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آگاهان با تأکید بر غیرمسووالنه بودن اظهارات غنی دربارة مهاجرین:

اولخانوادهاترابرگردان!

مشروعیت حکومت و نظام سیاسی کشور تا 5 ماه آینده در برج 
سنبلۀ سال جاری خاتمه می یابد و نیاز به مشروعیت جدید دارد 
که تعدیل نظام سیاسی و تشکیل دولت جدید مطابق تفاهم نامه 

تنها گزینه  برای رسیدن به آن است.
باشد، نمی تواند زیربنای  تمدید توافقنامه روی هر ملحوظی که 
عکس  بر  گردد؛  موجود  حکومت  ادامۀ  بخشی  مشروعیت 
ساخت  خواهد  تازه  کشمکش های  مرحلۀ  وارد  را  افغانستان 
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری  برگزاری  آنصورت  که در 
مشروعیت  بحران  از  رفت  بیرون  راه  قانونی ترین  و  عملی ترین 

می باشد. 
در  دقیقًا  حکومت  کلیدی  مقامات  و  وزرا  پیهم  استعفای  راز 
نهفته  از سنبله  ادامۀ مشروعیت حکومت پس  بر  بی باوری شان 
است. این سلسلۀ ریزش کدری طی ماه های آینده همچنان ادامه 
خواهد یافت و آرایش جدید نیروهای سیاسی طی همین مدت 

شکل خواهد گرفت.
آمار جدید هشتاد درصدی نا رضایتی مردم از حکومت، بحران 
نمایش  به  سابقه  بی  گونۀ  به  را  حکومت  مردمی  مشروعیت 
گذاشت که اگر تا پنج ماه آینده بدیل مشروعیتی جایگزین نگردد، 

مشروعیت قانونی حکومت به خط قرمز خواهد رسید. 
حمابت بین المللی، تنها بعد مشروعیتی باقی خواهد بود که بیشتر 
مدیون تالش ها و حمایت امریکا و انگلستان است و احتماالً تا 

انتخابات امریکا و تا پایان امسال ادامه خواهد یافت.
حکومتی  ایجاد  و  انتخاباتی  بحران  تا  بود  حکومت  رهبری  بر 
مهار  محور  مشروعیت  فعالیت های  با  را  توافقات  از  آمده  بر 

می ساختند تا قدرت محور و تالش در جهت انحصار قدرت.

برگرفته از صفحه فیس بوک احمد ولی مسعود

والی پروان افزود: اگر زیبایی و درخشنده گی در كشور ما وجود دارد همه مدیون روایات،رسم 
و رواج ها و فرهنگ های متفاوت و مختلف ما است كه در گوشه و كنار مختلف این جغرافيا لميده 
است، به آن زیبایی بخشيدهاست و این جشن ها همه نشان گر چهرة واقعی این سرزمين است.

خجسته  و  مبارك  با  نيز  اجرایی  ریاست  رسانه یی  مشاور  رادفر،  حشمت اهلل  دیگر،  سوی  در 
خواندن تجليل از جشن های بهاری در كشور، به ویژه جشن ارغون در پروان خاطرنشان كرد: این 

جشن ها در درون یک متن اجتماعی فرهنگی-تمدنی شكل گرفته است

بحرانمشروعیت
درراهاست؟

احمد ولی مسعود:
عدمبرگزاریلویهجرگهزمینۀسقوطحکومترافراهممیسازد

در جشن ارغوان در پروان تأکید شد:
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ریيس جمهور غنی در بدترین 
حالِت افغانستان، بيرون از كشور 
زنده گی می كرد و در حال حاضر، 
خانواده،  فرزند و دخترشان در 

بيرون از كشور به سر می برند؛ اما از 
پناهجویان افغانستان می خواهند كه 

دوباره به كشور برگردند
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احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه 
لویه جرگۀ  مسعود ُهشدار می دهد که عدم برگزاری 
قانون اساسی، زمینۀ سقوط حکومت وحدت ملی را 

فراهم می کند.
احمدولی مسعود برادر شهید احمدشاه مسعود، قهرمان 
ملی افغانستان است. او به شدت از کارکردهای رهبران 

حکومت وحدت ملی ناراض است و انتقاد می کند.
آقای مسعود در گفت وگوی ویژه با خبرگزاری جمهور 
تطبیق  در  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  که  گفت 
توافق نامۀ سیاسی ناکام بوده اند و اگر این توافق نامه 
اجرایی نشود، حکومت وحدت ملی مشروعیت خود 

را از دست خواهد داد.
او ُهشدار داد که اگر تا پنج ماه دیگر، لویه جرگۀ قانون 
اساسی برگزار نشود و نیز، تغییرات جدید در ساختار 

با  ملی  وحدت  حکومت  نگیرد،  شکل  سیاسی  نظام 
سقوط دردناک، مواجه خواهد شد.

از  دیگری  بخش  در  مسعود  شاه  احمد  بنیاد  رییس 
گفت وگوی خود با جمهور نیوز تأکید کرد که سران 
به  گذشته،  ونیم سال  یک  در  ملی  حکومت وحدت 

منافع شخصی شان کار کردند نه منافع ملی.
آوردن  برقی،  شناس نامه های  توزیع  گفتۀاو،  به 
اصالحات در نظام انتخاباتی، برگزاری لویه جرگه به 
منظور تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام افغانستان از 
موارد عمده در توافق نامه سیاسی ذکر شده بود که باید 
در جریان دو سال تطبیق می شد اما هیچ یکی از این 

موارد، بر بنیاد توافق نامۀ سیاسی، عملی نشده است.
ولی  احمد  با  مفصل خبرگزاری جمهور  گفت وگوی 

مسعود در آیندۀ نزدیک نشر خواهد شد.
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در  کشـور،  رییس جمهـوری  اشـرف غنی 
مـورد  در  جالبـی  سـخناِن  مـورد،  تازه تریـن 
پناه جویـاِن افغانسـتان گفتـه اسـت. او در یـک 
افـرادی  مـورد  در  بی بی سـی،  بـا  گفت وگـو 
کـه افغانسـتان را تـرک کـرده و بـه کشـورهای 
دیگـر پناهنـده شـده اند و یـا در مسـیر راه قرار 
دارنـد، گفتـه اسـت کـه: »من دلـم نمی سـوزد، 
این هـا بایـد بـه کشـور جنگ زدۀشـان برگردند 
و آن را دوبـاره بسـازند.« آقـای غنـی همچنیـن 
گفتـه اسـت کـه صدها میلیـون دالـر روی آن ها 
مصـرف شـده و آن هـا تحـت کمتریـن فشـار 
وطـِن خـود را رهـا می کننـد. بـه بـاور آقـای 
غنـی، فرار آن ها به خارج، پیشـرفت افغانسـتان 

می سـازد. مشـکل  را 
این سـخنان شـاید تلخ تریـن و تکان دهنده ترین 
سـخنانی باشـد کـه یـک رییس جمهـوری بـه 
نشـانی هموطنانـش بیـان می کنـد؛ همان هایـی 
بـه  رسـیدن  بـرای  پیـش  سـال  یک ونیـم  کـه 
جنگـی،  شـرایط  بدتریـن  در  بهتـر،  وضعیـت 
تـالش  و  رفتنـد  رای  صندوق هـای  پـای  بـه 
کردنـد کـه از طریـق یـک انتخابـات شـفاف و 
سراسـری، زعیـم آیندۀشـان را انتخـاب کننـد؛ 
کسـی را انتخـاب کننـد که در روزهای سـخت 
در کنارشـان باشـد، دردشـان را بدانـد و بـرای 
بهتـر شـدن وضعیـِت بحرانـی کشـور، برنامه و 
طرح داشـته باشـد. آن هـا برای فـردای بهتر، در 
انتخابـات شـرکت کردنـد امـا نمی دانسـتند که 
انتخابـاِت آن هـا در یـک فراینـد اسـتبدادی، به 
مسـخره ترین انتخابـاِت جهـان مبـدل می شـود؛ 
انتخاباتـی کـه از طریـق رای هـای گوسـفندی 
بی نتیجـه  هـم  سـرانجام  و  می پذیـرد  سـامان 

پایـان می یابـد.
 آقـای غنـی می گویـد کـه دلـش برای کسـانی 
نمی سـوزد.  می گوینـد،  تـرک  را  کشـور  کـه 
اکنــون سـوال این جاسـت کـه آیـا دِل رییـس 
جمهـوری برای کسـانی که در کشـور هسـتند، 

می سـوزد؟!
در  آن چنانـی اش  خنده هـای  و  برخوردهـا  از 
دردآورتریـن  و  بدتریـن  بـا  مواجهـه  هنـگام 
حـوادث، هرگز چنین چیزی مسـتفاد نمی شـود 

کـه او احسـاِس همـدردی بـا هموطنـاِن مانـده 
در وطـن دارد. چنان کـه وقتـی کنـدز در آتـش 
جنـگ، تجـاوز و وحشـت می سـوخت، آقـای 
خبرنـگاران  بـه  مکـرر  خنده هـای  بـا  غنـی 
نیسـت،  تشـویش  جـای  هیـچ  کـه  می گفـت 
کنـدز تحـت مدیریـت قـرار دارد. در یک ونیـم 
سـاِل اخیـر نیـز کـه ایشـان بـر مسـند ریاسـت 
جمهـوری کشـور تکیه زده انـد، در هیچ موردی 
دیده نشـده که او احسـاِس همدردی نسـبت به 

دیگـران نشـان داده باشـد. 
قسـاوت و سـنگدلی آقـای غنـی بـه سـاده گی 
در رفتـار و گفتـارش متبـارز اسـت. شـاید در 
سـخنان فعلـی او، حقیقتی نهفته باشـد که نتوان 
از آن انـکار کـرد؛ ولـی وقتـی کسـی در مقـام 
ریاسـت جمهـوری یـک کشـور قـرار گرفـت، 
چنیـن  کـه  نیسـت  مجـاز  صـورت  هیـچ  بـه 
لجام گسـیخته هرچـه کـه بـه ذهنـش رسـید، به 
زبـان آورد. چنان کـه سـعدی بـزرگ می گویـد: 
جـز راسـت نشـاید گفتـن، هـر راسـت نبایـد 
گفتـن. بعضـی وقت هـا راسـت هایی اسـت که 
از گفتـن آن هـا بایـد امتنـاع ورزیـد. اگـر قـرار 
باشـد که همـۀ حرف های راسـت بر زبـان آید، 
آن وقـت خواهیـم دید کـه در جهاِن ما و شـما 
خشـت روی خشـت بند نمی شـود. چرا ایشـان 
نمی گوینـد،  را  انتخابـات  زمـاِن  راسـت های 
آیـا واقعـًا در انتخابـات هیـچ تقلـب و تخطـِی 
در  کی هـا  نگرفـت؟  صـورت  سـازمان یافته یی 
نزدیکـی داراالمـان، کارت های انتخابـات را که 
بـه صـورِت تقلبـی در اختیارشـان قـرار گرفتـه 
بـود، در برگه هـای رای دهـی ثبـت می کردنـد؟ 
سـخن  راسـت ها  ایـن  از  غنـی  آقـای  آیـا 
نیروهـای  موجودیـت  مـورد  در  می گویـد؟ 
خارجـی در کشـور، صدهـا راسـت می توانـد 
وجـود داشـته باشـد، آیـا ایشـان حاضرنـد کـه 
بیاینـد و ایـن راسـت ها را بـه مـردم بگوینـد؟ 
آقـای غنی بـه عنوان رییـس جمهوری کشـور، 
مسـوولیت بخشـی از افـراد را بـه عهـده ندارد 
کـه بگویـد من حـاال رییـس جمهور ایـن افراد 
هسـتم و از دیگران نیسـتم. بدتریـن دیکتاتورها 
چنیـن نگفته اند. اسـتالین رهبر سـابق شـوروی 

مخوف تریـن  عنـوان  بـه  او  از  کـه  سـابق 
جنایتـکارِ تاریـخ سـخن گفته می شـود، نسـبت 
می کـرد.  همـدردی  احسـاس  بـه هموطنانـش 
او حتـا مسـالۀ بدرفتـاری بـا اتبـاع شـوروی را 
کـه در دیگـر کشـورها زنده گـی می کردنـد و 
در آن زمـان بـه عنـوان مخالفـاِن نظـام شـناخته 
خـارج  خـود  مسـوولیِت  دایـرۀ  از  می شـدند، 
در  نیـز  آلمـان  دیکتاتـور  هیتلـر  نمی دانسـت. 
و  زشـت  سـخِن  چنیـن  هموطنانـش  مـورد 
دردآوری بـر زبـان نیـاورده بـود. او میلیون هـا 
انسـان را کشـت، امـا هرگـز نگفـت که نسـبت 
بـه آن ها احسـاِس همـدردی نمی کنـد. آیا آقای 
غنـی دلسـنگ تر از اسـتالین و هیتلـر اسـت؟!... 
شـاید؛ زیـرا او قـدرِت اسـتالین و هیتلـر را در 
اختیـار نـدارد تـا ثابـت کنـد کـه از آن هـا بهتر 

 . ست ا
از جانـب دیگـر، وقتـی آقـای غنـی می گویـد 
کشـور  از  خـارج  در  کـه  کسـانی  بایـد  کـه 
به سـر می برنـد و یـا کشـور را تـرک کـرده اند، 
دوبـاره به کشورشـان برگردند و آن را بسـازند، 
ایـن حکـم شـامل چـه کسـانی می شـود؟ آیـا 
فرزنـداِن خودش و همکارانـش که در خارج از 
افغانسـتان در نـاز و نعمـت زنده گـی می کننـد، 
جـزِو ایـن افـراد شـمرده نمی شـوند؟ یـا آن هـا 
پـرورده  نعمـت  نـاز و  تولـد شـده اند کـه در 
بـرای  بدبخـت  ملـِت  پول هـای  از  و  شـوند 

کننـد؟   اسـتفاده  خوش گذرانـی 
فـرار شـهرونداِن کشـور از افغانسـتان، دالیـل 
روشـِن خـود را دارد و نمی تـوان با احساسـات 
و حرف هـای غیرمسـووالنه، صورت مسـأله را 
پـاک کرد. فرار شـهرونداِن افغانسـتان از کشـور 
زمانی آغاز شـد که بـی کاری، فقـر، درمانده گی 
بـرای  و در کنـار آن، بی کفایتـِی یـک دولـت 
ایجـاد تغییـر، بـه اوج خـود رســید و هنوز هم 
ادامـه دارد. بنابریـن، بـه هیـچ کـس نمی تـوان 
گفـت بیایـد خـود را فـدا کنـد تـا آقـای غنـی 
افغانسـتان  بی کفایـِت  رییس جمهـور  همچنـان 

بماند.   باقـی 
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آخرین  در  ملی  وحدت  دولت  رییس  اشرف غنی  آقای 
اظهاراتش با رسانۀ بی بی سی، گفته است با آنانی که در دو 
احساِس  اند،  زده  کشور  از  مهاجرت  به  دست  پسین  ساِل 

همدردی ندارد. 
نداشتِن همدردِی آقای غنی با این پناه جویان، در واقع بیزاری 
مردمِ  از  کشور  یک  رییس جمهورِ  بیزارِی  و  است  آنان  از 
مضاعِف  بدبختِی  نشانۀ  مهاجرش،  و  خاک به سر  و  دربه در 
زمامداری  هیچ  دنیا،  کجای  هیچ  در  شاید  می باشد.  مردم 
نباشد که این گونه خود را نسبت به هموطنانش بری الذمه و 

خالی از مسوولیت احساس کند.
بدون  رییس جمهور،  زبان  از  اما  سخنی  چنین  شدِن  بیرون 
برمی انگیزد؛  را  مردمی  وسیِع  کتله های  واکنش های  شک 
چنان که تا کنون چنین شده و در شبکه های اجتماعی، شاهد 
اعتراض  های تند و حتا زننده یی نسبت به آقای غنی هستیم. 

راه  مفرط،  آسایش طلبِی  و  سیری  سِر  از  برخی ها  شاید 
مهاجرت در پیش گرفته باشند؛ ولی قدرِ مسلم این است که 
اکثریِت پناه جویاِن افغانستانی از »بد حادثه« دل به دریا زده اند 
و خواسته اند خود را از گرداِب فقر و ناامنی و بی کاری به 
ساحِل نجات رهنمون شوند. مسلمًا در این وضع، شخِص 
آقای غنی نیز مسوول است که با عمل نکردن به وعده های 
خود نسبت به مردم و همچنین گریز از تطبیق مواد توافق نامۀ 
سیاسِی دولت وحدت ملی، وضعیِت سیاسِی کشور را بر هم 
زده، دولت را در داخل دچار اصطکاک و فرسایش ساخته 
و امید به زنده گی را در میاِن شهروندان به صفر تقرب داده 

است. 
آقای غنی باید متوجه باشد که وقتی انگشِت انتقاد را به سوی 
مهاجران بلند می کند، چهار انگشِت دیگرش شخِص وی را 
نشانه می رود. زیرا این همه مهاجرت و این همه یأس و ابهامی 
سیاست های  معلوِل  افکنده،  سایه  کشور  سرنوشِت  بر  که 
نادرسِت جناِب ایشان است که همۀ هست ونیسِت یک ملت 

را فداِی فزون طلبی های خود و تیمش کرده است. 
افزون بر این ها، سخن گفتن در مذمِت مهاجرت و پناه جویی 
شخصی  زیبندۀ  اصاًل  کشور،  ساختن  و  ماندن  بر  تأکید  و 
مانند آقای غنی نیست؛ زیرا او خودش در زمانی که کشور 
مورد تهاجِم قشون اشغال گر شوروی قرار گرفته بود و مردم 
سخت به حضور جواناِن کارفهم نیاز داشت، به ساِن هزاران 
مردم  شادِی  و  غم  در  و  کرد  ترک  را  کشور  دیگر  جواِن 
شریک نشد. او به دیارِ غرب پناه برد، در آن جا درس خواند، 
کار کرد، تجربه اندوخت و خود را به  ثمر رساند اما زمانی 
که عمرش به مرحله غیر مفید رسید و سنش به تقاعد نزدیک 
و  آمد  به کشور  در سطح جهان،  تحول کالن  با  همپا  شد، 
روز  یک  این که  بدون  او  شد.  قدرت  در  حضور  خواهان 
ریاست  و  به وزارت  مردم شریک شود،  و محنِت  رنج  در 
اتباع  که  فرزندانش  هم  هنوز  و  رسید،  ریاست جمهوری  و 
خارجی اند، در خارج به سر می برند و پای شان به خاک پُر از 
درد افغانستان نرسیده است. بنابراین، شخصی با این اوصاف 
هیچ حقی ندارد که دربارۀ مهاجرین چنین با بی رحمی سخن 
بگوید. شاید جواناِن زیادی باشند که فکر می کنند با رفتن به 
خارج می توانند مثل اشرف غنی بار بیایند و به بعد با امتیازِ 
دوستی و هم کاسه گی با غرب، به کشور برگردند و به ثروت 
و قدرت برسند. از جانبی وقتی مردم می بینند که ده ها تن در 
پانزده سال گذشته، فقط به واسطۀ زنده گی در غرب و تهیۀ 
شده اند  سوار  ملت  شانه های  بر  ساخته گی،  تحصیلِی  اسناد 
می گیرند  انتباه  چنین  کرده اند،  اشغال  را  بلند  مناصِب  و 
افغانستان،  سیاسِت  میدان  در  قدرتمند  حضور  راه  تنها  که 
غرب زده گی و غرب مآبی است. به هر صورت،یک بارِ دیگر 
مردم،  ناحِق  و  مهاجرت های حق  تأکید می کنم که مسووِل 
صحنۀ  در  هم قطارانش  سایر  و  غنی  رییس جمهور  شخص 
امروز سواره  آقای غنی  اما  است.  قدرت و سیاسِت کشور 

است و سواره هرگز از دِل پیـاده های بی چاره نمی آید!

سـواره
ازدِلپیـادهنمیآید!

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1751    شنبه       14 حمل /      فر  و  رد  ین        y    1395  23جما د ی  الثا نی  y 1437   2 ا پر  یل   2016

بایــد  كشــور وقتــی آقــای غنــی می گویــد  از  خــارج  در  كــه  ــان به ســر می برنــد و یــا كشــور را تــرك كســانی  ــه كشورش ــاره ب ــد، دوب ــرده ان همكارانــش شــامل چــه كســانی می شــود؟ آیــا برگردنــد و آن را بســازند، ایــن حكم ك و  خــودش  ــاز فرزنــداِن  ــتان در ن ــارج از افغانس ــه در خ جــزِو ك می كننــد،  زنده گــی  نعمــت  ــا و  ــوند؟ ی ــمرده نمی ش ــراد ش ــن اف ــاز و ای ــه در ن ــده اند ك ــد ش ــا تول ــی نعمــت پــرورده شــوند و از پول هــای آن ه ــرای خوش گذران ــت ب ــِت بدبخ ــد؟ مل ــتفاده كنن اس
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صلـح،  عالـی  شـورای  معـاون  سـليم،  عطاالرحمـان 
از چهره هـای نزدیـک بـه شـهيد احمدشـاه مسـعود 
قهرمـان ملـی كشـور اسـت. او در دولـت اسـامی 
بـه  بارهـا  پيـش  سـال  بيسـت  یعنـی  افغانسـتان 
هدایـت احمدشـاه مسـعود و با صاحيـت ویژه یی كه 
برایـش داده شـده بـود، بـه شـكل مسـتقل و در 
تركيـب هيأتـی چندین بـار با طالبان در افغانسـتان، 
پاكسـتان و ژنيـوا دیـدار كـرده بـود و تجربه هـای 
صلـح،  بحـث  طالبـان،  بـا  گفت وگـو  از  زیـادی 
موضع گيری هـای طالبـان، تعهدهـا و نقض عهدشـان 

دارد. گـروه  ایـن  گفت وگـوی  ادبيـات  و 
سـليم تـا سـمت های سرپرسـت وزارت ارشـاد، حج 
و اوقـاف و معيـن آن وزارت كار كـرده و اكنـون بـه 
حيـث معـاون شـورای عالـی صلـح و مشـاور ارشـد 
داكتـر عبـداهلل در امور صلح ایفـای وظيفه می كند. 
او تنهـا فـردی در شـورای عالـی صلـح اسـت كـه بـه 
گونـة مسـلكی می توانـد در این رونـد كار كند. زیرا 
بارهـا در تركيـب هيأتـی بـا طالبـان مذاكـره كـرده 
روشـن كردن  هـدف  بـه  مانـدگار  روزنامـة  اسـت. 
پانـزده  از  پيـش  مذاكره هایی كـه  و  گفت وگوهـا 
سـال اخيـر، چـه در دروان مقاومـت و چـه هم پيش 
و  بـود  گرفتـه  طالبـان صـورت  بـا  از سـال 1375 
نتایـج تاش هایی كـه اكنـون بـرای دسـت یافتن بـه 
صلـح صـورت می گيـرد، بـا آقـای سـليم گفت وگویی 
از  سـليم  آقـای  سـخنان  اسـت.  داده  ترتيـب  را 
واقـع  در  و  اسـت  تأمـل  قابـل  مختلـف  زاویه هـای 
تاحـال  تاریخی كـه  ارزشـمند  نـكات  بـه  خواننـده 
گفتـه نشـده اند، دسـت می یابـد و نيـز می توانـد به 
عنـوان تجربه یـی در راسـتای مذاكـره و گفت وگـو 
بـا طالبـان باشـد. ایـن گفت وگـو در چنـد بخـش بـه 

می رسـد. نشـر 

دوبـی  در  شـما  بـا  کسـانی  *چـه 
بودنـد؟

مشـترک  نشسـت  دوبـی  در  طالبـان 
نداشـتند، گروپی و تنهایی نشست هایی 

را برگـزار کردنـد.
در  آدرس  کـدام  از  *شـما 
کـرده  شـرکت  نشسـت ها  ایـن 

بودید؟ 
جمعـی از دوسـتان از آن میـان، داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، 
محمـد یونـس قانونـی و دوسـتانی کـه از جبهـۀ جهـاد 
مقاومـت بودنـد، الزم دیدنـد تا بـه نماینده گـی از آدرس 

جبهـه در ایـن نشسـت ها اشـتراک داشـته باشـم.
*از طرف طالبان چه کسانی اشتراک کرده بودند؟

شـیرمحمد سـتانکزی، قـاری دین محمد حنیـف، مولوی 
عبدالسـالم حنفـی، مـال رسـول و کسـانی کـه در قطـر 
می باشـند، اشـتراک داشـتند یعنـی اعضـای دفتـر قطر در 

دوبـی آمدنـد و بـا آنـان دیـدار کردیم.
*همراه شما چه کسانی بودند؟

کاکای رییـس جمهور عبدالقیوم کوچـی، داکتر انورالحق 
احدی، سـید اسـحاق گیالنی، میرویس یاسینی، وحیداهلل 

شـهرانی، حاجی روح اهلل، انجنیـر قطب الدین هالل. 
طالبـان گفتنـد کـه در دوبـی بـه شـکل دسـته جمعـی با 
شـما نمی بینیـم و انفـرادی دیـدار کردند. با مـن و کاکای 
رییـس جمهـور جداگانـه دیـدار کردنـد. گپ هایـی کـه 
بـا مـن داشـتند غیـر از صحبت هایـی بـود کـه بـا کاکای 

رییـس جمهـور داشـتند و برعکس. 
آغـاز  بـرای  نیتـی  کـه  می شـد  معلـوم  صحبت هـا  از 
گفت وگوهـای صلـح وجـود نـدارد. صلـح از خـود یک 
میکانیسـم و اساسـات دارد و وقتـی کـه آدم منحیث یک 
گزینـه صلـح را انتخـاب می کند، برای رسـیدن بـه آن از 
شـیوۀ مذاکـره بایـد اسـتفاده کنـد، هیأت هایـی از هر دو 
طـرف مذاکـره کننـد بایـد موظـف شـوند، ما برای شـان 
گفتیـم کـه هیـچ مبحث و موردی نیسـت کـه از طرف ما 
قابـل بحـث نباشـد، بیایید روی مـوارد بحث کنیـم، منتها 
هیـأت طالبـان صحبت هـا را بـه جزییات می کشـاندند و 
بحـث رهایـی اسـرا، نماینده گـی، لیسـت سـیاه، حقـوق 
زن را مطـرح می کردنـد و می گفتنـد کـه ظاهـراً خواهان 
مذاکـرۀ بین االفغانـی هسـتند؛ امـا متأسـفانه میکانیسـمی 
بـرای آغـاز این مذاکرات نداشـتند و مانند گذشـته اظهار 
می کردنـد کـه باالتـر از ایـن مـوارد صالحیـت نداریـم. 
آخریـن دوری کـه در قطـر جلسـه شـد و متأسـفانه مـن 
نتوانسـتم اشـتراک کنـم، همـان صحبت هـای تکـراری 
طالبـان مطـرح شـد. متأسـفانه طالبـان از روزی کـه برای 
بـار نخسـت از سـپین بولـدک شـروع کردنـد تـا همیـن 
لحظـه کـه یـک مرکز یـک گروپ شـان در قطـر و مرکز 
نظامـی شـان در کویتـۀ پاکسـتان اسـت و از گـروپ مال 
عبدالرسـول در داخـل افغانسـتان و گـروپ عبدالقیـوم 
ذاکـر هـم در داخـل پاکسـتان اسـت، هیـچ وقتـی نشـده 

کـه یـک گام عملـی از آدرس طالبـان در راسـتای ایجـاد 
مبحـث مذاکـره و یـا رسـیدن بـه صلـح و مذاکـره دیده 

 . شیم با
در همـۀ ایـن مراحـل، همـواره اصـرار شـان روی ایـن 
بوده- قسـمی کـه قصۀ مولـوی فضل الرحمـان را کردم- 
وقتـی پیـام طالبـان را مـی آورد، می گفت کـه طالبان کابل 
را گرفته اند، شـما تسـلیم شـوید، و بعداً طالبـان در مورد 
کـه  مـا  از طـرف  هیأت هـای  یـا  می کننـد!  شـما غـور 
می رفتنـد، می گفتنـد کـه آمرصاحب احمد شـاه مسـعود 
آدم شـریف، خوب و مجاهد اسـت و ما دوسـتش داریم 
یـک مرتبه تسـلیم شـود، بعـد از آن شـورای مـا تصمیم 
خواهـد گرفت. یعنی هیـچ گاه مذاکـره را منحیث مذاکره 

یـا منحیـث یـک تفاهـم و رفتـن بـه طـرف حکومـت 
مشـارکتی و باهمـی به میان نیـاورده اند، همیشـه طوری 
وانمـود می کردنـد کـه تصمیم گیـر مـا )طالبان(هسـتیم و 
شـما تسـلیم شـوید و ما در موردتـان تصمیـم می گیریم.

یـک داسـتان دیگـر را هم کـه بسـیار جالب اسـت برای 
تـان روایـت می کنـم: در سـفری کـه همـراه بـا اسـتاد 
برهان الدیـن ربانـی بـه اسـالم آباد داشـتیم، اسـتاد ربانی 
زیـاد عالقه داشـت تا یـک مرتبـه مولـوی فضل الرحمان 
را ببینـد، امـا ما مشـوره دادیـم که اسـتاد موافق نیسـتیم؛ 
و  آمـده ای  رییـس جمهـور  عنـوان  بـه  چـون خـودت 
بـروی بـه خانـۀ مولـوی فضل الرحمـان و معلوم نیسـت 
کـه عکس العمـل مولـوی فضل الرحمـان چگونـه اسـت، 
مولـوی  نفـر  سـه-چهار  مـا  گفتیـم  نیسـت.  مناسـب 
کـه  صورتـی  در  می بینیـم  یک بـار  را  فضل الرحمـان 
موقف گیـری او را مناسـب یافتیـم، بحـث می کنیـم کـه 

ایـن مالقـات چگونـه بایـد صـورت گیـرد.

مـن بـا جمعـی از دوسـتان خانـۀ مولـوی فضل الرحمان 
رفتـم، زمانـی کـه رسـیدیم دیدیـم کـه معاونـش حافـظ 
حسـین احم با جمعـی از اعضای شـورای مرکزی حزب 
جمعیـت العلمـای اسـالم را در خانـۀ خود خواسـته بود، 
وقتـی کـه مبحـث را آغـاز کـرده و گفتیم که خـودت به 
عنـوان یـک عالـم و رهبـر جمعیـت العلما بـاالی طالبان 
نفـوذ داری و بـرای مذاکره و آمدن صلـح کاری را انجام 

داده می توانیـم در ایـن زمینـه نظرتان چیسـت؟
فضـل رحمـن: تا زمانی کـه کابل پیش شـما )مجاهدین( 
بـود، همـواره از طالبـان تقاضـا می کـردم که بیاینـد و به 
شـما تسـلیم و در حکومت سـهیم شـوند، حاال که کابل 
پیـش طالبـان اسـت، تقاضـای من از شـما این اسـت که 
شـما بـه طالبان تسـلیم شـوید و تـالش می کنم آنـان در 

قسـمت شـما مراعـات و یا لحـاظ بدارند.
مـن گفتـم کـه مولـوی صاحـب! موقفـی را کـه شـما 
گرفته ایـد، موقف شـرعی، سیاسـی، اجتماعی اسـت یا از 
کـدام زاویـه خودت گرفتـن کابل را معیار قـرار می دهی؛ 
اگر مسـألۀ شـرعی اسـت دلیـل و منطق آن چیسـت؟ در 
کجـای شـریعت آمـده کـه هـر کسـی کابـل را گرفـت، 
طـرف دیگر باید تسـلیم شـود بـا وجودی کـه حکومت 
قانونـی و مشـروع هم باشـد؛ اگـر از نگاه سیاسـی مطرح 
اسـت حکمت و فلسـفۀ این تصمیم چیسـت؟ اگر مسألۀ 
اجتماعـی و از منظـر عـرف و عادت مطرح اسـت در آن 
صـورت کار دیگـری انجـام می دهیم و گفتـم: خودت به 
نماینده گـی از طالبـان امضـا کن و مـن بـه نماینده گی از 
حکومـت مجاهدیـن امضـا می کنـم و پانـزده روز وقـت 
می گذاریـم به خاطـری کـه اگـر برگـردم و زمینـه بـرای 
تسـلیم دهی را فراهـم کنـم، حداقـل یـک مـاه فرصـت 
را در بـر می گیـرد تـا مشـوره کنیـم و... در پانـزده روز 
بعـد اگـر کابـل پیش مـا بود تـو تضمیـن کن کـه طالبان 
تسـلیم می شـوند و اگـر کابـل نـزد طالبان بود، ما تسـلیم 
می شـویم. بـه مولـوی فضل الرحمـان گفتـم کـه اگـر بـه 

دسـت داشـتن کابـل معیار باشـد، تضمیـن کن. 
) در ایـن زمـان مـا تـا پـل صوفیـان بودیـم. البتـه یـک 
مرتبـه کـه مجاهدیـن تـا نزدیکی هـای کوتـل خیرخانـه 
هـم آمـده بودنـد، امـا آمرصاحـب نگذاشـت و گفت که 
بـا رفتـن ما بـه کابل بـاز هم مـردم کابل تحـت محاصره 
قـرار می گیرنـد و راه هـای اکماالتـی بسـته می شـود و 
شـهروندان کابـل اذیـت می شـوند به خاطـری کـه مـردم 
کابـل اذیـت نشـوند، داخل شـهر نشـوید. همیـن بود که 

در پـل صوفیـان موضـع گرفتـه شـد. (
وقتـی ایـن حـرف را گفتـم، چنـد لحظـه بـا معاونینـش 
صحبـت کـرد و گفـت: نخیـر، طالبـان را تضمیـن کـرده 
نمی توانـم. بـا ایـن گفتـه هـا او را زیـر تأثیـر آوردم و 
متوجـه شـد کـه وقتـی مـا بـا این همـه جـرأت صحبت 
می کنیـم، حتمـی گپـی وجـود دارد. گفت: مـن طالبان را 
تضمیـن کـرده نمی توانم. گفتـم: وقتی طالبـان را تضمین 
کـرده نمی توانـی چگونـه بـه مـا پیشـنهاد می دهـی که به 

طالبان تسـلیم شـویم. 
دوبـاره نـزد اسـتاد ربانـی برگشـته و گفتیـم کـه بـه هیچ 
عنـوان مولـوی فضل الرحمـان نیـت نیـک نـدارد، منافـع 
کشـور، منافـع خـود، منافـع حـزب و گروه شـان مطرح 
اسـت و از همیـن بابـت برای شـان از چهـار طـرف پول 
می آیـد و بـه صورت شـخصی و به آدرس مدارس شـان 
پـول می آیـد تـا سـنگرها را داغ نگـه دارنـد و مشـوره 
دادیـم تـا اسـتاد ربانـی بـا فضل الرحمـان دیدار نداشـته 

. شد با
روی هـم رفتـه، این هـا از تجاربـی بـود کـه در مقاطـع 
مختلـف از مذاکـرده بـا طالبـان داشـتم و حاال نیـز که به 
شـورای عالـی صلح آمـده ام و چنانـی که در ابتـدای این 
گفت وگـو هـم گفتـم که از بـدو ظهور طالبـان، حکومت 
افغانسـتان پیشـنهاد مصالحـه داشـته و تنهـا راه حـل را 
هیچ گاهـی  انحصـاری  حکومـت  دانسـته ایم.  مذاکـره 
نخواسـته ایم و نـه بـه خیـر افغانسـتان دانسـته و می دانیم 
چون افغانسـتان کشـوری اسـت کـه از اقوام و قشـرهای 
مختلـف سـاخته شـده، تا زمانی کـه حکومتی با شـریک 
سـاختن همه اقشـار کشور سـاخته نشـود، حکومت یک 
طرفـه، تک قومـی و یـا تک حزبـی بـه هیچ عنـوان امنیت 
و ثبـات را در افغانسـتان تضمیـن کـرده نمی تواند و رفاه 
بـرای مـردم بـه ارمغـان نمـی آورد و تنهـا راه را اشـتراک 
تمام اقشـار و مردم افغانسـتان در حکومـت می دانیم، این 
موقـف را در سـال 1374خورشـیدی داشـتیم و تـا هنوز 
ایسـتاده ایم و  هـم روی همیـن موقـف 
می گوییـم کـه از طریـق صلـح و مذاکره 
بـه تمامی مشـکالت نقطۀ پایان گذاشـته 

. شود
*حـاال تجربه یـی کـه از مذاکـره بـا 
طالبـان داریـد، فعاًل در موقـف معاون 
شـورای عالـی صلـح، سـرانجامِ ایـن 

تـالش هـا را چگونـه می بینیـد؟ 
امـروز  گفتـم،  هـم  پیشـتر  کـه  قسـمی 
شـرایط را اندکـی متفـاوت می بینم. در گذشـته اگر داعیۀ 
صلـح را بلنـد می کردیـم بـه تنهایـی ایـن کار را به پیش 

می بردیـم.
*امـا حـاال که شـاهد برگزاری نشسـت چهـار جانبه 
بودیـد کـه در ایـن نشسـت ها کـه قـرار بـود زمـان 
و مـکان گفت وگوهـای رودر روی دولـت بـا طالبان 
روشـن نشـود، نشـد و طالبـان طـی اعالمیه یـی همه 
جلسـات را رد کردنـد و دوبـاره روی شـرایط شـان 
تأکیـد کردنـد؛ بنابرایـن، نتیجـۀ این تالش هـا همانند 
تالش هایی اسـت کـه پیش از این شـما داشـتید، چه 

تفاوتـی را در ایـن میـان می بینید؟
در کنـار تاکیـد امریـکا و چیـن بـرا مذاکـره، اظهـارات 
ملـی  امنیـت  مشـاور  حتـا  پاکسـتان  مقامـات  اخیـری 
آن کشـور بـه صراحـت اعـالم داشـت: »مـا در گذشـته 
نمی گفتیـم، امـا حـاال اعتـراف می کنیم کـه ما)پاکسـتان( 
نفـوذ غیـر قابـل انکاری بـاالی طالبـان داریـم، طالبان در 
پاکسـتان زنده گـی می کنند و ما در خدمت شـان هسـتیم 
و نمی شـود کـه حقایـق را کتمـان کنیـم، دنیا بـاالی ما به 
خاطـر رفتـن به سـوی صلح فشـار آورده انـد و جز صلح 
و مصالحـه گزینـۀ دیگری نداریم.« که پیشـینه نداشـت و 
تأکیـد جامعـه جهانـی و بویژه امریـکا و چین مـا را یک 
مقـدار امیـدواری سـاخته تـا پروسـه مذاکره اقاًل شـروع 
شـود. یـک مرتبه این پروسـه شـروع شـود و بـا توجه با 

اوضـاع می شـود صحبت هایـی داشـت.
*بـا توجه بـه اعالمی کـه طالبـان کردنـد، دورنمای 
روشـنی را می بینیـد تـا ایـن پروسـه دوبـاره آغـاز 

؟ د شو
مـن بـه فکـر ایـن هسـتم که اگـر به شـکل اساسـی یک 
مقدار فشـار الزم سیاسـی باالی حلقات مشـخص آورده 
شـود و از طریـق همیـن حلقـات بـاالی طالبـان فشـار 
آورده شـود و طالبـان پـی ببرنـد کـه مجالـی کـه پیش از 
ایـن داشـتند حـاال نیسـت و ناگزیـر انـد تا بـه صلح تن 
دهنـد، بعیـد نیسـت تـا طالبـان به صلـح تن دهنـد. یک 
بـار کـه ایـن رونـد آغـاز شـود بعـد گفتـه می توانیـم که 
ایـن رونـد بـه کـدام طـرف روان اسـت؛ امـا در اسـاس 
بـاورم بـه ایـن اسـت کـه اصرارهـای جامعـۀ جهانی بی 

تأثیـر نخواهـد مانـد و مذاکـره شـروع خواهد شـد.
ادامه در شمارۀ بعدی

تجربههایـیازمذاکرهباطالبـان
گفت وگوی اختصاصی با مولوی عطاالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح

گفتگو: نظری پریانی/ بخش پنجم

فضـل رحمـن: تـا زمانـی كـه كابـل پيـش شـما 
تقاضـا  طالبـان  از  همـواره  بـود،  )مجاهدیـن( 
می كـردم كـه بياینـد و بـه شـما تسـليم و در 
حكومـت سـهيم شـوند، حـاال كـه كابـل پيـش 
طالبـان اسـت، تقاضـای مـن از شـما ایـن اسـت 
تـاش  و  تسـليم شـوید  طالبـان  بـه  شـما  كـه 
یـا  و  مراعـات  شـما  قسـمت  در  آنـان  می كنـم 

بدارنـد. لحـاظ 
مـن گفتـم كه مولوی صاحب! موقفی را كه شـما 
گرفته ایـد، موقـف شـرعی، سياسـی، اجتماعـی 
اسـت یـا از كـدام زاویـه خـودت گرفتـن كابـل 
اگـر مسـألة شـرعی  می دهـی؛  قـرار  معيـار  را 
كجـای  در  چيسـت؟  آن  منطـق  و  دليـل  اسـت 
شـریعت آمـده كـه هـر كسـی كابـل را گرفـت، 
طـرف دیگـر بایـد تسـليم شـود بـا وجـودی كـه 
حكومـت قانونـی و مشـروع هـم باشـد؛ اگـر از 
نـگاه سياسـی مطـرح اسـت حكمـت و فلسـفة 
ایـن تصميم چيسـت؟ اگر مسـألة اجتماعی و از 
منظـر عـرف و عادت مطرح اسـت در آن صورت 
كار دیگـری انجـام می دهيـم و گفتـم: خـودت 
بـه نماینده گـی از طالبـان امضـا كـن و مـن بـه 
نماینده گـی از حكومـت مجاهدیـن امضا می كنم 
و پانـزده روز وقـت می گذاریـم به خاطـری كـه 
را  تسـليم دهی  بـرای  زمينـه  و  برگـردم  اگـر 
فراهـم كنـم، حداقل یـک ماه فرصـت را در بر 
می گيـرد تـا مشـوره كنيـم و... در پانـزده روز 
بعـد اگـر كابـل پيـش مـا بـود تـو تضميـن كـن 
كـه طالبـان تسـليم می شـوند و اگـر كابـل نـزد 
طالبـان بـود، مـا تسـليم می شـویم. بـه مولـوی 
فضل الرحمـان گفتـم كه اگر به دسـت داشـتن 

كابـل معيـار باشـد، تضميـن كـن. 

ACKU



سکان را به دست امیال ندهید
وقتـی چیـزی را بـا قاطعیت می خواهیـم، آن هـم از طریقی 
معین و مشـخص، در این صورت آن خواسـته راهبرد ما را 
بـه دسـت می گیـرد. اگرچـه ممکن اسـت این خواسـتن به 
صـورت مالیـم آغاز شـود، اما به مرور شـدید و مسـتحکم 
می شـود. راهـکار ایـن اسـت که اهـداف بایـد انعطاف پذیر 

باشـند و بـر یـک هدِف خـاص تمرکز صـورت نگیرد. 

از تأیید نارضایتی و ناامیدی اجتناب کنید
گاهـی اوقـات، ذهن تـان ممکن اسـت شـما را بـه وضعیت 
بسـیار منفـِی فکـری بکشـاند. شـروع این وضعیـت ممکن 
خـود  زنده گـی  از  کـه  شـخصی  بـه  دادن  گـوش  اسـت 
شـکایت دارد، شـنیدن به یک آهنگ عاشـقانه و یا تماشـای 
یـک فیلـم در مـورد نوجوانـان ناراضـی و یـا قربانیـان یک 

بی عدالتـی غم انگیـز باشـد.
در ایـن مـوارد، شـما می توانیـد بـا افـرادی کـه از زنده گی 
خـود شـکایت می کننـد، همـدردی کنیـد بـدون نیـاز بـه 
موافقـت بـا گفته هـای آنـان یـا کپی بـرداری از رفتـار آنهـا. 
اعتقـاد بـه هـر شـکلی از ناامیـدی، فقـط می توانـد شـما 
را نیازمندتـر کنـد و باعـث شـود کـه کنتـرل کمتـری روی 

باشـید.  داشـته  احساسـات تان 
مسوول باورهای وابستۀ خود باشید

یـا  همدلـی  و  فیزیکـی  صمیمیت هـای  ماننـد  مـواردی 
تأییـد شـدن های مکـرر از دیگـران، می تواننـد به سـاده گی 
اعتیـادآور باشـند. در هنـگام بـروز ایـن مـوارد، هیـچ کس 
نمی توانـد خـود را مقصـر بشناسـد زیـرا ایـن مـوارد اتفاق 
می افتنـد بـدون این کـه متقاعد شـویم چـه نقـش دقیقی در 

بـروز ایـن اعتیـاد دارند.
اگـر شـما شـروع بـه ایـن بـاور کنیـد کـه موضوعاتـی در 
زنده گـی شـما »الزم« هسـتند و »بایـد باشـند«، آنـگاه بـه 
احتمـال زیـاد »واقعیـت« خـود را تغییـر خواهید داد. شـما 
می توانیـد خـود را نسـبت بـه هـر چیـزی متقاعـد کنیـد، 
ولـی بهتـر اسـت مسـوولیت هر اتفاقـی را کـه برای تان رخ 
می دهـد نیـز بپذیریـد. هنگامـی که شـما بـه چیزی وابسـته 
می شـوید، ذهن تـان یک سیسـتم پاداش و مجـازات هم در 

مـورد آن برای تـان می سـازد.
از کمال طلبی جلوگیری کنید  

هرچـه بیشـتر ایـده آل پسـند و کمال طلب باشـیم، سـریع تر 
در باتـالق زنده گـی گرفتـار خواهیـم شـد. هرچـه بیشـتر 
تصـور کمـال از چیـزی، کسـی یـا خـود را داشـته باشـید، 
آمـاده می سـازید.  بعـدی  ناامیدی هـای  بـرای  را  خودتـان 
گاهـی جـام مقـدس، تنهـا یک جام پُر از سـم اسـت. به ویژه، پرسـتیدن کسـی 
بـه عنـوان »نجـات دهنـده« بسـیار خطرنـاک اسـت. تصـور کـردن کسـی برای 
داشـتن توانایی هـای جادویـی و کمـال، راهـی واقعی بـرای متقاعد کـردن خود 
بـرای پذیـرش هـر گونه اشـتباه اسـت. اشـتباهی که بـدون آن نمی تـوان خوب 

زنده گـی کـرد.
از برداشت فاجعه آمیز اجتناب کنید 

برخـی از مـردم بـر ایـن باورنـد کـه نمی تواننـد خـود را دوسـت بدارنـد، مگر 
ایـن کـه کـِس دیگری آن ها را دوسـت داشـته باشـد و یـا این که وجودشـان به 
تأییـد دیگـران بسـته گی دارد. آن هـا بقـای خـود را بـه روی یک فرضیۀ اشـتباه 

می کنند.  بنـا 
برای لذت، منابع متنوعی ایجاد کنید 

اسـتقالل همیشـه به این معنا نیسـت که »شـادی از درون« سرچشـمه می گیرد. 
داشـتن چنـد نفـر یـا فعالیت هـای الهـام بخـش می توانـد در زنده گـی شـما 
تأثیـرات خوبـی به همراه داشـته باشـد. در واقع، داشـتن منابع متنوع و دوسـتان 
پایـدار در زنده گـی می توانـد بخـش بسـیار مهمـی از راه حل یابی برای مسـتقل 

بودن باشـد.
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عباس نقاوت 
در  میالد  از  قبل  پنجم  قرن  در  که  حکیمی 
باورهای  و  می کرد  گردش  آتن  خیابان های 
قرار  تردید  و  شک  مورد  را  مردم  جزمی 
می داد، با پرسش های نقادانه و پی در پی اش، 
فلسفۀ  به  آن  از  که  کرد  پایه ریزی  را  دانشی 
و  جدلی  روش  با  او  می کنیم.  تعبیر  غرب 
را  مردم  باورهای  گرامی ترین  دیالکتیکی، 
می گفت:  سقراط  می داد.  قرار  پرسش  مورد 
ریختید،  خون   عدالت  به خاطر  سال ها  شما 
آیا می دانید عدالت چیست؟ شما از شجاعت 
حرف می زنید، آیا می دانید شجاعت چیست؟ 
شما خود را فضیلت پیشه قلمداد می کنید، آیا 

می دانید فضیلت چیست؟ 
پی  پرسش های  با  را  دانش  مدعیان  سقراط 
نادرستی  و  می داد  قرار  سوال  زیر  پی  در 
تعاریِف آنها را آشکار می ساخت. او خود را 
زدن  نیش  با  که  می کرد  تشبیه  خرمگسی  به 
دویدن  به  وادار  را  آن ها  تنبل،  اسب های  به 
می کند. در دفاعیۀ سقراط، شأن فعالیت چنین 
وصف شده است: مرا خدا به یاری شهر شما 
می کنید-  مسخره  اگرچه  و   - است  فرستاده 
َمثَل شما َمثِل آن اسب بزرگ و اصیلی است 
که به سبب فربهی، به تن آسایی گراییده و نیاز 
جنبش  به  تا  بگزد  را  او  خرمگسی  که  دارد 
درآید. مرا نیز خدا برای آن فرستاده است که 
همواره شما را بجنبانم و برانگیزم و سرزنش 
کنم... اگرچه از سخن های من خواهید رنجید 
بیدارش  خوش  خواب  از  که  کسی  چون  و 
کرده باشند، برخواهید آشفت. )تاریخ فلسفۀ 

سیاسی، جورج کلوسکو، 85 (
خردورزی و عقل ورزی که عشق جنون آورش 
بود، او را به فیلسوف مشهور ساخت. فلسفۀ 
دستگاه مند  افالطون  شاگردش  دست  به  وی 
فلسفه  می توان  بنابرین  گردید.  روشمند  و 
با  آن  اجزای  که  روشمند  و  عقلی  دانشی  را 
فکر  نتیجۀ  در  و  دارد  منطقی  پیوند  یکدیگر 
آمده  به دست  آزاد بشر و بدون پیش فرض ها 
است، تلقی کرد؛ یعنی فلسفه کوششی است 
برای نشاندن معرفت نسبت به خدا، جهان و 
انسان به جای گمان نسبت به این ها. فلسفه، 
بلکه  حقیقت،  تملک  معنی  به  نه  اساسًا 
سیاسی  است.)فلسفۀ  حقیقت  جست وجوی 
چیست، لئواشتراوس،3( این جست وجوگری 
بیش از همه در روح بزرگ سقراط تجلی یافته 
بود. پرسش گری بی پایان را می توان شاخصۀ 
برجستۀ زنده گی فیلسوفانۀ او نام برد. اهمیت 
بلکه  نیست،  او  نظریات  ارایۀ  در  سقراط 
اهمیت او بیش از همه به پرسش گری و نقادی 
اوست؛ آن چه از آن امروز در زنده گی ما خبر 

نیست و همه چیز را بدون دلیل می پذیریم.
فلسفۀ سقراطی فراز و نشیب های مختلف را 

منجر  مدرن  دوران  در  و  گذاشت  سر  پشِت 
همۀ  سرچشمۀ  فلسفه  گردید.  مدرن  علم  به 
رشته های علوم اجتماعی امروز است؛ از این 
به  می دانیم.  علوم  همۀ  مادر  را  فلسفه  سبب 
عقل گرایی  و  رنسانس  پروژۀ  دیگر،  تعبیر 
مدرن ریشۀ آتنی دارد، اگر رنسانس هیچ چیز 
عقل گرایی  حداقل  باشد،  نگرفته  یونان  از  را 
آن مدیون یونان است. اگر دانش غربی را به 
کنیم،  تصور  فراوان  برِگ  و  شاخ  با  درختی 
وسیلۀ  به  درخت  این  ریشه های  شک  بدون 
سقراط، افالطون و ارسطو آبیاری شده است. 
سیاسی  نظام  پویاترین  عنوان  به  دموکراسی 
و  است  کرده  تجربه  بشریت  هنوز  تا  که 
طرف دارانش مثل فوکویاما آن را پایان تاریخ 
قلمداد کردند؛ نظام سرمایه داری ـ صنعتی که 
ماکس وبر در کتاب “اخالق پروتستان و روح 
سودورزانه،  زنده گی  نهایت  سرمایه داری” 
حجم  تولد  دانست؛  عقالنی  و  محاسبه گر 
و  انسانی  علوم  حوزۀ  در  مطالعات  گستردۀ 
مختلف  شاخه های  به  منجر  که  طبیعی  علوم 
اندیشمندان زیادی  علوم گردیده و به وسیلۀ 
مدیون  همه  است،  شده  داده  نمو  و  رشد 
نظریاِت یونانیان است. سایۀ نظریات سقراط، 
اکثریت  در  هم  هنوز  ارسطو  و  افالطون 
کالم،  یک  در  و  می شود  احساس  حوزه ها 
و  توسعه  تکنالوژی،  اجتماعی،  علوم  تنها  نه 
دموکراسی، بلکه تمام پروژۀ مدرنیسم مدیون 

تعقل گرایی آن هاست. 
سایر  بر  مدرنیسم  پروژۀ  دوم،  مرحلۀ  در 
مدرن  امواج  و  نمود  وارد  تأثیر  نیز  کشورها 
شدن در اکثر کشورهای پیرامون آغاز گردید. 
کشورهای  به  نو  فرهنگ  ورود  مسلمًا  اما 
برخی  است.  نبوده  چالش  از  خالی  پیرامون 
تکنولوژی  و  ابزاری  عقالنیت  تنها  کشور 
برعالوۀ  دیگر  برخی  ولی  کردند؛  وارد  را 
تکنولوژی، فلسفه و علوم اجتماعی را نیز تا 
حد ممکن وارد ساختند. ورود توسعۀ صنعتی 
و تکنولوژی بدون پشتوانۀ تیوریکی مستحکم، 
از  افغانستان  می سازد.  بیشتر  را  انهدام  خطر 
مدرن  تکنولوژی  که  کشورهایی ست  جمله 
را وارد کرده است اما ساختارهای فوق العادۀ 
سنتی آن پابرجاست. در حالی که ما بیش از 
هواپیما،  تکنولوژی چون  ابزارهای  به  که  آن 
به  باشیم،  داشته  نیاز  غیره  و  انترنت  موتر، 
فلسفه نیاز داریم؛ زیرا گفتمان دانش سقراطی 
و فلسفی که زیربنای توسعه است، در کشور 

ما غایب است. 
به نظر من، تأسیس دانشکدۀ فلسفه و افزایش 
کریدِت تاریخ فلسفۀ سیاسی در دانشگاه های 
افغانستان، از نیازهای اساسی است. متأسفانه 
در دانشگاه های افغانستان فلسفه جدی گرفته 
است.  گرفته  قرار  بی مهری  مورد  و  نمی شود 

قرائت های  را  افغانستان  دانشگاه های  فضای 
و  خردورزی  کرده،  تسخیر  خشک  سنتی 
است.  شده  حاشیه یی  گفتمانی  تعقل گرایی 
بحث هایی  و  جوانان  فیس بوکی  کامنت های 
این  از قبیل حرام خواندِن نوروز، تجلی بارزِ 
ناعقالنیت است. تعقل نکردن و نافلسفیدن در 
تمام زاویه های زنده گی دانشجویاِن افغانستانی 

آشکار است. 
دموکراسی  نمی توانیم  تنها  نه  فلسفه  بدون 
که  کنیم،  جذب  را  تکنولوژیک  ابزارهای  و 
حتا از جذب رشته های علوم اجتماعی چون 
غیره  و  اقتصاد  روان  شناسی،  جامعه شناسی، 
از  پیش فرِض  یک  با  دانشجو  زیرا  عاجزیم؛ 
دانشکده های  وارد  سنتی  و  تعیین شده  قبل 
علوم اجتماعی شده و به دلیل چپترهای عتیقه، 
با  استادان،  پراکندۀ  و  خسته کننده  درس های 
فارغ  پُربغض تر  و  سنتی تر  دیدی خصمانه تر، 
بیش  وضعیتی،  چنین  از  عبور  برای  می شود. 
رستگاری  برای  است.  نیاز  فلسفه  به  همه  از 
باید به دامِن فلسفه چنگ بزنیم. بدون فلسفه 
نمی توانیم افغانستان را از گودال خون، باروت 

و خشونت نجات دهیم. 
بیرون از دانشگاه، در جامعه نیز ناعقالنیت در 
تمام زاویه های زنده گی اجتماعی افغانستانی ها 
مراسم عروسی،  در  دیده می شود. ول خرجی 
مثل  تولید  زیارتی،  سفرهای  فاتحه گیری، 
فراوان و درآمد اقتصادی ناچیز، از جمله مظاهِر 
این ناعقالنیت هستند که اقتصاد خانواده ها را 
ویران ساخته است. از طرف دیگر، از محاسبۀ 
نیست  خبری  اقتصادی  زنده گی  در  عقالنی 
بیشتر  شود،  نگاه  مهاجرت ها  علِل  به  اگر  و 
از  ثانیًا،  امنیتی.  تا  دارند  اقتصادی  علل  آن ها 
و  دینی  مطلق گرایی  دینی،  و  فرهنگی  لحاظ 
مذهبِی  تقابل  مذاهب،  از  مالعمری  قرائت 
بی پایان را در کشور به ارمغان آورده است که 
بیشترین ناامنی ها و جنگ های فرقه یی، ریشه 
در این جا دارد. ثالثًا، فرهنگ تمامیت خواهی و 
در  سامان  و  ثبات  مانع  قدرت،  انحصارطلبی 
ساختار سیاسی کشور شده. رابعًا، لباس تنگ 
قبیله مانع تشکیل ملِت واحد شده  قومیت و 
ناعقالنیت های  این  بردِن  بین  از  برای  است. 
به فرهنگ تعقل گرا  افغانی،  شیوه های زیست 
کمک  به  جز  داریم.  ضرورت  خردگرا  و 
و  عقالنی  محاسبۀ  خردگرا،  فرهنگ  فلسفه؛ 
سودورزانه در زنده گی ما پدیدار نمی شود. در 
راستای نهادینه کردن خرد و فلسفه، دانشگاه ها 
را  ناعقالنیت ها  محو  دارد.  را  اول  مسوولیِت 
دانشگاه های  کنیم.  آغاز  دانشگاه ها  از  باید 
تحرک  بدون  و  انفعالی  کارکرد  افغانستان 
افزایش گفتمان های فلسفی می  توان  با  دارند، 
به کالبِد خستۀ دانشگاه ها جاِن دوباره بخشـید.

فلسفه
درغیبِت

ACKU
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که  معنی  این  به  می شوند،  ساخته  کلمات  از  رمان ها 
نداشتن  یا  داشتن  در  که  را  خود  زباِن  رمان نویس 
و  انتخاب  دارد،  اساسی  نقشی  داستان هایش  فریبایِی 
آن چه  از  می تواند  داستان  زباِن  البته،  می کند.  تنظیم 
رمان روایت می کند یا همان موضوعی که در کلمات 
درِک  یگانه روش  که  چرا  باشد؛  جدا  می یابد،  تجسم 
کامیابی یا شکست رمان نویس در بیان روایتش، بررسی 
حیات  این که  و  است  نوشته اش  به کمک  مطلب  این 
پدیدآورندۀ  سایۀ  از  رهایی  از  پس  داستان  پویایی  و 
خود و هم از قید و بند زنده گِی واقعی و تحمیِل خود 
به خواننده به مثابۀ واقعیتی مسلم و مقتدر در داستان 

تحقق یافته است یا نه.
یا  کارآمدی  متن،  روایت گری  نحوۀ  سبک  پس 
زنده گی  از  عاری  یا  حیات آفرینی  نیز  و  ناکارآمدی 
بودن آن را معین می کند. شاید برای شناسایی عناصر 
سبک، از همین ابتدا مجبور باشیم پیش فرض درستِی 
سبکی  این که  هرگز  کنیم.  بیرون  سرمان  از  را  سبک 
است  این  مهم  نیست؛  مهم  باشد  نادرست  یا  درست 
دارد  عهده  به  که  وظیفه یی  با  و  باشد  توان مند  که 
یعنی اعطای وهمی از زنده گی ـ زنده گی واقعی ـ به 
داستانی که نقل می کند، همخوانی داشته باشد. هستند 
نویسنده گانی که در نهایِت درستی و پیراسته گی و در 
زمانۀ  زیباشناختی  و  دستوری  قواعد  با  کامل  تطابق 
دیکنز،  استاندال،  سروانتس،  مانند:  نوشته اند،  خود 
آن  که  ایشان  از  کمتر  نه  دیگرانی  و  مارکز،  گارسیا 
قواعد را زیر پا گذاشته و نوعی دیگر از جذابیت های 
زبانی و سبک های ادبی پدید آورده اند که از دیدگاهی 
سبک های  و  قواعد  نیز  است،  اشتباه  از  پُر  اکادمیک 
رایج ادبی آن ها را وادار نساخته تا تابع رمان نویس های 
عالی زماِن خود باشند، از جمله: بالزاک، جویس، پیو 
که  آسورین  لیسا.  لساما  و  کورتاسار  سلین،  باروخا، 
خود ادیبی فوق العاده و رمان نویسی مایۀ کسالت بود، 
در مجموعه مقاالتش به نام »مادرید« می نویسد: »ادیبی 
نثری فصیح و کالسیک می نویسد، ولی این نثر بدون 
به  استعاره  و  کنایه  واال،  هدفی  ظرافت،  از  مایه هایی 
ادبی  این مطلبی زیرکانه است: سبک  هیچ نمی ارزد.« 
به خودی خود هرگز متضمن کامیابی یا شکست یک 
متِن  یک  توان مندی  و  قابلیت  پس  نیست.  داستان 
داستانی به چه چیز بسته گی دارد؟ به دو ویژه گی: یکی 

پیوسته گی درونی، و دیگری خوداتکایی متن. 
و  ناپیوسته  می تواند  می کند،  نقل  داستان  که  روایتی 
باید  به آن شکل می دهد،  اما زبانی که  باشد،  گسسته 
که یک پارچه باشد تا آن گسسته گی را متقاعدکننده و 
حقیقی جلوه دهد. مثالی در این مورد تک گویی مولی 
پایان اولیس جویس است، سیالبی مغشوش  بلوم در 
که  هیجان هایی  و  رفتارها  احساس ها،  خاطره ها،  از 
پاره پاره  است  نثری  از  ناشی  افسون کننده اش  نیروی 
از  به هم ریخته اش  پوستۀ  زیر  در  که  درهم شکسته  و 
تابع  ساختاری  تطابقی  و  سخت  و  سفت  پیوسته گی 
الگو و نظامی بکر از هنجارها و اصولی که ساختارها 
و اصول این تک گویی هرگز از آن منحرف نمی شود، 
است؟  نفس  حدیث  نوعی  این  آیا  می کند.  حفاظت 
خیر، این ابداع ادبی چنان قدرتمند و مجاب کننده یی 
است که به نظرمان می آورد یک بازسازی کامل از سیر 
نفسانی مولی است، ولی در واقع این سفری ساخته گی 

است. 
به  نویسنده گی  آخر  سال های  در  کورتاسار  خولیو 
این کالم مباهات می کرد: هر بار بدتر. او می خواست 
و  داستان ها  در  داشت  تمایل  آن چه  بیان  برای  بگوید 
یافتن  برای  را  خود  همواره  کند،  بازگو  رمان هایش 
بند شکل های  و  قید  از  رهاتر  هرچه  بیانی  قالب های 
با روح جاری زبان  نیز مبارزه  قانون مند و متعارف و 
واژه ها،  معیارها،  ریتم ها،  ساختن  وارد  برای  تالش  و 
بتواند  نثرش  که  به شکلی  آن  در  بدیع  پیچ وتاب های 
شخصیت ها و رویدادهای داستان هایش را از مقبولیت 
با  واقع،  در  می داند.  موظف  نماید،  برخوردار  باالیی 
چنان بدنوشتنی، کورتاسار بسیار خوب می نوشت. او 
نثری روشن و روان داشت، که به طرز اعجاب آوری 
آرایه ها،  از  و  می نمود  پیوسته  و  یک پارچه  شفاهی، 
صراحت و جسارِت موجود در کالم شفاهی برخوردار 
بود، از سویی دیگر واژه های بسیار ناب و بومی متداول 
ابداع گر  او  دلیل  همین  به  می گرفت،  بهره  آرژانتین 
کلمه ها و عبارات بسیار پُرمغز و آهنگینی بود که نه تنها 
با متن جمله هایش  هیچ گونه نماهنگی و عدم توازنی 
نداشت، بلکه آن ها را با »مایه« هایی که آسورین برای 
رمان نویسی خوب بودن واجب می دانست، جال می داد. 
باورپذیری یک داستان )فریبایی اش( به یک پارچه گی 
و  تام  بسته گی  می شود  بیان  آن  توسط  که  سبکی 
مورد  این  در  هم  روایی  تکنیک  نقش  ـ  ندارد  تمام 

یا  مقبولیت  این  هم،  آن  بدون  اما  ـ  نیست  کم اهمیت 
سبک  یک  می یابد.  کاهش  بسیار  یا  و  ندارد  وجود 
مدد  به  حال  عین  در  و  باشد  ناخوشایند  می تواند 
موضوع  این  نمونه،  برای  توان مند.  یک پارچه گی اش 
لویی فردینان سلین صادق است. جمله های  در مورد 
بسیار کوتاه و ناتمام او، با نقطه  گذاری های آزارنده و 
نمی دانم  را  شما  عامیانه اش،  پُرپیچ وتاِب  اصطالحات 
این وجود،  با  اما  می ریزد.  به هم  که  مرا  اعصاِب  ولی 
شک ندارم که سفر به انتهای شب و همین طور مرگ 
هستند؛  ویرانگر  فریبایِی  با  رمان هایی  او،  قسطی 
حماقت  و  پستی  دنائت،  بازتولید  با  که  رمان هایی 
از  پیش فرض های مان  همۀ  و  می سازند،  مسحورمان 

زیبایی شناسی و اخالق در هم فرو می ریزند.   
من مشابه همین مورد را در آثار آله خوکارپنتییر تجربه 
رمان نویسان  بزرگ ترین  از  یکی  بی تردید  او  کرده ام. 
اسپانیایی زبان است، نویسنده یی که شیوۀ نوشتاری اش 
فاصله  بسیار  با آن چه مورد پسند من است،  در رمان 
دارد )به خوبی می دانم که نمی توانم این دسته  بندی ها 
به  بیشتری  وضوح  این که  برای  اما  دهم،  انجام  را 
من  می زنم(.  کار  این  به  دست  باشم،  داده  گفته هایم 
و  مطنطن  اکادمیک،  اندازه  از  بیش  مغلق،  نثر  هرگز 

کتابی را دوست ندارم، نثری که در هر قدم مرا مجبور 
می کند با وسواس به فرهنگ لغت رجوع کنم، نثری که 
انسان را به یاد نکته سنجی های ادبیات کهن و آرکائیک 
که  می اندازد  هنرمندانه یی  نثرهای  و  )باستان گرا( 
نویسنده گان سبک باروک قرن هفدهم مبلغ آن بودند. 
هنری  و  نوئل  تی  داستان  نثر،  این  وقتی  این حال،  با 
کریستف را در رمان  فرمانروایی این دنیا بیان می کند، 
با  بار  بار خوانده ام و هر  استادانه یی که آن را سه  اثر 
که  کننده یی روبه رو شدم  نافذ و مجاب  قدرِت  چنان 
همۀ پیش فرض هایم دربارۀ این نوع نثر را از میان برد 
و مرا مات و مبهوِت خود ساخت تا جایی که هر بار 
وادارم کرد تا هر آن چه را روایت می کند، در پیش چشم 
تصویر کنم. اما چه گونه سبک اتو کشیده و آهارخوردۀ 
کارپنتییر چنان کار عظیمی را انجام می دهد؟ به لطف 
پیوسته گی ناگسستنی و احساس الزامی که به ما منتقل 
می نماید و نیز آن قدرِت باورپذیری که خواننده گانش 
این  با  و  این شیوه  به  تنها  کنند  باور  تا  وا می دارد  را 
داستان  این  می توان  آهنگ خاص  و  کلمه ها، جمله ها 

را بازگو کرد. 
چندان  کار  سبک،  پیوسته گی  از  گفتن  سخن  هرقدر 
مسالۀ  بیان  و  توضیح  عوض  در  نیست،  دشواری 
فریبا  برای  ضروری  خصیصه یی  که  متن  خوداتکایی 
شاید  می نماید.  دشوار  است،  داستانی  زبان  بودِن 
بهترین راه برای درک این مسأله، بررسی نقطۀ مقابل 
از لحظۀ  به هم ریخته که  باشد، سبکی شکسته و  آن 
و  روشن  کنه  از  دور  را  خواننده  داستان،  یک  شروع 
آگاه  را  او  بهتر،  عبارت  به  قرار می دهد.  داستان  بدیع 
می کند که مشغول خواندن متِن بعید و دور از تصوری 
است که نمی تواند در زنده گی شخصیت های آن وارد 
و با آن ها در ماجراهای شان سهیم شود. این گسسته گی 
زمانی بروز می کند که خواننده شکافی را که نویسنده 
در زمان نوشتِن داستان به فکر پُرکردن اش نبوده است، 
احساس می کند؛ شکافی میان روایت و کلماتی که  آن 
را بیان می کنند. این دو پاره شدن و دوگانه گی بین زبان 
داستان و خود داستان، فریبایی آن را از بین می برد و 
بازگو می کنند،  سبب می شود تا خواننده هر آن چه را 
باور نکند؛ چرا که ناپخته گی و نامناسب بودن سبک، او 

را از وقفۀ غیر قابل انکار موجود میان کلمات و رفتار 
ساخته گی  که  ترکی  است؛  ساخته  آگاه  شخصیت ها 
آلوده  را  داستان  بنیادهای  و  کرده  نشت  آن  از  بودن 
می سازد. تنها داستان های خوب و موفق هستند که در 

پی زدودن یا پنهان ساختن این تراوش ها برآمده اند.
آن ها  چون  می شوند  مواجه  شکست  با  داستان ها  این 
با  برعکس  حتا  نمی یابیم،  متقاعدکننده  و  الزم  را 
به ما دست می دهد که اگر  این احساس  خواندن شان 
شده  بازگو  دیگری  کلماِت  با  و  شیوه  به  داستان  این 
بودند، بسیار بهتر از کار برمی آمدند. اما برای نمونه، این 
دوگانه گی میان روایت و کلمه هایی که  آن را به تعریف 
درمی آورند، در حکایت های بورخس، رمان های فاکنر 
و داستان های آیزاک دینسن به چشم نمی خورد. سبک 
این مؤلفان ـ هرچند بسیار متفاوت از یکدیگر ـ ما را 
مسحور می کند، چرا که در آن ها واژه ها، شخصیت ها و 
همۀ چیزها واحد غیرقابل تجزیه یی را تشکیل می دهند؛ 
پیکری که حتا تصور جداسازی اش هم ناممکن است. 
محتوا  و  شکل  یک پارچه گی  عالی  نمونه  های  این  از 
کمک می گیرم تا گریزی بزنم به خصیصۀ الزام زبانی 

یک داستان. 
در  بزرگ  نویسنده گاِن  آثار  زبانِی  الزام  ویژه گی 
تقلبِی  تقلیدی و  نوشته های  ناشیانه،  نسخه برداری های 
از  یکی  بورخس  می نماید.  رخ  بیشتر  آن ها  مقلداِن 
اصیل ترین نویسنده گان صاحب سبِک اسپانیایی زبان و 
به همین  بیستم است.  قرن  آن ها در  بزرگ ترین  شاید 
دلیل، نفوذ و تأثیر زیادی از خود بر جای گذاشت و 
اگر به من اجازه دهید، باید بگویم تأثیری تأسف انگیز! 
کار آمدی  از  و  شاخص  بسیار  بورخس  سبک 
و  حیات  اعطای  قابلیت  است:  بهره مند  فوق العاده یی 
اندیشه ها و کنجکاوی های موشکافانه  دنیای  به  اعتبار 
و پاالیش یافتۀ متفکرانه و خیالی اش، آن جا که نظام های 
و  اسطوره ها  مذهبی،  رساله های  و  فکری  فلسفی، 
از  تاریخ جهان  نیز  و  تعمق  و  اندیشه  ادبی،  نمادهای 
منظر واالی ادبیات، همه و همه مواد خام بدعِت وی 

را فراهم می سازند. 

ویژه گی الزام زبانِی آثار 
نویسنده گاِن بزرگ در 

نسخه برداری های ناشيانه، 
نوشته های تقليدی و تقلبِی 

مقلداِن آن ها بيشتر رخ 
می نماید. بورخس یكی از 
اصيل ترین نویسنده گان 

صاحب سبِک اسپانيایی زبان و 
شاید بزرگ تریِن آن ها در قرن 
بيستم است. به همين دليل، 

نفوذ و تأثير زیادی از خود 
بر جای گذاشت و اگر به من 

اجازه دهيد، باید بگویم تأثيری 
تأسف انگيز! سبک بورخس 

بسيار شاخص و از كار آمدی 
فوق العاده یی بهره مند است: 

قابليت اعطای حيات و اعتبار به 
دنيای اندیشه ها و كنجكاوی های 

موشكافانه و پاالیش یافتة 
متفكرانه و خيالی اش، آن جا 

كه نظام های فلسفی، فكری و 
رساله های مذهبی، اسطوره ها و 
نمادهای ادبی، اندیشه و تعمق 
و نيز تاریخ جهان از منظر واالی 

ادبيات، همه و همه مواد خام 
بدعِت وی را فراهم می سازند

نامه یی 
 سبک                         دربارۀ 

ماریوبارگاس یوسا 
برگردان: رامین موالیی

بخش نخســت
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روح اهلل بهزاد
با آمدن بهار و سبز شدِن دوبارۀ طبیعت همه ساله در 

نقاط مختلف کشور جشن های بهاری برگزار می شود.
جشن گل سرخ در بلخ، گل نارنج در ننگرهار، جشن 
توت در پنجشیر، گل بادام در دایکندی، گل انگور در 
و گل  کندهار  در  انار  کاپیسا، گل  در  زرد  هرات، گل 
ارغوان در والیت پروان، از جملۀ جشن هایی است که 
با راه اندازی برنامه های مختلف فرهنگی از آنها تجلیل 

صورت می گیرد.
ارغوان  تپۀ  گذشته،  هفتۀ  پنجشنبۀ  روز  میان،  این  در 
در  بود.  ارغوان  پربایی جشن گل  پروان شاهد  والیت 
نویسنده گان،  فرهنگیان،  از  زیادی  شمار  برنامه،  این 
کشور  مختلف  والیت های  از  شهروندان  و  شاعران 

شرکت کرده بودند.
خورشید،  دانشگاه  میترا،  تلویزیون  ماندگار،  روزنامۀ 
و  بخدی  خبرگزاری  خراسانیان،  انجمن  پل،  رادیو 
برگزار  اجتماعی  و  فرهنگی  نهادهای  از  دیگر  شماری 

کنندۀ جشن وارۀ امسال ارغوان بودند. 
بخش های  از  کاغدپران بازی  و  موسیقی  شعرخوانی، 

رسمی این جشن واره بود.
والیت  والی  عاصم  محمد  مهندس  برنامه،  این  در 
والیت های  از  آمده  مهماناِن  خوش آمدگویی  با  پروان 
مختلف کشور گفت: افغانستان سرزمین سنت ها و رسم 
جشن ها،  این  از  کدام  هر  که  است  ملی  رواج های  و 
تفاوت ها  و  تنوع  و همین  دارند  را  بالنده گی خودشان 
زیبایی و کیفیت جامعه و کشور ما را تشکیل و افزایش 

می دهد.
آقای عاصم با بیان این که در روزها و هفته های گذشته 
همچو  مختلف  جشن واره های  تجلیل  شاهد  کشور 
گل سرخ در بلخ، گل نارنج در ننگرهار، گل بادام در  
دایکندی و به تعقیب آن گل انار در کندهار و گل انگور 
در هرات بود، اظهار کرد: این ها جشن ها همه ریشه ها، 
تارها و روابطی است که پیوندهای ما را مستحکم، رسم 
و رواج ها و روایات بارور و غنی ما را زنده نگه می دارد.

به باور آقای عاصم، بزرگ داشت از این جشن ها یکی از 
وسیله های بسیار مفید و مهم است تا ما بتوانیم عنعنات، 
درخشنده  و  بالنده  برجسته،  را  خود  ادب  و  فرهنگ 
نگه بداریم و نسل جوان را از نسل گذشتۀ شان با خبر 

سازیم.
اساسات  از  "یکی  کرد:  تصریح  همچنان  پروان  والی 
ساکن  اقوام  و  ملت ها  میان  وحدت  و  برادری  اتحاد، 
است  ادبی  و  علمی  زیربناهای  همین  این جغرافیا،  در 
که یک منطقه را به منطقۀ دیگر و یک قوم را به قوم 
نا  ما را مستحکم و  میان  پیوند می دهد و روابط  دیگر 

گسستنی می سازد."
این  کننده های  برگزار  از  سپاس  ابراز  با  عاصم  آقای 
برجسته گی ها  کارتان  این   با  شما  کرد:  بیان  برنامه، 
و  عواطف  و  ملی  وحدت  راز  و  رمز  محورهای  و 
احساسات مردم ما را که می تواند ما را با هم معرفی و 

گره بزند را به نمایش گذاشتید.
والی پروان افزود: اگر زیبایی و درخشنده گی در کشور 
و  رواج ها  و  روایات،رسم  مدیون  همه  دارد  وجود  ما 
گوشه  در  که  است  ما  مختلف  و  متفاوت  فرهنگ های 
و کنار مختلف این جغرافیا لمیده است، به آن زیبایی 
بخشیدهاست و این جشن ها همه نشان گر چهرۀ واقعی 

این سرزمین است.
رسانه یی  مشاور  رادفر،  حشمت اهلل  دیگر،  سوی  در 
ریاست اجرایی نیز با مبارک و خجسته خواندن تجلیل 
از جشن های بهاری در کشور، به ویژه جشن ارغون در 
پروان خاطرنشان کرد: این جشن ها در درون یک متن 
به  ما  که  است  گرفته  فرهنگی-تمدنی شکل  اجتماعی 
دالیل و اشکال مختلف حداقل در چهار دهۀ گذشته یا 
از آن فاصله گرفته ایم و یا هم مجبور شده ایم برای هر 
از این جشن ها رنگ و بوهای مختلف بدهیم که  یک 
در اکثر موارد باعث مسخ این ارزش ها در یک مرحله 

شده است.
است  خوش بینی  مایۀ  که  "آن چه  افزود:  رادفر  آقای 
که  کرده  ظهور  افغانستان  در  تازۀ  نسل  امروز  این که 
مناسبات  و  فرهنگ  قدرت،  به سیاسیت،  نگاه شان  نوع 
اجتماعی و ارزش های اجتماعی متفاوت است، نگاه این 
نسل به این است که بتوانیم تغییرات و تحوالتی را به 
برای  اجتماعی  ارزش های  تمامی  از  که  بیاوریم  وجود 
خلق بسترهاو زمینه های هم دیگرپذیری، صلح، زنده گی 
مسالمت آمیز، و بسترهای که در آن برتری طلبی و خود 

برتربینی تحت هرنامی و عنوانی مردود باشد."
مشاور رسانه یی ریاست اجرایی افزود: از هفت ماه است 

امسال  بهار  این که  به خاطر  تبلیغاتی و روانی  که جنگ 
خونین تر از سال های گذشته خواهد بود، در افغانستان 
آغاز شده و به شدت باالی آنکار می کنند، اما ما نوروز 
نود پنج را با شکوه تر از سال های گذشته در بلخ برگزار 
این گونه  مراجعه  با  تا  است  این  ما  تالش  و  کردیم 
این  ساحت  و  کنیم  تزریق  مردم  برای  امید  مناسبت ها 

جشن ها را به سطح تمام افغانستان کسترده بسازیم.
نارنج  گل  ارغوان  گل  انار،  گل  نام های  او:  باور  به 
زیبایی خلق می کنند و شعر  ما  از یک جهتبه  اگر  و... 
می گویم و شعر می خوانیم، جهت دیگرش این است که 
این سرزمین از گذشته های دور با طبیعت، با کشت و 

زراعت و زاینده گی پیوند داشته است.
او با تأکید بر ضرورت پرداختن به مسایل و ارزش های 
فرهنگی اظهار داشت:ارزش های که در سه دهۀ گذشته 
در این سرزمین خلق شد، نیاز به بازسازی دارد و ما آنرا 
باید به گونۀ بازسازی کنیم که نسل های آینده پیام آن را 
بگیرد و همین گونه انتقالش بدهند به نسل بعد از خود.
وعدۀ  نشدن  عملی  از  نگرانی  ابراز  با  رادفر  آقای 
وزارت اطالعات و فرهنگ برای ساختن موزیم جهاد 
قبل  ده سال  ابراز داشت:  پروان  مقاومت در والیت  و 
وعده  پروان  مردم  برای  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
سپرده بود که موزیم جهاد و مقاومت را در این والیت 
همین  به  که  مجلسی  از  باالتر  چیزی  ما  اما  می سازد، 
مناسبت برگزرا شد، کدام تحرک دیگری در این راستا 

مشاهده نکردیم.
و  فرهنگی  نهادهای  از  جمعی  اگر  گفت:  رادفر  آقای 
مدنی گردهم می آینده و یک ارزش را در گوشۀ از این 
شهروندی شان  مسوولیت  می کنند،  پاس داشت  کشور 
به  دولت  وظیفۀ  مسایل  این  به  پرداختن  ولی  است، 
و  است  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  ویژه 
مقاومت  و  جهادی  و  فرهنگی  ارزش های  پاس داشِت 

برای مردم افغانستان خیلی اهمیت دارد.
تپۀ ارغوان که معروف به گلغندی است در غرب شهر 
چاریکار مرکز والیت پروان در سال 1324خورشیدی 
از سوی بهایی جان یکی از شاعران افغانستان نام گذاری 

شد.
این جشن در کنار سایر جشن ها در کشور مانند جشن 
نورز، جشن دهقان، چشن گل نارج و...، از میراث های 

فرهنگی کشور به شمار می رود.
گفته شده است که دولت تالش دارد تا این جشن ها را 

ثبت سازمان یونیسکو نیز کند.
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ابوبكر مجاهد
رییس جمهور برنامه یی برای توسعۀ اقتصادی ندارد، 
در حکومت داری خوب ناکام شده و در قبال مهاجران 

غیر مسووالنه سخن زده و رفتار می کند.
به  واکنش  در  دانشگاه  استادان  و  آگاهان  از  برخی 
دربارۀ  غنی  اشرف  محمد  جمهور  رییس  اظهارات 
مهاجرین افغانستانی مقیم اروپا می گویند: اشتغا ل زایی، 
تأمین امنیت و مبارزه با فساد اداری از جمله کارهای 
ناکام  آن  انجام  در  جمهور  رییس  که  است  اولیه یی 

مانده است.
رییس جمهور در مصاحبه با بی بی سی گفته است که 
دلم به حال مهاجران افغانستان در اروپا نمی سوزد. او 

خواهان بازگشت مهاجرین به کشور شده است. 
اما آگاهان می گویند:  رییس جمهور در مورد بحران 
نشان  این  و  می کند  عمل  مسووالنه  غیر  مهاجران 
حقوق  و  نمی آیند  مردم  دل  از  رهبران  که  می دهد 
و  نمی شناسند  رسمیت  به  را  افغانستان  شهروندان  
فرار می کنند که جای  از مسوولیت  آن  به خاطر حل 

تأسف است!
اشراق حسینی استاد دانشگاه در مصاحبه با روزنامۀ 
ماندگار می گوید: وقتی کمترین شرایط زنده گی برای 
شهروندان در کشورشان آماده  باشد،  خانه و کاشانۀ 

خود را ترک نمی کنند.
افغانستان  مردان  دولت  اما،  افزود:  حسینی  آقای 
برنامه یی به خاطر انکشاف اقتصادی ندارند، بیکاری، 
افزایش  حال  در  مشالت   ... و  بی سرنوشتی  بدامنی، 
مردم است. مردم از بدحادثه مجبور شده اند تا کشور 

را ترک کنند.
بحث  در  ملی  وحدت  دولت  رهبران  او،  گفتۀ  به 
پس  اند،  مانده  ناکام  کاماًل  خوب  داری  حکومت 

مردم  باالی  زنده گی  ملی،  وحدت  دولت  تشکیل  از 
به خصوص جوانان تلخ تمام می شود.

رییس  نکردن  همدردی  می افزاید:  حسینی  آقای 
جمهور با مهاجران افغانستان در بیرون از کشور، گریز 
درک کند  باید  کشور  یک  رهبر  است.  مسوولیت  از 
که شهروندان آن در بیرون از قلمرو کشورش به چه 

مشکالت دست و پنجه نرم می کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: روزانه دها و صدها 
نفر افغانستانی در بیرون از کشور کشته و حقوق شان 
افغانستان  کشور  سیاسی  نماینده های  می شود،  تلف 
هیچ واکنشی نشان نمی دهند و رییس جمهور می گوید 

که با پناهجویان همدردی ندارد.
او اذعان داشت: اما، رییس جمهور در بدترین حالت 
افغانستان بیرون از کشور زنده گی می کرد و در حال 
حاضر، خانواده،  فرزند و دخترشان در بیرون از کشور 
به سر می برند؛ اما از پناهجویان افغانستان می خواهند 

که دوباره به کشور برگردند. 
او گفت: گفته های رییس جمهور در مورد مهاجران 
نشان می دهد که رهبران  این  و  غیر مسووالنه است 
حقوق  مردان  دولت  و  برنخواسته اند  مردم  دل  از 
و  نمی شناسند  رسمیت  به  را  افغانستان  شهروندان  
فرار می کنند که جای  از مسوولیت  آن  به خاطر حل 

تأسف است.
همچنان، خان محمد اسکندری پژوهشگر و نویسنده، 
جنگ های  اثر  از  افغانستان  پناه جویان  می گوید: 
تحمیلی، عدم تأمین حقوق، امنیت و عدالت اجتماعی، 
بیکاری، بی سرنوشتی و وجود  قانون،  نبود حاکمیت 

فساد گسترده کشورشان را ترک می کنند.
آقای اسکندری افزود: دو لت مردان افغانستان در طول 
چهارده سال که میلیون ها دالر از کمک های خارجی 

در این کشور سرازیر شد، نتوانستند بستر مناسب کار 
را برای مردم ایجاد کنند.

به گفتۀ او،  وقتی که دولت وحدت ملی ایجاد شد، 
مردم افغانستان امیدواری زیاد نسبت به آینده  و تأمین 
زندگی بهتر داشتند که متاسفأنه امیدواری شان به یأس 

مبدل گردید.
ثبات  با گذشت زمان  آقای اسکندری تصریح کرد:  
و امنیت بدتر شد و ناسازگاری افزایش یافت رهبران 
دولت وحدت ملی  با شعار و برنامه های کالن که وارد 

میدان شدند؛ نتوانستند به تعهدا شان عمل کنند.
اوبا تأکید افزو.د: زمینۀ کار ، تأمین امنیت و و مبارزه با 
فساد از جمله کارهای اولیه یی است که رییس جمهور 
نتوانسته از طرف مردم در آن پارچه کامیابی در یافت 

کند.
آقای اسکندری بابیان این که در کشوری که قانون به 
شکل یک سان تطبیق نمی شود، قدرت درانحصار چند 
فرد است، حقوق شهروندان تأمین نمی شود، می گوید: 
در افغانستان روزانه شاهد خونین ترین رویداد هستیم 
و رییس جمهو در مورد مهاجران طوری بی مسووالنه 

رفتار رفتار می کند.
از  یکی  نشجوی  دا  یعقوب  محمد  دیگر،  سویی  از 
غنی  رییس جمهور  که  می گوید  کشور  دانشگاه های 

به حقوق شهروندان در بیرون از کشور توجه ندارد. 
داخل  در  شهروندان  امنیت  وقتی  او،  گفتۀ  به 
ندارد،  وجود  مردم  برای  کار  نمی شود،  کشورتأمین 
اعتیاد می آورند، مجبوراند  به  رو  قشر تحصیل کرده 

که کشور را کنند.
ناامید  ملی  وحدت  دولت  که  می گوید  یعقوب 
کننده ترین دولت برای مردم به خصوص قشر جوان 

بوده است.
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در جشن ارغوان در پروان تأکید شد:

نیازبهایجادموزیمجهادومقاومتدرپروان

آگاهان با تأکید بر غیرمسووالنه بودن اظهارات غنی دربارة مهاجرین:

اولخانوادهاترابرگردان!
اسالم آباد به کابل:

بهصداقتپاکستانشکنکنید
ــی  ــتان مبنـ ــات افغانسـ ــات مقامـ ــالم آباد اتهامـ اسـ
بـــر حمایـــت آی اس آی از گـــروه طالبـــان را رد 

کـــرده اســـت.
مقامـــات اســـالم آباد گفته انـــد کـــه آن کشـــور 
ـــد. ـــان یاب ـــتان پای ـــگ در افغانس ـــا جن ـــالش دارد ت ت
ـــۀ  ـــخنگوی وزارت خارج ـــا س ـــس ذکری ـــد نفی محم
پاکســـتان، در کنفرانـــس خبـــری خـــود اتهامـــات 
دولـــت افغانســـتان را مبنـــی بـــر حمایـــت ISI  از 

ــرد.  ــوان کـ ــاس عنـ ــان را بی اسـ طالبـ
ذکریـــا گفـــت: مایـــه تأســـف اســـت؛ چنیـــن 
واقعیت هـــا  خـــالف  بی اساســـی  اظهـــارات 
ـــر  ـــل در براب ـــزم و ارادۀ کام ـــا ع ـــتان ب ـــت. پاکس اس

می جنگـــد. تنـــدروی  و  تروریســـم 
به گفتـــۀ مقامـــات افغانســـتان، رهبـــران ارشـــد 
ــده اند  ــاه داده شـ ــتان پنـ ــور پاکسـ ــان در کشـ طالبـ
ــتان از آن  ــل افغانسـ ــود را در داخـ ــالت خـ و حمـ

ــد. ــری می کننـ ــرز، رهبـ ــوی مـ سـ
هفتـــه گذشـــته مســـعود اندرابـــی سرپرســـت 
ــان  ــتان، در پارلمـ ــی افغانسـ ــت ملـ ــت امنیـ ریاسـ
کشـــور به صـــورت مســـتقیم ISI را متهـــم بـــر 
حمایـــت طالبـــان کـــرد تـــا آن گـــروه موقعیـــت و 
میـــدان زمینـــی خـــود را گســـترش داده و از نفـــوذ 

ــردد. ــوردار گـ ــتر برخـ بیشـ
ـــان  ـــون طالب ـــد اکن ـــتانی می گوین ـــات پاکس ـــا مقام ام
ــت  ــه تحـ ــد کـ ــی رفته انـ ــه مناطقـ ــاره بـ ــا دوبـ یـ
کنتـــرل خودشـــان قـــرار دارد و یـــا تحـــرکات 
طالبـــان در پاکســـتان به صـــورت مؤثـــر محصـــور 

شـــده اســـت.
ــد  ــتان می گویـ ــه پاکسـ ــخنگوی وزارت خارجـ سـ
کـــه عملیـــات نظامـــی گســـترده یی بـــر ضـــد 
و  شـــده   راه انـــدازی  تروریســـتی  گروه هـــای 
ـــرزی  ـــق م ـــی مناط ـــات نظام ـــن عملی ـــی از ای بخش
بـــا افغانســـتان را نیـــز تحـــت پوشـــش قـــرار 

. هـــد می د
ذکریـــا گفـــت: مـــا بـــدون قائـــل شـــدن هرگونـــه 
تبعیـــض، مشـــغول عملیـــات بـــر ضـــد تروریســـم 
ـــت  ـــترک اس ـــمن مش ـــک دش ـــم ی ـــتیم. تروریس هس
ـــه  ـــاز ب ـــا نی ـــده، م ـــن پدی ـــد ای ـــر ض ـــگ ب و در جن
ـــل و  ـــه تقاب ـــم ن ـــاعی داری ـــریک مس ـــکاری و تش هم
ـــات و مقصـــر دانســـتن  ـــردن اتهام ـــی. وارد ک رویاروی

یکدیگـــر، اشـــرار را تقویـــت خواهـــد کـــرد.
ـــل کـــرزی،  ـــا در مـــورد اظهـــارات حکمـــت خلی ذکری
معـــاون سیاســـی وزارت خارجـــۀ افغانســـتان نیـــز 
صحبـــت کـــرد. کـــرزی در جریـــان ایـــن هفتـــه 
تعهـــد پاکســـتان را در راســـتای رونـــد صلـــح 

افغانســـتان را مـــورد پرســـش قـــرار دارد.
پاکســـتان گفـــت  ســـخنگوی وزارت خارجـــه 
کشـــورهایی کـــه در مذاکـــرات چهارجانبـــه رونـــد 
صلـــح افغانســـتان از جملـــه افغانســـتان، پاکســـتان، 
چیـــن و امریـــکا دخیـــل هســـتند، تالش هـــای 
ـــر  ـــه زودت ـــا هرچ ـــد ت ـــرج می دهن ـــه خ ـــدی را ب ج
ـــتان و  ـــت افغانس ـــان حکوم ـــتقیم می ـــای مس گفتگوه

گـــروه طالبـــان، صـــورت بگیـــرد.
ـــتان،  ـــتر افغانس ـــع بیش ـــر مناف ـــزود: به خاط ـــا اف ذکری
ــر  ــز بـ ــا تمرکـ ــم تـ ــن داریـ ــر ایـ ــاد بـ ــا اعتقـ مـ
گفت وگوهـــای صلـــح باشـــد تـــا هرچـــه زودتـــر 
برگـــزار گـــردد و هیچ کســـی صداقـــت پاکســـتان 
را مـــورد شـــک قـــرار ندهـــد. صلـــح و ثبـــات در 
افغانســـتان به نفـــع پاکســـتان اســـت و نســـبت بـــه 
هـــر کشـــور دیگـــر، ســـهم مـــا در رونـــد صلـــح 

افغانســـتان بیشـــتر اســـت.
ــان  ــح میـ ــتقیم صلـ ــای مسـ ــود گفتگوهـ ــرار بـ قـ
ـــۀ اول  ـــان در هفت ـــروه طالب ـــتان و گ ـــت افغانس حکوم

مـــاه گذشـــته در پاکســـتان برگـــزار شـــود.
ـــرد  ـــالم ک ـــه اع ـــن لحظ ـــان در آخری ـــروه طالب ـــا گ ام
ـــرد و  ـــد ک ـــرکت نخواهن ـــرات ش ـــن مذاک ـــه در ای ک
ـــتان را  ـــود در افغانس ـــالت خ ـــد حم ـــای بع در ماه ه

ـــرد. ـــد ک ـــدید خواهن تش
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ورزش

بـاراک اوبامـا در حاشـیۀ نشسـت امنیـت هسـته یی در واشـنگتن بـا 
رجـب طیـب اردوغـان، دیـداری کـرده و بـر »تعهـد امریکا بـه حفظ 
امنیـت ترکیـه« تاکیـد کـرده اسـت. دو طـرف در مـورد »نبردهـای 

نیـز گفت وگویـی کرده انـد. مشـترک« علیـه »حکومـت اسـالمی« 
بابـت  امریـکا  رییس جمهـوری  امریـکا،  سـفید  کاخ  گفتـۀ  بـه 
کشته شـدگان انفجـار اخیـر در دیاربکـر بـه رییس جمهـوری ترکیـه 
تسـلیت گفتـه و بـر پایبنـدی ایـاالت متحده بـر حفظ امنیـت ترکیه و 

اسـت. کـرده  تاکیـد  تروریسـم  علیـه  مبارزه هـای دوشـادوش 
رییسـان جمهوری امریـکا و ترکیـه در عیـن حـال در مـورد »پیشـبرد 
تالش هـای مشـترک بـرای مقابلـه بـا داعـش و نابـودی ایـن گـروه« 

کرده انـد. گفت وگـو 
گزارش هـا حاکـی از آن بـود کـه مسـائلی مانند نگرانی هـا از وضعیت 
آزادی بیـان در ترکیـه یـا اختالفـات میـان دو طـرف بـر سـر حمایت 
از گروه هـای کـرد در سـوریه علیه »حکومت اسـالمی« جلـوی دیدار 
امریـکا و ترکیـه را  میـان رئیسـان جمهـوری  و مذاکره یـی رسـمی 

گرفته اسـت.
گروه هـای کـرد در سـوریه از حمایـت امریـکا برخـوردار هسـتند. 
ایـاالت متحـده شـبه نظامیان کـرد را از مهم تریـن گروه هـای مخالـف 
»داعـش« می دانـد کـه در عیـن حـال در حکومـت سـوریه نیـز جـای 
ندارنـد. ترکیـه از سـویی آنهـا را شـاخه ای از پ کا کا و »تروریسـتی« 

می دانـد.
دولـت،  مخالـف  روزنامه هـای  بـه  گذشـته حمـالت  ماه هـای  طـی 
بازداشـت و زندانـی کـردن خبرنـگاران منتقـد در ترکیـه، از دیگـر 
مسـائلی بـوده که انتقادهایـی را علیه آنـکارا همراه آورده اسـت. ورود 
و خـروج نیروهـای »حکومـت اسـالمی« از مرزهـای ترکیه یا گسـیل 
داشـتن صدهـا هـزار پناهجـو بـه سـوی اروپـا نیـز بـر روابـط دولت 

اردوغـان و غـرب سـایه افکنـده اسـت.
در  هسـته یی  امنیـت  نشسـت  میهمانـان  از  اردوغـان  طیـب  رجـب 
واشـنگتن اسـت. بـه گفتـه نشـریه »فارین پالیسـی« او بـرای کاهـش 
فشـارها، دیـداری بـا چهره هـای مهـم نظریه پـرداز، کسـانی مانند ولی 
نصـر، رئیـس دانشـکده مطالعـات بین المللـی دانشـگاه جـان هاپکینز، 
دانشـگاه  خارجـی  امـور  مطالعـات  دانشـکده  رئیـس  هلمـن،  جـو 
جورج تـاون یـا مایـکل سـینگ از انیسـتیتو مطالعـات خـاور نزدیـک 

واشـینگتن داشـته اسـت.

ژنـرال فیلیـپ بریـدالو فرمانـده نیروهـای امریکایـی مسـتقر در اروپا 
تاکیـد کـرد: ناتـو و امریـکا در حـال تغییـر دادن دکتریـن دفاعی خود 
در شـرق اروپـا از اطمینان دادن به بازدارندگـی در واکنش به اقدامات 

تجاوزکارانه روسـیه هسـتند.
اظهـارات ایـن مقـام امریکایـی در پایتخـت لتونی در شـرایطی اسـت 
کـه پنتاگـون روز چهارشـنبه اعـالم کـرده اسـت کـه قصـد دارد یـک 
تیـپ زرهـی جدیـد شـامل 4200 نیروی نظامـی را اوایل سـال 2017 

میـالدی در شـرق اروپـا مسـتقر کند.
بریـدالو تصریـح کـرد: اگر مجبور شـویم، مـا آماده جنـگ و پیروزی 
هسـتیم. نیروهـای مـا از اطمینـان دادن بـه سـوی بازدارندگـی تغییـر 
موضـع مـی دهنـد، این شـامل اقداماتی اسـت کـه آمادگی کلـی ما را 

بـه طـور گسـترده ای ارتقـا دهد.
وی در ادامـه گفـت: ما از شـرق و اروپا شـاهد اقدامـات تجاوزکارانه 
روسـیه هسـتیم و این اقدامات را در دو سـال اخیر مشـاهده کرده ایم. 

روسـیه به دنبال گسـترش نفـوذ خود در منطقه اسـت.
روسـیه در سـال 2014 میـالدی شـبه جزیـره کریمه را بـه خاک خود 
الحـاق کـرد و ایـن اقـدام بـا واکنش شـدید کشـورهای غربـی روبرو 
شـده اسـت. از آن زمـان تاکنـون کشـورهای شـرق اروپـا از جملـه 
کشـورهای بالتیـک و لهسـتان رایزنـی گسـترده یی را بـرای افزایـش 

حضـور ناتـو در ایـن منطقـه آغـاز کـرده اند.
ژنـرال فیلیـپ بریـدالو تاکیـد کـرد: طـرح اجرایـی ارتـش امریـکا 
همچنـان رویکـرد قدرت منـد و متعادل ما نسـبت به اطمینـان دادن به 
متحـدان امریـکا در ناتـو را در قبـال اقدامـات تجاوزکارانه روسـیه در 

شـرق اروپـا و سـایر مناطق ، نشـان خواهـد داد.
وی افزود: متحدان و شـرکای ما قابلیت بیشـتری را مشـاهده خواهند 
کـرد. آنهـا حضـور مـداوم بیشـتر یـک تیـپ زرهـی را بـا تجهیـزات 

مـدرن در کشـورهای خـود، خواهنـد دید.
اشـتون کارتـر وزیـر دفـاع امریـکا مـاه گذشـته بودجـه پیشـنهادی 
پنتاگـون بـرای سـال آینـده را ارائـه کـرد که شـامل 3.4 میلیـارد دالر 
بـرای عملیـات نظامـی در اروپـا بـوده اسـت. ایـن رقـم نسـبت بـه 

بودجـه سـال گذشـته 4 برابـر شـده اسـت.
ارتـش امریـکا هـم اکنـون 62 هـزار نیـروی نظامـی دائمـی در اروپـا 

مسـتقر کرده اسـت.

عالی  مدال  فرمانی  طی  کشور،  رییس جمهور  غنی،  اشرف  محمد 
دولتی غازی میر مسجدی خان و مکافات نقدی را به پاس تالش ها 
و قهرمانی های باز محمد مبارز به خاطر شکست حریف روسی اش در 

مسابقات ورزش آزاد »ام ام ای« به او اعطا کرد.
رییس جمهور  جمهوری،  ریاست  مطبوعاتی  دفتر  معلومات  براساس 
غنی گفت، جای افتخار است که باز محمد مبارز در چندین مسابقۀ 
جهانی بیرق ملی افغانستان را به اهتزار آورده است.  او از تالش های 
خسته گی ناپذیر مبارز و تیم مربیان که در این عرصه بی دریغانه قدم 

گذاشتند، قدردانی کرد.
رییس جمهور تصریح کرد که ورزش های جمعی مانند فوتبال و کرکت 
نیز  آزاد  ورزش  این بار  و  است  کرده  پیدا  خاص  جایگاه  مردم  میان 
جایگاه اش را باز کرده که باید در این عرصه کار و تالش بیشتر صورت 

گیرد.
ورزشکاران  به  بیشتر  موفقیت   آرزوی  ضمن  غنی  رییس جمهور 
قهرمانی  و  دست آوردها  کشور  جوانان  که  امیدوارم  گفت،  افغانستان 
ورزشکاران مخصوصًا باز محمد مبارز را برای خود الگو قرار دهند و 

ورزش مثال خوب برای پیشرفت جوانان باشد.
ورزش  بخش  در  به ویژه  افغانستان،  جوانان  استعدادهای  غنی  اشرف 
تقویت  به خاطر  تا  است  متعهد  حکومت  گفت،  کردهه  ستایش 
ورزش افغانستان بیشتر کار کند تا ورزشکاران در سطح بین المللی به 

مؤفقیت های بیشتر دست یابند.
از  حمایت  به خاطر  کشور  جمهور  رییس  توجه  از  مبارز  محمد  باز 
مسابقات  در  آینده  در  که  داد  اطمینان  و  کرد  قدردانی  ورزشکاران 
جهانی تالش بیشتر خواهد کرد تا نام افغانستان همچنان در فهرست 

قهرمانی ثبت گردد.

کار اعمار یک جمنازیوم بزرگ ورزشی در والیت نیمروز تکمیل و به 
بهره برداری سپرده شد.

جمنازیوم یاد شده در پنج کیلو متری شرقی زرنج مرکز والیت نیمروز 
موقعیت دارد.

ورزشی  جمنازیوم  گفت،  نیمروز  والیت  المپیک  آمر  حسینی،  ناصر 
والیت نیمروز به هزینۀ بیست و پنج ملیون و چهار صد هزار افغانی 

از سوی وزارت مبارزه با موادمخدر کشور ساختمان گردیده است .
اجراات  از  تقدیر  منظور  به  موادمخدر  با  مبارزه  وزارت  او،  گفته  به 
این  نیمروز  خوب حکومت داری و محو کشت خشخاش در والیت 

پروژه را تمویل و اعمار کرده است .
به گفتۀ حسینی، در این جمنازیوم ورزش های جمناستیک، بدن سازی، 

پاورلفتنگ، جیدو، کاراته، والیبال و باسکتبال تمرین می گردد.
به گفتۀ آمر المپیک نیمروز، این جمنازیوم ظرفیت چهارصد تماشاگر 

را داشته و به طور ستندرد و با تجهیزات مدرن مجهز می باشد.
صحبتی  ضمن  نیمروز  والیت  والی  جمنازیوم  این  افتتاح  مراسم  در 
استعدادهای  بردن  بلند  و  ورزش  رشد  در  را  جمنازیوم  این  ساخت 
جوانان که به ورزش روی می آورند، ارزنده خوانده ورزش را یکی از 

بازی های سالم برای نسل جوان خواند.

تأکیداوبامابرحفظامنیتترکیه
دردیداریبااردوغان

ناتودکتریندفاعیخوددرشرق
اروپاراتغییرمیدهد

رییسجمهورغنیازقهرمانیبازمحمد

مبارزدرمسابقاتورزشآزادتقدیرکرد

جمنازیومورزشیدرنیمروز
ساختهشد

پرتو نادری

روز دروغ برای سران حکومت وحدت ملی، برای تمام 
سخن گویان این حکومت، ایتالف های آن چنانی سیاسی، 
سیاسی،  تیکه داران  ملی،  شورای  القول  منسوخ  اعضای 
مدنی و قومی و شورای جنگ افروز صلح، فسادپیشه گان مالی-اداری 
و علی بابای روزگار، دروغ پرداز و هیزم کش آتش جنگ های طالبانی 

حامد کرزی و چهل سوارش مبارک باد!
ای گروه های پشت کرده به خورشید، هرچند دروغ زوال ایمان است، با 

این حال به گفتۀ شاعر: چو میدان فراخ است گویی بزنید!

احمد ذكی خاورنيا

عدالت اجتماعی شعار فراموش شده!
یکی از جّذاب ترین شعارهایی که نهضت اسالمی آنرا در 
چهار دهۀ اخیر بلند کرد، شعار عدالت اجتماعی بود و با 
این شعار توانست بر دل توده ها چنگ بزند، توده هایی که اسیر دست 
خوانین و اربابان بوده و ما یملک شان به وسیله آن ها به تاراج می رفت، 
حتا در این زمینه دانش مندانی مانند، سید قطب و یوسف سباعی و... 
کتاب هایی نوشتند، حتا االمکان خواستند این ارزش را در درون افراد 

نهضت اسالمی نهادینه کنند.
اما آن چه امروز به نظر می آید این است که این شعار، حتا میان کسانی 
که آنرا روزی پیراهن عثمان ساخته بودند، امروز به باد فراموشی سپرده 
شده است و این باعث شده که گروه های مختلفی سر برآورند و برای 
تحقق عدالت از ستمدیده گان و جوانان عدالت خواه سربازگیری کنند 
و در برابر بی عدالتی حکومت ها و جامعۀ بین المللی مبارزه کنند که در 
برخی موارد، این کارشان به افراطگرایی و دهشت افگنی نیز می انجامد. 
آرامش  آرزوی  باشد،  داشته  بین المللی وجود  و  ملی  زمانی که ظلم  تا 
نرسد  به حق دار  وقتی که حق  تا  و  بود  نخواهد  بیش  امنیت خیالی  و 
و عدالت اجتماعی تحقق نیابد، هر تالشی در راه صلح و آرامش جز 
کوبیدن آب در هاون چیز دیگری نخواهد بود. پس برای تحقق صلح، 
اولین و آخرین همانا  نیاز  بلکه  نیست،  ایجاد شورای صلح  به  نیازی 
از  یافت، دیگر خبری  اجتماعی است که هرگاه تحقق  تحقق عدالت 

ناآرامی و دهشت، وحشت و جنگ نخواهد بود.

 رحمت اهلل بيگانه

تعادل
و  زنده گی بخش  چیز  سه  قدرت  و  شهوت  ثروت، 

تباه کنندۀ حیات آدم ها.
اگر این سه در یک توازن انسانی، برای کمک انسان و زنده گی استفاده 
شد، عزت بخش و زنده گی آور خواهد بود و اگر این سه همزاد و رفیق 
آدمی، غیر از این، مورد بهره گیری قرار گرفت، ذلت و خواری را همراه 

خواهد داشت.
عدالت در هر چیزی قابل دید است.

احمد بهزاد

آقای رییس جمهور! مسؤالنه حرف بزنید
که  است  گفته  سخن  چنان  دیگر  یک بار  غنی  اشرف  دکتر 
افغانستان در گفت وگو  شایستۀ مقام او نیست. رییس جمهور 
کشورش  پناه جویان  »با  گفت:  کابل  در  سی  بی  بی  خبرنگار  حکیم،  یلدا  با 

احساس همدردی ندارد و دلش به حال آن ها نمی سوزد.«
فزایندۀ  فرار  کنندۀ  توجیه  تنهایی  به  می تواند  مختصر  و  کوتاه  سخن  این 
شهروندان افغانستان از کشورشان و پناه بردن به ساحلی امن محسوب شود؛ 
زیرا این سخن نشان می دهد که شهروندان این سرزمین تحت مدیریت آقای 

غنی، در برابر هیوالی ترور و خشونت تا چه اندازه بی پناه و آسیب پذیر اند.
و  سنگ دلی  سبک سری،  نخوت،  تنها  نه  غنی  رییس جمهور  اخیر  سخن  در 
نهایت مسؤلیت  بیان گر  این سخن  بلکه  کتمان واقعیت ها خودنمایی می کند؛ 
نشناسی یک زعیم است. سخن اشرف غنی به حدی وقیحانه است که حتا 
خودداری  آن  بیان  از  کنون  تا  نیز  سوریه  رییس جمهور  مانند  دیکتاتورهای 
کرده اند. حال آن که اغلب فراریان سوری از مخالفان جدی بشار اسد هستند 
و پناه جویان افغانستانی از دست مخالفان مسلح حکومت غنی-عبداهلل، وادار 

به پناه گزینی شده اند.
ده ها  سرنوشت  به  نسبت  خود  سنگ دلی  توجیه  در  افغانستان  رییس جمهور 
هزار شهروند آوارۀ کشورش، از آن ها دعوت کرد »تا به این کشور جنگ زده 
برگردند و آنرا دوباره بسازند.« این سخن دکتر اشرف غنی نیز صادقانه و از 
سر مسؤلیت شناسی بیان نشده است؛ زیرا آقای غنی و شرکای او در حکومت 
از ایجاد فرصت های شغلی برای همین ها که در کشور مانده اند نیز عاجزاند 
و به نظر می رسد، با گذشت هر روز ناکاره گی و بی تدبیری رهبران حکومت 
وحدت ملی در تأمین امکانات حداقلی امنیت و معیشت برای مردم، آشکارتر 
می شود. برخورد حقارت بار رییسان و معاونان حکومت با سرنوشت مردم در 
داخل که نمونه یی از آن در جریان جنبش مردمی تبسم علنی شد، خود گویای 

اوج ابتذال و سبک سری حاکمان و بی پناهی مردمان است.
با  این  از  بیش  افغانستان  این وصف، الزم است صاحب منصبان حکومت  با 
اظهاراتی سخیف و برخاسته از کینه توزی، بر آالم مردمان نیفزایند. اگر بهره یی 
از شرافت و مسؤلیت شناسی برده اند، به حکم قانون اساسی از منافع شهروندان 
رنجدیده و آوارۀ خود در خارج دفاع کنند و اگر چنین نیست، به نفع شان است 
که فقدان شرافت و نبود مسؤلیت شناسی را در پس سکوت شان بپوشانند. این 

حداقل کاری است که هر زمامدار بی خردی نیز می تواند انجام دهد.

فيـسبـوك نـــامــه

ACKU



Year 8 y NO 1751 y Saturday 2 April 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري ، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر مجاهد و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

طی  گذشته  هفتۀ  چهارشنبۀ  روز  اعتدال«  »پیام  کتاب 
نشستی نقد و بررسی شد.

»پیام اعتدال« مجموعۀ مقاالت عبداالحد هادف نویسنده، 
دیپلومات و مترجم خوب افغانستان به تازه گی در302 

برگ و سه هزار نسخه به نشر رسیده است.
و  نخبگان  از  تن  ده ها  حضور  با  که  نشست  این  در 
چهره های فرهنگی در کانون اصالحات برگزار شده بود، 

سخنرانان این اثر را به نقد و بررسی گرفتند. 
در آغاز برنامه، آقای فاضل سانچارکی به نقد و بررسی 
خور  در  را  هادف  آقای  کار  و  پرداخت  اعتدال«  »پیام 

ستایش عنوان کرد. 
او گفت که نویسنده در این اثر کوشیده خط فکری یی به 

دور از افراط و تفریط ارایه بدارد. 
آقای سانچارکی تصریح کرد: در افغانستان نقد و انتقاد 
کمتر مکتوب صورت می گیرد و در مواردی برخوردها 
وضعیت،  برخالف  هادف  آقای  اما  است؛  کوچه یی 
مکتوب  وضعیت  از  را  خویش  انتقادهای  و  دیدگاه ها 

ساخته و طی مجموعه یی به چاپ رسانیده است. 
در  او  و  است  پیچیده  کالمی  مسایل  این که  بیان  با  او 
برخی  از  انتقاد  به  نمی پردازد،  مباحث  این  به  جا  این 
از  پرداخت.  کتاب  این  در  هادف  سیاسی  دیدگاه های 
باد  به  اردوغان را  نگاه هادف دربارۀ  جمله سانچارکی، 

انتقاد گرفت. 
محفل  این  در  نویسنده  و  پژوهشگر  موحد،  مهران 
با نوشتن این مجموعه از  گفت: نویسندۀ »پیام اعتدال« 
یادداشت ها که آن ها را در این کتاب، گرد آوری کرده در 
صدد آن است که دیدگاه های اعتدال گرا را چه در عرصۀ 
دین و چه در میدان سیاست، ترویج کند و نهادینه سازد 

که حقیقتًا کار دشواری را بر دوش گرفته است. 
و  افراط ها  کشور  ما  کشور  افزود:  موحد  آقای 
صدای  نتوانسته اند  هنوز  تا  اعتدالیون  و  تفریط هاست 
مردم  بیشترینۀ  برسانند.  مردم  تودۀ  گوش  به  را  خود 
طبعًا  و  هستند  احساساتی  و  هیجان زده  هایی  انسان  ما 
میانه روی،  و  اعتدال  احساسات،  و  هیجان  هنگامۀ  در 
در  که  گفت  می توان  قاطع  طور  به  ندارد.  خریداری 
به  شدن  کج  بدون  که  آن هایی  اندک شمارند  ما  جامعۀ 
بروند  راه  میانه روی  و  اعتدال  خط  در  و چپ،  راست 
تا آخر  یا آن سو، راه شان را  این سو  به  انحراف  و بدون 
خط سیر کنند. مثاًل در عرصۀ دین داری و دین شناسی، 
اعتدال گرایان، در میان دو سنگ آسیاِب افراط و تفریط 
آرد شده اند. از یک طرف، مدافعان قرائت سنتی از اسالم 
را  ما  مذهبی  علمای  از  بزرگی  بخش  که  دارند-  قرار 
اند اسالم  همین ها تشکیل می دهند- و همیشه کوشیده 
را دینی عقب گرا و مرتجع و دشمن ابداع و خالقیّت و 

مسایل جدید نشان دهند.
قرار  سکوالر  روشن فکران  از  عده ای  دیگر،  سوی  در 
و  دارند  دشمنی  و  ستیز  سر  اسالم،  کلیّت  با  که  دارند 
ممکن است  که  بپذیرند  است  دشوار  خیلی  برای شان 
برداشتی از اسالم ارائه کرد که با زندگی مدرن در تضاد 
نباشد و دستاوردهای نوین بشری را نادیده نگیرد. جالب 
این جاست که هر دو گروهِ افراطی و تفریطی، در این که 
می کوشند اسالم را آیینی متعلق به جهان کهن نشان دهند 
که هیچ سخنی برای گفتن برای جهان معاصر ندارد، با 
هم تالقی می کنند و هر دوی این دو گروه، با اصحاب 
خط اعتدال در دین ورزی، دشمنی و مخالفت می ورزند. 
دشواری کار اصحاب اعتدال- اعم از اعتدال در اندیشه 
یا اعتدال در سیاست ورزی- از همین جا ناشی می شود 

که خالف جریان آب حرکت می کنند.
او اضافه کرد: می توان کمی با احتیاط ادعا کرد که آقای 
میانه روی در  اعتدال و  تا حدی توانسته بر خط  هادف 
هنگام نوشتن این گفتارها سیر کند و از افراط و تفریط 
پرهیز کند. اگرچه این را هم می دانیم که افراط و تفریط، 
امرهایی نسبی اند و چه بسا رفتار یا گفتاری که از نظر 
و  اعتدال  عین  دیگری  آدم  نظر  از  باشد  افراطی  آدمی، 
میانه روی تلقی شود. اگر قرار باشد معیارهای خوانندگان 

را برای سنجش اعتدال در نظر بگیریم باید بگوییم که 
که  باورند  این  به  اعتدال«  »پیام  خوانندگان  از  بسیاری 
گرد  کتاب  این  در  که  نوشته هایش  در  هادف  آقای 
تفریط  جانب  به  و  درنوردیده  را  اعتدال  مرزهای  آمده 

فروغلتیده است.
به دنبال سخنرانی آقایان سانچارکی و موحد، عبداالحد 

هادف نویسندۀ کتاب به صحبت پرداخت. 
او گفت: آنچه امروز در جامعۀ ما به عنوان یک بحران 
جدی و چالش فکری حاد مطرح است، افراط و تفریط 
و  دینی  تفکر  بسترهای  خصوصًا  عرصه ها  تمامی  در 
در  ناهنجاری  ماده خام  تا  که سبب شده  است  سیاسی 
باشد و مورد سوء  فراهم  به صورت دوام دار  ما  جامعه 
استفاده بدخواهان داخلی و خارجی قرار گیرد. در چنین 
وضعی، رسالت اصالحی بزرگ نویسندگان و چیزفهمان 
در  را  قلمی شان  و  فکری  توان  و  نیرو  تا  است  کشور 
جهت ترویج فرهنگ اعتدال و میانه روی دینی، فکری 
و سیاسی بسیج نمایند و با ضربه زدن به روند نامتعادل 
موفقانه  را  اصالحات  خط  جامعه،  در  تفریط  و  افراط 

پی گیرند. 
هادف با تأکید بر اعتدال و میانه روی ابراز امیدواری کرد 
و  هدف  راه  در  اعتدال«  »پیام  کتاب  پخش  و  نشر  که 

مرامی که او تعیین کرده، موثر و سازنده واقع شود.

در ادامه، مجیب مهرداد به سخنرانی پرداخت و چاپ و 
نشر پیام اعتدال را دست آورد کالن خواند.

در پایان، عبدالحفیظ منصور، نشست نقد و بررسی پیام 
اعتدال را جمع بندی و نتیجه گیری کرد. 

»مجموعه  آن  نویسندۀ  گفتۀ  به  که  اعتدال  پیام  کتاب 
در  را  او  مقاالت  از  برخی  است،  سومی«  مقاالت خط 
بر دارد که طی سال های گذشته، در برگۀ فیسبوک  آقای 

هادف به نشر رسیده است. 
یادداشت های  کاربری  چگونه  که  باشد  جالب  شاید 
و  جمع آوری  مجموعه یی  در  را  خویش  فیسبوکی 
اما  رساند؛  نشر  به  کتابی  قالب  در  را  آن  تا  می کند  دل 
که  می دهد  نشان  اعتدال،  پیام  در  آمده  یادداشت های 
عبداالحد هادف به مخاطبانش در فیسبوک ارزش قایل 
بوده و با دقت و جدیت این یادداشت ها را نگاشته است.

پیام اعتدال را جالل احمدی صفحه آرایی و طرح پشتی 
به آن ریخته و مطبعۀ مسلکی در کابل این کتاب را چاپ 

کرده است. 
»بخش  عنوان های  زیر  عمده  بخش  دو  در  اعتدال  پیام 
عبداالحد  یادداشت های  سیاسی«،  »بخش  و  فکری« 
به  دارد و محمد محق و مهران موحد  بر  را در  هادف 

آن تقریظ نگاشته اند.

عبداالحد هادف نویسندۀ »پیام اعتدال« در پیش گفتار این 
که  را  هدفی  آخرین  و  اولین  که  است  نوشته  مجموعه 
نویسنده گان متعهد در نوشته های خود دنبال کنند، انجام 
زمینه های  آماده سازی  و  مردم  به  آگاهی دهی  رسالت 
و  بهتر  زنده گی  یک  به  جامعه  ورود  ذهنی  و  فکری 

انسانی تر است.
به نوشتۀ آقای هادف: به همین دلیل بوده که خط سیر 
دغدغه های  جنس  از  همواره  هدف مند،  نوشته های 
و  سطر  هر  در  دغدغه ها  این  و  می باشد  اصالح گرایانه 
نوشته هایی از این دست به صورت برجسته و صادقانه، 

خودنمایی می کنند.
ادامۀ پش گفتارش نوشته  پیام اعتدال در  نویسندۀ کتاب 
است که یکی از ابزارهای معاصر و خیلی جدید و موثر 
از  اجتماعی  شبکه های  امروزی،  نویسنده گان  دست  در 
قبیل فیسبوک وغیره است که وسیله یی سهل در جهت 
پخش و نشر سریع افکار و رساندن آن به حداکثر مردم 
امنیتی  نهادهای  افراد و  یا کنترل  نفوذ  اِعمال  از  به دور 

می باشد.
حکمت جدایی، درک های متفاوت از خدا، فلسفۀ گناه 
و دعا، نسیّبت حق، اصالت دینِی صلح، اسالم و نوروز، 
آیین  روحانیت،  اصناِف  باب خالفت،  در  زبان،  معجزۀ 
افراط  گرایان،  تناقض  دینی،  دیوانه، وهِم  با  ذبح، جهاد 

پاکستان  با  سازش  سلفی ها،  شاهکار  سیاسی،  تحمل 
و...، نام نشانی های برخی از یادداشت های این مجموعه 

می باشند.
نیز  فیسبوک  در  آن  نشر  تاریخ  یادداشت  هر  پایان  در 

آمده است. 
از آنجایی  که این یادداشت ها برای فیسبوک نوشته شده 
و بعد از بازنگری در این مجموعه به چاپ رسیده اند، 
و  برداشت ها  نویسنده  و  نشده  استفاده  نویسی  منبع  از 
فراگرفت های خود را در این یادداشت ها با خواننده گانش 

تقسیم کرده است.
در  میالدی  هفتاد  دهۀ  اواخر  متولد  عبداالحدهادف 
والیت پنجشیر است. درس های ثانوی خود را در علوم 
دینی به سر رسانده و لیسانس ادبیات عربی و مطالعات 
اسالمی دارد و در دورۀ کارشناسی ارشد علوم سیاسی 

خوانده است.
یک ماه با قهرمانان، شخصیت مسلمان معتدل، دفاع عن 
الحق، مسعود پدیده یی بی نظیر، مسعود در جهان عرب 
و طرح نهضت مدنی در افغانستان، کتاب هایی است که 
آقای هادف طی سال های گذشته نوشته و یا از یا از زبان 

عربی برگردان کرده است.

»هردوگروِهافراطیوتفریطیمیکوشند
اسالمراآیینیمتعلقبهجهانکهننشاندهند«

رونـداخــراجآغاز
مـیشــود

عملی شدن توافقنامۀ اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد مهاجرین قرار است 
روز دوشنبه آغاز شود. آتن و انقره برای4 اپریل، در مورد برگشت دادن 

نخستین 500 مهاجر از جزایر اژه به ترکیه آماده گی می گیرند.
احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در بیانیه تلویزیونی خود تایید 
کرد که عملی شدن این توافقنامه روز دوشنبه آغاز می شود. براساس 
همه  اروپا،  اتحادیه  و  ترکیه  میان  مارچ   18 شده  تصویب  توافقات 
مهاجرینی که از تاریخ 20 مارچ به جزایر یونانی رسیده اند، باید به 

ترکیه برگشت داده شوند.
که  سوریایی  هر  بدل  در  اروپا  اتحادیه  کشورهای  باید  عوض  در 
برگشت داده می شوند، یک مهاجر سوریه را از ترکیه مستقیم قبول 
کند. حد نهایی برای پذیرش این مهاجران سوریه از ترکیه 72000 تن 
عنوان شده است. افزون بر آن ترکیه حمایت مالی را برای نگهداری از 

این مهاجرین دریافت می کند.
داوود اوغلو گفت که عملی شدن این برنامه در 4 اپریل آغاز می شود: 
»به این معنی که براساس قاعده یک مهاجر در بدل یک مهاجر، شمار 
مهاجرین افزایش نیابد و هیچ کسی نباید زندگی اش را برای رسیدن 

به اروپا از طریق دریای اژه به خطر اندازد.«
پارلمان یونان قرار است روز جمعه یک قانون دیگر تصویب کند تا به 

این وسیله جزئیات عملی شدن توافق تنظیم شود.
چنانچه از کمیسیون اتحادیه اروپا شنیده می شود، نخستین مهاجرین 
که  هستند  ها  پاکستانی  و  ها  افغان  ها،  سوریایی  شده  داده  برگشت 

تقاضای پناهندگی در یونان نداده اند.
یک کارمند حکومت یونان گفت که مهاجرین احتماالً از جزایر خیوس 
و لیسبوس با کشتی به ترکیه برگشت داده می شوند. کشتی ها باید 
توسط فرانتکس، اداره محافطت مرزی اروپا در اختیار قرار داده شوند.

مهاجران در جزیره لسبوس
در سواحل  مهاجرین  که  است  داده  گزارش  »حریت«  ترکی  روزنامه 
ترکی دیکیلی و ازمیر آورده می شوند. در زمان حاضر در آنجا اردوگاه 
هایی ایجاد شده است که از آنجا بعد مهاجرین به مناطق مرکزی ترکیه 

تقسیم می شوند.
دوشنبه،  روز  است  قرار  اروپا،  اتحادیه  کمیسیون  اظهارات  براساس 
آلمان  آغاز شود.  ترکیه  از  روند پذیرش نحستین مهاجرین سوریایی 
به عنوان نخستین کشور پذیرنده محسوب می شود، اما حکومت این 
کشور نخواست در باره طرح های مشخص در این مورد چیزی بگوید.
ارزیابی  قابل  به سختی  توافقنامه  این  تاثیرات عملی شدن  به حال  تا 
است. مثاًل شمار مهاجران تازه وارد به یونان یک هفته پیش به صفر 
مهاجر   766 دیگر  بار  چهارشنبه  روز  به  تنها  بعداً  اما  یافت،  کاهش 

جدید شمار شدند.
سازمان ها امدادی و حقوق بشری از توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه به 
شدت انتقاد کرده اند. آنها همکاری های شان را با یونان محدود کرده 
اند. به خصوص آنها انتقاد می کنند که مهاجرینی که از 20 مارچ به 
بعد به یونان رسیده اند، خالف خواست شان، برای برگشت دوباره به 

جزایر یونانی توقف داده شده اند.
است.  شده  توصیف  خراب  بسیار  وضعیت  یونان  مرکزی  مناطق  در 
از 50  بیش  بالقان،  راه  دلیل مسدود شدن  به  این کشور  در  مجموعَا 

هزار مهاجر گیرمانده اند.
و  مهاجر   11000 مقدونیه،  با  یونان  مرزی  منطقه  ایدومینی  در  تنها 
آنجا شب چهارشبنه  در  برند.  به سر می  مهاجر  پیره 5700  بندر  در 
مهاجرین سوریه و افغانستان باهم زدوخورد کردند که هشت تن به 

شفاخانه منتقل شدند.
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