 
چتسـزیان و یوننـان دسـتور موضع گیری 
را  شـمالی  کوریـای  بـا  مـرزی  نـوار  در 

کرده انـد. دریافـت 
براسـاس گـزارش ایـن مرکـز، بـه حـدود 
25 هـزار نظامـی ارتـش در غـرب چیـن 
دسـتور داده شـده اسـت که آمادۀ حرکت 

بـا ادوات و تجهیـزات جنگـی خـود بـرای 
طی مسـافت دوری به سـمت یـک پایگاه 
جنگـی در نزدیک مرز با کوریای شـمالی 

باشند.
خبرگـزاری ژاپـن نیز نوشـته اسـت: علت 
حرکـت نیروهـای چینی به سـمت مرز با 
کوریـای شـمالی، نگرانی پکـن از احتمال 
حملـۀ پیش دسـتانۀ امریـکا بـه پیونـگ 
یانـگ، نظیـر سـناریوی حملـۀ موشـکی 
اخیـر امریـکا به پایـگاه نظامی الشـعیرات 

در سـوریه است.
دونالـد  دسـتور  کـه  معتقدنـد  ناظـران 
ترامـپ رییس جمهـور امریکا بـرای حمله 
بـه سـوریه در جریـان مذاکـره اخیـر بـا 
شـی جیـن بینـگ، رییس جمهـور چیـن 
نمایـش  چینـی  طـرف  را  واشـنگتن  در 
قـدرت و تـاش بـرای اهانـت بـه چیـن 
دانسـته اسـت و ایـن امـر موجـب شـده 
اسـت که نیروهای نظامی خـود را در مرز 

بـا کوریـای شـمالی تقویـت کنـد.

 جاوید فرهاد

مانایی »ماندگار« آرزوی من است
نُه سـاله می شـود.  تـازه آگاهـی یافتـم کـه روزنامـۀ »مانـدگار« 
می دانـم کـه نُـه سـال روزنامه منتشـر کـردن، چه دشـواری هایی 
را در زمینه هـای سیاسـی، فرهنگـی -و به ویژه اقتصـادی- در پی  
دارد؛ زیـرا روزنامـه بیـرون دادن در این وضعیِت سـخت و دشـوار، 
شـبیه گذشـتن از »هفت خواِن رسـتم« اسـت؛ یعنی باید با هزار 
گونـه طلسـم و جـادو دسـت و پنجه نـرم کنـی، دشـواری ها را بر 
خـود همـوار کنـی و در کنارِ آن، دلی به توانایی شـیر، اندیشـه یی 
بـه شـفافیِت آب و قلبـی بـه پهنـای آسـمان داشـته باشـی تـا 
گـِپ حـق را از حلقـوم عدالـت بیـان کنـی و از بدسـگاالِن ایـن 
دیـار و ُقلـدران تـا دندان مسـلح بـه جهـِل روزگار نترسـی و هیچ 

تکیه گاهـی هـم جـز خداونـِد بزرگ نداشـته باشـی.
باتوجـه بـه آنچـه گفتـم، روزنامـۀ »مانـدگار« بـا دیـِد انتقـادی و 
رهنمـودی، در نُـه سـال بـه پیمانـۀ نود سـال نوشـت یا بـه تعبیر 
بهتـر: نـَود سـال رسـالتش را در نُه سـال خوب و قشـنگ خاصه 

. کرد
زبانـی،  توانـش  و  ویرایـش  نوشـتار،  حـوزۀ  در  آن،  بـر  افـزون 
دگردیسـی ایجـاد کـرد. نوشـتن را آگاهانـه در جغرافیـای نگارش 
و پـردازش تجربـه کـرد و سـپس این تجربـه را سـخاوت مندانه با 

دیگـران )مخاطبانـش( قسـمت کـرد.
دسـت مسـووالن و کارگـزاران ایـن روزنامه را با محبت می فشـارم 
ُگِل سـیِب«  بـا »دسـت ماِل  را  َعـَرق پیشانی شـان  و قطره هـای 

مهربانـی خشـک می کنم.
مانایی »ماندگار« آرزوی من است.

  عبدالجبار آریایی

رسالت نسل نو
وقتـی خـرد جمعـی را در رابطـه بـه مسـایل اجتماعی و سیاسـی 
در افغانسـتان زیـر و رو می کنیـد، آدم بـه گفتـۀ بعضی هـا، شـاخ 
داعـش،  و  طالـب  نمونـۀ  افراطـی  گروه هـای  وقتـی  می کشـد. 
و  گوشـه  هـر  در  روزانـه  را  ایـن سـرزمین  بی گنـاه  انسـان های 
کنـار کشـور بـه ایسـتگاه مرگ سـوق می دهنـد و خـاف عدالت 
خداونـدی عمـل می کننـد. هیـچ صـدای جمعـی اعتراضـی بـر 
علیه شـان بلنـد نمی شـود. امـا وقتـی می بینـی کـه یـک راکت بر 
موضـع داعـش اصابـت می کنـد، یـک تعـداد از آن مـذاق و جوک 
می سـازند و تعـدادی هـم صـدای مخالفـت بلنـد می کننـد و از 
حاکمیـت ملـی سـخن به زبـان می آورنـد و ایـن عمـل را خیانت 

بـه وطـن می داننـد.
اما رسالت نسل نو چیست؟

سـال ها اسـت کـه مـردم ایـن سـرزمین در دایـرۀ تصاویـر کاذب 
وطن دوسـتی، وحـدت ملـی، آزادی و اسـتقال و سـوژۀ دروغیـن 
بـرادری اسـیر گردیـده و در مسـیر خـاف منافـع عمومـی مردم 
و کشـور سـوق داده شـده اند. وقتـی جامعـۀ جهانـی در راسـتای 
مبـارزه بـا تروریسـم بین المللی متحد اسـت و هـزاران نیـرو را در 
افغانسـتان مسـتقر سـاخته و میلیون هـا دالـر را هزینـه می کنـد، 
را  امکانـات  این همـه  نمی توانیـم  کـه  اسـت  مـا  مشـکل  ایـن 
مدیریـت درسـت و سـاختارمند در راسـتا اهـداف عمومـی کنیم. 
سیاسـی  شکسـت  پیامـد  ظاهـری  و  دروغیـن  خارجی سـتیزی 
دارد. از یک طـرف وابسـته بـه کمک هـای مالـی، نظامی و دانشـی 
کشـور های بیرونـی هسـتیم و از طـرف دیگـر ادعـا اسـتقالیت 
دروغیـن کـرده بـا برنامه هـای مبـارزه با تروریسـم جامعـۀ جهانی 

مخالفـت می کنیـم.
رسـالت نسـل نو تابوشـکنی با اسـتناط بر فکت و توضیح عقانی 
مسـایل اسـت. وقتـی مـا بی تفـاوت بمانیـم، جامعـه، راه ابتـذال 
را می پیمایـد. مـا بـه فقـر فرهنگـی عمیـق دچـار هسـتیم، مردم 
مـا معلومـات درسـت از داشـته های تمدنـی و فرهنگـی گذشـتۀ 
خویـش ندارنـد، فقـر فرهنگی پشـتوانه و تکیـه گاه هویتـی مردم 
را متزلـزل سـاخته اسـت. انگیـزه، غـرور تاریخـی و تمدنـی را در 
وجـود آنـان از بیـن بـرده اسـت. منظومۀ فکـری مردم مـا با تنش 
درونـی دوگانه گـی در جنـگ اسـت، تنـش و تضاد فرهنگـی که با 
وارد کـردن عرف هـای جدیـد محلـی بـه حیـث ارزش در مقابـل 
ارزش هـای تاریخـی و تمدنـی اصیـل خـا هویتـی خلق کـرده و 
سرنوشت کشور را به عقب گرد فرهنگی و تمدنی مسیر داده است.

جامعـۀ مـا بـه روشـن گری و انقـاب فرهنگی نیـاز دارد. نسـل نو 
در راسـتا بـر آورده شـدن ایـن هـدف مهم بایـد نقشـۀ راه بریزند 
و بـا ایجـاد دیـدگاه سـتراتیژیک، مسـیر صعب العبـور سرنوشـت 
مـردم را همـوار سـازند. نگذارند پاپولسـت هایی که بـرای مزدوری 
سـال ها در هـای بیگانـه گان را دقـل بـاب کرده انـد، حـاال ادعـای 
وطن دوسـتی و مـردم دوسـتی کننـد. دیگر عمر سـنگ صبور هم 

در ایـن سـرزمین به پایان رسـیده اسـت.

تنظیمبرنامۀ6ماهۀتیمملیفوتبالکشور
علی عسـکر لعلـی، مدیـر عمومـی تیم هـای ملـی فوتبـال کشـور 
اعـام کـرده کـه در یک اقـدام بی سـابقه، برنامۀ 6 مـاه آیندۀ تیم 
ملـی فوتبـال کشـور بـرای صعـود بـه رقابت هـای جـام ملت های 

آسـیا ریخته شـده اسـت.
آقـای لعلـی در صفحۀ رسـمی فیس بوکش، برنامه هـای دیدارهای 
تدارکاتی و رسـمی تیم ملی فوتبال کشـور را منتشـر کرد. تنظیم 
دیدارهـای تدارکاتـی افغانسـتان، آن هـم چنـد مـاه جلوتـر و در 
آسـتانۀ رقابت هـای حسـاس در مقدماتـی جام ملت های آسـیا در 

طـی چند سـال گذشـته بی سـابقه بوده اسـت.
تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان کـه بـرای نخسـتین بار در مرحلـۀ 
نهایـی صعـود بـه جـام ملت های آسـیا قـرار گرفته اسـت، به نظر 
می رسـد بیشـتر از هـر زمان دیگـری در محراق توجه فدراسـیون 
فوتبـال قـرار گرفتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه در طـی 
سـال های گذشـته به شـدت از رونـد تنظیـم دیـدار تدارکاتی در 

روزهـای فیفـا از فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان انتقـاد می شـد.
بـه گفتـۀ آقـای لعلـی، تیـم ملـی افغانسـتان قبـل از مسـابقه بـا 
کامبـوج در دومیـن دیـدار مقدماتـی جـام ملت هـای آسـیا در 
شـهر ُدبـی کشـور امـارات ضمـن برپایـی یـک کمـپ تمرینی در 
تاریـخ 6 جـون بـه مصـاف تیـم فوتبـال مالدیو مـی رود. دیـدار با 
کامبـوج نیـز در تاریـخ 13 جون در پتـوم پن برگزار خواهد شـد. 
دیـدار بعـدی افغانسـتان در راه صعـود به جام ملت هـا در تاریخ 5 
سـپتامبر در مقابـل اردن برگزار می شـود. شـاگردان فیسـتر قبل 
از آغـاز ایـن دیـدار نیز در تاریخ 30 اگیسـت به مصـاف دیگر تیم 

حـوزۀ عرب، عمـان خواهنـد رفت.
ملی پوشـان افغانسـتان در چهارمیـن دیـدار کـه در واقـع آغـاز 
دور برگشـت رقابت  هـای مرحلـۀ گروهـی نیز محسـوب می شـود، 
این بـار در تاجیکسـتان میزبـان تیـم فوتبـال عمان خواهنـد بود، 
طبـق برنامـه، تیـم ملـی پیـش از تقابل دوبـاره با تیـم قدرت مند 
ایـن گـروه در تاریـخ 4 اکتبـر در شـهر دوشـنبه بـه مصـاف تیـم 
فوتبـال تاجیکسـتان خواهد رفت. دیدار برگشـت با عمـان نیز در 

تاریـخ 9 اکتبـر برگـزار خواهد شـد.
تیـم ملـی فوتبـال کشـور در ادامه بـه ترتیب در تاریـخ 17 نوامبر 
مهمان ویتنام و در تاریخ 26 مارچ 2018 نیز در آخرین دیدار این 
مسـابقات پذیـرای تیـم فوتبـال کامبـوج خواهد بود. طبـق برنامه 
و ادعـای فدراسـیون فوتبـال، انتظار می رود پیـش از برگزاری این 
دو مسـابقه، بـرای تیـم ملـی دیدارهـای تدارکاتـی تنظیم شـود.

تیم ملی فوتبال افغانستان نخستین دیدارش در چارچوب مرحلۀ 
مقدماتی صعود به جام ملت های آسیا در تاریخ 28 مارچ )8 حمل/

فرودرین( در مقابل تیم فوتبال ویتنام برگزار کرد که در نهایت، 
این دیدار با تساوی 1 بر 1 دو تیم به کار خود پایان داد.

شهزادمحمدیبهدلیلمثبتبودن
آزمایشدوپینگ،محرومشد

شـورای جهانـی کریکت، محمد شـهزاد محمـدی، ویکت کیپر و 
تـوپ زن تیـم کریکت کشـور را به دلیـل نتیجۀ مثبـت آزمایش 

دوپینـگ محروم کرده اسـت.
ایـن نهـاد روز گذشـته اعـام کـرد، نمونه یـی کـه از محمدی به 
خاطـر آزمایـش دوپینگ گرفته شـده بـود، نشـان می دهد که او 

مـادۀ ممنوعـه را بـه هـدف دوپینگ مصرف کرده اسـت.
شـورای جهانـی کریکـت اعام کرده اسـت: محمـدی قانون ضد 
دوپینـگ را نقـض کرده و براسـاس قانـون انضباطـی، او موقتاً از 

بازی هـا محروم می شـود.
تعلیـق موقت شـهزاد محمد به گفتۀ  شـورای جهانـی کریکت، از 
تاریخ ششـم ثور امسـال شـروع می شود. شـورای جهانی کریکت 
هم چنیـن گفتـه اسـت کـه در جریـان 12 روز پـس از اعـام 
نتیجـۀ آزمایـش، محمـدی می تواند  بـه این حکم اعتـراض کند.

شـهزاد محمدی 29 ساله بازیکن مشـهور تیم کریکت افغانستان 
است که 4 ماه پیش به عنوان بهترین بازیکن سال  شناخته شد.

امریکابمبهستهییآزمایشکرد

اردوغانخطاببهاروپا:شماکیهستید؟

میشل عون:
هدفازرخدادهایخاورمیانه،تقسیممنطقهوخالیکردن

شرقازمسیحیاناست

ارتشچینبهحالتآمادهباشکاملدرآمد



www.mandegardaily.af :وب سايت
& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی 

 مسؤول توزيع: حبيب اهلل - 0773610580 

 ويراستار: روح الله يوسف زاده

 مدير مسوول: نظری پريانی - 0700263152

nazari.paryani@yahoo.com

به جز »سخن ماندگار«، مسوولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر می گردد.

Year9  n  NO 2005 n Sunday 16 April 2017

 گزارشگران:  ناجیه نوری، هارون مجیدی،
         ابوبکر صديق و  روح الله بهزاد

k برگ آرايي: رفیع جسور - 0781232309

 نشاني: سرک 13 وزير اکبر خان، کوچه چهارم.

بـه  بـرای  بغـان  در  سـینماگران 
در  فلم های شـان  نمایش گذاشـتن 
انـد. سـرگردان  دولتـی  اداره هـای 

بـه  بغانـی  سـینماگران  از  شـماری 
سـام وطندار می گوینـد که شـهرداری 
یگانـه  پیـش  سـال  چنـد  پلخمـری 
سـینمای ایـن والیـت را ویـران کـرد و 
تـا هنـوز هیـچ اقدامـی بـرای سـاخت 

دوبـارۀ آن صـورت نگرفتـه اسـت. آنان 
در  دولـت  بی توجهـی  از  انتقـاد  بـا 
ایـن زمینـه می گوینـد، اکنـون جـای 
مشـخصی بـرای نمایش فلم های شـان 

ندارنـد.
فلم شـان  تازه تریـن  سـینماگران  ایـن 
را در سـالون سـاختمان مقـام والیـت 
بغـان به نمایش گذاشـتند، اما بیشـتر 

کسـانی کـه بـرای تماشـای ایـن فلـم 
دعوت شـده بودنـد به دلیل مشـکات 
امنیتـی در این برنامه اشـتراک نکردند.

از  یکـی  مسـوول  تگابـی،  قـدرت اهلل 
نهاد هـای سـینمایی و تیاتـر در بغـان 
می گویـد، به خاطر به نمایش گذاشـتن 
زیـادی  مشـکات  بایـد  فلمهای شـان 
را پشت سـر گذارنـد تـا زمینـۀ نمایش 
اداره هـای  سـالون های  در  فیلـم  یـک 

دولتـی برای شـان فراهـم شـود.
از سـینماگران  یکـی  فرهـاد وحـدت، 
در بغـان نیـز می گویـد، نبـود سـالون 
نمایش گذاشـتن  بـه  بـرای  مشـخص 
فلمهـای جدیـد و برگـزاری برنامه های 
هنری شـان سـبب کم عاقه گـی مـردم 
به سـینما و تماشـای فلم شـده  اسـت.

کـه  می افزاینـد  سـینماگران  ایـن 
بـه  حکومـت  بی توجهـی  دلیـل  بـه 
نمایـش  بـازار  کشـور،  سـینماهای 
فلمهـای خارجـی در سـینماها رونـق 

اسـت. یافتـه 
بغـان  دانشـگاه  اسـتادان  از  شـماری 

در  سـینما  تضعیـف  کـه  می گوینـد 
یـک جامعـه سـبب تضعیـف فرهنـگ 

می شـود.
اسـتاد  احمـدی،  محمـد  سـید 
اگـر  کـه  می گویـد  بغـان  دانشـگاه 
بـرای  فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت 
سـاخت دوبـارۀ سـینمای ایـن والیـت 
سـوی  از  آن  زمیـن  نکنـد،  اقـدام 
شـد. خواهـد  غصـب  زورمنـدان 

مسـووالن ریاسـت اطاعـات و فرهنگ 
بغـان، در ایـن بـاره از ابـراز نظـر خود 

داری کردنـد.
امـا صفرمحمد صفر، شـهردار پلخمری 
کار  تدارکاتـی  مراحـل  کـه  می گویـد 
ساخت وسـاز سـینمای بغـان جریـان 
دارد و پـس از تکمیل شـدن آن، ایـن 
سـینما در چهـار طبقه سـاخته خواهد 

. شد
چنـد سـال پیـش شـهرداری پلخمری 
بـه دلیل آنچه را قرارگرفتن سـاختمان 
جـادۀ  مسـیر  در  بغـان  سـینمای 
عمومـی عنـوان کـرده بود این سـینما 
را ویـران کـرد، امـا زمیـن سـینما بـه 
جـادۀ عمومی پیوند داده نشـد و اکنون 
این زمین به توقف گاه وسـایط شـهری 
و بـازار فروش میوه مبدل شـده اسـت.

گورباچف: 
نشانههاییازوقوعجنگسردمشاهدهمیشود

آخریـن رهبر اتحاد جماهیر شـوروی در گفتوگویی با اشـاره 
بـه رویدادهـای بین المللـی اظهـار داشـت کـه نشـانه هایی از 

وقـوع جنگ سـرد در جهان مشـاهده می شـود.
میخاییـل گورباچـف آخریـن رهبـر اتحـاد جماهیـر شـوروی 
و دارنـده جایـزه صلـح نوبـل در گفت وگـو بـا مجلـه آلمانـی 
بیلـد گفتـه اسـت کـه رویدادهـای جهانـی نشـان می دهـد 
 کـه رویکـرد نظامی گـری بیش از گذشـته حاکم شـده اسـت.

او بـا اشـاره بـه اینکـه رسـانه های گروهـی بـه مطـرح شـدن 
سـرد  جنـگ  افـزود:  می زننـد،  دامـن  نظامـی  اندیشـه های 
 می توانـد حاصـل و دسـتاورد این نـوع نگرش در جهان باشـد.

گورباچـف همچنـان بـا اشـاره بـه خریـد تجهیـزات جنگـی 
کشـورهای  کـرد:  خاطرنشـان  کشـورها  برخـی  سـوی  از 
تیوری هـای  خـود  نظـام  دکتریـن  در  بایـد  مختلـف 
دهنـد. قـرار  اجـرا  مـورد  و  گرفتـه  پیـش  در  را   مناسـبی 

اتحـاد  تـا 1991 آخریـن رهبـر  از سـال 1985  گورباچـف 
شـوروی بـود. تاش ها و اصاحـات او باعث پایان جنگ سـرد 
شـد، امـا هم زمـان یگانه گی سیاسـی حزب کمونیسـت اتحاد 
شـوروی را نیز پایان داد و نهایتاً باعث فروپاشـی شـوروی شد.

 

سینماییکهپارکینگموترشد

به دنبـال ادامـۀ تنش های میان کابل و اسـام آباد، اشـرف غنی 
بـا ارسـال نامه یی رسـمی بـه نـواز شـریف، خواسـتار مذاکره 
هیأت هـای پارلمانـی 2 کشـور بـرای حـل اختافـات بیـن 

افغانسـتان و پاکسـتان شد.
شـبکه های خبـری پاکسـتان بـه نقـل از منابع آگاه سیاسـی 
اعـام کردنـد نامۀ محمداشـرف غنی رییـس حکومت وحدت 
ملـی بـرای ایـاز صـادق رییـس پارلمـان پاکسـتان و وزارت 
امـور خارجـه ارسـال شـده و قرار اسـت بـه زودی یـک هیأت 
پارلمانـی از پاکسـتان بـرای مذاکـره بـا مقامـات افغانسـتانی 

راهـی این کشـور شـود.
روابط افغانستان و پاکستان در ماه های اخیر بر سر مسایل مرزی 
و گذرگاه هـای تورخم و دیورند بار دیگر متشـنج شـده اسـت.

پاکسـتان حـدود دو هـزار و 400 کیلومتـر مـرز مشـترک بـا 
افغانسـتان دارد که بیشـتر آن را مناطق کوهسـتانی تشـکیل 

. می دهد
حصارکشـی در تمـام طـول مرز مشـترک دو کشـور از سـوی 
پاکسـتان عمـًا امـکان پذیـر نیسـت و پاکسـتان صرفـاً قصد 
دارد مناطقـی را کـه طبـق ادعـای اسـام آبـاد، محـل نفـوذ 
تروریسـت ها از خـاک افغانسـتان بـه خـاک پاکسـتان اسـت، 

کند. حصارکشـی 
پاکسـتان پـس از حمـات تروریسـتی مرگ بـار کـه بیـش از 
یـک مـاه پیـش در چند منطقـه این کشـور بطور پـی در پی 
ُرخ داد، گذرگاه هـای مـرزی تورخم و چمـن را به مدت حدود 

یـک ماه به روی شـهروندان افغانسـتان بسـت.

هیأتپاکستانیبرایمذاکرهبامقامات

افغانستانبهکابلمیآید

 ابوبکر صدیق

برخـی از اعضـای مجلس نماینـده گان، 
بررسـی  بـرای  هیـأت  اعـزام  خواهـان 
تلفـات ناشـی از بـم اسـتفاده شـده از 
طـرف نظامیـان امریکایی در ولسـوالی 

اچیـن والیـت ننگرهـار شـدند.
پنجشـنبه  شـب  امریکایـی  نظامیـان 
غیـر  بـم  بزرگتریـن  گذشـته،  هفتـۀ 
هسـته یی خـود  را در ولسـوالی اچیـن 
پناه گاهـای  بـاالی  ننگرهـار  والیـت 
گـروه داعـش پرتـاب کردند، به اسـاس 

گفته هـای مسـووالن محلـی ننگرهـار 
یـک مرکز بـزرگ جنگ جویـان داعش 
کامـا از بیـن رفته و 94 فـرد این گروه 

شـده اند.  کشـته 
ترامـپ،  دونالـد  حـال  همیـن  در 
از  اسـتقبال  بـا  امریـکا  رییس جمهـور 
موفقانـه  ماموریـت  را  آن  اقـدام  ایـن 
عنـوان کـرد و  جنرال جان نیکلسـون، 
فرمانـدۀ نیروهـای امریکایـی و حمایت 
قاطـع در افغانسـتان نیـز ایـن حمله را 
یـک اقـدام ضـروری خوانـده گفـت که 
در هم آهنگـی حکومت افغانسـتان اجرا 

شده اسـت.
ابراهیمـی رییـس مجلـس  عبدالـروف 
روز  عمومـی  نشسـت  در  نماینـده گان 
شـنبۀ مجلس گفـت: دولت افغانسـتان 
بایـد به ولسـوالی اچین والیـت ننگرهار 
هیـأت مشـترک از حکومـت و شـورای 
ملـی اعـزام کنـد  تـا ابعاد مختلـف این 
حملـه بمی را مورد بررسـی قرار دهند. 
آقـای ابراهیمـی می گویـد که تـا زمانی 
روشـن شـدن تلفات و خسـاراتی ناشی 
نظامیـان  توسـط  پرتـاب شـده  بـم  از 
گـروه  پناه گاهـای  بـاالی  امریکایـی 

داعش، در والیـت ننگرهار پیش داوری 
نگیرد.  صـورت 

پیـش  نماینـده گان  مجلـس  رییـس 
داوری در مـورد پرتـاب بـم در والیـت 
ننگرهـار را بـه صـاح کشـور ندانسـته 
افـزود کـه ملـت افغانسـتان همـه روزه 
قربانـی تروریسـم اسـت، در کابل مرکز 
افغانسـتان در یـک مـاه به اثـر حمات 
تروریسـتی شـمار زیـاد قربانـی شـدند 
و همـه روزه در والیـات مـردم قربانـی 

می دهنـد. 
او گفـت: ”نبایـد حرف هایـی کـه باعث 

آب ریختن در آسـیاب دشمن می شود، 
در مجلـس نماینـده گان گفتـه شـود و 
مـا از دشـمنان افغانسـتان نماینده گـی 
افغانسـتان  کنیـم. سـرکوب دشـمنان 
بـه هـر عنوانـی کـه باشـد حـق مـردم 
و حکومـت افغانسـتان اسـت کـه بایـد 

مـورد تقدیـر قـرار گیرد.“
باشنده گان  از  برخی  حال،  درهمین 
از  نیز  ننگرهار  والیت  اچین  ولسوالی 
این حمله بمی استقبال کرده، می گویند 
داعش  گروه  طرف  از  این  از  پیش  که 
می گرفتند. قرار  آزار  و  اذیت  مورد 

مجلـس  عضـو  سـعادتی  اسـداهلل 
نماینـده گان بـا بیـان این کـه اگـر دنیا 
تروریسـم  شـر  از  تـاش حاصـی  در 
در افغانسـتان اسـت، بایـد سـنگرهای 
مقـدم تروریسـم را مـورد هـدف قـرار 
بازیگـران  متاسـفانه  گفـت:  دهـد، 
روشـن  تعریـف  افغانسـتان  سیاسـی 
سیاسـی  بازیگـر  و  ندارنـد  دشـمن  از 
خـوب نیسـتند. گه گاهـی ابـراز نظرهـا 
بـه  شـدت  بـه  موضع گیرهای شـان  و 

می کنـد.  وارد  صدمـه  ملـی  منافـع 
 آقـای سـعادتی گفـت کـه تحلیل های 
برخـی از بازی هـای سیاسـی که ناشـی 
هیـچ  اسـت،  سیاسـی  رقابت هـای  از 
موثریـت بـه منافـع ملی کشـور نـدارد. 
بیان  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
سایر  و  داعش  سرکوبی  که  داشت 
منافع  از  بخش  تروریستی  گروه های 
او  هم چنان،  است،  افغانستان  ملی 
والیت  در  که  بم  مورد  در  که  گفت 
امریکایی  نظامیان  طرف  از  ننگرهار 
پرتاب شده  داعش  گروه  پناه گاه  باالی 
است، هیأت مشترک حکومت و شورای 
شود.  اعزام  آن  بررسی  جهت  ملی 
بـه گفتـۀ او، پیـش از این بـرای از بین 

بـردن گـروه داعـش در سـاحۀ خـاک 
افغـان والیـت غزنی، نماینـده گان مردم 
غزنـی از دولت خواهـان عملیات در این 
سـاحه شـدند، امـا امـروز کـه نظامیان 
امریکایـی بـه رهبـری ناتـو در والیـت 
داعـش حملـه  گـروه  بـاالی  ننگرهـار 
بمـی کرده انـد، از طرف برخی هـا مورد 

انتقـاد قـرار می گیرنـد.
کـه  می گویـد  مجلـس  عضـو  ایـن 
برخـی افـراد بـدون آگاهـی از حملـه 
و تلفـات وارد شـده ناخـود آگاه بـرای 
دشـمن تبلیـغ می کنـد کـه خـود آب 
ریختـن بـه آسـیاب دشـمن اسـت. در 
حالـی کـه سیاسـت مداران بایـد بـا در 
اطاعـات  و  ملـی  منافـع  نظرداشـت 
کامـل موضع گیـری کنند تا افغانسـتان 
به میـدان رقابت های کـه در منطقه در 
حال شـکل گیری اسـت، تبدیل نشـود. 
هم چنـان، سـخی مشـوانی عضـو دیگر 
مجلـس نمایندگان بیان داشـت که هر 
فـرد و گروهـی کـه خـاف ارزش هـای 
ملـی افغانسـتان عمل می کند، دشـمن 
مردم افغانسـتان اسـت و مبارزه در برابر 
آن از مکلفیت هـای شـرکای بین المللی 

افغانسـتان است.
به خاطـر  کـه  افـزود  مشـوانی  آقـای 
روشـن شـدن تلفـات و خسـاراتی بـم 
اسـتفاده شـده در والیت ننگرهـار، باید 

یـک هیـأت را از مرکـز اعـزام شـود. 
از طـرف  بـم  اسـتعمال  او گفـت کـه 
نظامیان امریکایی در افغانسـتان، شـاید 

اهـداف مختلـف داشـته  باشـد. 
عطـااهلل  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
والیـت  والـی  سـخنگوی  خوگیانـی، 
حملـه  در  کـه  اسـت  گفتـه  ننگرهـار 
از  پنجشـنبه  روز  ناوقـت  کـه  هوایـی 
ولسـوالی  در  امریـکا  نیروهـای  سـوی 
اچیـن انجـام شـده اسـت، یـک مرکـز 
بـزرگ جنگجویان داعـش کاما از بین 
رفتـه و 94 فـرد وابسـته بـا ایـن گـروه 

شـده اند. کشـته 
ایـن  در  کـه   گفتـه  آقـای خوگیانـی 
رویـداد بـه شـمول افـراد مهـم داعش، 
تاسیسـات و جنـگ افـزار ایـن گـروه از 

بیـن رفتـه اسـت.
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