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د ساتنې او څارنې پروژه او خلکو ته د کار موندنې الس رسی

د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت د کلیوالـو داقتصـاد او ژونـد د ښـه وايل ، او کار تـه دالس ريس د زمینـې د برابرولو له پاره د 

مـي پیوسـتون پروګـرام د سـاتنې او څارنـې پـروژه یـې دهیوا د په زیاتـره والیتونو کې ، عمـي کـړی او دا کار دوام لر ي .

د )کلـه ګاو ( کلـی د کنـدز والیـت پـه مرکـز کې پروت دی  چې پدې وروسـتیو کې د سـاتنې او څارنې پروژې تر پوښـښ الندې 

راغلـی دی . دا کلـی د کنـدز ښـار سـهیل لویدیځـې خـوا دوه نیـم کیلو مرتۍ کـې پروت دی . خلـک یې خپلـې کرنیزې ځمکې 

هـر کال دوه ځلـې کـري او مهم حاصالت یې غنم ، وربشـې او سـبزیجات دي .

مخکـې پـدې کي کـې د کلیـو دبیارغونـې او پراختیـا وزارت ، د مـي پیوسـتون پروګـرام پـه وسـیله د موټر تګ سـړک یـوه پروژه 

بشـپړه او ګټـې اخسـتنې تـه سـپارل شـوی وه ، خـو دوخـت پـه تیریـدو رسه نومـوړې پـروژه د نـه سـاتنې او څارنـې  لـه املـه د 

ویجاړیـدو پـه حـال کـې وه او خلـک دتـګ را تـګ پـه تیره بیا پـه ژمې کې د خټـو او چکړو د شـتون له املـه له زیاتو سـتونزو رسه 

مخامـخ ؤ . کلـه چـې نومـوړی کلـی دسـاتنې ، څارنـې او کارموندنـې  ) MCG( پـروژې تر پوښـښ الندې راغـی ، دکي خلکو 

د خپلـو سـتونزود حـل کولـو لـه پـاره ، د سـړک پـروژې تـه لومړیتوب ورکـړ چې دهغـې د سـاتنې او څارنې کار د سـولې لـه پاره 

د کار موندنـې ملـې پروګـرام  تـر سـیورې النـدې د )۲۰۱۶( میـالدي کال د اپریـل میاشـتې پـه لسـمه نیټـه د )۴۴۵۰۰۰( افغانیو 

پـه لګښـت پیـل شـو ، دیادونـې وړ ده چـې ددې پـروژې لـه بشـپړیدو وروسـته  بـه ددې کي )۱۳۶( کورنۍ ترینـه برخمنې يش. 

نـادر خـان ددې کي یـو تـن اوسـیدونکی اود پراختیـا یـي شـورا رییـس چـې )۴۵( کلـن دی او پنځـه ماشـومان لـري د کي د 

مخکینیـو سـتونزو پـه هکلـه داسـې وویـل : 

» د سـا تنـې ، څارنـې او کارموندنـې پـروژې د پیـل د مخـه، د کي سـړک زیـات ویجـاړ شـوی ؤ چـې د خلکـو او ترانسـپوريت 

وسـایطو تـګ راتـګ پـه ژمـي کې ) پـه تیره بیـا د واورې او باران دوریـدو په وخت کې ( له لویو سـتونزو رسه مخامـخ ؤ ، د خلکو 

جامـې ککړیدلـې ، موتـړو سـم تـګ راتـګ نشـو کولـی او خلـک هـم داقتصـادي سـتونزو اوبیوزلـۍ لـه املـه په خپلو شـخيص 

امکاناتـو رسه نشـو کولـی، دا سـړک بیـا ځلې جـوړ کړي ، له نیکـه مرغه کله چې نوموړی کلی د سـاتنې ، څارنـې او کارموندنې 

) MCG( پـروژې تـر پوښـښ النـدې راغـی ، خلـک هیله من شـول ، ځکه له یـوې خوا د کي سـړک بیا ځلې ورغول شـو او 

د خلکـو ترانسـپوريت سـتونزه لـه مینځـه ځـي او لـه بلې خوا بیوزلـو خلکو ته چـې بیکاره دي ، سـامل مرصوفیـت اوکار ته د الس 

رسـۍ ا مـکان او یـو څه پیسـې د حـق الزحمې پـه توګه ترالسـه کیږ ي «

ددې کي یو تن اوسیدونکی محمد اکربچې )۴۸( کلن دی داسې وویل :

» خلکـو او موتـرو بـه د ژمـي پـه موسـم کـې لدې الرې په سـمه توګه تګ راتګ نشـو کولـی . لدې چې تیر شـو د خټـو او اوبو د 

را ټولیـدو لـه املـه زمونـږ د کي سـړک ورځ تـر ورځـې د ویجاړیـدو پـه حال کې ؤ خـو اوس له یوې خوا د کي سـړک جوړ شـو 

او لـه بلـې خـوا پیسـې السـته راوړو چـې دهمـدې پیسـو په وسـیله کولی شـو خپلـې ځینې کورنۍ سـتونزې لـه منځه یوسـو . د 

کار سـاحه زمونـږ کورتـه نـږدې ده . مونـږ کولـی شـو په خپـل وخت هم کار تـه ورسـیږو او هم خپلـې کورنۍ ته «

د سـولې لـه پـاره د کارموندنـې مـي پروګـرام پـه تطبیـق رسه چـې د روان کال په وروسـتیو کې دافغانسـتان داسـالمي دولت ولس 

مرشمحمـد ارشف غنـي پـه وسـیله اعـالم شـو، هیـواد والـو تـه ، کار تـه د الس ريس ، اقتصادي ښـه والـې او د ټولګټـو پراختیایي 

السـته راوړنـو د سـاتنې او څارنـې زمینـه  برابریـږي ، ځکـه د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت  د نـورو سـکتوري وزارتونـو 

ترڅنـګ د سـولې لـه پـاره د کارموندنـې مـي پروګـرام پـه تطبیق کـې شـامل دی اود مي پیوسـتون پروګـرام د سـاتنې او څارنې د 

ټولګټـو پراختیایـي پـروژو د بیارغونـې مسـؤولیت ، د سـاتنې ، څارنـې او کارموندنـې  MCG( ) د پـروژې له الرې په غـاړه لري .

د همـدې اصـل لـه مخـې ، د سـاتنې، څارنـې او کارموندنـې MCG( ) پـروژې عمـي تطبیـق د هیـواد پـه زیـات شـمیر والیتونو 

کـې د بیـکارۍ سـطحې ، امنیتـي وضعیـت او اقلیـم پـه نظـر کـې نیولـو رسه پیـل شـوی او د هیـواد د کلیـو او بانـډو خلکـو ته د 

پیسـو دالسـته راوړلـو او کارتـه دالس رسـی زمینـه برابره کړیـده . د کلیـو د بیارغونې او پراختیـا وزارت د مي پیوسـتون پروګرام د 

سـاتنې او څارنـې د پـروژو د تطبیـق پـه لـړ کـې د کندزوالیت خلک هم د سـاتنې او څارنې د پـروژې له ګټو نه برخمن شـویدي . 

دنیـا از آِن کسانی است که حرارت و انرژی دارند.  ناپلیـون

در حاشیۀ جنجال شورای 
امنیت ملی و والیت بلخ

انتظارات مردم ما این بود كه حضور جامعهء 
ریشه  باعث  تنهـا  نه  افغانستان،  در  جهـانى 
هـمیشگى  شكست  تروریزم،  كردن  كن 
طالبان، كه حتا كوتاه شدن دست مداخله گر 

پاكستان نیز خواهـد شد

احمد ولى مسعود

روزهـای غبـارآلـود 
بلــــــــــخ

برگشِت دوبارۀ 
طالبان به دامِن القاعده

»به عضویت کمیتۀ ملی 

المپیک نیاز داریم«
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عزیزی بانک ماشین های 
خود پرداز صرافی خویش را 
در افغانستان توسعه می دهد
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بارِ  یک  که  می دهند  نشان  تازه  گزارش های 
هیبت اهلل  مولوی  رهبری  به  طالبان  گروه  دیگر 
است.  شده  نزدیک  القاعده  شبکۀ  به  آخوند، 
کشته  از  پس  که  کرده اند  تأیید  رسانه ها  برخی 
این  جدیِد  رهبری  طالبان،  پیشین  رهبر  شدِن 
به دلیل داشتِن  القاعده  به شبکۀ  گروه، خود را 
کرده  نزدیک  استراتژیک  مشترِک  هدف های 

است.
نوی  القاعده هرچند حرِف  به  طالبان  نزدیکی   
یک  از  فعلی  شرایط  در  می تواند  ولی  نیست، 
تصمیِم مشترک برای تشدید جنگ و خون ریزی 
خبر دهد. طالبان طی ده ساِل اخیر که از قدرت 
ساقط شده اند، روابط کمتری با القاعده داشته اند 
و اگر هم چنین روابطی در عمل وجود داشته 
است هم ولی رهبراِن آن کمتر در مورد آن سخن 
 گفته اند. طالبان طی ده سال اخیر تالش داشتند 
که از خود چهرۀ جدیدی ارایه دهند که حداقل 
باشد.  داشته  نزدیکی  سیاسی  جدیِد  شرایط  با 
نزدیکی طالبان به القاعده، این گروه را در مظاِن 
به ساده گی  که  می داد  قرار  فراوانی  اتهام های 
نمی شد از آن ها خود را نجات داد. طالبان یک 
بار طعِم تلِخ اشتباه سیاسِی خود را چشیده بودند 
را  خود  که  می کردند  تالش  دلیل  همین  به  و 
دارند.  نگه  دور  بیگانه  تروریستِی  گروه های  از 
طالبان به دلیل روابط نزدیک و تنگاتنگ با شبکۀ 
تروریستی القاعده، تاج و تخِت افغانستان را از 
دست دادند و به دنبال سقوط کامل رژیِم خود، 
شدند.  بودند،  داده  انجام  که  اشتباهی  متوجه 
هرچند شاید در واقعیت امر، طالبان هرگز رابطۀ 
خود را با منشای اصلی فکرِی خود یعنی القاعده 
وانمود  چنین  عمل  در  ولی  بودند،  نداده  پایان 
هدف های  که  ملی اند  گروهِ  یک  که  می کردند 

کاماًل ملی در سر دارند. 
اما رهبر فعلِی طالبان مثل این که به همان تیوری 
می کنند  ادعا  که  افراط گرا  گروه های  معروِف 
می خواهد  و  برگشته  نمی شناسد«  مرز  »اسالم 
یک بارِ دیگر از هم راستا بودِن هدف های خود 
با شبکۀ القاعده پرده بردارد. این سخن را زمانی 
مالعمر رهبر پیشیِن طالبان نیز بر زبان رانده بود؛ 
همان وقتی که ایتالف جهانِی مبارزه با تروریسم 
به تعقیِب اسامه بن الدن رهبر شبکۀ القاعده ـ به 
تجارت  برج های  به  حمله  اصلی  طراح  عنوان 
جهانی و پنتاگون مقر وزارت دفاع امریکا ـ افتاد 
او  حمایِت  از  دست  که  خواست  طالبان  از  و 
ایتالف  این  به  را  القاعده  رهبر شبکۀ  و  بردارد 
همین  مالعمر  زمان،  آن  در  اما  دهد.  تحویل 
مرز  اسالم  که  آورد  زبان  به  را  معروف  جملۀ 
نمی شناسد و اگر تمام افغانستان با خاک یک سان 
به  را  برادر دینی اش  نیست که  او حاضر  شود، 
اسامه  تحویل دهی  عدم  دهد.  تحویل  کفار«   «
مرگبارِ  حملۀ  و  بود  همان  امریکا  به  بن الدن 
امریکا و نیروهای مقاومت به پایگاه های اصلی 
طالبان همان که سرانجام بساط این گروه را از 

افغانستان برچید. 
شاید از منظِر تحلیلی درست باشد اگر بگوییم 

طالبان خود را قربانی حامِی معنوی و مالِی خود 
نمی شناسد،  مرز  اسالم  بهانۀ  به  بن الدن  یعنی 
کردند. رهبری طالبان در آن زمان می دانست که 
در نبود بن الدن نه حمایت مالی خواهند داشت 
و نه حمایت معنوی، و به همین دلیل رفتن به 
این  به  خرید  جان  به  را  سقوط  گرداِب  درون 
گذشته  تاِج  و  تخت  به  دوباره  روزی  که  امید 
سیاسِی  اشتباهِ  متوجه  بعدتر  طالبان  اما  برگردد. 
در سال های پس  دلیل  به همین  و  خود شدند 
گرفتن  فاصله  از  ظاهراً  خود،  رژیم  سقوط  از 
رهبر جدیِد  ولی حاال  گفتند.  القاعده سخن  از 
اطالعاتی،  سازمان های  گفتۀ  به  که  گروه  این 

جهان  با  جنگ  در  گروه  این  اصلِی  تیوریسین 
نمی خواهد که صرفًا یک سازماِن  مدرن است، 
محلی و منطقه یی باشد. رهبر جدید طالبان باور 
ایدیولوژی  با  که  که هر گروه و سازمانی  دارد 
و  است  خودی  باشد،  داشته  نزدیکی  طالبان 
و  مرزها  به  را  انتحار  انترناسیونالیسِم  نباید 

سرزمین های مشخص محدود کرد.
 رهبر جدیِد طالبان، حمله به کشورهای دیگر و 
به ویژه غربی را یکی از هدف های اصلِی »جهاد«ِ 
خود می داند و نمی خواهد در این رابطه غربی ها 
روشن  الفاظ  با  او  کند.  دچار  سوءتفاهم  به  را 
می گوید که جنِگ او تنها برای افغانستان نیست، 
به  و  دهد  نجات  می خواهد  هم  را  جهان  بل 
القاعده را نزدیک ترین متحِد خود  همین دلیل، 
اما  است.  داده  تشخیص  مقدس  جنِگ  این  در 
مواضع  این همه  وجود  با  که  این جاست  جالب 
برای  طالبان  جدید  رهبری  سوی  از  روشن 
امریکایی ها  هنوز  غربی ها،  با  جنگ  آماده گی 
تررویستی  گروه های  برابِر  در  روشن  موضع 
حالت،  خوش بینانه ترین  و  بهترین  در  ندارند. 
آن ها زمانی به این گروه ها و رهبران شان حمله 
می کنند که تشخیص دهند آن ها تهدیدی برای 

منافع امریکا می توانند باشند. 
با  مبارزه  خواهاِن  واقعًا  اگر  امریکایی ها   
هسته های  به  باید  تروریستی اند،  گروه های 
کشتن  دهند.  نشان  توجه  گروه ها  این  اصلِی 
می تواند  هرچند  تروریستی،  گروه های  رهبراِن 
تأثیراِت خود را بر این گروه ها داشته باشد، ولی 
نابود کردن کامِل آن ها نیست. کشتن  به معنای 
زخمی  می تواند  تروریستی،  گروه های  رهبران 
کردِن مار تعبیر شود که آن را جری تر از گذشته 
با  مبارزه  در  اصل  مهم ترین  ولی  کرد؛  خواهد 
به  ما، توجه  افراط گرایی و تروریسم در منطقۀ 

ریشه ها و کشورهای حامِی این گروه هاست.
تا  تروریسم،  حامی  کشور  عنوان  به  پاکستان   
زمانی که فشار را احساس نکند، حاضر نیست 
تروریستی  گروه های  حمایِت  از  دست  که 
آجندا  از  روشن،  به صورِت  کشور  این  بردارد. 
می کند  تروریستی حمایت  اهداِف گروه های  و 
تسهیل کنندۀ  عنوان  به  مواقع،  بسیاری  در  و 

فعالیت های این گروه ها وارد میدان می شود. 
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برگشِت 
دوبارۀ 
طالبان 

به دامِن 
القاعده

 

بلـخ یکـی از معـدود والیت هایی سـت کـه در پانـزده سـال 
در  چشـم گیر  شـکوفایی های  و  پیشـرفت ها  شـاهد  اخیـر 
باسـتانی  والیـِت  ایـن  اسـت.  بـوده  گوناگـون  عرصه هـای 
هرچنـد هماننـد سـایر والیت هـای کشـور پـس از دهه هـا 
جنـگ و رکـود، زخم هـا و ویرانی هـای فراوانی متحمل شـده 
بـود، امـا پـس از اجالِس بـن و آغـاز دورۀ جدید در کشـور، 
در مسـیر تعالـِی کّمـی و کیفـی قـرار گرفـت و روز بـه روز، 
ویرانی هـای گذشـته اش ترمیـم شـد و هـر روز نهـاِل تـازۀ 

آبـادی در ایـن وادی ُرسـتن گرفـت.
کافی سـت هـر هموطـِن روشـندل و خالـی از غـرض، به این 
والیت سـفری کند و به سـیر و سـیاحت در اطـراف و اکناِف 
آن بپـردازد. بناهـای آبـادِ این خطه و نظـم و رونقی که در این 
دیار سـاری و جاری اسـت، خـود گواه این ادعاسـت که بلخ 
در میداِن بازسـازی و آبادی گوی سـبقت را از سـایر والیات 
ربـوده و بـه الگویـی بی بدیل در عرصۀ توسـعه و سـازنده گی 

بـرای مدیران و برنامه ریزاِن کشـور بدل شـده اسـت. 
طـی  آن  رهبـرِی  تیـم  و  والیـت  ایـن  این  همـه،  رغـِم  بـه 
تهمت هـا و چـوِپ  بـه سـنِگ  از گاهـی  ایـن سـال ها هـر 
بارهـا  یعنـی  اسـت.  شـده  نواختـه  فـراوان  کارشـکنی های 
مشـکوکی  و  مخالـف  سـازهاِی  کشـور  کنـارِ  و  گوشـه  از 
کـوک شـده و به نحـوی تـالش صـورت گرفتـه کـه موجـی 
نفاق افکنانـه بـه راه انداختـه شـود کـه سـقف و سـتوِن ایـن 
آبادانـی و رونـق را بشـکافد و طـرِح مدیریتـِی نـو بـرای این 
الگـوی ارزنـده ریخته شـود. اما با آغاز سـاِل نو خورشـیدی، 
بلـخ شـتاب  در  بدخواهی هـا  و  ایـن شـقاق اندازی ها  گویـا 

گرفتـه و می خواهـد ایـن دفتـِر زریـن را ببنــدد. 
یکـی از بهانه هـا بـرای اعتراض هـا و انتقادهـای گاه بـه گاه و 
مشـکوک نسـبت بـه تیم رهبـری بلخ؛ ادعـای ظلم، اسـتبداد، 
انحصـار و تک  قومـی و تک حزبـی بـودِن ایـن رهبری اسـت. 
فقـط  اعتراض آمیـز  ایـن صداهـای  ایـن در حالی سـت کـه 
مجهـز بـه تیـغ اتهـام و خالـی از هـر گونـه سـند و مـدرک 
بـوده اسـت؛ امـا در مقابل رهبـری والیِت بلخ فهرسـِت کامل 
و جامعـی از مدیـراِن خـود بـه نشـر رسـانده تا ثابـت کند که 
هیچ گونـه انحصـارِ قومـی و حزبی یـی در کار نبـوده تـا زمینۀ 

ظلـم و اسـتبداد بـه میـان آید. 
هرگـز  اجتماعـی  دانـِش  لحـاظ  از  دیگـر،  جانـب  از 
نمی تـوان آبـادی و رونـق و شـکوفایی را معلـوِل اسـتبداد و 
تمامیت خواهـی دانسـت. آبادانـی در دنیـاِی امـروز فقط زادۀ 
فضـای بـاز و تأمین عدالت و برابری سـت. یـک رهبر، حاکم 
و مدیـِر ظالـم نمی تواند منشـای خیـر و برکت در میـاِن مردم 
شـود. در تیـم رهبـری والیـت بلـخ بـر اسـاِس چشـم دیِد 
راویاِن منصف و مبتنی بر فهرسـِت نشـر شـده از سـوی مقام 
والیـت، تمـام اقـوام و جریان هـای سـاکن در بلـخ حضـور 
دارنـد و هیـچ جریانی حذف و یا حاشیه نشـین نشـده اسـت.
ولـی از آن جایـی کـه ایـن صداهـا نتوانسـتند منطـِق محکمی 
برای خود سـراغ کنند، در ماه ها و روزهای اخیر سـناریوها و 
بلواهـای قباحت آوری مبنـی بر پاره کـردِن عکس های معاون 
اول ریاسـت جمهوری در بلـخ بـه راه افتـاد؛ بلواهـای کودکانه 
و خشـونت باری کـه پـس از آن شـکل گرفت و تـا امروز در 
نقش هـای مختلف چهره کشـانده اسـت که این همه نشـان گِر 
بـازِی حضیـِض بـه راه افتـاده علیه بلـخ و بلخیان می باشـد. و 
در ایـن روزهـا نیـز بـار دیگر دسـت های پیدا و پنهـاِن به کار 
افتـاده و بـه بهانه هـای واهـی می خواهند اوضـاِع این والیت 
را به هـم بریزنـد تـا برخی ها ماهی هـای دل خواه شـان را صید 
کننـد. ایـن دسـت ها از یک سـو در جهـت ناامن سـازِی ایـن 
والیـت می کوشـند و از سـوی دیگـر، بـا تشـکیل تجمعـاِت 
اعتراضـی می خواهنـد تمامِ دسـتاوردهای حکومـت محلی را 
زیـر سـوال ببرند. امـا منطق و ادلۀ سـاده و نهایی مـا در برابِر 
ایـن صداهـا این اسـت که دسیسـه و تنگ نظـری ره به جایی 
نمی بـرد و بخیـل و چاه کـن، آخراالمـر محکـوم بـه شکسـت 
اسـت. مسـلمًا در هیچ یـک از والیت هـای کشـور بـه پیمانـۀ 
بلـخ، آبـادی و عدالـت وجـود نـدارد امـا ایـن دیـار بـه خارِ 
چشـم بخیـالن و تنگ نظرانـی بـدل شـده کـه آبادِی خـود را 
در تخریـب دیگـران می جوینـد . امیـد اسـت مـردمِ عـادی و 
سـاده دِل مـا، پهلوهای ایـن قضیه را درک کننـد و نیرنگ ها را 

نقِش بر آب سازنــد. 

بلخ و این همه دشمنی 
چــرا؟
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در بهترین و خوش بینانه ترین 
حالت، آن ها زمانى به این گروه ها و 

رهبران شان حمله مى كنند كه تشخیص 
دهند آن ها تهدیدی برای منافع امریكا 

مى توانند باشند. 
 امریكایى ها اگر واقعاً خواهاِن مبارزه 

با گروه های تروریستى اند، باید به 
هسته های اصلِى این گروه ها توجه 

نشان دهند. كشتن رهبراِن گروه های 
تروریستى، هرچند مى تواند تأثیراِت 
خود را بر این گروه ها داشته باشد، 
ولى به معنای نابود كردن كامِل آن ها 

نیست. كشتن رهبران گروه های 
تروریستى، مى تواند زخمى كردِن مار 
تعبیر شود كه آن را جری تر از گذشته 

خواهد كرد؛ ولى مهم ترین اصل در 
مبارزه با افراط گرایى و تروریسم در 

منطقۀ ما، توجه به ریشه ها و كشورهای 
حامِى این گروه هاست

ACKU
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بلــــــــــخروزهـای غبـارآلـود 

این روزها آسمان بلخ غبار آلود است و شب ها 
را پشت سر می گذراند.  پُرآشوبی  و روزهای 
این وضعیت ناهنجار از سال نو خورشیدی و 
با پایین کشیده شدن عکس عبدالرشید دوستم 
به  هنوز  تا  و  آغاز  رییس جمهور،  اول  معاون 

نحوی از انحا ادامه دارد.
نگرانی های  آمدن  میان  به  سبب  حالت  این 
زیادی میان شهروندان شده و رقم زیادی از این 
شهروندان نگرانی های خود را در گزارک های 
میان  در  دوستانه  گفت و گوهایی  و  فیسبوکی 
می گذارند، اما تا هنوز هیچ مرجعی حاضر به 
بررسی و پاسخ گویی در این پیوند نشده است.
کشیده شدن  پایین  با  همزمان  و  این  از  پیش 
بلخ  در  جمهور  رییس  اول  معاون  عکس 
پروژۀ  گویا  که  داشت  وجود  گفته هایی 
اقوام  بین  تا  جدیدی روی دست گرفته شده 
کنار  در  دراز  بلخ که طی سال های  در  ساکن 
و  داشته  زنده گی  صلح آمیز  گونه یی  به  و  هم 
والیت  این  دست آوردهای  و  پیشرفت ها  از 
اختالف های  و  مشکالت  برده اند،  استفاده 
عمیقی خلق شود تا بدینوسیله آرامش بلخ از 
میان برود، به همین خاطر است که از چند ماه 
به این سو، برخی ها در بلخ دست به تحرکات 
خالف منافع ملی زده و می کوشند آرامش بلخ 

را به آشوب تبدیل کنند.
اعضای شورای والیتی  از  تازه گی شماری  به 
عبدالرشید  جنرال  که  کرده اند  اعالم  بلخ 
دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، حنیف 
اتمر، مشاور شورای امنیت ملی و جمعه خان 
تفرقه افگنی  رییس جمهور  مشاور  همدرد 
دامن  را  ناامنی  والیت  این  در  و  می کنند 

می زنند.
آنان تأکید کرده اند که شماری از اعضای این 
از سوی برخی  ابزاری  استفاده ی  شورا، مورد 
چهره های حزبی قرار گرفته و تالش دارند تا 
سوال  زیر  را  محلی  حکومت  دست آوردهای 

ببرند.
محمد افضل حدید، رییس شورای والیتی بلخ 
گفت که برخی افراد آلۀ دست دیگری هستند 
و معاون اول، آقای اتمر و آقای همدرد پشت 
این قضیه هستند و می خواهند دست آوردهای 

بلخ را زیر سوال ببرند.

قاری عبدالوکیل، عضو شورای والیتی بلخ نیز 
گفته است که اخیراً عده یی که وابسته به ستون 
پنجم هستند تالش دارند وضعیت امنیتی بلخ 
را خراب کنند و با استفاده از مهره هایی که در 
شورای والیتی و ادارات دیگر هستند کار خود 

را می کنند. 
ذبیح اهلل کاکر، دیگر عضو این شورا نیز گفته 
شورای  معاون  شجاع،  شجاع الدین  که  است 
والیتی از حزب جنبش است و هر دستوری 
و  می کند  گونه  همان  بدهد  او  به  حزب  که 
کار  خود  شخصی  منافع  برای  دیگر  عده یی 

می کنند. 
در  آمده  پیش  وضعیت  از  بلخ  باشندهگان 
تأکید  و  می کنند  نگرانی  ابراز  والیتی  شورای 
رفع  برای  باید  محلی  مقام های  که  کردند 

مشکالت جوانان و مردم تالش کنند.
خطرناک تر از داعش و طالب 

شمال  در  حزبی  تنش های  افزایش  پی  در 
مجلس  رییس  بلخ،  والیت  خصوص  به 
ملی  رهبران حکومت وحدت  از  نمایندهگان 

خواست تا به این تنش ها پایان دهند.
پس  اظهارات  این  نمایندهگان  مجلس  رییس 
از نگرانی نمایندهگان در مورد پیامد تنش های 

حزبی در شمال مطرح کرد.
در  نمایندهگان  مجلس  عضو  محسنی،  عظیم 
مجلس  15جوزا(  دیروز)شنبه،  علنی  نشست 
شرایطی  در  حزبی  تنش های  بروز  که  گفت 
است،  مواجه  امنیتی  تهدیدات  با  شمال  که 

خطرناک تر از داعش و طالب است.
تنش های  ادامه  که  کرد  تاکید  محسنی  آقای 
موجب  و  است  ملی  منافع  ضرر  به  حزبی 

بدبختی بیشتر مردم خواهد شد.
ابراز  با  نیز  مجلس  دیگر  عضو  دانش،  حبیبه 
گفت:  شمال،  در  احزاب  تقابل  از  نگرانی 
موضوع درگیری احزاب در والیت های شمال 
شخصیت های  و  آورده  بار  به  را  نگرانی های 
افغانستان بر علیه یک دیگر قرار گرفته اند که 

به صالح کشور نیست.
رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف  همه،  بااین 
و  رییس جمهور  از  نمایندهگان  مجلس 
به  دادن  پایان  برای  تا  اجرایی خواسته  رییس 
اختالف های حزبی در شمال کشور اقدام های 

جدی را انجام دهند.
به دنبال پخش خبر درگیری مسلحانه اعضای 
فاریاب،  والیت  در  جمعیت  و  جنبش  حزب 
اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 
که  خواسته  عدلیه  وزارت  از  افغانستان 
جمعیت  احزاب  نظامی  فعالیت  و  تشکیالت 
اسالمی و جنبش ملی اسالمی را بررسی کند.

و  کرده  ارایه  حقوقی«  »نظریه  کمیسیون  این 
انحالل  باعث  مسلح  نیروی  داشتن  که  گفته 

احزاب سیاسی می شود.
در  اساسی  قانون  اجرای  بر  نظارت  کمیسیون 
نظریه خود با اشاره به ماده ۳5 قانون اساسی 
که  نوشته  سیاسی،  احزاب  قانون   1۷ ماده  و 
صدور حکم انحالل احزاب از صالحیت های 

دادگاه است.
عدلیه  وزارت  که  افزوده  اما  کمیسیون  این 
احزاب  فعالیت های  بر  ناظر  مرجع  عنوان  به 
سیاسی، فعالیت این دو حزب را بررسی کند 
و در صورت تشخیص وقوع تخلف از جانب 
این احزاب به ویژ داشتن تشکیالت و فعالیت 
به  را  موضوع  این  آن ها،  مالی  منابع  و  نظامی 

دادگاه راجع کند.
برابر  در  تظاهرات  شاهد  دیروز  بلخ  والیت 

رهبری والیت بلخ بود.
و  بلخ  والیتی  شورای  وکالی  از  شماری 
و  عملکرد  از  انتقاد  منظور  به  هواداران شان 
به  دست  والیت  این  محلی  اداره  فعالیت 

تظاهرات زدند.
اعتراض کنندهگان که توسط پنج تن از اعضای 
شورای والیتی بلخ رهبری می شدند، مقامات 
اقوام  تبعیض در مقابل  به  بلخ را  اداره محلی 
روش  و  نموده  متهم  والیت  این  در  ساکن 
آنان  خواندند.  حزبی  تک  را  حکومتداری 
عدالت  تأمین  خواهان  مرکزی  حکومت  از 

اجتماعی و انکشاف متوازن در بلخ شدند.
که  می گویند  بلخ  والیت  سرپرست  هوداران 
تحریک جمعه خان همدرد  به  تظاهرات  این 
در بلخ راه اندازی شده و توطیه یی است علیه 

آقای نور.
آنان تأکید می کنند که شماری از حلقات تالش 
دارند تا با تغییر رهبری والیت بلخ، این والیت 

را ناامن سازند.

با نشر مجدد از صفحۀ احمد ولى مسعود،
مورخ 4 دسمبر 2015 و یادداشتى

 از اندیشۀ شهید مسعود
از حوادث خاورمیانه عبرت بگیرید؛ هوس 

انتقال جنگ را از سر بیرون کنید!

جنرال  با  مالقات  از  آمرصاحب  ...هـمین که 
جنرال  چند  و  حمیدگل  جنرال  بیگ،  اسلم 
 « گفت:  عصبانیت  با  شد،  فارغ  پاکستانی  دیگر 
نمي دانم این هـا افغانستان را چه خیال کرده اند؟ 
به تکرار مي گویم که ما مشکالت خود را داریم؛ 
عساکر روس در کشور ماست؛ مردم ما هـر روز 
قربانی مي دهـند؛ کشور ما به ویرانی روان است. 
درک  را  شما  و  موافقیم  کاماًل  شما  با  مي گویند 
مي کنیم؛ ولی ما و شما منحیث دو برادر مسلمان 
کشورهـای  تا  بدهـیم  هـم  بدست  دست  باید 

مسلمان آسیای میانه را آزاد سازیم.«
) دقیقًا این موضوعی بود که به قول بینظیر بوتو 
صدراعظم وقت پاکستان، جنرال حمید گل رییس 
تا کرآنه  آنان  بود که  به وی وعده سپاریده   ISI

های دریای آمو باید برسند.(
پس از شهـادت آمر صاحب،

جامعۀ  حضور  که  بود  این  ما  مردم  انتظارات 
کن  ریشه  باعث  تنهـا  نه  افغانستان،  در  جهـانی 
که  طالبان،  هـمیشگی  شکست  تروریزم،  کردن 
نیز  پاکستان  گر  مداخله  دست  شدن  کوتاه  حتا 

خواهـد شد.
در  جدید  حکومت  ورود  با  و  پس  سال  سیزده 
هـیاهـوی  جدید،  دور  یک  در  و  اینبار  صحنه، 
پروژهء انتقال جنگ به شمال و از آنجا به آسیای 
میانه و باالخره به تعبیر عدهء خوش خیال که به 
منافع  راستای  در  و  افغانستان  خانهء  شدن  أمن 

کار  دستور  در  انجامید،  خواهـد  استراتیژیکی 
کارگزاران  لحاظ،  هـمین  به  دقیقآ  گرفت.  قرار 
سر  به  سیاسی  سکوت  در  کنون  تا  حکومتی 
که  هـم  هـرازگاهـی  آید.  پیش  چه  تا  اند  برده 
به سختی لب به سخن گشوده اند، پر از تناقض 
و به شدت با واقعیت هـا و منافع کشور، بیگانه، 

ناسازگار و دور از انتظارات مردم ما مي نمود.
خونین  میدان هـای  حقایق  شدن  روشن  با 
عجم،  و  عرب  دامنگیر  امروزه  که  خاورمیانه 
بازی  پیچیده گی  است،  گردیده  فارس  و  ترک 
اصلی  ماهـیت  و  نقش  و  پرده  پشت  هـای 
موفقیت  در  تردیدهـا  و  بازیگران، شک  هـریک 
و  بازیگران  میان  افغانستان،  جنگ  انتقال  پروژۀ 
میدان،  این  در  اما  است.  گرفته  باال  سهـمداران 
حلقاتی تالش دارند تا از فرصت استفاده نموده، 
در راستای استراتیژی پاکستان و زیر عنوان پروژۀ 
انتقال جنگ، یک رقم بسیار باال و قابل مالحظۀ 
نفوس مردمان سرحدی پاکستان را به نام افغان، 

طالب یا داعش در شمال کشور جابجا سازند.
اینست  با مسوولین محترم  امروز روی سخن ما 
استراتیژیک  و  دیرینه  اهـداف  شناخت  با  که 
آنچه در خاورمیانه  از  با عبرت گیری  و  پاکستان 
بزرگ  پروژه هـای  پیشبرد  میآفتد،  اتفاق  دارد 
دید  و  مدیریت  حوصله،  توانمندی،  از  آنچنانی 
اندازهء  به  جاری  وضعیت  در  موجود  حکومت 
چنین  در  و  مي باشد  دور  به  آسمان  ستارگان 
اوضاع نابسامان مملکت و به هـم ریختۀ دولت 
خود  استراتیژیکی  منافع  به  کشور  نیست  ممکن 
دست یابد و تا دیر نشده اندیشۀ دیگری کنید. از 
نظر من بهـتر است ابتدأ متناسب به وزن و جایگاه 

و توانمندی خود به أمور مملکت بپردازید.

عزیزی بانک ماشین های خود پرداز صرافی خویش را 
در افغانستان توسعه می دهد

گویند  می  بانک  عزیزی  مسئوولین 
که بخاطر توسعه شبکه ماشین های 
افغانستان  در  صرافی  پرداز  خود 
بزرگی  گام  امسال  بانک  عزیزی 
در  است.  برداشته  راستا  این  در  را 
حال حاضر، عزیزی بانک دارای 2۳ 
ماشین خود پرداز صرافی میباشد که 
والیات  در  آن  ماشین   4 جمله  از 
بانک  عزیزی  است.  گردیده  جابجا 
ماشین  پایه  تدارک 40  پالن  امسال 
که  را   صرافی  پرداز  خود  جدید 
را  افغانستان  والیات  و  کابل  شهر 

تحت پوشش قرار خواهد داد، رویدست دارد. 
عزیزی  عامل  هیئت  معاون  امید  سالم  محمد 
بانک اظهار داشت: عزیزی بانک ماشین های 
عیار   2016 سوم،  ربع  اخیر  الی  را  مذکور 
با  داد.  خواهد  قرار  استفاده  مورد  عماًل  و 
درنظرداشت نصب ماشین های متذکره، پالن 
های فعال بازاریابی نیز رویدست گرفته شده 

است.  
وی افزود: طی سال گذشته عزیزی بانک شاهد 
صعود بزرگ تعداد معامالتی که با استفاده از 
کارت صورت گرفته است، میباشد. به مقایسه 
معامالتی که از طریق ماشین های خود پرداز 
صرافی و ماشین های مخصوص کارت خوان 
معامله( )با505000   ،2014 درسال   )POS(

به  این رقم در سال 2015   ، پذیرفته  صورت 
۷44000 معامله افزایش یافته است. در جریان 
نیمه اول سال 2016 ما قباًل شاهد روند روبه 
صعود چنین معامالت بوده ایم و امیدواریم تا 
افزایش قابل توجه ی صورت  در این عرصه 

گیرد. 
 مسؤولین مربوطه بیان میدارند که حد اوسط 
پرداز  خود  ماشین  هر  در  روزانه   معامالت 
صرافی به 108 معامله افزایش یافته است. قابل 
تذکر است که بخاطر تادیه معاشات در والیات 
اقتصاد مملکت و  مختلف  و سهم گیری در 
ارایه خدمات بانکی در نقاط دور دست کشور 
نظر  مورد  معامالت  در  مربوطه  کارت  از 
خوان  کارت  مخصوص  های  ماشین  ازطریق 

)POS( ، استفاده صورت گرفته است.  
قابل ذکر است که سیستم تادیاتی افغانستان در 

10 اپریل، 2016 پا به عرصه وجود گذاشت. 
اولین  تا  دارد  ی  ویژه  افتخار  بانک  عزیزی 
ماشین  از  استفاده  با  که  باشد  درکشور  بانکی 
های خود پرداز صرافی خویش راه را بخاطر 
نموده  باز  افغانستان  تادیاتی  سیستم  ایجاد 
کمک  به  افغانستان  تادیاتی  سیستم  است. 
بخاطر  را  بزرگی  تعهد  کشور  مرکزی  بانک 
مدرن سازی زیرساختار تادیات پرچون، متقبل 

گردیده است. 
جهت اینکه برای بانکهای شرکت کننده و نهاد 
های مالی دیگر، خدمات پیشبینی شده سیستم 
تادیاتی  سیستم  باشد،  شده  فراهم  مذکور 
که  را  پرچون  تادیاتی  زیرساختار  افغانستان 
قابلیت همکاری را باسایر بانکها دارد، مشترکًا 
پروژه،  این  تطبیق  با  ساخت.   خواهد  تطبیق 
های  ماشین  همکاری  قابلیت  بانک  عزیزی 
بانکهای  سایر  با  خویش  صرافی  پرداز  خود 
عضو سیستم متذکره را فراهم خواهد ساخت. 
گام  امر  این  که  است  معتقد  بانک  عزیزی 
سترگی بخاطر داشتن اعتماد به نفس و مقرون 
کشور  تادیاتی  صنعت  در  بودن  صرفه  به 
بخاطر  را  راه  مذکور  پروژه  تطبیق  میباشد. 
پالستیکی،  پول  فزاینده  نیروی  از  استفاده 
کاهش مصارف عملیاتی بانکها خواهد گشود 
و در کل درسکتور تادیاتی کشور موثریت الزم 

را ایجاد خواهد کرد.  
رهبری عزیزی بانک  امیداوراست تا بانکهای 
بیشتری زیر چتر خدمات سیستم متذکره قرار 
گرفته و بدینگونه زمینه های همکاری بین همه 

بانکهای کشور مساعد گردد. 

هارون مجیدی

رییس مجلس:

فرمان تقنینی اصالح نظام انتخاباتی روز دوشنبه به بحث گرفته می شود
در  که  می گوید  نماینده گان  مجلس  رییس 
مورد فرمان تقنینی اصالح نظام انتخاباتی به 

روز دوشنبه تصمیم گرفته می شود.
که  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالروف 
صحبت  جوزا   15 شنبه  دیروز  نشست  در 
روشن  و  انتخابات  بحث  گفت،  می کرد 
نظام  اصالح  تقنینی  فرمان  سرنوشت  شدن 
انتخاباتی یک بحث عاجل است و مجلس 
خواهد  تصمیم  آن  مورد  در  دوشنبه  روز 

گرفت.
آقای ابراهیمی افزود: »طرح تعدیل فرما تقنینی 
اصالح نظام انتخاباتی فردا )امروز( در نشست 
گرفته  بحث  به  مجلس  کمیسیون های  مشترک 
می شود و از همه کمیسیون های می خواهیم که 

گزارش گران شان را در این نشست بفرستند«.
به گفتۀ آقای ابراهیمی، تصویب این طرح برای 
نهایی  که  امید  و  است  مهم  افغانستان  مردم 

شود تا مجلس به این که ارادۀ برای برگزاری 
انتخابات ندارد، متهم نگردد.

شد:  آور  یاد  مجلس  نماینده گان  به  او خطاب 
»تأکید می کنم که این فرمان از سوی مجلس رد 
نشود و باید تایید تا به طرف انتخابات برویم«.

برگزاری  که  ورزید  تأکید  مجلس  رییس 
انتخابات خواست مردم است و جامعه جهانی 

نظام  اصالح  به  را  کمک هایش  ادامه  هم 
کرده  منوط  انتخابات  برگزاری  و  انتخاباتی 

است. 
و  وظایف  تشکیل،  تقنینی  فرمان 
کمیسیون های  اعضای  صالحیت های 
چند  از  انتخاباتی(  نظام  )اصالح  انتخاباتی 
هفته به این سو روی میز مجلس قرار دارد.

این در حالی است که رییس جمهور نیز در 
دیدار با روسای مجلسین شورای ملی هفته 
روند  تسریع  برای  که  است  گفته  گذشته 
امنیت  تأمین  برای  را  کمیسیون  دو  انتخابات 
موظف  آن  مالی  مصارف  تأمین  و  انتخابات 

کرده است.
و  پارلمانی  انتخابات  رییس جمهور،  گفتۀ  به 
شوراهای ولسوالی قرار است در خزان امسال 

برگزار شود.
 

در حاشیۀ جنجال شورای 
امنیت ملی و والیت بلخ

ACKU
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مکتب اصالِت قرارداد اجتماعی، یکی از مهم ترین نظریه ها 
به  اجتماعی  وضع  شدِن  برساخته  و  دولت  ظهور  باب  در 
آن  از  مردم ساالری  بناِی  سنگ  مثابۀ  به  که  می رود  شمار 
نوشتار حاضر ضمن تشریح  در  دیدگاه  این  یاد کرده اند.از 
مورد سنجش  دموکراسی  با  آن  نسبِت  مکتب،  این  اجمالِی 

قرار می گیرد. 
پیشینۀ اصحاب قرارداد، از یک سو ریشه در آرا و آموزه های 
لیبرالی  متفکران  به  دیگر،  سوی  از  و  دارد  سوفسطاییان 
بندیکت دواسپینوزا، جان الک، ژان  هم چون توماس هابز، 

ژاک روسو و امانوئل کانت بازمی گردد. 
این مکتب یکی از مدعیاِن تبیین عقالنِی پیدایش دولت و 
حاکمیت سیاسی می باشد. به طور کلی، گذار از وضع طبیعی 
اساس  بر  مدنی،  به وضع  پیدایش حکومت(  ماقبل  )وضع 
قرارداد اجتماعی تشریح می شود. مضامین و مفاهیم امنیت، 
حق حیات، اصل مالکیت و آزادی، ارادۀ همگانی، اجتماعی 
مورد  فکری  نحلۀ  این  در  انسان،  نشدن  اجتماعی  و  شدن 
بازبینی  دیدگاه،  این  از  است.  قرارگرفته  ارزیابی  و  بررسی 
سیر تحول مفهومی آن، از هابز تا کانت، می تواند در خلق 

مضمونی نوین و تحکیم بنیاد دموکراسی، سودمند باشد. 
مطابق ایستار هابز )1588ـ  16۷۹(، در وضع طبیعی به علت 
برقرار  همه  علیه  همه  جنِگ  آدمیان،  خودخواهی  و  ترس 
است و »آشکار است که در زمانی که یک قدرت مشترک 
وجود نداشته باشد که آدمیان از آن حساب ببرند، مردم در 
که حالت جنگ خوانده می شود...  می کنند  زنده گی  حالتی 
اند«)هابز،1۳8۷:  همدیگر  دشمِن  همه گان  که  زمانی  یعنی 
124(. بنا به این رهیافت، در وضعی که جنگ همه علیه همه 
در جریان است، انسان گرِگ انسان به شمار می رود؛ اما از 
سویی، نوع آدم بر حسب قانون طبیعت، موجودی عقالنی 
انتقال  اصل  اساس  بر  آدمیان  که  این جاست  از  هم هست، 
متقابل حق، قراردادی به قصد حفظ آزادی ها و حقوِق خود 
با همدیگر می بندند و به موجب آن پیمان، متعهد می گردند 
که همواره بخشی از حقوق خود را به منظور استقرار صلح 

و صیانت از حقوق خود، واگذار نمایند. 
سبب  که  کاری  هر  از  ما  ]میثاق[،  آن  موجب  »به  که  چرا 
تباهی میان مان گردد، منع می شویم.«)جونز، 1۳۷6ب: 1۳5( 
انتخاب  خود  بین  را  داوری  توافقی،  اساس  بر  انسان ها 
زبان  به  یا  دولت،  همان  یا شخص سوم  داور  آن  می کنند، 
خود هابز، لویاتان است. پیمانی که به موجب آن آزادی های 
متعدد افراد، به صورت یک اراده درمی آید چنین است: »من 
حق حکومت بر خود را به این مرد یا این انجمن وامی گذارم، 
بدان شرط که تو نیز حِق خود را به او واگذاری... از این 
حیث، جماعتی که بدین ترتیب در قالب یک شخص با هم 
به وجود خواهد  اجتماع سیاسی  یا  متحد می شوند، دولت 
آمد و ... لویاتان بزرگ پدیدار می گردد... که ما ... صلح و 
امنیت خود را به آن مدیونیم... «)جونز،1۳۷6ب:150(. هابز 
در کتاب لویاتان، بر اقتدار سیاسی پادشاه و تحکیم فزایندۀ 
حاکمیت بی چون و چراِی آن به قصد گذار از وضع طبیعی 
به وضع اجتماعی تأکید داشت و آن را الزمۀ حراست از حق 
حیات انسان های بالذات متمرد و استوارِی اجتماعات بشری 

دانسته است. )هابز،1۳8۷:116( 
از  دیگر  یکی   )1۷04 ـ   16۳2( الک  جان  استدالل  به  بنا 
زعمای تز میثاق اجتماعی ، آدمیان چنان که اثبات شده است، 
با حق آزادِی کامل زاده شده اند و هر فرد با همۀ افراد بشر 
در دنیا برابر است، تنها و تنها وقتی اجتماع سیاسی به وجود 
می آید که همۀ اعضای آن از حق طبیعِی خود گذشته، و آن 
را به دست جامعه بسپارند. و در هر حالت و وضعی بتوانند 
برای احقاق حِق خود به قانونی که آن جامعه وضع می کند، 
توسل جویند؛ »بنابراین، تنها وتنها وقتی اجتماع سیاسی یا 
مدنی به وجود می آید که عده یی از آدمیان در یک اجتماع 
گردهم آیند و هر یک از آن ها از حق ]طبیعی[ خود... در 
گذرد، و آن را به عهدۀ عموم گذارد«)جونز،1۳۷6ب:221(. 
برحسب آرای او، همین که رضایت مردم حاصل آمد، یک 
دولت اخالقی و قانونی و عادالنه می تواند به وجود آید و 
دارند رضایت  مردم حق  افراد،  فقدان رضایت  در صورت 
اولیۀ خود را پس بگیرند و دولت را منحل و دولت دیگری 

را تأسیس کنند. 
با  ادامه می افزاید که اجتماعات سیاسی داوطلبانه،  الک در 
نوع  و  حکمرانان  انتخاب  و  یافته  شکل  آن ها  خود  اتحاد 
است.  گرفته  صورت  آزاد  مردماِن  توافق  با  نیز  حکومت 
جایی برای تردید وجود ندارد که اساس حکومت هایی که 
بنا شده اند، بر رضایت و توافِق مردم  به صورت صلح آمیز 
هر  که  می کند  تأیید  وی   .)154: است)الک،1۳8۷  استوار 
و رضایت  میل  قدرتی جز  هیچ  و  است  آزاد  طبعًا  انسانی 
او، نمی تواند او را مقید به اطاعت از قدرت زمینی نماید. 
غالبًا در دموکراسی انتخابی، اصل رضایت عنصر اساسی به 
شمار می رود. دیوید هلد نیز بر این امر تأکید دارد و معتقد 
است در تفکر دموکراسی، رضایت اساس توافق جمعی و 

حکومت را تشکیل می دهد. )هلد، 1۳88:۳50( 
ژان ژاک روسو که رسمًا نام قرارداد اجتماعی را بر رساله اش 
نهاده است تا حدودی ُملهم و متأثر از آرای الک بود. با این 
وصف بنا به گفتۀ جونز، قاطع ترین مسأله یی که با آن روبه رو 
»گفتار«  کتاب  در  روسو  بود.  رضایت  مسالۀ  است،  بوده 
کمال  وضع  را  )اولیه(  طبیعی  وضع  هابز،  آرای  برخالف 
مطلوب زنده گی بشر دانسته است. از این رو بنا به رویکرد 
او، وضع مدنی و زنده گی اجتماعی، شیوه یی غیر طبیعی از 
حیات افراد بشر به شمار می رود)هابز،1۳8۷ :۹۷(. وی برآن 
بود که راه حل الک نیازمند اصالحاتی است و در این زمینه، 
عمیقًا  مسأله  همین  می دهد.  ارایه  را  همه گانی  ارادۀ  مفهوم 

با یکدیگر دگرگون ساخته  افراد  رابطۀ  را در مورد  او  نظر 
است. به موجب این بینش جدید »خیری مشترک هست که 
باید  افراد بشر می توانند و  ایجاد و تحصیل آن، همۀ  برای 
بکوشند«؛ زیرا از برکِت وجود آن به باالترین خیر شخصِی 

خویش خواهند رسید. )جونز، 1۳۷6الف: ۳۳8( 
نظریۀ قرارداد یا به تعبیری قرار اجتماعی بر اساس واقعیتی 
اخالقی  است  برساخته یی  بلکه  است،  نشده  بنا  تاریخی 
فرض  که  ندارد  وجود  ضرورتی  کانت،  باور  به  خیالی.  و 
و  خارجی  وجود  واقع  در  و  عماًل  قرارداد  این  که  شود 
عینی داشته باشد, چرا که باالمکان نمی توانسته چنین باشد. 
بنابراین قراداد مفروض صرفًا یک برداشت و تصور عقالنی 
است)تلیس،1۳85: 128(. روسو در این خصوص معتقد است 
که نیازی وجود ندارد که این مفهوم واقعیتی تاریخی بوده 
است)جونز،1۳۷6الف:۳50(.  اخالقی  واقعیتی  بلکه  باشد، 
چنین  روسو  دیدگاه  مطابق  اجتماعی،  قرارداد  این  ماهیت 

است: 
که  با همۀ حقوقی  را  افراد، کل هستِی خود  از  »... هریک 
تمام  فرد  هر  چون  اوالً  می کند.  واگذار  اجتماع  به  دارد 
هستِی خود را می بخشد، وضع زنده گی برای همه یک سان 
خواهد بود و ثانیًا، چون وضع برای همه یکسان است، به 
سود هیچ کس نیست که برای دیگران مزاحمتی ایجاد کند. 
وانگهی چون این چشم پوشی بدون هیچ گونه شرطی انجام 

اتحاد  ناشی شود، کامل ترین  از آن  اتحادی که  یافته است، 
ممکن خواهد بود. بنابراین اگر قراراد اجتماعی را از زواید 
آن بپیراییم، حاصِل آن بدین قرار خواهد بود: هریک از ما 
وجود و قدرِت خود را تحت رهبری عالیۀ ارادۀ همه گانی به 
مشارکت می گذاریم، و هر عضوی را به عنوان جزء الینفک 

کل، در مجمع خود می پذیریم. 
مجمع،  قانون  طبق  بر  قرارداد  انعقاد  از  بعد  بالفاصله 
که  آمد  خواهد  وجود  به  اشتراکی  و  اخالقی  تن وارۀ  یک 
به شمارۀ  این هیأت  افراد خواهد شد و  تِک  جانشین تک 
مجمع  این  داشت.  خواهد  عضو  مجمع،  دهنده گان  رأی 
عمومی را که بدین ترتیب به وسیلۀ اتحاد همۀ افراد تشکیل 
خوانده اند،  شهر  یا  مدینه  نام  به  باستان  عصر  در  می یابد، 
ولی اینک جمهوری یا هیأت سیاسی نامیده می شود... افراد 
تشکیل دهندۀ آن بر روی هم، مردم نامیده می شوند. )جونز، 

1۳۷6 الف:۳51(
اظهار می دارد  اندیشۀ سیاسی«،  جونز در کتاب »خداوندان 
ساده گی  با  خود،  قرارداد  نظریۀ  بیان  و  تبیین  در  الک  که 
از  یکی  بررسِی  به  اتفاقی  به طور  هم  شاید  و  حد  از  بیش 
دموکراتیک  اجتماعات  که  می پردازد  مسایلی  جدی ترین 
لزومًا با آن روبه رو هستند. دموکراسی، از لحــاظ نظری، در 
جامعــه یی وجــود دارد که هـمۀ افراد در حکومت سهیم 

باشند. 
بنابراین، از این مفهوم چنین برمی آید که در یک دموکراسی 
مسجل  دولت  اقداماِت  به  شهروندان  همۀ  رضایت  باید 
شده و آن را تأیید کنند. الک بر آن است که رضایت افراد، 
اکثریت  رضایت  بلکه  نیست،  شهروندان  همۀ  رضایت 
است. در حقیقت، رضایت اکثریت در ارادۀ اکثریت متجلی 
موضوع  این  الک  اما   .)224 می گردد)جونز،1۳۷6ب:225 
دموکراسی  در یک  اکثریت  که  است  داشته  دور  نظر  از  را 
می تواند همان قدر بر ضد اقلیت زور به کار برد که یک تن بر 
ضد همۀ مردم. مطابق نظریۀ قرارداد اجتماعی، دولت حاصِل 
یعنی  نتیجه شیوۀ حکومت  افراد است، در  قرارداد عقالنِی 
باور  نیز برساختۀ عقالنیت به شمار می رود؛ به  دموکراسی 
روسو، گذار از وضع طبیعی به وضع مدنی، عدالت و عقل 
را تحقق می بخشد. مبنای این فراگرد، اصل رضایِت مبتنی 
از  هیچ یک  که  آن جا  »از  معتقداست:  وی  است.  توافق  بر 
افراد به طور طبیعی حق حاکمیتی بر دیگران ندارد، و چون 
زور هم موجد حقی نیست، بنابراین رضایت و توافق افراد، 
اساس همۀ حکومت های مشروع به شمار می رود.« )جونز، 

1۳۷6ب: ۳48( 
ایمانوئل کانت یکی دیگر از فالسفۀ عصر روشن گری است 
و  تشریح  اندیشه هایش  در  را  اجتماعی  قرارداد  اصول  که 
بسط داده است. او استدالل می کند که انسان بنا به طبیعت 

از طرفی  اما  است.  با جامعه  تعامل  از  ناچار  اجتماعی اش، 
را  انسان  آزادی،  و  خودمختاری  اجتماعی،  زنده گی  قواعد 
از  او  مهار می کند.  را  آن  و  روبه رو می سازد  با محدودیت 
انسان”  نشدۀ  اجتماعی  ]وضع[  “اجتماعی  به  وضعیت  این 
در  فقط  انسان  نیازهای  زیرا  است  اجتماعی  می کند؛  یاد 
که  چرا  است  نشده  اجتماعی  و  می شود  ارضاء  جامعه 
اجتماعی شدن، مستلزم منظم شدِن خواست ها و هماهنگی 

و همسویِی آن ها با خواست های دیگران است. 
انسان اجتماعی شده، انسانی است که خواست های خودش 
را با خواست های دیگران هماهنگ کرده است؛ و این مرحله 
بیانگر انتقال از خودخواهِی طبیعی به اجتماعی شدِن مدنی 
استعداد  دارد که  تأکید  این زاویه است که کانت  از  است. 
مدنیت، آشکارا در طبیعت و سرشِت انسان به ودیعه گذاشته 

شده است. 
زند ه گی  به  متمایل  است  موجودی  انسان  اساسًا 
 1۷12( روسو  نقطه نظر  از   .)106 اجتماعی)کانت،1۳88: 
به کار  کانت  که  است  معنایی  همان  به  آزادی   ،)1۷۷8 ـ 
برده است؛ کانت معتقد بود که » آزادی اراده چه می تواند 
قانون  که  اراده  این خاصیِت  یعنی  باشد جز خودمختاری؛ 
ِخودش باشد... میان یک ارادۀ آزاد و یک ارادۀ تابع قوانین 
اخالقی، هیچ تفاوتی وجود ندارد«)جونز،1۳۷6الف: ۳42(. 

موجود  هر  که  داشت  عقیده  بود،  کانت  از  متأثر  که  روسو 
انسانی سرچشمۀ ارزش است و بنابراین باید مورد ستایش 
هر موجود انسانِی دیگری باشد)برلین،1۳82: 101(. مفهوم 
خالِق  نقِش  ایده آلیستِی  اصل  از  که  طبیعی،  قانون  کانتی 
اصل  برای  شگفت انگیزی  معادل  می شد،  مشتق  آگاهی 
دموکراتیک قانون اجتماعی بود. جوهر قانون طبیعی، همان 
کشف  درطبیعت  را  قانونی  شناسا،  فاعل  یعنی  است.  خرد 

می کند که در خرد خودش ریشه دارد. 
جامعه  در  نیز  دموکراتیک  شهروند  مقایسه،  مقام  در 
کرده  وضع  خودش  که  داشت  سروکار  قوانینی  با  فقط 
کانت،  فلسفی  دیدگاه  مطابق   .)40 بود)مانهایم،1۳85: 
به  احساس  از  و  کمال  به  نقض  از  تاریخ  حرکت  فرایند 
حرکت  این  محصول  که  بود  معتقد  او  است.  عقالنیت 
تاریخی برای انسان، دست یابی به آزادی، برابری و معقولیت 
موجودی  که  آن رو  از  انسان   .)2۷ است)محمودی،1۳82: 
صاحب اراده است که موجودی خودبنیاد است و جوهر این 
خودبنیادی، خردمندِی اوست. لذا پیوند عقل و اراده، مقولۀ 
مهمی است که در آموزه های دموکراسی مکمل یکدیگر اند؛ 
و در واقع حمایت عقل از اراده باعث می شود که برای اراده 
در تصمیم گیری شأنی قایل شد و آن را پذیرفت. این امر به 

عنوان یکی از ارکان دموکراسی ها قلمداد شده است. 
انسان به مثابۀ ذات خردورز و عضو جهان معقول، با پیروی 
می یابد؛  دست  خویش  ارادۀ  علیت  به  آزادی،  آرمان  از 
که  معنی  بدین  است؛  دارای عقل عملی  ذات خردمند  این 
نفوذ  از  و  دارد  معلولی  و  رابطۀ علت  با موضوع های خود 
ذات  حقیقت  در  است؛  آزاد  خود(  )از  بیرونی  تأثیرات  و 
گردید  خاطرنشان  که  همان طور  است.  خودبنیاد  خردورز، 
به باور کانت، اصل تضاد در جامعۀ بشری در نهایت مبنای 
تحقق نظم و قانون و استقرار جمهوری و صلح دموکراتیک 
خواهد بود. در واقع این مرحله، گذار از طبیعت به مدنیت 

است. 
کارویژه ها و پیامدهای مبادی این مکتب، در تکوین و ترویج 
جامعۀ مدنی، اعتالی آزادی، خودمختاری و خودبسنده گِی 
نوع انسان و کاربسِت سنجش گرانۀ خردِ نقاد هم چون مبانی 
فلسفی ـ اجتماعی دموکراسی، نقش ویژه یی ایفا کرده است. 
فرا  که  است  گردیده  نظریه  این  متوجِه  معتنابهی  ایرادهای 
تاریخی بودِن مبانِی آن از جمله انتقاد وارده است، به همین 
دیگری  نظریات  و  مکاتب  نظریه،  این  با  تقابل  در  جهت 
هم چون نظریۀ طبیعِی پیدایِش دولت و جامعه، مقولۀ نظریۀ 
الهی، نظریۀ زور و غیره ارایه شده اند که هر کدام داعیۀ تبیین 
و تشریح موثق تری در باب پیدایِش اجتماِع مطلوب انسانی 
مفروضاِت  به  نظر  امعان  با  آن،  به رغم  داشته اند.  دولت  و 
فوق و عطف توجه به سنجۀ دموکراسی و موازین عقالنیت، 
آموزه های این مکتب، بنیاد مستحکمی برای بنای دموکراسی 
و بسط و استقرارِ آن در اندیشه های سیاسِی غرب به شمار 
می رود و این نظریه هم چنان قوت و استحکامِ خود را حفظ 

کرده است.
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انتشارات نگاه معاصر، چاپ اول.
بشیریه،  حسین  ترجمۀ  لویاتان،   ،)1۳8۷( توماس  هابز،  ـ 

تهران: نشر نی.
ـ هلد، دیوید، مک گرو، آنتونی )1۳88(، نظریه های جهانی 

شدن، ترجمۀ مسعود کرباسیان، تهران: نشر چشمه.
School of Social Contract

و  زشت  به غایت  و  قدرت مند  افسانه یِی  جانوری  نام 
نام  آن  از  تورات  در  نخستین بار  برای  که  است  کریه المنظر 

برده شده است.
Consent

General Will
Common Good

Historical Fact
Moral Fact

Moral and Collective Body
Natural State

 Civile State

اجتماعی داد  قرار  مکتب 
 و نسبت آن با دموکراسی

ACKU



كیان رضوی
فلسفۀ  ویژه  به  و  فلسفه  از  سخن  که  هنگامی 
ذهن ها  در  که  واژه یی  اولین  مي رود،  مغرب زمین 
یونان  است.  »یونان«  می شود،  متبلور  و  می درخشد 
صوری  منطق  زادگاه  و  فلسفه  خاستگاه  می توان  را 
و دستگاه فکری پیشرفته دانست که الحق، چنین هم 
جهان  فالسفۀ  بزرگ ترین  و  نخستین  ظهور  هست. 
همراه  ارسطو  اول  معلم  افالطون،  سقراط،  هم چون 
و  دیگر،  فیلسوفان  از  متنوعی  و  پرشمار  فهرست  با 
وجود جلسات بحث و گفت وگو و مناظره، آکادمی ها 
و آموزشگاه های جدل و فلسفه، ظهور سوفسطاییان 
و  فعال  افکار  از  است  روایتی  همه  و  همه  و... 
داللتی ست بر اندیشه های پویای حاضر در جامعه یی 

پیشرفته در عصر باستان. 
در  بحث،  مورد  روزگار  در  که  است  حالی  در  این 
امور  و  زنده گی  سطح  جهان،  گوشه های  از  بسیاری 
و  افکار  که  بود  نرسیده  پایه  آن  به  هنوز  روزمره 
مورد  یا  کند  خطور  مردم  ذهن  به  فلسفی  ایده های 
بحث و فحص و آموزش قرار گیرد و سرانجام ثبت 
و مکتوب و مدون شود. این یونان و تنها یونان بود 
که به عقل منطقی و کاوشگر بشری مجال می داد تا 
قدرت بی پایان و شگرف خویش را به میدان آورد و 

جهان و دانش انسانی را دگرگون سازد. 
به هر رو، به رغم نورانی بودن چراغ یونان در فلسفۀ 
غرب و حتا به طور کلی در تاریخ علم بشری، نقاط 
تاریک و اندوهباری نیز در سایۀ روشن تاریخ تاریک 
این تمدن دیده می شود. یکی از تاریک ترین این نقاط 
در  و  محاکمۀ سقراط  باشکوه،  و  پهناور  باغ  این  در 
نهایت نوشاندن زهر تلخ شوکران به این مرد فروتن 
و دانش دوست و حقیقت پرست است که در فرجام، 
اعدامی ناجوان مردانه و جنایتی در حق فلسفه و تاریخ 
واقع  در  عقل!  تاریخ  بر  تیره  لکه یی  و  بود  اندیشه 
تراژدی های بزرگ و واقعی در تاریخ بشر، آن گونه که 
اعماق وجدان همۀ نسل ها را در همۀ عصرها لرزانده 
آن ها،  برجسته ترین  از  یکی  اما  نیست؛  بسیار  باشد، 
»افالطون«  فروتن  آموزگار  اعدام  تراژیک  روایت 
سوکراتس  استاد  یعنی  آتن،  در  دانش  دوستداران  و 

یونانی است. 

دفاعیۀ سقراط در محاکمه اش، اهمیت و تاثیر فراوانی 
در تاریخ فلسفه و اندیشۀ بشر داشته و دارد. بی تردید 
می توان  را  سقراط  فلسفی  دیدگاه های  از  بسیاری 
یا  عینی  صورت  به  و  کرد  مالحظه  او  محاکمۀ  در 
دو  توسط  شده  نگاشته  روایات  البته  یافت؛  کنایی 
شاگرد برجسته و مرید سقراط ـ افالطون و گزنفون 
تفاوت های قابل توجهی دارند، اما این تفاوت ها بیشتر 
از حیث ادبی است تا تاریخی. و می دانیم که سقراط، 
و  نگذاشته  یادگار  به  ما  برای  مکتوبی  اثر  خود هیچ 
شاگردان  روایت  مانده،  باز  فرزانه  آن  از  آن چه  هر 
اوست. فریدریش نیچه، حکیم نامدار یونانی، سقراط 
البته  و  کرده  معرفی  ما  به  اجمالی  عبارت  این  به  را 
نهفته  وصفی  عبارت  این  در  بزرگ  بس  استعاره یی 

است: »سقراط، مردی که نمی نوشت!« 
سقراط،  دفاعیۀ  اوتیفرون،  ـ  سقراط  »محاکمۀ  کتاب 
آپولوژی  از  روایت  سه  این  که  کتابی ست  کریتون« 
بخش  سه  شامل  و  آورده  گرد  خود  در  را  سقراط 
سقراط  »دفاعیۀ  تقدس«،  دربارۀ  یا  »اوتیفرون  اصلی 
)آپولوژی(« و »کریتون یا وظیفۀ شهروند«، به انضمام 
می خوانیم:  کتاب  این  از  بخش هایی  در  است.  نمایه 
سیاسی  بحران  دچار  پنجم،  قرن  اواخر  در  آتن   ...«
شهر  اولین  دموکراسی،  سرزمین  شد.  بی سابقه یی 
قدرت های  لطف  به  پریکلس،  سلطۀ  تحت  یونان 
طول  در  فرهنگی اش  درخشش  و  امپراتوری اش 
جنگ پلوپونزی، شکست های دردناکی را در تقابل با 
اسپارت متحمل شده بود که در نهایت با چیره شدن 
بر رقیب پایان گرفت و نظام الیگارشی خونینی را در 

آتن مستقر کرد...« )مقدمه، صفحه ۳( 
محاکمۀ سقراط، قضاوت دربارۀ فرزانه گی و داوری 
میزان  از عدالت در  کیفیتی  دربارۀ عقل و کشمکِش 
ناپایدارِ جدل سوفسطایی و منطق عقِل محض است. 
اما، هم پای اخالق به میان می آید؛ هم روایت تاریخی 
اهمیت می یابد، هم ادبیات به درخشش روایت مدد 
می رساند و هم عاطفۀ انسانی دست خوش مواجهه با 
تراژدی و شفقت بی پایان برای استاد استادان فلسفۀ 
که  است  معتبر  چنان  سقراط  شد.  خواهد  کالسیک 
قرار  توجه  و  روایت  مرکز  در  زمینه ها،  این  در همۀ 

می گیرد. 
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شاید ادبیات از آن رو بدل به یکی از مهم ترین دغدغه ها 
یا »مساله«های انقالب 1۹1۷ روسیه شد، که تمثیل قلم 
به مثابه اسلحه، بیش از هر زمان دیگری در روسیه پس 
از انقالب تحقق یافت. مایاکوفسکی در شعر »به خانه« 
که در سال 1۹26 سروده بود، بر همین استعاره دست 

می گذارد: 
»می خواهم

قلمم در فهرست اسلحه ها بیاید!
سرنیزه و قلم 

این گونه باشد تمثیل!« 
قلم زمانی می تواند در مقام اسلحه به کار گرفته شود، که 
نه تنها عافیت طلبی را کنار گذارد، بلکه هم چنین در بعدی 
وسیع خوانده شود. هنر و ادبیات پس از انقالب اکتوبر 
این چنین بود، زمانی که »یسنین« می سرود: »سرزمینی که 
مرا زاده است، مادر من است و من بلشویکم«؛ یا وقتی 
مایاکوفسکی به صریح ترین شکل ممکن از هنری که تا 

آن روز رایج بود اعالم برائت می کرد:
 »نام خود را شاعر دوران می گذارند
و مثل بلدرچین چه چه سر می دهند

 باید که کله دنیا
 امروز

به ضرب مشت به دو نیم شود!« 
لنین نیز در دو مقالۀ مشهور »تولستوی و دوران او« و 
»تولستوی و نهضت نوین کارگری«، با انتقاد از خصلت 
نخبه گرایانۀ هنر بورژوایی، بر وجه »مردم گرایی« در هنر 
)ادبیات( دست می گذارد و هنر راستین را در بازنمایی 

رنج میلیون ها نفر مردم زحمتکش می داند. 
ادبیات  راستی  به  نیز،  انقالب  از  پس  آزاد  فضای  در 
مورد  دهقانان  و  پرولتاریا  سویی  از  شد؛  خلق  توده ها 
از  و  می گرفتند  قرار  شاعران  و  نویسنده گان  خطاب 
انقالبی  شاعران  و  نویسنده گان  صدای  دیگر،  سویی 
توسط توده های مردم شنیده می شد. به عبارتی انقالب 
اکتوبر 1۹1۷، هنر و ادبیات خود را آفرید و اتفاقًا نه به 

نحوی آمرانه. 
انقالب،  وقوع  از  پیش  ادبیات،  که  است  آن  واقعیت 
»انقالبی« بود؛ از این رو نمی توان آن چه بعدها به عنوان 
زاییدۀ  صرفًا  را  شد  معروف  سوسیالیستی  ریالیسم 
را  آن  ریشه های  باید  بلکه  دانست،  »حزب«  بخشنامۀ 
پی   1۹ قرن  روسیۀ  سیاسی  فرهنگ  در  هرجا  از  بیش 
از  قبل  سال ها  هنری،  رادیکالیسم  گرایش های  گرفت. 
و  بود  آمده  وجود  به  روسیه  جامعۀ  در   1۹1۷ اکتوبر 
زایش این گرایش ها بیش از هر چیز به شرایط خاص 
روسیه بازمی گشت. نظام استبدادی تزاری از یک سو و 
دیگر،  سویی  از  غربی  اروپای  برابر  در  عقب مانده گی 
به  ادبیات و هنر را به سمت رادیکالیسم سوق داده و 
عنوان فضایی برای بازتاب وضعیت سیاسی و اجتماعی 
مطرح می کرد. در چنین شرایطی بود که پس از به وقوع 
اکتوبر 1۹1۷، بخش غالب جریان های  انقالب  پیوستن 

ادبی و هنری، هیچ ابایی از پیوند با سیاست و حتا فراتر 
از آن، هیچ ترسی از »ایدئولوژیک« بودن نداشتند. چرا 
همه  بر  آرمان جمعی  انقالب،  آغازین  روزهای  در  که 
چیز حاکم بود و سیر وقایع تا آستانۀ انقالب به گونه یی 
بود که به قول آیزایا برلین، تمایز هنر و سیاست به عمد 
اکتوبر  انقالبی  ادبیات  این رو  از  می شد.  گرفته  نادیده 
1۹1۷، نه زادۀ خواست یک فرد، بلکه زادۀ شرایط عینی 

و اجتماعِی کشور بود. 
از قضا، شخص لنین در مقام رهبر انقالب، نه فقط رهبر 
بود  زیبایی شناسی  سالیق  با  روشن فکری  بلکه  حزب، 
ادبیات  به  را  روسیه  کالسیک  ادبیات  آن که  عجیب  و 
لنین  عبارتی  به  می داد.  ترجیح  اکتوبر  از  پس  انقالبی 
و  بود  پوشکین  طرفدار  بلکه  مایاکوفسکی،  طرفدار  نه 
شاید همین وجه روشنفکرانۀ لنین بود که او را از استالین 
جدا می کرد. اما بحران اصلی که پس از انقالب دامنگیر 
ادبیات روسیه شد، از اواخر دهۀ 20 و زمانی که رهبران 
حزب، همه چیز و خاصه ادبیات و هنر را در انقیاد خود 
می خواستند، آغاز شد. پس مساله نه انقالبی بودِن ادبیات 
یا ایدیولوژیک بودن نویسنده گان و شاعران، بلکه تقلیل 
یافتن و محدود شدن انقالب در ارادۀ بلشویک ها بود. 
در  فقط  نه  است،  داده  اهمیت  ادبیات  به  چپ همواره 
آغاز و  از همان  بلکه  پساانقالبی،  در شرایط  و  روسیه 

توسط مارکس و انگلس. 
تاریخ،  فلسفۀ  اساس  بر  مقدس«  »خانوادۀ  در  مارکس 
به تحلیل ادبیات می پردازد و تاکید می کند که نویسندۀ 
با  که  چرا  است؛  ستایش  قابل  بالزاک،  چون  مرتجعی 
از  عمیق  تحلیلی  کاتولیکی اش،  پیش داوری  وجود 
تحوالت مهم تاریخی عصر خود را به تصویر می کشد. 
به  قدرت  بالزاک  که  بود  معتقد  مارکس  عبارتی  به 
چنگ آوری واقعیت را داشت. زیبایی شناسی مارکس و 
نگاه او به آثار ادبی و هنری در اتصال جدایی ناپذیری با 
جهان بینی انقالبِی او قرار داشت. ریالیسم سوسیالیستی، 
تجربه یی است که در روسیۀ قرن بیستم، با همۀ شرایط 
اما  پیوست؛  به وقوع  خودش،  خاص  ویژه گی های  و 
است.  بوده  توجه  مورد  همواره  ادبیات  در سنت چپ 
جدی  را  »کمونیسم  نویسنده گان،  روله،  یوگن  بیان  به 
است.«  را جدی گرفته  ایشان  زیرا کمونیسم  گرفته اند؛ 
هرچند انقالب اکتوبر روسیه در نهایت بدل به تجربه یی 
و  نویسنده گان  و  شد  چپ  سنت  در  شکست خورده 
شاعران زیادی قربانی ارادۀ حزب شدند؛ اما این تجربۀ 
شکست خورده، به صریح ترین شکلی اهمیت و قدرت 
ادبیات یا تمثیل قلم به مثابه اسلحه را به نمایش گذاشت.
روله،  یورگن  روس(،  )نویسنده  گان  انقالب  و  ادبیات 

ترجمۀ علی اصغر حداد، نشر نی، 1۳۹1
پیام حیدرقزوینی 
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روح اهلل بهزاد
سـرانجام پـس از چهـل سـال انتظـار، بنـد سـلما، یکـی 
افغانسـتان  تاریـخ  زیربنایـی  پروژه هـای  بزرگ تریـن  از 
دیـروز)15 جـوزا( توسـط رییس جمهـور غنـی و نارنـدرا 

افتتـاح شـد. مـودی نخسـت وزیر هنـد 
رییس جمهـور اشـرف غنی در مراسـم افتتـاح بند سـلما در 
غـرب کشـور اعـالم کـرد که هنـد به واسـطۀ سـاخت این 
پـروژه هدیـۀ گران بهایـی بـه مردم افغانسـتان اهـدا کرده و 

افغانسـتان آب هـای خـود را مهـار خواهد کرد.
بیـان  هندوسـتان  نخسـت وزیر  مـودی  نارنـدرا  هم چنـان 
داشـت کـه ثمـرۀ رفاقت مـا با افغانسـتان محدود بـه کابل، 
قندهـا، مـزار و هـرات نخواهـد بـود و همکاری هـای ما با 

هـر بخـش افغانسـتان گسـترده گی خواهد داشـت.
آقـای مـودی بیـان داشـت کـه افغانسـتانی ها بایـد به طـور 
افغانسـتان زنده گـی کننـد، زیـرا اختالفـات و  متحـد در 
تضادهـای قومـی تنهـا بـه نفع کسـانی ا سـت که بـه دنبال 

اسـتفاده و غلبـه بـر افغانسـتان هسـتند.
بنـد سـلما در منطقۀ سـلما در شهرسـتان »چشـت« والیت 
هـرات و در 1۷0 کیلومتری شـمال شـرق شـهر هـرات در 

مسـیر »هریرود« سـاخته شـده است.
هریـرود بـا 1124 کیلومتـر طـول از دامنه هـای کـوه بابـا 
در مناطـق مرکـزی کشـور سرچشـمه گرفتـه و بـا عبور از 
فاصلـۀ طوالنـی والیـت غـور، 560 کیلومتـر آن در داخـل 

اسـت. افغانسـتان جاری 
60 کیلومتر مرز مشـترک میان دو کشـور ایران و افغانسـتان 

نیـز این رود تشـکیل می دهد.
بنـد سـلما می توانـد بـا سـه توربیـن خـود کـه هرکـدام 
توانایـی تولیـد 14 مـگاوات بـرق را دارنـد، در مجمـوع 
42 مـگاوات بـرق را بـه سیسـتم برق رسـانی غرب کشـور 

به ویـژه شـهر هـرات تزریـق کنـد.
ایـن بنـد بزرگ ترین پـروژۀ هند برای بازسـازی افغانسـتان 
کمک هـای  دالـری  میلیـون   ۳00 هزینـۀ  بـا  کـه  اسـت 
بالعـوض ایـن کشـور بـه افغانسـتان سـاخته شـده اسـت.
ایـن بنـد 10۷ متـر ارتفـاع و 550 متـر طـول و در حـدود 
640 میلیـون متـر مربع ظرفیـت آب گیـری دارد که ظرفیت 
آب یـاری 80 هـزار هکتـار زمیـن در اطـراف خـود را نیـز 
دارد و از ایـن میـزان، حدود ۳5 هزار هکتـار آن زمین هایی 
هسـتند.  و خشـک  نشـده  آب یـاری  تاکنـون  کـه  اسـت 
هم چنیـن دشـت هایی کـه خشـک هسـتند را نیـز بـرای 
اسـتفاده بـه عنـوان زمین های کشـاورزی آب یـاری می کند 
و قـرار اسـت 45 هـزار هکتـار دیگـر بـه آن افزوده شـود.
از دیگـر اسـتفاده هایی کـه قـرار اسـت از این بنـد صورت 

گیـرد، پـرورش ماهـی در آب گیرهای آن اسـت.
رییس جمهـور محمـد اشـرف غنـی در ایـن مراسـم گفت: 
چشـت بـا آگرۀ و دهلی در هندوسـتان مناسـبات ششـصد 
سـاله دارد، درگاه خواجـه نظام الدیـن اولیـا در دهلـی تا به 
امـروز بـر روی همـۀ ادیـان گشـوده اسـت و جالل الدیـن 
اکبـر و ُمُغـل اعظم پادشـاه اصالح طلـب هندوسـتان، راه و 

رسـم خـود را از طریقـۀ چشـتیه الهام گرفتـه بود.
رییس جمهـور افـزود: »امروزه الزم اسـت کـه طریقت های 
چشـتیه، نقشـبندیه، قادریه و سـهروردیه و سایر مکتب های 
عرفانـی مـا مـورد توجـه قـرار گیـرد تـا چهـرۀ صلح آمیـز 
دیـن مـا از پَـِس گرد و غبـاری کـه افراط گرایـان برپا کرده 

انـد، حقیقت خـود را نمایان سـازد.«
محمد اشـرف غنی اظهار داشـت: افغانسـتان رابطـۀ دیرینه 
و دوام دار بـا هندوسـتان داشـته و میلیون هـا نقطـۀ پیونـد 
دارنـد. هربـاری کـه هـرات بـا ویرانی مواجه شـده اسـت، 
موجـی بـه سـمت هنـد بـه راه افتـاده و در عرصه هـای 
فرهنگـی، ادبـی، تجارتی و غیره تأثیر خود را در آن کشـور 

گذاشته اسـت. به جـا 
اشـرف غنـی تصریـح کـرد: پپیونـد مـا بـا هند جلـوه های 
گوناگون دارد در گذشـته، شـهرهای قدیم مـا دروازه هایی 
سـبک  مـا  ادبیـات  داشـتند.  هندوسـتان  شـهرهای  به نـام 
مشـهور و گران-سـنگی به نام سـبک هنـدی دارد که چهرۀ 
سـرآمد آن میـرزا عبدالقـادر بیـدل، شـاعِر عـارف مسـلک 

اسـت. دهلی 
آقـای غنی بـاور دارد ک در عرصۀ سیاسـت، آزادی خواهی 
و اسـتقالل طلبی نیـز هـر دو کشـور تأثیـرات متقابـل بـر 
هم دیگـر داشـته اند، چنان کـه اولیـن حکومـت جالوطـن 
هند در افغانسـتان تأسـیس شـد و نهضت های اصالح گرانۀ 
افغانسـتان بعد از دهـۀ چهل، از آرمان هـای مهاتماگاندی و 

ابوالـکالم آزاد الهـام گرفتند.
رییس جمهـور بند سـلما را تجدید رابطۀ دیرین افغانسـتان 
و هندوسـتان دانسـته تصریح کرد: »بنای ایـن بند، عالوه بر 
نقـش حیاتـی در بازگردانـدن نشـاط و امید به خانـۀ هزاران 
افغانسـتانی، نقشـی نمادین در ترسـیم مسـیری نـو که نیاز 

جهـان و منطقۀ ما در قرن بیسـت ویکم اسـت نیـز دارد.
بـا سـاخت  را  امـروز  هنـد  افغانسـتان،  مـردم  گفـت:  او 
شـاهراه زرنـج-دالرام، بند سـلما و بنای سـاختمان پارلمان 

افغانسـتان مـی شناسـند کـه هدیۀ پُرمعنـا و گـران ب های 
بـزرگ تریـن دموکراسـی جهـان بـه دموکراسـی جـوان و 

ماسـت. نوپای 
اشـرف غنـی تأکیـد کـرد: امروز بـا افتتاح بند سـلما نسـل 
پایـان  بـه  هندوسـتان  بـزرگ  کمکـی  هـای  پـروژه  اوِل 
می رسـد، امیدواریـم در فرصت مناسـب شـاهد آغاز نسـل 

دومِ چنیـن پروژه-هـای بـزرگ و مانـدگار باشـیم.
رییس جمهـور همچنـان اذعـان داشـت: دو کشـور بـر این 
باورانـد کـه آبـادی و پیش رفـت هریـک به معنـی آبادی و 
پیشـرفت دیگـر اسـت. مـا همان گونـه کـه تاریخ مشـترک 
داریـم آیندۀ مشـترک نیز داریـم و برای این آیندۀ مشـترک 

دیدگاه هـای مشـترک داریم.
رییس جمهـور کشـور خطـاب بـه مـردم افغانسـتان ابـراز 
داشـت: »بنـد دوسـتی افغانسـتان و هنـد آغـاز سلسـله یی 
از بندهـای آب گـردان اسـت کـه سـاخت آن هـا را روی 
دسـت داریـم تـا والیـات دیگـر مـا نیـز بـرق و آب و 
نـان و کار داشـته باشـند. آب خـود را بـا رعایـت قواعـد 
بین المللـی مهـار مـی کنیم تـا خانـه و زمین مـردم خود را 

دهیـم.« نجـات  ویران گـر  سـیالب های  از 
آقـای غنـی اضافـه کـرد: مـا بـه دشـوارِی راه واقفیـم، می 
دانیـم کـه ویران کـردن آسـان اسـت و آبادکردن دشـوار؛ ما 
دو کشـور بـر خـالف یـک عـده کـه مهـم ترین هنرشـان 
خراب کـردن و پیـام ویرانـی فرسـتادن اسـت، مسـوولیت 
دشـوار آبادکـردن را بـه دوش گرفته ایم. آبادانی حق اسـت 
و ویران گـری باطـل، زیـرا امیـد حـق اسـت و ناامیـدی 
باطـل، زیـرا صلح جویـی حق اسـت و جنگ طلبـی باطل 
و مـا همـه ایمـان داریم کـه حق بـر باطل پیروز می شـود.
در سـویی دیگـر، نرنـدرا مودی، نخسـت وزیر هندوسـتان 
پیشـرفت  مسـیر  در  دیگـری  بـزرگ  گام  را  بنـد  ایـن 
افغانسشـتان دانسـته بیان داشـت: دریاها تمدن هـای بزرگ 
جهـان را به وجـود آورده انـد و در جریان این دریاها مسـیر 

پیشـرفت انسـانی جـاری بوده اسـت.
آقـای مـودی بـا ابـراز این کـه در قـرآن از دریـا به عنـوان 
عنصـر مرکـزی بهشـت یـاد شـده، افـزود: مـا امـروز تنهـا 
پروژه یـی را افتتـاح نمی کنیـم کـه بـه وسـیلۀ آن زمین هـا 
آب یـاری و خانه هـا روشـن می شـود، بلکـه ما یـک منطقه 
و امیدهـا را زنـده و آینـدۀ افغانسـیتان را از نـو تعریـف 

می کنیـم.
به بیـان نخسـت وزیر هنـد: بنیـاد ایـن بنـد را نـه خشـت و 
مصالـه، بلکـه اعتمـاد، دوسـتی و دالوری افغانسـتانی ها و 

هندی هـا سـاخته اسـت.
آقـای مودی از نیروهای امنیتی و کسـانی که جان های شـان 
را بـرای آینـدۀ مـردم افغانسـتان از دسـت دادنـد قدردانـی 
کـرده اظهـار داشـت: »خـون، عرق و اشـک های مـردم دو 
کشـور بـا ایـن زمین مخلوط شـده و در میان مـا یک پیوند 
جـاودان ایجاد کرده اسـت کـه بر خاک ایـن زمین مکتوب 

است.«
او گفـت: بسـیاری ها بـر ایـن باورانـد کـه در یـای هریرود 
الیه یی سـت بـرای تاریـخ متصـل و مشـترک مـا از عصـر 
باسـتانی ویداهـا، امـروز جهانیـان دریـای هریـرود را بـه 
عنـوان نشـانۀ پایـدار تعهـد مـا در بـاب مشـترک رشـد و 

دید. پیشـرفت خواهنـد 
مـودی اذعـان داشـت: ایـن بنـد به گونـۀ مـا را انسـجام 
خواهـد بخشـید کـه قرن هـا قبـل چشـت شـریف از نطـر 

معنـوی مـردم دو کشـور را متحـد سـاخته بـود.
هندی هـا  سـاخت:  خاطرنشـان  هندوسـتان  نخسـت وزیر 
و افغانسـتانی ها می داننـد کـه ارزش هـای معنـوی گذشـته 
نشـان می دهد که این دو ملت پُر از شـعر و عشـق و آداب 
و رسـوم معنـوی صلـح و هم سـازی اند، نـه افراطی گری و 

خشـونت پروری.
بـه بیـان ایـن مقـام بلند پایـۀ هندوسـتان: »همیـن ارزش ها 
اسـت کـه برای مـردم افغانسـان صبـر و شـکیبایی می دهد 
تـا بـا افـراد خودشـان کـه راه خشـونت در پیـش گرفته اند 
و بـه افـرادی کـه از آن هـا حمایـت می کنـد، راه صلـح را 

گیرند.« پیـش 
او گفـت: اسـاس و بنیـاد دوسـتی و حمایـت هندی هـا و 
اسـت  اسـتوار  ارزش هـا  همیـن  اصـل  بـر  افغانسـتانی ها 
چنانی کـه خواجـه محیی الدیـن چشـتی نخسـتین عـارف 
سلسـلۀ چشـتی در هندوسـتان گفتـه اسـت: انسـان ها باید 
مثـل آفتـاب مهربان، مثل دریاها خیرخواه و گشـاده دسـت 
و مثـل زمیـن مهمان نواز باشـند. این گفته بنیاد دوسـتی دو 

کشـور را تشـکیل می دهـد.
او بیـان داشـت: این اندیشـۀ حکیمانۀ خواجـه محیی الدین 
را  اجدادیـش  سـرزمین  پُرشـکوه  چشـم انداز  تنهـا  نـه 
مجسـم می سـازد، بلکـه بـر اسـاس قصـاص، صفـات و 

می کنـد. بیـان  نیـز  را  افغانسـتان  مـردم  ویژه گی هـای 
او اظهـار داشـت:  امـروز مـن بـا سـپاس گزاری، تحصیـن 
بـرای تصمیـم مجـدد  میلیـون جمعیـت  و تشـویق 125 
مشـارکت  در  مـا  برگشـته ام،  مشـارکت  و  همکاری هـا 

خـود بـرای روسـتا ها، مدرسـه ها، بیمارسـتان ها، امکانـات 
آب یـاری را راه انـدازی کرده ایـم، تـا زنـان بـا کارگردانی و 
جوانـان با دانش بـرای مسـوولیت پذیری آیندۀ کشورشـان 

شـوند. مجهز 
مـودی ابـراز داشـت: ثمـرۀ رفاقـت مـا محـدود بـه کابـل، 
قندهـا، مـزار و هـرات نخواهد بـود، بلکه ایـن همکاری ها 

بـا هربخـش افغانسـتان گسـترده گی خواهد داشـت.
به طـور  بایـد  افغانسـتانی ها  هنـد:  نخسـت وزیر  بیـان  بـه 
و  اختالفـات  زیـر  کننـد،  زنده گـی  افغانسـتان  در  متحـد 
تضادهـای قومـی تنهـا بـه نفع کسـانی ا سـت که بـه دنبال 

اسـتفاده و غلبـه بـر افغانسـتان هسـتند.
او تصریح کرد: »هندوسـتان خواسـتار اسـتحکام جمهوری 
افغانسـتان  مـردم  اقتصـاد  پیشـرفت  و  اتحـاد  افغانسـتان، 
اسـت. هندوسـتان حامـی رشـد هنر و شـعر شـما اسـت.

او بیان داشـت: هنگامی که ارزش های شـاخص افغانسـتان 
بر منطقه چیره شـود، تروریسـم و افراطی گری عقب نشینی 
در  افراطی گـری  کـه  می دانیـم  مـا  زیـرا  کـرد،  خواهـد 

مرزهـای منطقـۀ مـا روزی به پایـان خواهد رسـید. 
نارنـدرا مـودی تصریح کرد: »هنـد هیچ گاه افتخار دوسـتی 
بـا شـما را فرامـوش نخواهـد کـرد، امکانـات هنـد شـاید 
محـدود باشـد، امـا تعهـد مـا حـد و مـرزی نمی شناسـد. 
همچنـان روابـط مـا محـدودۀ زمانـی هـم نـدارد. مقاومت 
و سـوءظن دیگـران را می بینیـم، امـا ارادۀ مـا قـوی ا سـت 
و اعتقـاد و اعتمـاد شـما راهنمای ماسـت. در عیـن حال که 
دیگـران بـه آیندۀ شـما شـک دارنـد، ما مطمین هسـتیم هر 
قـدر راه دراز باشـد، هیـچ زور و قدرتـی نمی توانـد مانـع 
سرنوشـتی باشـد کـه مردم افغانسـتان بـرای خـود انتخاب 

کرده انـد.«
استقبال از گشایش این بند

مجلـس نماینده گان از افتتاح بند دوسـتی افغانسـتان و هند 
اسـتقبال کـرده و ایـن کمـک هند را مسـبب خوشـی مردم 

افغانسـتان دانست.
عبدالـروف ابراهیمـی، رییس مجلس نماینده گان در جلسـۀ 
روز گذشـتۀ ایـن مجلـس ضمـن سـپاس گزاری از کمـک 
مالـی کشـور هندوسـتان گفـت کـه افتتـاح بند سـلما خبر 
خوشـی برای مردم افغانسـتان اسـت و بر وضعیـت امنیتی، 

اقتصـادی و اجتماعـی مـردم نیز تأثیر مثبـت دارد.
همچنـان، غـالم فـاروق مجـروح نماینـدۀ مردم هـرات در 
مجلـس بیـان داشـت: »بـا افتتـاح و بهره برداری بند سـلما، 
رویایـی 40 سـالۀ مـردم افغانسـتان بـه واقعیت مبدل شـده 
اسـت و از مـردم و کشـور هنـد بـه دلیـل کمـک بـرای 

سـاخت ایـن بنـد تشـکر می کنیـم.«
نصـراهلل صادقـی زاده نیلـی، عضـو دیگـر مجلـس بـا انتقاد 
از جامعـۀ جهانـی در زمینـۀ کمک های شـان بـه افغانسـتان 
اظهـار کـرد: بـا ۳00 میلیـون دالـر کمـک هنـد یکـی از 
زیربناهـای افغانسـتان بازسـازی شـد؛ اما کسـانی کـه ادعا 
دارنـد از 15 سـال بـه ایـن طـرف 100 میلیـارد دالـر در 
افغانسـتان کمـک کرده انـد، اگـر 10 میلیـارد آن در بخـش 
زیربنـای افغانسـتان مصـرف می شـد، مـردم افغانسـتان در 

وضعیـت بهتـر از امـروز قـرار می داشـتند.«
همزمـان بـا ایـن، تاج محمـد جاهـد، وزیـر امـور داخلـۀ 
کشـور بـا ارسـال پیامـی در پیونـد بـه گشـایش بند سـلما 
گفتـه اسـت کـه ایـن بنـد نمـادی از همـکاری و دوسـتی 

صادقانـۀ هنـد بـه افغانسـتان اسـت.
آقـای جاهـد در ایـن پیـام تأکیـد کـرد: بنـد سـلما کـه از 
کمک هـای بالعـوض کشـور دوسـت هندوسـتان سـاخته 
آب  و  بـرق  نعمـت  از  را  خانـواده  هـزار  ده هـا  و  شـده 
بهرمنـد خواهـد سـاخت، و ایـن بنـد یکـی از بزرگ تریـن 

پروژه هـای زیـر بنایـی در کشـور بـه شـمار مـی رود.
آقـای جاهـد از نیروهـای پولیـس و ارتـش ملـی به خاطـر 
امنیـت  تأمیـن  امـر  در  خسته گی ناپذیرشـان  تالش هـای 

پـروژۀ بنـد سـلما نیـز سـپاس گزاری کـرد.
او گفـت: نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور در چند سـال 
پسـین بـا دادن قربانی و با قامت اسـتوار از ایـن پروژۀ ملی 
محافظـت و در برابـر هر نوع تالش دشـمن بـرای ممانعت 
از تکمیـل ایـن پـروژه سـینه سـپر کردند تـا این کـه امروز 

مردم افغانسـتان شـاهد گشـایش این بند بزرگ هسـتند.
هندوسـتان، قبل از کودتای سـال 1۳5۷ هجری شمسی، در 
زمـان ریاسـت جمهـوری محمـد داوود، متعهد به سـاخت 
ایـن بند شـده بـود؛ اما وقـوع کودتا و آغاز جنگ ها، سـبب 

توقـف این پروژه شـد.
بـا سـقوط رژیـم طالبـان و روی کارآمدن حکومـت جدید، 
سـاخت ایـن بنـد در ابتـدای سـال 1۳85 آغـاز گردیـد و 
قـرار شـد طـی حدود 4 سـال سـاخته شـود، اما ایـن روند 
چندین بـار بـه دالیل امنیتـی و لوژسـتیکی به تعویـق افتاد.
امـا پـس از حـدود چهل سـال انتظـار، بند دوسـتی افغان-
هند دیروز طی مراسـم خاص از سـوی محمداشـرف غنی 
رییس جمهـور کشـور و نرنـدرا مـودی نخسـت وزیر هنـد 

افتتـاح گردید.
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روشنایی و آبادی؛

 هدیۀ هنـد برای افغانســتان

نثاراحمد فیضى غوریانى ـ عضو مجلس نماینده گان
ایـن روزها شـور و شـوِق عجیبـی در هرات به چشـم می خورد. 
بـا آن کـه وضـع امنیتـی ایـن شـهر، نگرانی هایـی را به بـارآورده، 
ولـی مردم نسـبت بـه موضـوِع دیگری خوشـحال اند. عامـِل این 
شـور و شـوق، آغـاز بـه کارِ بند سـلما در این والیت اسـت. این 
روزهـا بـرِق بخشـی از شـهر هـرات به وسـیلۀ ایـن بنـد، تأمین 
می شـود و مـردم از این کـه می بیننـد ایـن بـرق مـاِل خودشـان 

اسـت و کلیـِد آن در دسـت خودشـان، بـه وجـد آمده اند. 
و  هنـد  جمهـورِ  رؤسـای  سـلما،  بنـد  پـروژۀ  گشـایِش  بـرای 
کردنـد؛  افتتـاح  را  آن  رسـمًا  و  آمدنـد  هـرات  بـه  افغانسـتان 
پروژه یـی کـه حـاال بـه نمـاد دوسـتِی دو کشـور مبـدل شـده و 
هنـد بـرای سـاخِت آن بیـش از ۳00 میلیون دالر هزینـه کرد. این 
پـروژۀ زیربنایـی بـه زمـاِن حکومـت داری سـردار محمـد داوود 
خـان برمی گـردد. در آن زمـان میـان هنـد و افغانسـتان پیمانی به 
امضـا رسـید کـه بر اسـاس آن، هنـد متعهد به سـاخت بنـد برِق 
سـلما در ولسـوالی اوبـۀ والیـت هـرات شـد. این پـروژۀ بزرگ 
ملـی، سـال های سـال در بحـران افغانسـتان بی سرنوشـت باقـی 
مانـد تـا این کـه در دورۀ جدیـد دوبـاره هنـد کار سـاخِت پروژۀ 

بنـد سـلما را آغـاز کرد. 
نداشـته  را  زیـادی  بـرِق  تولیـد  ظرفیـت  شـاید  سـلما  پـروژۀ 
باشـد)42 میـگاوات( امـا در کنـار آن، هـزاران جریـب زمیـن 
آبیـاری می شـود )حـدود هشـتاد هـزار هکتـار( و در بخشـی از 
والیـت هـرات زنده گـی و شـادمانی جریـان پیدا می کند. شـادی 
مـردم هـرات نـه به خاطر برقی اسـت کـه از این بند نصیب شـان 
می شـود، بل بیشـتر بـه این منظور اسـت که شـاهد یـک رویداد 

مثبـت و سـازنده در کشـورِ خـود اسـتند.
افغانسـتان در طـول چهـار دهـه جنـگ و نابسـامانی های ناشـی 
از آن، صدمه هـای زیـادِ اقتصـادی دیـده اسـت. بـی کاری همیـن 
حـاال در کشـور بیـداد می کنـد. شـاید بنـد بـرِق سـلما نتوانـد 
تعـداد زیـادی را دراسـتخدامِ خـود داشـته باشـد و بـه مشـکل 
ولـی  دهـد،  پاسـخ  جـدی  صـورِت  بـه  هـرات  در  بـی کاری 
می توانـد در اشـتغال زایی سـهِم خـود را ادا کند و برای شـماری 
از خانواده هـای هراتـی و خـارج از ایـن والیـت، روزنـۀ کار و 

شـود.  امید 
هراتی هـا بـا بیـرون شـدن بـه خیابان هـا و جاده هـای شهرشـان، 
عمـاًل از مـردم و دولـِت هنـد کـه چنیـن پـروژۀ بزرگـی را بـه 
پایـان رسـاندند، سـپاس گزاری کردنـد. مـردمِ ما قدرِ دوسـتی ها 
را می داننـد و بـرای هـر دسـتی کـه بـا صمیمـت بـه سوی شـان 
دراز شـود، بـا لبخنـد و مهـر پاسـخ می دهنـد. اگر از یک کشـورِ 
همسـایه تروریسـت و انتحاری به سـوی ما فرسـتاده می شود اما 
از یک کشـور دوسـت و همسـایۀ دیگر روشـنایی و آبادی برای 
مـا بـه ارمغان آورده می شـود؛ اگر یک کشـور ادعـای هژمونی و 
برتـری دارد ولـی کشـور دیگر با فروتنـی بر زخم هـای ما مرهم 

می گـذارد؛ ببیـن تفـاوِت ره از کجاسـت تا بـه کجا!  
هنـد در طـول سـال های دوسـتی خـود با مـردم افغانسـتان ثابت 
کـرده که دوسـتی مهربـان و صمیمی اسـت و این چیزی نیسـت 
کـه مـردم افغانسـتان قـدرِ آن را ندانند. اگر کسـی یـک لبخند به 
مـا هدیـه دهـد، مـا تـالش می ورزیم کـه خرمـن خرمن شـادی 
و خلـوص بـه پایـش نثـار کنیـم. رسـم و آییِن مـردم افغانسـتان 
چنیـن بـوده و چنیـن هـم خواهـد بـود. بگـذار عده یـی بـه نـام 
تروریسـت و جنایتکار، در پی بدنامِی ما باشـند و هر روز با سـر 
بریـدِن انسـان های بی گنـاه، نشـان دهنـد کـه چه قدر از انسـانیت 
و شـرافت بـه دور انـد، ولـی میلیون هـا شـهروند این سـرزمین، 
مهربانـی و دوسـتی را در خیابان هـا و جاده هـای شهرهای شـان 
جـار می زننـد. تاریخ بـه یاد خواهد داشـت که کی هـا چه کردند 
و کدام هـا در روزهـای بـد در کنـار مـردم افغانسـتان بودند. این 
وضـع تـا قیامـت چنیـن نمی مانـد، بـه قـول لسـان الغیب »چنـان 

نمانـد و چنیـن نیز هـم نخواهـد ماند«. 
بـه دنبـال هـر تاریکـی، روشـنایی اسـت و بـه دنبـال هـر هـر 
مصیبتـی، شـادی. ایـن رسـم زنده گـی اسـت و تـا بـوده، چنیـن 
بـوده. امـا آن چـه کـه باقـی می مانـد، نیکـی و نجابـت اسـت. 
وداع  رنج هایـش  و  دردهـا  بـا  شـک  بـدون  روزی  افغانسـتان 
خواهـد کـرد و بـا غـرور روی پاهاِی خـود خواهد ایسـتاد. ولی 
هرگـز این روزهـا را، روزهای سـخت را فرامـوش نمی کنیم. در 
آن روز بـه یـاد می آوریـم کـه در سـختی ها کی هـا بـا مـا بودنـد 
و کی هـا نبودنـد. کی هـا بـرای مـا انتحـاری و مرگ فرسـتادند و 

کی هـا لبخنـد و روشـنایی هدیـه کردنـد. 
پـروژۀ بند برق سـلما، نماد دوسـتِی دو کشـورِ هند و افغانسـتان 

اسـت و ایـن نمـاد برای همیشـه باقی خواهـد ماند.

مانور مودی و غنی در هرات

سلـما افتتـاح شـد
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ورزش

ــا در نظرداشــت مــوج جدیــدی  ــگال مــرکل، صدراعظــم آلمــان ب ان
ــه  ــق مدیتران ــا خــود را از طری ــد از لیبی ــه می خواهن ــی ک از مهاجران
ــال  ــار مســوولیت در قب ــردن ب ــانه خالی ک ــانند، از ش ــا برس ــه اروپ ب
مهاجــران اخطــار داد و خواهــان همبســته گی بیشــتر در اروپــا شــد.
انــگال مــرکل، صدراعظــم آلمــان در نشســت حزبــی سوســیال 
ــوش زد  ــرن گ ــورگ فورپوم ــاالت مکلنب ــان در ای ــیحی های آلم مس
کــرد کــه اندکــی پیــش در یــک زمــان کوتــاه 50 هــزار مهاجــر بــه 
ــر حــاال مهاجــران  ــت: »اگ ــیدند. او گف ــه رس ــان و مقدونی ــرز یون م
ــاده گی  ــه س ــا ب ــود، م ــه ش ــد و گفت ــا بیاین ــا و ایتالی ــق لیبی از طری
گــذرگاه مــرزی بِرنــر را مســدود می کنیــم، بایــد گفــت کــه مســأله 
ــران  ــا وی ــپس اروپ ــت. س ــل نیس ــل ح ــم قاب ــاده گی ه ــن س ــه ای ب

می شــود.«
ــته گی  ــک همبس ــن ی ــد یافت ــدف بای ــه ه ــرد ک ــد ک ــرکل تأکی م
خردمندانــه در اروپــا باشــد، هرچنــد کــه ایجــاد چنیــن یــک 
همبســته گی مــدت زمــان طوالنی تــر از آن چــه در ابتــدا فکــر 
ــا کشــورهای  ــد همــکاری ب ــر آن بای ــزون ب ــرد. اف ــان بب می شــد زم

ــد. ــود یاب ــد، بهب ــرار دارن ــی ق ــق بحران ــیه مناط ــه در حاش ک
صدراعظــم آلمــان گفــت کــه بایــد بــا افزایــش کمک هــای انکشــافی 
و بــه عهده گرفتــن وظایــف بشــری بــه ایــن امــر دســت یابیــم کــه 
مــردم انگیــزۀ تــرک کشورشــان را نیابنــد، بلکــه بتواننــد در نزدیکــی 
ــران  ــت قاچاق ب ــه دس ــان را ب ــر خودش ــد و دیگ ــان بمانن زادگاه ش

نیندازنــد.
ــه  ــال جاری ب ــاز س ــماری از آغ ــان های بی ش ــه انس ــزود ک ــرکل اف م
ایــن ســو، در حــال فــرار در بحیــرۀ مدیترانــه غــرق شــدند. او اخطــار 
ــه  ــم ک ــیم و بگویی ــاگر باش ــاده گی تماش ــه س ــم ب ــا نمی توانی داد: »م
قاچاق بــران انســان ایــن امــکان را دارنــد تــا بــه همــه چیــز دســت 

بزننــد و مــا ســپس بــه ســاده گی دســت روی دســت بگذاریــم.«
مــرکل گفــت کــه یــک وظیفــۀ مهــم باقــی مانــده اســت و آن حفاظت 
ــای  ــه مرزه ــویم ک ــق ش ــا موف ــر م ــت: اگ ــی اس ــای بیرون از مرزه
ــم آزادی  ــا می توانی ــن صــورت م ــم، در ای ــظ کنی ــان را حف بیرونی م
ســفر را نیــز پابرجــا نگهداریــم و بازهــم آزادانــه از یــک جــا به جــای 

دیگــر در حــوزۀ شــینگن گشــت و گــذار کنیــم.
ــه ایــن کار موفــق نشــویم،  ــا ب صدراعظــم آلمــان افــزود کــه اگــر م
در ایــن صــورت هــر کشــوری بــار دیگــر بــه حفــظ مرزهــای ملــی 
خــود اقــدام می کنــد کــه ایــن پیامدهــای منفــی بــرای واحــد پولــی 
یــورو، اقتصــاد و بــازار داخلــی مشــترک در اتحادیــۀ اروپــا خواهــد 

داشــت.

ــه  ــکو از هم ــرد، مس ــد ک ــل تأکی ــازمان مل ــیه در س ــدۀ روس نماین
طرف هــای مذاکــرات ســازش در ســوریه دعــوت می کنــد تــا 

ــد. ــال کنن ــرات را دنب ــد مذاک ــدی رون ــکلی ج به ش
ــتی  ــل در نشس ــازمان مل ــیه در س ــدۀ روس ــن، نماین ــی چورکی ویتال
ــوریه  ــیون س ــالش اپوزیس ــا ت ــت ب ــراز مخالف ــن اب ــی ضم مطبوعات
ــرای  ــد ب ــروط جدی ــرح ش ــق ط ــرات از طری ــف مذاک ــرای توق ب
ــن شــده اجــرا  ــر شــروط تعیی ــه اگ ــن ســخنان ک ــت:  ای دمشــق گف
نشــود، مذاکراتــی وجــود نخواهــد داشــت،  اقدامــی اشــتباه و 

ــت. ــی اس غیراخالق
ــن  ــش از ای ــه پی ــدارم ک ــاد ن ــه ی ــزود: ب ــی اف ــات روس ــن دیپلم ای
یکــی از طرف هــای مذاکــره بــرای توجیــه تعلــل خــود در برگــزاری 

ــه کــرده باشــد. مذاکــرات، عــدم تحقــق برخــی شــروط را بهان
ــا  ــی کمک ه ــال ارســال هوای ــارۀ احتم ــه ســوالی درب او در پاســخ ب
ــد در شــرایطی  ــر می توان ــن ام ــان ســوریه گفــت: ای ــرای غیرنظامی ب

ایمــن اجــرا شــود.
چورکیــن افــزود: بهبــود شــرایط انســانی در ســوریه در گــرو 
ــرای  ــی ب ــت هوای ــن امنی ــت. تضمی ــق اس ــا از دمش ــو تحریم ه لغ
امدادرســانی در ســوریه نیازمنــد گفت وگــو بــا دولــت دمشــق اســت 
ــد  ــدوارم کــه برخــی کشــورهای عضــو شــورای امنیــت بتوانن و امی
نماینــده گان خــود را بــرای بررســی ایــن موضــوع بــه دمشــق اعــزام 
کننــد و بتواننــد در بهبــود شــرایط انســانی کــه شــامل لغــو تحریم هــا 

ــد. ــا کنن ــت ایف ــی مثب ــود، نقش ــز می ش ــق نی از دمش
او ادامــه داد:  بــر اســاس نتایــج تحلیــل ســازمان ملــل ایــن تحریم هــا 

تأثیــر منفــی بــر شــرایط انســانی در ســوریه داشــته اســت.
ــردی و  ــای ف ــته تحریم ه ــی گذش ــاه م ــر م ــت اواخ ــورای امنی ش
اقتصــادی علیــه ســوریه را تــا اول جــون ســال 201۷ تمدیــد کــرد.

اشـاره: زلمـی خیرخـواه زادۀ والیـت کابـل اسـت. او دانش آموختـۀ تربیـت 
بدنـی از دانشـگاه کابـل، عضـو تیـم ملـی هندبـال و دارنـدۀ کمـر بند سـیاه 
تکواندو نیز اسـت. در حال حاضر عضو کمسـیون فدارسـیون ورزشـی مقیم 
اروپا اسـت و شـانزده سـال می شـود کـه در آلمـان زنده گی می کنـد. روزنامۀ 
مانـدگار بـا آقـای خیرخـواه در پیوند به ورزش، دسـت آوردهای ورزشـی و 

دلیـل مهاجـرت او پرس وشـنودی انجـام داده اسـت کـه اینـک می خوانید.
ورزش را کی و در کجا آغاز کردید؟

در سـال 1۳60 ورزش تکواندو را در کشـور آغاز کردم، در آن زمان عضویت 
تیـم ملـی هندبال را نیز داشـتم. فعاًل اسـتاد کلـپ پهلوانی در شـهر هامبورک 
جرمنـی می باشـم و در حـدود 40 شـاگرد را تربیـت می کنـم کـه تمام شـان 

ورزشکاران افغانسـتانی هستند. 
چرا خواستید از افغانستان مهاجرت کنید؟

بیشـتر بـه دلیل جنگ هـای داخلی ترجیـح داده از کشـور بیرون بـروم، چون 
در آن زمـان زیـاد بـه آینـدۀ خـود و فامیلـم خوش بیـن نبـودم، هـرروز خبـر 
از جنـگ و ویرانـی و کشـتار بـود، در واقـع مجبـور بـودم از وطـن بیـرون 
بـروم. شـش سـال در مسـکو بودم به امیـدی که روزی افغانسـتان آرام شـود 
و دوبـاره برگردیـم، امـا متأسـفانه وضعیـت خـوب نشـد و ما هـم تصمصم 
گرفتیـم بـه طـرف جرمنـی مهاجرشـویم که تـا به حـال در جرمنـی زنده گی 

می کنـم.
جایگاه و اهمیت ورزش را در یک جامعه چگونه ارزیابی می کنید؟

مـا مـردم افغانسـتان یـک ضرب المثل خیلـی پُر معنـای داریم کـه می گویند: 
»عقـل سـلیم در بـدن سـالم اسـت«. ورزش جـوان را ترغیـب بـه کارهـای 
مشـروع و همـه پسـند می کنـد، برایـش نیـرو و اعتمـاد بـه نفـس می دهـد و 
ایـن اعتمـاد به نفس سـبب می شـود که جوان بـه درس و تعلیـم و بپردازد و 
دسـت بـه خالقیـت بزند. البتـه این ویژه گـی منحصر بـه جوانان نیسـت؛ بل 
شـامل حـال همـه انسـان های جامعه می شـود. در یـک جمله می شـود گفت: 

ورزش یعنـی صحت منـدی، حوصلـه و خالقیت.
ویژه گی های یک قهرمان چیست؟

بـه بـاور مـن شـاید قهرمـان ماندن مشـکل تر باشـد از قهرمـان شـدن؛ به این 
دلیـل کـه وقتـی کسـی بـه مقـام قهرمانـی می رسـد مسـوولیت و مکلفیـت 
هایـش بـه مراتـب بیشـتر از وقتـی کـه قهرمـان نبـود می شـود، وقتی کسـی 
قهرمـان می شـود، متعلـق بـه جغرافیـای کـه مربـوط به آن اسـت می شـود و 
مسـوولیت زنده نگهداشـتن نام و نشـان همۀ شـهروندان آن جغرافیای مربوط 

می شـود بـه او و ایـن کار بـه نظـرم خیلـی مبارک و مشـکل اسـت.
بـرای ورزشـکاران افغانسـتانی مقیـم اروپـا چـه کارهایـی تـا به حـال 

انجـام داده ایـد؟
سـوال خوبـی، مـن به کمـک تنی چنـد از پیش کسـوتان ورزشـی افغانسـتان 
مقیـم اروپـا در سـال 2010 فدراسـیونی را ایجـاد کرده ایـم کـه در آن تمـام 
ورزش های رسـمی فعالیت دارد و ورزشـکاران افغانسـتانی در سراسـر اروپا 
را در آن گردهـم جمـع کردیـم تـا از این طریـق مسابقات شـان را راه اندازی 
کنیم که هدف اساسـی ما از  ایجاد این فدراسـیون، آشناسـازی ورزشـکاران 

افغانسـتانی بـا هم دیگـر و اسـتفاده از تجربیات هم اسـت.
آیـا فدراسـیون شـما عضویت کمیتـه ملی المپیـک افغانسـتان را دارد یا 

؟ خیر
فدراسـیون مـا رسـمی اسـت و عضویـت اکثریت زیـادی از فدراسـیون های 
بیـن بین المللـی را دارد، امـا متأسـفانه تا به حـال عضویت کمیتـۀ ملی المپیک 
افغانسـتان را بـه دسـت نیاورده ایـم. اخیـراٌ نیـز بـا آقـای ظاهـر اغبـر رییس 
کمیتـۀ ملـی المپیک افغانسـتان نیز بـه تماس شـدیم، آن ها وعده سـپردند که 
نماینـدۀ خـود را بـرای مـا معرفـی می کنند کـه امیدواریـم این کار بـه زودی 
صـورت بگیـرد. حـاال نیـز از کمیتۀ ملـی الپیـک افغانسـتان صمیمانـه تقاضا 

می کنـم تـا در این قسـمت مـا را همـکاری عاجـل کنند.
پیشنهاد شما برای دولت افغانستان چیست؟ 

حکومـت بایـد برای بقای خـود باالی جوانان سـرمایه گذاری کند؛ متأسـفانه 
در چنـد مـاه گذشـته مـا شـاهد بودیم که مـوج عظیمـی از جوانان کشـور را 
تـرک کردنـد و ایـن وضعیت بـه نظر من بسـیار خطرنـاک اسـت، جوانان از 
شـوق مهاجـر نشـده بودنـد بیـکاری و نبود شـغل آن هـا را وادار بـه پذیرش 
ایـن خطـر بـزرگ کـرده بـود. این جـا وقتـی آلمانی ها اسـتعداد ورزشـکاران 
مـا را می بیننـد بـه وجـد می آینـد آن هـا بـه ایـن بـاور انـد کـه ورزشـکاران 

افغانسـتان نسـبت به سـایر مردمان 

مرکل در برابر چشم پوشی

 از وضعیت مهاجران هشدار داد

مسکو: 
شرط گذاری برای ادامۀ مذاکرات سوریه 

غیراخالقی است

عضو کمیتّۀ ورزشی مقیم اروپا:

به عضویت کمیتۀ ملی المپیک 
نیاز داریم

عارف رحمانى

دیـروز از یکـی از مقامات ارشـد وزارت داخلـه در بارۀ 
چگونگـی دسـیابی طالبان به دسـتگاه بایومتیرک سـؤال 
کـردم. ایشـان با تأسـف اشـاره کردند که این دسـتگاه ها 
در نتیجـۀ سـهل انگاری و شـاید خیانـت نیروهـای امنیتـی در سـقوط 
قنـدز -در سـال گذشـته- بـه دسـت طالبـان افتـاده اسـت. ایـن مقـام 
ارشـد پولیـس هم چنیـن افـزود کـه یـک اصـل از اصول نظامـی حکم 
می کنـد در صورتـی کـه سـنگر و یـا منطقه و شـهری توسـط دشـمن 
سـقوط داده و تصـرف می شـود؛ نیروهـای امنیتـی و دفاعـی باید تمام 
اسـناد محـرم و امکانـات نظامـی و بـدرد بخـور کـه می توانـد مـورد 
اسـتفادۀ دشـمن قـرار گیرد را یـا با خود منتقـل کند و یا نابود سـازند. 
بـا توجـه بـه این اصـل نظامـی، نیروهای امنیتـی پولیس قندز در سـال 
گذشـته وظیفـه داشـتند قبل از ورد دشـمن بـه قندز تمام دسـتگاه های 
بایومتیریـک و اسـناد محـرم را با خود به بیرون شـهر منتقـل می کردند 
و یـا در صـورت فقـدان فرصـت، تمامـی دسـتگاه ها و اسـناد محرم را 
نابـود کـرده و یـا از کار می انداختنـد. متأسـفانه ایـن نیروهـا بـه هـر 

دلیلـی چنیـن نکردنـد و از ایـن نظـر، مسـلمًا این نیروهـا مقصرند.
اکنـون طالبـان بـا اسـتفاده از همـان دسـتگاه هایی کـه در اختیـار خود 
ماجـرای  در  شـهروندان  و  مـردم  هویـت  تشـخیص  بـرای  دارنـد، 
گروگان گیـری اخیـر در قنـدز اسـتفاده کردنـد. بـا توجه به این مسـأله 
نیـاز اسـت تـا هرچـه زودتـر بـرای بازپس گیـری و یـا نابـودی آن 
دسـتگاه ها کـه اینـک در اختیـار طالبـان قـرار دارد؛ از سـوی نیروهای 
امنیتـی اقدامـی قاطـع صـورت گیـرد و هم چنیـن بـا انجـام حمـالت 
مسـتمر و خـاص، زنجیـرۀ رهبـری و فرماندهـی طالبـان را در قندز و 
سـایر مناطـق نابـود شـود و فرماندهـان و مسـوالنی کـه در زمینۀ عدم 
نابـودی و یـا انتقـال دسـتگاه های فوق العـاده حسـاس بایومیتریـک به 
بیـرون شـهر، مرتکـب خطـا و یـا خیانـت شـده و از ایـن نظر سـبب 
بروز مشـکالت جـدی برای مـردم و نیروهای امنیتی گشـته اند، در هر 
سـطح و مقامـی کـه قـرار دارنـد باید مـورد بازپـرس و مجـازات قرار 
گیرنـد. عـدم مجـازات این گـروه از نیروهای سـهل انگار و خیانت کار 
امنیتـی سـبب بـروز مشـکالت عدیده یی در میـان نیروهـای پولیس در 

آینـده خواهد شـد.

جاوید كوهستانى

ــن  ــاس از م ــا تم ــن داران ب ــان و وط ــی از جوان عده ی
خواســتند کــه چــرا در قضایــای پیــش آمــدۀ شــمال و 

ــوش ام: در ُکل خام
عزیــزان مــن؛ متأســفانه بــا همــۀ ایــن بــزرگان و بزرگ نما هــا 
ــی  ــردم و خیل ــت ک ــا صحب ــده و راه حل ه ــایل آین ــا روی مس بار ه
ــارج و  ــم از خ ــمن اع ــای دش ــا و تالش ه ــتند از برنامه ه ــم مس ه
داخــل بــه تکــرار، خصوصــی و جمعــی گفتــم و طــرح راه حل هــا را 
کــردم، اقدامــات کوچکــی انجــام دادم تــا بدانــد کــه مــا ظرفیت هــای 
ــن  ــز ای ــط بیشــتر متمرک ــا محاسبۀ شــان فق ــتان م ــی دوس ــم، ول داری
اســت کــه بــا القــاب و تشــریفات یادشــان کنیــد و هرگــز از نــکات 
ضعیــف و اشتباه شــان یــاد نکنیــد؛ اکثــراً مداحــی را ارج می گذارنــد 
نــه دیــد ســازنده و انتقــادی را و نــه راه هــای حــل منطقــی و عقالنــی 
ــد،  ــود و خانواده ان ــدرت خ ــروت و ق ــظ ث ــر حف ــراً در فک را؛ اکث
ــودم  ــود وج ــار بُ ــا ت ــن ب ــت، م ــع آن هاس ــظ مناف ــزار حف ــردم اب م
ــدید و  ــمال تش ــران در ش ــه بح ــم ک ــه دارم، می دان ــی ک و اطالعات
میــدان رقابت هــا توســعه می یابــد تــا کســانی در آینــده ماهــی مــراد 
ــی و کار  ــی مدن ــی دادخواه ــده به جای ــر نش ــوز دی ــا هن ــد، ام بگیرن
ــل در حــال  ــا حداق ــم و م ــر نیازمندی ــات بزرگ ت ــه اقدام تنظیمــی، ب
ــه  ــن ب ــل از رفت ــم قب ــتیم. امیدواری ــود هس ــی خ ــام کار خانه گ انج
ــی  ــاز، منطــق سیاســی و خــرد جمع ــا چشــم ب ــگاه، ب بحــران و پرت
به حــال و آینــده نــگاه کنیــم، راه دشــوار در پیــش اســت، بــا تملــق و 
ــا بینــش وســیع و عقالنیــت  تعلــق حزبــی مشــکل حــل نمی شــود ب
جمعــی و اعتمــاد بایــد جلــو ایــن ســیل و طوفــان مدهــش و توطیــه 

ــزرگ را بســت . ب

دستگیر روشنیالى

جامعــه چــون انســان یــک ارگانیزم زنــده و همیشــه در 
حــال تغییــر اســت و مثــل انســان در برابــر تهدیدهــا، 
ــان داده  ــش نش ــگ... واکن ــا، جن ــکالت، بحران ه مش
و در برابــر آن هــا مقاومــت می کنــد. جامعه یــی کــه در برابــر 
ــش  ــربریدن ها و... واکن ــا، س ــتار، اختطاف ه ــگ، کش ــا، جن تهدیده
ــت.  ــار اس ــال انتظ ــیف و در ح ــۀ پاس ــک جامع ــد، ی ــان نمی ده نش
ــه  ــی در حــال انتظــار به جــای خــود ب ــی پاســیف و جامعه ی جامعه ی
دیگــران کمــک می کنــد. تاریــخ بارهــا نشــان داده اســت، زمانــی کــه 
جامعــه خــودش تصمیــم نمی گیــرد، طــوری طبیعــی قربانــی تصمیــم 
ــش  ــت خوی ــه سرنوش ــه جامع ــان زمانی ک ــود. هم چن ــران می ش دیگ
ــت  ــت آن را به دس ــران سرنوش ــرد دیگ ــود نمی گی ــت خ ــه دس را ب
خواهــد گرفــت و دیگــران هــم به جــای منافــع و خواســت جامعــه، 

مطابــق منافــع و خواســت خــود عمــل خواهنــد کــرد.

فیـسبـوک نـــامــه
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مردم  دشمن  بزرگترین  فساد  که  می گوید  کل  دادستان   
افغانستان و خطرناکتر از تروریسم است. فرید حمیدی،  روز 
شنبه در نشستی در کابل گفت که بدون مبارزه با فساد امید و 

اعتمادی در دل مردم افغانستان ایجاد نخواهد شد.
به گفتۀ او، در مناطقی که دولت افغانستان حضور دارد، مردم 
مراجعه  مسلح  مخالفان  به  قضیه های شان  حل وفصل  برای 

می کنند. حمیدی می گوید که عدالت امنیت را تقویت می کند 
و تنها با زور اسلحه نمی توان به ثبات رسید.

به گفتۀ حمیدی در پرونده های فساد، دستگاه عدلی و قضایی 
با افراد عادی سروکار ندارد. او می افزاید، فساد پیچیده ترین 
و  می گیرد،  صورت  شیوه ها  پیچیده ترین  با  که  است  جرم 
کسانی در این کار دخیل اند که قوانین را به مراتب بهتر از 

نهادهای عدلی و قضایی می دانند.
امور  در  جمهور  رییس  ویژۀ  نمایندۀ  مسعود،  احمدضیا 
اصالحات و حکومت داری خوب نیز به این باور است که 
حلقات قدرتمند دولتی در فساد دست دارند و »مافیای کالن 
فساد اداری« از زاویه های گوناگون می تواند نیروهای امنیتی 
را تهدید کند. به گفتۀ او، پولیس جرأت دستگیری بسیاری 

از کسانی را که متهم به فساد اند، ندارد.
او می گوید، تا هنوز کسی شاهد نبوده که دادگاه های کشور 

فیصلۀ منطقی و عادالنه یی را انجام داده باشند.
نماینده رییس جمهوری تأکید می کند، تا زمانی که دولت از 
اقتدار الزم برای مبارزه با فساد برخوردار نشود، اصالحات 

برده  پیش  از  زیادی  کار  قضایی  و  عدلی  نهادهای  در 
نمی تواند.

این در حالی ست که مقام های دادگاه عالی می گویند، از زمان 
اداره در دو بخش  این  به کار دادستان کل جدید، در  آغاز 

اداری و قضایی اصالحات به میان آمده است.
یک  در  شنبه  روز  عالی  دادگاه  سخنگوی  عطایی،  عبداهلل 
این  کارمندان  از  تن  بازداشت 60  کابل،  در  نشست خبری 
اداره را به جرم فساد اداری از جملۀ کارهای مثبتی می داند 

که دادستان کل در زمینۀ مبارزه با فساد انجام داده است.
آقای عطایی از تغییر و تبدیل 65۹ قاضی در سراسر کشور 
نیز به عنوان تالشی برای اصالح سیستم قضایی یاد می کند.

دادگاه  وفاداری اش،  سوگند  مراسم  در  غنی  جمهور  رییس 
عالی را النۀ فساد خواند و از برنامه های جدی برای مبارزه 
از  سال  دو  به  نزدیک  که  حاال  اما  زد.  پدیده سخن  این  با 
رییس  که  اند  باور  این  به  منتقدانش  او می گذرد،  حکومت 
مهمی  اقدام  در عمل  و  زده  کنون صرف حرف  تا  جمهور 

نکرده است.
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ابوبكر صدیق
با هیچ دینی در تضاد نیست و تروریسم و  دین اسالم 

افراط گرایی هیج ارتباطی با دین اسالم ندارند.
از سوی  دیروز شنبه )15جوزا/ خرداد(  که  نشستی  در 
نهاد کپو )همکاری برای صلح و همبستگی( تحت نام ) 
مبارزه با افراطیِت خشونت آمیز، اندوخته ها و راه کارها( 
در کابل برگزار شد؛ اشتراک کننده گان با بیان این  مطلب 
ادعایی  تروریسم  با  اسالم  دین  ارتباط  که  کردند  ابراز 
آن ها  رسانه های  و  غربی  کشورهای  طرف  از  که  است 

صورت می گیرد.
محمد هاشم کمالی، استاد در دانشگاه بین المللی مالیزیا 
این  در  اسالمی  مطالعات  انستیتوت  اجرایی  رییس  و 
نشست گفت: تشنجات جهان امروزی ارتباطی با اسالم 
ندارد، مانند خشونت در فلسطین، جنگ بر سر کشمیر 
آزاد و ...، این جنگ ها به اثر تلف شدن حقوق انسانی 

مسلما ن ها و حق  طلبی های مرزی صورت می گیرد. 
استعمار  برابر  در  جنگ ها  گاهی  افزود:  کمالی  آقای 
دین  با  ارتباط  که  می گیرد  صورت  غرب   و  اروپایی ها 
بر  اروپایی ها  اشغالی  حرکت های  و  ندارد  اسالم 
در  ایستاده گی  به  مجبور  را  مردم  دیگر  سرزمین های 

مقابل  آن ها می کند. 
برخی  اولیه  قرون  در  این که  بیان  با  شناس  اسالم  این 
برخی  حمله  مورد  افکارشان  تحمیل  به خاطر  جریان ها 
 ، مغتزله  قرا گرفتند، گفت: جریان  دیگر  از جریان های 
جبیریه و ... در تضاد عقده یی در برابر هم  قرار گرفتند. 
به اساس تصادم تمدن ها صورت  از جنگ ها  اما برخی 

گرفت که در تبانی با اسالم قرار نداشت.
آقای کمالی با بیان که اسالم با هیچ دینی در تضاد قرار 
ندارد، گفت: ارتباط دین اسالم با تروریسم فقط  ادعایی 
است که از طرف غربی ها و رسانه های آن ها بیان می شود 

که اساس و بنیاد ندارد.
او گفت: در مصاحبه یی که جان مکین سناتور امریکایی 
برابر  در  جنگ  به  بیشتر  تأکید  داشت  نیوریارک  در 
انجام  اما تحقیق  افراطی و تروریستی می کرد؛  گروهای 
شده نشان می دهد که امریکا از سال 2001 به این طرف 
سیزده حملۀ نظامی به کشور اسالمی در شرق میانه انجام 

داده که موفق نشده است.
حملۀ   200 1۳سال  طول  در  می افزاید:  کمالی  آقای 
باالی  حمالت  این  بیشتر  که  گرفته  صورت  انتحاری 
نیروهای خارجی انجام شده؛ اما مسلمان ها و کشورهای 

اسالمی قربانی حمالت دهشت افگنی شده اند. 
در  گرفت  20 صورت  درقرن  که  جنگ هایی  افزود:  او 
برابر استعمار ارپا بود، و جنگ هایی که در یمن، فلسطین، 

عراق، افغانستان و ... کشورهای اسالمی جریان دارد؛ به 
دست مسلمان ها نبوده و نیست.

همه  به  افراطی  گروه های  کرد:  بیان  دانشگاه  استاد  این 
اعمال به عنوان دو پدیدۀ سیاه و سفید می بینند به هیچ 
نفسی احترام قایل نمی شوند که تمام این اعمال در تضاد 

با اسالم قرار دارد.
او با یاد آوری از متون قران کریم، در مورد این که تجاوز 
به خون، مال و عزت انسان برای انسان دیگر حرام است، 
تأکید کرد که قران کریم بهترین آموزه برای انسان ها است 
و حقوق همه افراد به خوبی در آن تعریف شده و آیات 
خون  ریختاندن  از  جلوگیری  برای  متعدد  احادیث  و 

انسان ها وجود دارد.
برادری، همدلی، محبت و صلح  دین  اسالم  او گفت:  
است و نام اسالم گرۀ خورده با صلح و سالمتی می باشد؛ 
و  ُخلق خوش، روش  اجتماع  در  اسالم  مبانی حرکات 

برخوردی نیکو است.
هم چنان، نصراهلل استانکزی استاد دانشگاه کابل گفت: در 
نظام حقوق افغانستان تروریزم و افراطیت  جای ندارد و 
در تعامالت و عنعنات مردم نیز این پدیده راه باز کرده 

نمی تواند.
ایدولوژی نیست  افراطیت و تروریسم یک  او،  به گفتۀ 
بلکه روشی است توسط کشورهای همسایه در افغانستان 

ترویج داده می شود.
نماینده گان  مجلس  عضو  دانش  حبیبه  حال،  هیمن  در 
عنعنات  تحت  اسالم  دین  دساتیر  افغانستان  در  گفت: 
قرار گرفته با وجود روشنایی دین اسالم مردم افغانستان 

استند و خشونت و  تمام عیار روان  به طرف خشونت 
فساد جز فرهنگ کشور ما شده است.

مجلس  دیگر  عضو  هاشمی  شکیال  هم،  سویی  از 
خشونت  سرزمین  افغانستان  این که  بیان  با  نماینده گان 
گفت:  یافته؛  انتقال  کشور  این  به  بلکه خشونت  نیست 
پروژه های قوی  وجود دارد تا فرهنگ خشونت را در این 

کشور پیاده و ترویج کند. 
فرزندان  گفت:  مجلس  دیگر  مجیدی عضو  پادشاه  گل  
بخوانند،  درس  تا  می روند  پاکستان  به  که  افغانستان 
حمالت  برای شان  الهی  احکام  و  علم  تدریس  به جای 
انتحاری تدریس می شود و برای کشتن مسلمان ها دیگر 

آماده می شود.
که  جوانان  باید  افغانستان  دولت  افزود:  مجیدی  آقای 
سازمان  تربیه   قید  از  را  می خوانند  درس  پاکستان  در 
سیاسیون  افزود:  او  کند  بیرون  کشور  آن  استخباراتی 

نبایدو از قانون استفادۀ ابزاری کنند.
از  دیگر  یکی  وردک  زرمتی  شریفه  حال،  همین  در 
اشتراک کننده ها در این نشست گفت: کشورهای همسایۀ 
افغانستان  افراطیت را در  افغانستان اعمال تروریستی و 
ترویج می کنند که قابل نگرانی مردم است و حکومت، 
جامعۀ مدنی جوانان و علما نقش بارز در مبارزه با این 

پدیده ها دارند.
و  صلح  به  کمک  کپو)  نهاد  که  است  حالی  در  این 
الیات  و  مرکز  در  را  نشست   4۹ هنوز  تا  همبستگی( 
کشور برای مبارزه با افراط گرایی و حمایت از نیروهای 

امنیتی کشور راه اندازی کرده است.

آگاهان در نشست مبارزه با افراطیت خشونت آمیز:

ارتباط دهشت افگنی با اسالم بی بنیاد است 

دادستان کل:
 بدون مبارزه با فساد امیدی در دل مردم ایجاد نخواهد شد

د افغانستان کورنیو چارو وزارت طالبانو 

پرضد › ۱۷ ځانګړي عملیات‹ کړي

اسطورۀ بوکس جهان درگذشت

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، په تېرو دوو ورځو کې یې د 

طالبانو پرضد ۱۷ ځانګړي عملیات کړي دي چې په ترڅ کې یې د دوو 

قومندانانو په ګډون ۱۸ اورپکي وژل شوي.

دغه وزارت په یوه خربپاڼه کې لیکيل، دا عملیات په سوېل کې په زابل، 

غزين، هلمند، پکتیا او لوګر او په شامل کې په فاریاب او پالزمېنه کابل 

کې شوي دي.

د خربپاڼې له مخې، په دغو عملیاتو کې ۱۸ طالبان وژل شوي او ۱۹ 

نور ټپیان شوي دي.

د کورنیو چارو وزارت ویيل، د قاري امین او سنګري په نومونو د طالبانو 

دوه قومندانان هم په وژل شویو کې دي چې په زابل او ننګرهار والیتونو 

کې یې فعالیت درلود.

او  ورکړي  دي  نه  نور جزییات  کې  باره  په  عملیاتو  د ۱۷  وزارت  دغه 

همداراز د هغوی نورو کسانو په تړاو یې هم ډېر جزییات نه دي ورکړي 

چې په دغو عملیاتو کې وژل شوي.

د طالبانو ډلې ادعا کړې چې په فاریاب، نیمرزو، فراه، هلمند او کندهار 

کې یې دولتي ځواکونه په نښه کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې 

چې له ډلې یې کندهار کې د پولیسو یو سیمه ییز قومندان وژلی دی.

تراوسه د دواړو لورو ادعاوې په مستقله توګه نه دي تایید شوي.

اثر  بر  شنبه  روز  صبح  آمریکایی،  مشهور  بوکسور  کلی  محمدعلی 
بیماری تنفسی در سن ۷4 ساله گی درگذشت.

آقای کلی در 1۷ جنوری سال 1۹42 میالدی در کنتاکی آمریکا زاده شد. 
از دوازده ساله گی مشت زنی را شروع کرد و اولین مقام قهرمانی اش را 

در سال 1۹64 به دست آورد.
پس از سال ها مبارزۀ نفس گیر در رینگ و به دست آوردن مدال های 
جون   2۷ در  ـ  بود  ساخته  جهانی  اسطورۀ  یک  وی  از  که  ـ  فراوان 
بوکس  پرهیجان  دنیای  با  و  کرده  بازنشسته گی  اعالن  میالدی   1۹۷۹
خداحافظی کرد. او در کارنامۀ ورزشی اش، 56 پیروزی، 5 باخت و ۳۷ 

ضربۀ حرفه یی به ثبت رسانده است.
اما کلی در کنار ورزش، چهرۀ سرشناسی در حوزۀ فعالیت های مدنی 
جنبش  از  حمایت  می شود.  محسوب  نیز  اجتماعی  جنبش های  و 
رهایی بخش سیاه پوستان به رهبری مارتین لوترکینگ، مخالفت با جنگ 
تنها  آمریکا،  مسلمانان  ویژه  به  دینی  اقلیت های  از  حمایت  و  ویتنام 

بخشی از فعالیت های مدنی کلی به شمار می آیند.
محمدعلی در سال 1۹82 به بیماری پارکینسون دچار شد و سال ها از 
این بیماری رنج برد. اما دیروز به خاطر مشکالت تنفسی در شفاخانۀ 

آریزونا بستری شد و سرانجام بامداد امروز درگذشت.

جمهوری اسالمی افغانستان
ریاست حفاظت محیط زیست والیت پنجشیر

مدیریت عمومی مالی و اداری
ریاسـت حفاظت محیط زیسـت والیت پنجشـیر در نظر دارد به مسـاحت)8،1( 
جریـب زمیـن مربوطـه خویش را احاطـه نماید، آنعـده از شـرکت هایکه عالقه 
بـه قـرار داد گرفتـن را داشـته باشـند الـی مـدت)21( روز کاری اعتبار از نشـر 
اعالن به ریاسـت محیط زیسـت والیت پنجشـیر واقح دشـتک مربوط ولسـوالی 

عنابـه تشـریف آورده شـرطنامه را مالحظـه کرده تضمین اخـذ میگردد.
با احترام
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