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د ساتنې او څارنې پروژه ، زما د کورين د یوې میاشتې لګښت برابرکړ
د ســويل لــه پــاره د کارموندنــی مــيل پروګــرام ، د هیــواد د بیوزلــو خلکــو داقتصــادي بنســټ دغښــتيل کیــدو 

اوهغــو تــه د کارد زمینــود برابرولــو لــه پــاره دافغانســتان د مــيل یــووايل حکومــت لــه خــوا اعــام شــوه .د کلیــو د 

بیارغونــې او پراختیــا وزارت د همــدې پروګــرام ترســیوری النــدې د مــيل پیوســتون پروګــرام د ســاتنې اوڅارنــې 

پــروژه د هیــواد پــه اکــرو والیاتــو کــې پیــل شــوه ، څــو لــدې الرې وکولــی يش هیــواد والــو تــه د کارزمینــه او 

تنخــا تــه الس رســۍ او همدارنګــه د مــيل پیوســتون پروګــرام د ترمیــم وړ پــروژو بیارغونــه او د ســاتنې او څارنــې 

زمینــه برابــره کــړي .

ــډود اقتصــادي،  ــو او بان ــواد د کلی ــا وزارت پخــوا هــم د هی ــې او پراختی ــو د بیارغون ــې وړ ده چــې د کلی د یادون

ټولنیــزې اوهراړخیــزې ودې اوپراختیــا لــه پــاره یــې تــل ټولګټــې پــروژې پــه بیابیلــو ســکتورنوکې عمــآ تطبیــق 

کړیــدي او هیــواد والــو تــه یــې د هوســاینې زمینــه برابــره کړیــده . څرنګــه چــې د ) ۸۰۸۷۰۸۰۳۴۳۴( افغانیــو 

لګښــت ، ددې وزارت د مــيل پیوســتون پروګــرام دزرګونــو ټولګټــو پــروژو د تطبیــق او ګټــې اخســتنې پــه اړه چــې 

پــدې پــروژو کــې یوشــمیر ســړکونه ، پلــه اوپلګوټــي ، روغتیایــي مرکزونــه ، ټولنیزمرکزونــه ، د اوبــو رسولوشــبکې 

ــو  ــه ټول ــواد پ ــه شــامل دي ، د هی ــه ، ښــوونځي ، اســتنادي او محافظــوي دیوالون ــو کانالون ــزو اوبولګول ، د کرنی

کلیــو او بانــډو کــې توانیــديل د کلیوالــو پــه اقتصــادي او ټولنیــز ژونــد کــې لــوی بدلونونــه رامینځتــه کــړي.

البتــه ددې پــروژو دوام او پایښــت ، ســاتنې او څارنــې تــه زیاتــه اړټیــا لــري چــې دا هــدف هــم د مــيل پیوســتون 

پروګــرام د ســاتنې او څارنــې د پــروژې پــه وســیله تحقــق مومــي . پــه حقیقــت کــی د دې پــروژې موخــه د هیــواد 

ــه  ــروژې ل ــواد وال د دې پ ــاوو هی ــه زره ــږ پ ــدل دي .او اوس زمون ــتلتیا او کارمون ــټ غښ ــادي بنس ــو د اقتص وال

اقتصــادي ګټــو نــه برخمــن شــوي او ال بــه ويش . د دې بریالیــو الســته راوړنــو یــوه بیلګــه ، د فاریــاب والیــت 

د اندخــوې ولســوالۍ د » الهنــدي نوآبــاد « کيل پراختیایــي شــورا کــې ووینــو . نومــوړې کلــی شــاو خــوا ) ۲ ( 

کیلومــره د ولســوالۍ لــه مرکــز نــه لــرې پــروت دی او )۲۴۹( کــورين پکــی ژونــد کــوي . 

د الهندي نوآباد کلی د پراختیایي شورا رییس فخرالدین داسی وویل :

» د ســاتنې څارنــې او کارموندنــې پــه پروګــرام کــې ) ۶۴۰۰۰۰( افغانــۍ زمونــږ کيل تــه تخصیــص ورکــړ شــوی 

چــې مونــږ لــدې پیســو نــه پــه اســتفادې رسه وتوانیــدو د خپــل کيل د ننــه ســړکونه چــی )۳۰۰( مــره اوږده دي 

، ترمیــم او شــګې پــرې واچــوو او )۶۷۸( مــره اوږده ویالــه مــو وکینــو . د دې پــروژو پــه تطبیــق رسه ، بیوزلــو 

خلکــو تــه لــه یــوې میاشــتې نــه زیــات کار ومونــدل شــو چــې پــدې بیــکاري کــې ددې کيل خلکــو رسه زیاتــه 

مرســته ده «

د الهنــدي نوآبــاد کلــی یــوه تــن اوســیدونکی محمــد عــامل چــې ۴۲ کلــن دی اود کيل د ســړک پــه پــروژه کــي 

پــه کاربوخــت دی ، داســې وویــل : 

» مونــږ د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د ســاتنې څارنــې او کارموندنــې پــروژي نــه ډیــر خــوښ یــو. زه  د 

لســو ورځــو راهیســې ، پــه کار ګــارل شــوی یــم . مخکــې بیــکاره وم او د کار پیــدا کولــو لــه پــاره د ولســوالۍ 

بــازار تــه تللــم ، یــوازې پــه اوونــی کــې دوه ورځــې مــې کار مونــده خــو نــورې ورځــې بیــکاره وم . اوس ډیــر 

خــوښ یــم چــې هــم د خپــل کيل ســړک جــوړوم او هــم پــدي پــروژه کــې د کار د تنخــاه نــه د خپلــې کورنــی د 

یــوې میاشــتې لومــړين توکــي برابــروم . ځکــه زمــا د کــورين د یــوې میاشــتی لګښــت ددي پــروژي لــه کار نــه 

تأمینیــږي ، او د دې پــروژې د کار لــه بشــپړیدو وروســته  د یــوې میاشــتې لــه پــاره کولــی شــم نــورو ځایونــو تــه 

الړ شــم «

د کلیــو د بیارغونــې اوپراختیــا وزارت د مــيل پیوســتون پروګــرام د ســاتنې او څارنــې پــروژې دوام  ، اوس د کلیــو 

او بانــډو خلکــو تــه یــي هیلــه منــد ي ورپــه برخــه کــړی څــو پــه خپلــو کلیــو کــې پــه ډيــرې لیوالتیــا رسه ژونــد 

وکــړي او د کار موندلــو لــه پــاره نــورو ځایونــو پــه تیــره بیــا لــه هیــواد نــه بهــر تــه الړ نشــی . 

بهترين راه پيش بيني آينده، ساختن آن است. برایان تریسي

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

تعـهدات میلیـاردی
به افغـانستان
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بلندپایه  هیأتی  با  ملی  وحدِت  دولت  رهبران 
برای شرکت در نشست پیمان اتالنتیِک شمالی 
در  ناتو  نشسِت  شده اند.  پولند  وارد  )ناتو( 
وارسا  شهر  در  جوالی  نهِم  و  هشتم  روزهای 
یکی  و  می شود  برگزار  ناتو  اعضای  شرکت  با 
از مسایل محوری آن، بحث در مورد وضعیت، 
ادامۀ حضور و کمک های کشورهای عضو ناتو 
به افغانستان است. هیأت افغانستان پیش از رفتن 
به وارسا گفته است که با طرح جامع در نشسِت 

ناتو حضور می یابد. 
ویژه  اهمیِت  از  افغانستان  برای  ناتو  نشسِت 
این  برگزاری  آستانۀ  در  است.  برخوردار 
امریکا در  اوباما رییس جمهوری  نشست، بارک 
یک سخنرانی، بر ادامۀ کمک های این کشور به 
به زودی  که  بود  قرار  ورزید.  تأکید  افغانستان 
شمارِ سربازاِن امریکایی در افغانستان به پنج هزار 
نفر کاهش پیدا کند، ولی در این سخنرانی بارک 
اوباما گفت که سربازان امریکایی در حدی بیشتر 
از هشت هزار سرباز در افغانستان باقی خواهند 
ماند. این تعهد تازۀ امریکا به معنای آن است که 
این کشور نسبت به وضعیِت افغانستان و منطقه، 
آن  تحوالِت  از  و  دارد  را  خود  حساسیت های 

نگران است. 
جانب  از  عمدتًا  حاال  امریکا  نگرانی 
آن  با  را  جهان  پاکستان  که  تهدیدهایی ست 
و  افراط گرایی  تهدید  است.  کرده  روبه رو 
تروریسم که از محور پاکستان نشأت می گیرد، 
را  غربی  کشورهای  به  حمله  خطِر  می تواند 
افزایش دهد. پاکستان از سال های دوری به این  
افراط گراست  و  تکفیری  گروه های  النۀ  طرف، 
به هدف های  با رویکرد خاصی می خواهند  که 
برای  تنها  گروه ها  این  برسند.  خود  سیاسِی 
کشورهای غربی و یا آن گونه که خودشان تعبیر 
می کنند، کشورهای کفر خطر به شمار نمی روند، 
ثابت  نیز خطرناک  برای کشورهای اسالمی  بل 

شده اند. 
ماه  اواخر  در  اسالم  پیامبر  امِن  به حریِم  حمله 
رمضان نشان داد که گروه های تکفیری، هیچ حد 
همواره  و  نمی شناسند  رسمیت  به  را  مرزی  و 
مترصِد فرصت اند تا با کشتن انسان های بی گناه 
باشد  نخستین بار  این  کنند. شاید  اعالم حضور 
پدیده هایی روبه رو  با چنین  که جوامع اسالمی 
مکان های  و  ماه ها  حرمِت  حتا  که  می شوند 

مقدس را هم ندارند. 
در هیچ زمانی از تاریخ اسالم، توحش و بربریِت 

که  ایم  نبوده  شاهد  این گونه  را  جاهل  عده یی 
نکرده  تعریف  برای خود  را  هیچ حد و مرزی 
بخش های  که  فعلی،  تکفیری  گروه های  باشند. 
بزرگی از منطقه را در قبضه دارند، با بی رحمی 
گروه ها  این  می روند.  انسانیت  جنِگ  به  تمام 
در  می افروزند،  آتش  مدینه  در  که  همان گونه 
با  می توانند  رمضان  مبارک  ماه  در  افغانستان 
دانشجوی   30 از  بیشتر  جاِن  انتحاری،  حملۀ 
حمله  با  عراق  در  و  بگیرند  را  پولیس  اکادمی 
به مساجد و مکان های مقدس، هزاران خانواده 
منظر، نشست وارسا  این  از  را سوگوار سازند. 
همین طور که می تواند برای افغانستان بااهمیت 
درگیِر  که  منطقه  کشورهای  برای  شود،  تلقی 
بااهمیت  نیز  اند  نوبنیـاد  تروریسِم  با  مبارزه 
ناتو در افغانستان بدون  می باشد. تداوم حضورِ 
دارد  تأثیرگذاری  نیز  منطقه  بر کشورهای  شک 

و این کشورها را در مبارزه با تروریسم انگیزه 
می بخشد. 

بدون  را  خود  مسایِل  نمی تواند  امروز  جهاِن 
تمام کشورها حل وفصل کند.  همیاری مشترِک 
به  زمانی  جهان،  کشورهای  امروزِ  مشکالت 

حِل نهایی می رسند که اجماع جهانی در مورد 
امروز، جهاِن  باشد. جهان  آمده  به وجود  آن ها 
یکدیگر  از  دورافتاده  و  پراکنده  جزیره های 
کشورِ  دورترین  در  و حوادث  اتفاقات  نیستند. 
جهانی  معادالِت  ُکِل  بر  می تواند  نیز  جهان 
به  غربی  کشورهای  امروز  باشد.  تأثیرگذار 
همان اندازه از خطِر تروریسم و افراط گرایی در 
آن  از  نیز  سوم  جهاِن  کشورهای  که  هراس اند 

بیم دارند. 
فرانسه  در  را  خود  نشانه های  سوریه  حوادِث 
در  طالبانیسـم  که  همان گونه  می گذارد،  به جا 
نیوریارک  و  واشنگتن  دهه،  یک ونیم  از  بیشتر 
جهان  از  زمانی  تروریسـم  داد.  قرار  هدف  را 
می تواند ریشه کن شود که همۀ کشورها یک صدا 
به جنِگ آن بروند؛ زیرا این معضل تنها مربوط 
به یک منطقه و یک کشور نیست. همان گونه که 
تروریسـم  آمدِن  به وجود  در  بی شماری  عوامِل 
است  نیاز  زیادی  عوامل  به  اند،  بوده  دخیل 
مشترک  همیاری  با  و  شوند  کار  به  دست  که 

ریشه های آن را بخشکانند. 
از تأثیراِت منطقه یی و جهانِی نشسِت وارسا که 
بگذریم، اهمیِت بیشتِر آن برای افغانستان است؛ 
کشوری که پانزده سال است حداقل در مبارزه با 
تروریسـم قربانی می دهد. کشورهای عضو ناتو 
گفته اند که بخش چشم گیری از آجندای نشسِت 
وارسا به مسایل افغانستان اختصاص یافته است 
قرار  محور  با  می کنند  تالش  کشورها  این  و 
دادن وضعیِت افغانستان و سپردن تعهداِت تازه 
به آن، تغییراتی را در رویکردشان در مبارزه با 

تروریسـم به وجود آورند.
بستۀ  با  که  است  امیدوار  افغانستان  هیأت   
پیشنهادِی خود بتواند به جلب کمک های بیشتِر 
دارد  تالش  بار  این  افغانستان  شود.  موفق  ناتو 
که از کشورهای عضو ناتو، تعهداِت تازه برای 
تمویِل نیروهای امنیتِی افغانستان دریافت کند. به 
گفتۀ مقام های کشور، بخشی از این تعهدات باید 
شود.  افغانستان  هوایِی  نیروهای  تجهیز  شامل 
افغانستان  نیست که هیأت  هرچند هنوز معلوم 
کشور  به  نشست  این  از  دستاوردهایی  چه  با 
رییس جمهوری  ولی حضورِ  برخواهد گشت، 
و رییس اجرایِی دولت وحدت ملی در نشست 
وارسا، این امیدواری را تقویت کرده که این بار 
دولِت افغانستان بتواند کمک های بیشتری از ناتو 
برای تقویت نیروهای امنیتی کشور در مبارزه با 

تروریسم و افراط گرایی به دست آورد.  
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نشسِت وارسا و ُامیـدهای 
تــــازه

 

نشست وارسا یک بارِ دیگر تعهداِت بزرِگ جامعۀ جهانی را 
افغانستان به ارمغان آورد، ضمن آن که  برای دولت و مردمِ 
پیش شرط هایی از طرف ناتو برای جانِب افغانستان نیز مطرح 
شد. تمدید آموزِش نیروهای امنیتی افغانستان و کمک ساالنۀ 
تجهیز  به منظورِ  تا سال 2020  میالدی  دالری  میلیارد  پنج 
ناتو،  اعضای  سوی  از  افغانستان  امنیتِی  نیروهای  تمویِل  و 
دستاورد بزرگی برای دولِت افغانستان است. توجه به تقویِت 
نیروهای امنیتی و تجهیز و آموزِش این نیروها و نیز تقویِت 
جبهۀ مبارزه با هراس افکنی، از جمله خواست هایی ست که 
دولِت افغانستان مطرح کرده و جهان همچنان بر آن متعهد 
درصورتی که  حمایت ها  نوع  این  مسلمًا  است.  مانده  باقی 
حکومت از برنامه و راهبردِ منظِم توسعه یی برخوردار باشد، 

می تواند تأثیراِت مثبتی را بر سرنوشِت کشور وارد آورد. 
 اگر حکومت لیاقِت خود را در طرِح پالن های مؤثِر امنیتی و 
اقتصادی به اثبات برساند و از حیف ومیِل کمک ها جلوگیری 
نماید، مطمینًا آیندۀ افغانستان متفاوت تر از امروز خواهد بود. 
جنگ  برابِر  در  الزم  راهبردِ  افغانستان  حاضر،  حال  در  اما 
مقطعی  جنگ های  مصروِف  فقط  و  ندارد  را  تروریسم  با 
راهبرد  پاکستانی ها  و  طالبان  که  درحالی ست  این  می باشد. 
رهگذر  این  از  و  گرفته  پیش  در  را  فرسایشی  جنِگ  منظِم 
سطح  در  و  دهند  گسترش  را  جنگ  ساحاِت  توانسته اند 
تبلیغاتی نیز برای خود کارهایی بکنند. اما دولِت افغانستان 
تا هنوز مشخص نساخته که کدام راهبرد جنگی  را در برابِر 
تروریسم در پیِش رو دارد. یقینًا تا زمانی که دولت راهبردی 
کنونی روی  فرسایشِی  تروریسم و جنِگ  برابِر  در  را  دقیق 

دست نگیرد، نمی تواند از این میـدان پیروز به در شود. 
دهه،  یک ونیم  این  در  جهان  که  کرد  اعتراف  باید  صادقانه 
ناتو  همچنین  و  کرده  ما  به  سخاوتمندانه یی  کمک های 
ارایه  و  طرح  افغانستان  برای  را  تروریسم  با  مبارزه  راهبردِ 
آقای  گذشته  در  که  آن جایی  از  متأسفانه  اما  است؛  نموده 
صادقی  و  راسخ  ارادۀ  هیچ کدام  غنی  آقای  حاال  و  کرزی 
سیاسی  و  مالی  فسادِ  با  مبارزه  و  خوب  حکومت دارِی  به 
در  مثبت  تحوالِت  مصدرِ  نتوانسته  کمک ها  این  نداشته اند، 
کشور شود. اما اکنون که دولِت افغانستان بارِ دیگر تعهداِت 
بزرِگ جامعۀ جهانی را به دست آورده است، انتظار می رود 
که برنامه های شخصی و تیمی و سلیقه یی، خط بخورند و 
جای آن ها را استراتژی منظِم نظامی، سیاسی و اقتصادی پُر 

کند. 
که  تعهداتی  به  افغانستان  دولِت  پایبندِی  عدمِ  گذشته،  در 
جهان  سطح  در  مختلف  کنفرانس های  و  نشست ها  در 
داشت، سبب شد که هیچگاه مورد توجِه جدِی کشورهای 
فساد  اصلِی  دالیِل  از  یکی  این  و  نگیرد  قرار  کمک کننده 
اکنون  اما  است.  بوده  افغانستان  در  دولت مردان  توسط 
وحدت  دولت  که  است  مایل  بسیار  ناتو  می بینیم،  چنان که 
و  بیاورد  وجود  به  را  انتخاباتی  اصالحاِت  افغانستان،  ملی 
با فساد مبارزه کند و حقوق بشر را نیز رعایت نماید. اما از 
عملکرد و برنامه های سیاسِی ارگ کاماًل هویداست که بحث 
کارِ  دستور  در  اصاًل  انتخاباتی،  نهادهای  بنیادِی  اصالحاِت 
این اداره قرار ندارد و این به معنای آن است که حکومت 
به تعهداتی که به ناتو داده است، عمل نمی کند و نیز بحث 
مبارزه با فساد، شامل برنامه های عملِی دولت نیست و فقط 

در حِد شعار مطرح است. 
با این همه، به نظر می رسد که اگر جامعۀ جهانی کمک هایش را 
بر بنیادِ یک حساب وکتاِب درست انجام بدهد و از حکومت 
حساب پس بگیرد، افغانستان می تواند روی این کمک ها آباد 
گردد. مسلمًا همین تعهداِت یک جانبه و پول های بی حساِب 
جهان برای افغانستان بوده که فساد در کشور چنان فربه شده 
است که دیگر هیچ مرجعی یاراِی رسیده گی به آن را ندارد. 
ادامۀ این وضع، هرگز به سود کشورِ ما نیست و باید جهان 
در عملی شدِن تعهداِت رییس جمهور غنی بسیار جدیت به 
خرچ دهد و مردم افغانستان را در این زمینه یاری رساند تا 
آن ها بتوانند به یک حکومِت پاسخ گو و نظامی سالم دست 

یابند.

تعهداِت یک جانبه و پول های بی حساب

هرگز به سود ما نیست!
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نشست وارسا همین طور كه می تواند 
برای افغانستان بااهمیت تلقی شود، 

برای كشورهای منطقه كه درگیِر 
مبارزه با تروریسِم نوبنیـاد اند نیز 

بااهمیت می باشد. تداوم حضوِر ناتو 
در افغانستان بدون شک بر كشورهای 

منطقه نیز تأثیرگذاری دارد و این 
كشورها را در مبارزه با تروریسم 

انگیزه می بخشد
هرچند هنوز معلوم نیست كه هیأت 

افغانستان با چه دستاوردهایی از این 
نشست به كشور برخواهد گشت، ولی 
حضوِر رییس جمهوری و رییس اجرایِی 
دولت وحدت ملی در نشست وارسا، 
این امیدواری را تقویت كرده كه این 
بار دولِت افغانستان بتواند كمک های 
بیشتری از ناتو برای تقویت نیروهای 
امنیتی كشور در مبارزه با تروریسم و 

افراط گرایی به دست آورد

ACKU
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پیـکر سیـدحسین انـوری 
به خاک سپرده شد

از  انـوری  حسـین  سـید  سـترجنرال  پیکـر 
رهبـران پیش جهـادی، رییس حـزب حرکت 
اسـالمی افغانسـتان و مشـاور رییـس جمهور 
بـا  )19سـرطان(  دیـروز  نظامـی  امـور  در 
حضـور هزاران تـن در کابـل بـه خاک سـپرده 

. شد
سـید حسـین انـوری  روز سـه شـنبه هفتـه 
بیمـاری  دلیـل  بـه  سـرطان(   1۵( گذشـته 
طوالنـی کـه عایـد حالـش بـود، در دهلـی نو 
هندوسـتان جهـان فانـی را وداع گفـت و در 
)1۸ سـرطان( از دهلـی بـه کابل انتقـال یافت.
سـرطان(   19( دیـروز  انـوری  آقـای  پیکـر   
از  در مراسـم رسـمی در میـان هـزاران تـن 
سیاسـیون،  دولتـی،  مسـووالن  هوادارنـش، 
رهبـران جهادی، بـزرگان و متنفذین، از حوزه 
عملیـه خاتم النبیـن در غـرب کابـل برداشـته 
شـده و در تپه یـی در غـرب کابـل بـه خـاک 

سـپرده شـد.  
آقـای انـوری از چهره هـای شـاخص جهـاد 
و مقاومـت بـود و پـس از سـقوط طالبـان بـه 
عنـوان وزیـر زراعـت، والـی والیـات هـرات 
و کابـل و نماینـده مـردم پایتخـت در مجلس 

نماینـده گان ایفـای وظیفـه کـرد. 
رهبـران حکومـت وحـدت ملـی، سیاسـیون، 
برخـی اعضـای مجلـس و اعضـای کابینـه در 
پیام هـای جداگانـه  درگذشـت سـید حسـین 
انـوری را بـه خانواده و دوستان شـان تسـلیت 
گفتـه و مـرگ او را یـک ضایعـه دانسـته انـد.
مناسـبت  بـه  پیامـی  در  جمهـور  رییـس 
جملـه  از  را  او  انـوری  آقـای  درگذشـت 
شـخصیت های جهـادی خوانده که سـال های 
زیـادی از عمـرش را در راه خدمـت بـه وطن 

از کشـور گذرانـد. و دفـاع 
محمـد اشـرف غنـی رییـس دولـت وحـدت 
ملـی بیان کـرده که مرحـوم انـوری در دوران 
جهـاد مـردم افغانسـتان در چـوکات حـزب 
حرکت اسـالمی از فرماندهـان مهم مجاهدین 
بـود کـه بـه خاطـر آزادی کشـور از قشـون 
مجاهدت هـای  و  تالش هـا  شـوروی  سـرخ 

زیـادی را انجـام داده اسـت.
آقـای غنـی افزوده کـه پس از فروپاشـی رژیم 
طالبـان موصـوف بـه عنـوان وزیـر زراعت و 
مالـداری در دولـت انتقالی و مدتـی به صفت 
والـی کابـل و هـرات اجـرای وظیفـه نمـود و 
در دو انتخابـات سـال 13۸۴ و 13۸9 ولسـی 
بـه  کابـل  مـردم  نماینـده  عنـوان  بـه  جرگـه 

شـورای ملـی راه یافت.
وی تصریـح نمـوده کـه روان شـاد انـوری در 
راسـتای وحدت ملـی و به ثمر رسـیدن صلح 
در کشـور تالش هـای خسـتگی  و مصالحـه 
ناپذیـری را انجـام داد، خدمـات وی قابل قدر 

بـوده و مـرگ او یـک ضایعه بزرگ اسـت.
رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل  داکتـر  هم چنـان، 
اجرایـی نیـز در پیامی به مناسـبت درگذشـت 
آقـای انـوری ابـراز کـرده کـه مرحـوم انوری 
یکـی از پایه هـای جهـاد و مقاومـت  یـار و 
احمدشـاه  شـهید  ملـی  قهرمـان  همسـنگر 

مسـعود و از رهبران سیاسـی فعال و تاثیرگذار 
کشـور ما بـود و در چهارده سـال اخیر نیز در 
موقعیت هـای بلنـد اداری و دولتـی برای مردم 

و کشـورش خدمـت صادقانـه کـرد.
آقـای عبـداهلل، فقدان این شـخصیت، دوسـت 
و همـراه روزهـای سـخت و دشـوار جهـاد و 
مقاومـت را  ضایعه  یـی جبـران ناپذیر دانسـته 

است.
داکتـر عبـداهلل تاکیـد کـرد کـه یـاد و خاطـرۀ 
رشـادت ها مبـارزات و تالش هـای صادقانـه 
اسـتقالل  و  آزادی  بـرای  انـوری  مرحـوم 
ارزش هـای  بـه  او  اسـتوار  تعهـد  و  کشـور 
جهـاد و مقاومـت همـواره در دل تاریـخ زنده 
خواهـد مانـد. نسـل امـروز و فـردای کشـور 
فداکاری هـای او در راه دیـن و آزادی کشـور 
و خدمـت گـذاری صادقانه بـه وطنش را هیچ 

گاه فرامـوش نخواهـد کـرد.
نماینـدۀ  مسـعود،  احمدضیـاء  هم چنـان، 
و  اصالحـات  امـور  در  رییس جمهـور  ویـژۀ 
حکومـت داری خـوب، در مـورد شـحصیت 
تمامـی  بیـن  در  می گویـد:  انـوری  آقـای 
شـخصیت های سیاسـی کسـی که توانست مرز 
سیاسـی و مذهبـی را در بیـن مردم افغانسـتان 
از میـان ببـرد، او سـید حسـین انوری بـود. او 
کسـی بود کـه هیچ  وقت نخواسـت سیاسـت 
را به خاطـر اهـداف شـخصی اسـتفاده کنـد.

به گفتۀ آقای مسـعود، سـید حسـین انوری در 
سـال های جهـاد و مقاومت در کنار احمدشـاه 
مسـعود قهرمـان ملـی کشـور در برابـر ارتش 
رهبـران  از  یکـی  هم چـو  شـوروی  سـرخ 

کلیـدی مبـارزه  کرد.
سـید  همسـنگر  ریگسـتانی،  صالح محمـد 
فرمانـده  یـک  او  انـوری، می گویـد:  حسـین 
نهایـت  و  متواضـع  انسـان  یـک  پرتـالش، 
و  کشـمکش ها  در  بـود.  خوش اخـالق 
اختالف هـای مجاهدین همیشـه جانـب اتفاق 

می گرفـت. را 
سید اسـحاق گیالنی، از دوسـتان نزدیک سید 
حسـین انـوری، می گویـد: هیچ کس احسـاس 
نمی کـرد که او دوسـت مه نیسـت؛ بـا هر فرد 

صمیمـی بود و بـا هر کس محبت داشـت.
همـکاران سـید حسـین انـوری از مدیریـت 
سیاسـی او نیـز خاطره هایـی دارنـد؛ به ویـژه 
هنگامـی کـه او در حکومـت حامـد کـرزی، 
رییس جمهـور پیشـین، به حیث وزیـر زراعت 

می کـرد. کار 
پیشـین  رییـس  احـدی،  الحـق  انـوار 
یـک  به حیـث  می گویـد:  مرکـزی،  بانـک 
سیاسـت مدار یـک انسـانی بـود کـه جرئـت 
یـک  ضمـن،  در  و  داشـت  را  موقف گیـری 

بـود. مردمـی  بسـیار  انسـان 
در همیـن حـال، داکتـر محـی الدیـن مهـدی 
عضـو مجلـس نماینـده گان در رخنمـای خود 
نگاشـته اسـت که انوری را به خاک سـپردیم؛ 
روِی  از  بیایـد،  روانیـم،  او  پـِی  در  نیـز  مـا 
انصـاف در مـورد اشـخاص و رویدادهـا بـه 

بپردازیـم.  داوری 

بـا  انـوری  افـزوده اسـت کـه  آقـای مهـدی 
بـر  جهـاد  بـه  سـابق  شـوروِی  اشـغالگراِن 
رهبـری  بـه  مجاهدیـن  دولـت  از  خاسـت؛ 
جریان هـاِی معتـدل آن هـا حمایت کـرد و در 
برابـر دسـت اندازی هاِی برخی از کشـورهاِی 
منطقـه ایسـتادگی نمـود. او رهبـری بخشـی 
تروریـزم  و  طالبـان  برابـر  در  مقاومـت  از 
بیـن المللـی را بـه عهـده داشـت. حینـي کـه 
پیوسـت،  رونـد  ایـن  بـه  جامعه یـی جهانـی 
انـوری کمـاکان در ایـن رونـد باقـی بـود، تـا 

جـان بـه جـان آفریـن سـپارید.
او گفتـه اسـت که اینها سـر فصل هـاِی جریان 
اصلـی تاریخ سیاسـی افغانسـتان، طِی سـی و 
پنـج سـال اخیـر بودنـد؛ اگـر از خصوصیـات 
زندگـی اشـخاص چشـم بپوشـیم، کارنامه یی 

افـراد را بایـد بـا این شـاخص ها محـک زد.
از سـویی هـم، عبدالسـتار مـراد وزیـر اقتصاد 
نوشـته اسـت کـه عمیق تریـن مراتب تسـلیت 
و همـدردی خود را نسـبت درگذشـت سـید 
حسـین انـوري رهبر حـزب حرکت اسـالمي 
و مجاهـد نسـتوه بـه خانـواده مرحومـي، هـم 
فکـران، دوسـتان، بسـتگان و مـردم شـریف 
مرحومـی  بـرای  داشـته،  ابـراز  افغانسـان 
بـه  و  بریـن  بهشـت  منـان  ایـزد  بـارگاه  از 
بازماندگان شـان صبـر و پایـداری مي خواهم.
امـور  وزیـر  بلخـی  عالمـی  سیدحسـین 
مهاجریـن و عـودت کننـده گان نیـز ضمـن 
تسـلیت، در مورد شـخصیت آقـای انوری می 
گویـد که ابتـکارات انـوری در دوران جهاد و 
مقاومـت او را بـه یـک شـخصیت ملـی وبین 

المللـی تبدیـل کـرد.
سـید حسـین انـوری فرزند انورشـاه در سـال 
133۵ در درۀ غوربنـد والیـت پـروان بـه دنیا 
آمده و از سیاسـیون شـناخته  شـدۀ افغانسـتان 

از زمـان مجاهدیـن تـا کنـون بود.
از  پـس  و  بـود  جهـادی  فرمان دهـان  از  او 
پیـروزی مجاهدیـن در سـال 13۷1 بـه حیث 
و  کابـل  امنیـت  و  دفـاع  کمیسـیون  عضـو 
وزیـر کار و امـور اجتماعـی دولـت اسـالمی 

شـد. برگزیـده  افغانسـتان 
انـوری بـا آغـاز حکومـت طالبـان بـه ائتالف 
شـمال پیوسـت و در همـان زمـان بـه عنـوان 
رهبـر حـزب حرکت اسـالمی انتخاب شـد و 
رتبـۀ سـترجنرالی از سـوی برهان الدین ربانی، 

رییـس جمهـور پیشـین برایش داده شـد.
سـید حسـین انوری پـس از سـقوط طالبان و 
روی کار آمـدن نظـام جدیـد بـه حیـث وزیـر 
حامـد  انتقالـی  دولـت  مـال داری  و  زراعـت 
کـرزی انتخـاب شـد و پـس از آن بـه عنـوان 
والـی کابـل و والـی هـرات و هم چنـان پـس 
مجلـس  در  مـردم  نماینـدۀ   13۸۴ سـال  از 

نماینـده گان وظیفـه اجـرا کـرد.
نماینـده گان  مجلـس  از  او   1393 سـال  در 
اسـتعفا داد و در نامـزدی عبدالرحیـم وردک 
بـرای ریاسـت جمهوری به حیـث معاون وی 

انتخـاب گردیـد.

براســاس گــزارش چیلــکات، جنگ هــای 
متعــدد در یــک زمــان نشــان دادنــد 
ــا نادیــده گرفتــن  کــه دولــت انگلیــس ب
رهنمون هایــی کــه خــودش درخصــوص 
ــم  ــر ه ــت س ــرر و پش ــتقرارهای مک اس
صــادر کــرده، ســالمت روانــی نیروهــا را 

ــدازد. ــر می ان ــه خط ب
بــه گــزارش پایــگاه اینترنتــی راشــاتودی، 
شــده  منتشــر  گــزارش  براســاس 
بــه  رهنمون هــا«  »تطبیــق  چیلــکات، 
ــات در  ــرعت عملی ــش س ــر افزای خاط
ــتان  ــراق و افغانس ــوازی ع ــگ م دو جن
ــده اســت. ــض ش ــا نق ــه ی ــده گرفت نادی
حــال  در  وکال  کــه  شــده  گــزارش 
بررســی گــزارش 6 / 2 میلیــون کلمه یــی 
چیلــکات درخصــوص جنــگ عــراق 
و  قربانیــان  خانواده هــای  و  هســتند 
افــرادی کــه از نظــر روحــی یــا جســمی 
ــه  ــال مطالع ــز در ح ــد نی ــیب دیده ان آس
نتیجــه تحقیقــات هفــت ســاله ســرجان 

ــتند. ــکات هس چیل
ظاهــراً رهنمون هــای ارتــش کــه بــه 
گفتــه کارشناســان بــرای ســالمت روانــی 
بســیار موجــه و مهــم بودنــد، مرتبــا 

ــت. ــده اس ــه ش ــده گرفت نادی

در گــزارش چیلــکات آمــده اســت: 
ــزام  ــرای اع ــس ب ــت انگلی ــم دول تصمی
تحــت  حملــه  بــه  نظامــی  نیــروی 
ــت  ــراق در حقیق ــه ع ــکا ب ــری امری رهب
خطــر نقــض شــدن »تطبیــق رهنمون هــا 
ــش داده  ــی را افزای ــل نظام ــرای پرنس »ب
اســت. مســاله فشــار بالقــوه بــر پرســنل  
ــم گیــری مدنظــر  نظامــی در ایــن تصمی

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ق
جنــوب  در  میــالدی   2006 اســتقرار 
افغانســتان تنهــا تاثیــرات روحــی روانــی 
را بــر نیروهــای انگلیســی افزایــش داد و 
ــرد.  ــض ک ــتری را نق ــای بیش رهنمون ه
ــه  ــه ب ــد ک ــان می ده ــی نش ــار کنون آم
ــتان  ــراق و افغانس ــای  ع ــر جنگ ه خاط
ــرو  ــزاران نی ــرای ه ــا ب ــن رهنمون ه ای

نقــض شــده اســت.
در جریــان ایــن تحقیقــات، مقامــات 
وزارت دفــاع انگلیــس بــه چلیــکات 
گفتنــد کــه تنهــا در ســال 200۴ میــالدی 
ایــن قوانیــن بــرای 1۸ درصــد از 2۸ 
هــزار نیــروی ارتــش کــه در عــراق 
 1۸ شــد.  نقــض  می کردنــد،  مبــارزه 
ــا  ــر اســت ب درصــد از ایــن نیروهــا براب

۵000 نیــرو.
رهنمون هــا  ایــن  نقــض 
در  امــا  یافــت  ادامــه 
ــن  ــالدی ای ــال 2009 می س
ــد  ــرای 10 درص ــا ب نقض ه
از نیروهــا صــورت گرفــت.
نیــروی هوایــی ســلطنتی 
ــن  ــن قوانی ــز ای ــس نی انگلی
را بــرای بیــن دو تــا 10 
درصــد از ۷000 نیرویــش 
ــال های 2002  ــن س ــه بی ک
ــا  ــن جنگ ه ــا 2009 در ای ت
نقــض  بودنــد،  مســتقر 

ــت. ــرده اس ک

جنرال دمپسی: 
باید حضورمان را در افغانستان و عراق حفظ کنیم

به خطر افتادن سالمت روانی نیروهای 
انگلیسی در جنگ های عراق و افغانستان

ــش  ــترک ارت ــتاد مش ــین س ــس پیش ریی
ــاراک  ــم ب ــه تصمی ــاره ب ــا اش ــکا ب امری
ــی  ــکا مبن ــا، رییــس جمهــوری امری اوبام
بــر کنــد کــردن رونــد خــروج نیروهــای 
امریکایــی از افغانســتان گفــت: ایــن اقدام 
ــه پیروزی هــای  ــرای دســتیابی ارتــش ب ب

ــت. ــروری اس ــدار الزم و ض پای
جنــرال مارتیــن دمپســی، رییــس پیشــین 
ســتاد مشــترک ارتــش امریــکا  در پاســخ 
بــه ســوالی دربــاره عملیــات تروریســتی 
داعــش گفــت: هــر زمــان کــه موفقیتــی 
ــن  ــد، ای ــت می آی ــه دس ــش ب ــه داع علی
ــش  ــان ها را افزای ــردن زدن انس ــروه گ گ
می دهــد، یــا بــه تخریــب مکان هــای 
از عوامــل  یــا  تاریخــی می پــردازد و 

ــد. ــتفاده می کن ــاری اس انتح
ــای  ــد تاکتیک ه ــا بای ــرد: م ــد ک وی تاکی
ــا  ــع ب ــم در واق ــی کنی ــش بین ــا را پی آنه
انجــام اقدامــات مشــخص می توانیــم 
حمــالت آنهــا را پیــش از رخ دادن پیــش 
بینــی کــرده و از وقــوع آنهــا جلوگیــری 

ــم. کنی
ــوال  ــه س ــخ ب ــی در پاس ــرال دمپس جن
بــه  وارده  انتقــادات  دربــاره  دیگــری 
حضــور نظامــی امریــکا در مناقشــات 
ــه خصــوص از  منطقــه ای و بین المللــی ب
ســوی ســناتور مــک کیــن و وجــود نــگاه 
محتاطانــه بیــش از حــد به مســایل گفت: 
یکــی از وظایــف مــن در ســتاد مشــترک 
ارتــش امریــکا ، ارایــه همــه گزینه هــا بــه 
رهبــران منتخــب کشــور البتــه بــا ارزیابی 
ــر  ــت. اگ ــرات اس ــا و خط ــه فرصته هم
جهــان  مناطــق  همــه  در  بخواهیــد 
ــن  ــه ای ــد ب ــید، بای ــته باش ــور داش حض
ــی  ــر از گاه ــه ه ــد ک ــه کنی ــاله توج مس
رویکــردی کــه در خاورمیانــه اتخــاذ  
مــی شــود ممکــن اســت همــان رویکــرد 
در اقیانوســیه و یــا در اروپــا خطــرزا 
ــگاه را  ــن ن ــه ای باشــد. ممکــن اســت ک
ــگاه  ــد ن ــا بای ــد ام ــالم کنن ــه اع محتاطان
ــیم.  ــته باش ــه مســایل داش ــدت ب ــد م بلن
مــا بایــد تالشــهای خــود را پایــدار کنیــم.

ابوبکر صدیق
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قرآن چه مي خواهد و فروید چه مي گوید؟
نگاه مي کنند  بیماري و عیب  دریچۀ  از  تنها  را  انساني  رواِن  روان شناسان غربي، 
در  مثبتی  چیِز  هیچ  و  مي نمایند  کاوش  آن  عقده هاي  و  انحرافات  دربارۀ  تنها  و 
مورد رواِن سالم و صحتمند عرضه نمي دارند. در نظر آن ها، تنها انگیزۀ سلوک و 
رفتار انساني، اشباِع شهوات است و بس. چنان که فروید تمام فعالیت هاي انسان 
را ناشي از »عقدۀ اودیپ« و »عقدۀ الکترا« مي داند که به ترتیب، از رغبت جنسِي 
سرکوب شدۀ پسِر کودک به مادرش و رغبت جنسِي سرکوب شدۀ دختِر کودک به 
پدرش پیدا مي شود و این هذیان و پریشان گویي هایي ست که وي از بیماران مبتال 
به هیستریا شنیده و برداشت کرده و بر همه گان تعمیم داده است. از این جهت، 
وي احساِس گناه را بیماري، و توبه را بي چاره گي، و پشیماني را عقده، و شکیبایي 
در برابر نامالیمات را برودت و سردي، و مغلوب کردِن شهوات را سرکوفته گي 

به حساب مي آورد که نتایج خطرناکي را در پي دارد. 
حال آن که دین در نقطۀ مقابل نظریۀ فروید قرار گرفته و به ما مي آموزد که زیر پا 
گذاشتن شهوات دلیِل تندرستي و توانمندي نفسي، و احساس گناه نشانۀ سالمتي، 
بر  ندامت نشانۀ علم و دانش و همۀ آن ها دال  ادراک و فهم، و  و توبه عالمِت 
فطرِت سلیمي است که خدا را شناخته و درک کرده که او منبع همیشه گِی حق و 

خیر و عدالت است. 
نیست،  و فجور  آدمي همیشه خواستار شهوت  نفس  دیني،  آموزه هاي  به  مطابق 
بلکه هم توانایی فجور را دارد وهم توانایي تقوا را؛ زیرا خداوند به آن هم میل به 
معصیت را الهام نموده و هم رغبت به تقوا و پرهیزگاري را. لذا او هم استعدادِ 
تعالي و ترقي و کمال و معراج به سوي خدا را دارد و هم استعدادِ انحطاط و پایین 
رفتن و در منجالِب شهوات غرق شدن را. او یک موجود مختار و مسوول است، 

چنان که قرآن مي فرماید: 
»ُقْل ُکلٌّ یَْعَمُل َعَلی َشاکَِلتِِه« )سورۀ اسراء: ۸۴(

ترجمه: بگو که هر کس بر حسِب طبعیِت خود عمل مي کند. 
فروید در موضوع جنس و نیرو و لذت جنسي به حدي افراط مي کند که به تصور 
او، زماني که کودک شیرخوار پستاِن مادر را مي مکد، از روي لذِت جنسي است. 
در حالي که کودک جهازهاي بدنش تا هنوز فعال نبوده از نگاه فیزیولو   ژي قادر به 

احساِس این لذت نمي باشد.
فروید همچنان به این تصور است که کودک زماني که مادۀ غایطه را در مقعدش 
نگاه مي دارد، روي انگیزۀ جنسي است و زماني که بزرگ مي شود، این میل را به 
جمع آوري تکت هاي پستي و امثال آن تبدیل مي کند. و بر مبناي همین دیدگاه، 
فروید همۀ انواع خواب ها را تفسیر جنسي نموده و آن ها را کوشِش نفس براي 
اشباع امیاِل سرکوب شده در حالت بیداري مي داند. از نظر وي، هرچه در خواب به 
شکل دایره به نظر انسان مي آید ـ مانند غار، چاه، قوطي، حلقه و انگشتري ـ رمزي 
از آلت تناسلی زن، و هرچه به صورِت مستطیل  ـ مانند چوب دست، اژدها، قلم، 
منار، برج، شمشیر و امثال آن ـ به نظر مي آید، رمزي از آلت تناسلي مرد مي باشد 
و به همین ترتیب، هر فعالیتي در خواب مانند دویدن، شنا، بایسکل سواري و امثال 

آن ها، انعکاسی از فعالیت جنسي به شمار مي رود.
فروید همۀ انواع محبت و عشق را و حتا محبِت پدر و مادر را و محبِت نفس را به 
محبت و عشِق جنسي منحصر مي کند. به نظر او، محبِت پسربچه به مادرش عقدۀ 
اودیپ را و محبِت دختربچه به پدرش عقدۀ الکترا را به وجود مي آورد، پس در 

هیچ خاطره یي و هیچ احساسي، پاکي و طهارت وجود ندارد. 
فروید مي گوید: وقتي کودک به مادرش عشق مي ورزد و مي خواهد با او ارتباط 
عقدۀ  در درونش  که  این جاست  و  او مي شود  مانِع  پدرش  نماید،  برقرار  جنسي 
اودیپ به وجود مي آید و از پدرش نفرت پیدا مي کند و لذا در رواِن ناآگاه یا در 
الشعورش تصمیم مي گیرد که پدرش را به قتل برساند و از سر راهِ خود بردارد، 
اما پیشمان مي شود و این پیشماني را به طور الشعوري در ُخردسالي با مهرباني و 
احترام به پدر و تقلید از وي، و در بزرگسالي با خلق کردِن یک پدر آسماني و 

پرستش آن به نامِ خدا جبران مي کند. 
که  است  این  گفت،  درباره اش  مي توان  که  کمترین چیزي  که  مبالغه یی ست  این 

صاحِب آن به بیماري جنسي مبتال بوده است.

علی رها
پیش گفتار 

سـتیزۀ دو برابرنهـادۀ آزادی فردی و تعاون 
در  عـام، همـواره  منظـری  در  اجتماعـی، 
بـوده  اخیـر  قـرن  دو  تخاصمـاِت  کانـون 
نظـری،  عرصـه  در  بتـوان  شـاید  اسـت. 
تجلـِی ایـن دو را به نوعـی در لیبرالیسـم و  
کمونیسـم شناسـایی کرد. ایـن دو گرایش 
کـه در بسـتر تاریخـی پیدایـِش خـود از 
اصالتـی معیـن برخـوردار بودنـد، در روال 
تکویـن خـود و در ارتبـاط با زمینـۀ عینی 
متناسب شـان،  سیاسـی  صورت بندی هـای 
بـه ایدیولـوژی اسـتحاله یافتنـد؛ نـه ایـن 
“آزادی فـردی” را به ارمغـان آورد و نه آن 
دیگـری بـه “عدالـت اجتماعـی” واقعیـت 

. بخشید
در نهایـت معلـوم شـد که علـت وجودِی 
اسـت؛  دیگـری  بـه  وابسـته  یـک  هـر 
“غیـر”  نفـی  به واسـطۀ  هرکـدام  یعنـی 
جنبـه  از  لـذا  می کنـد.  تصدیـق  را  خـود 
نظـری، فروپاشـی یکـی، تـداوم دیگـری 

را نیـز بالقـوه ناممکـن می سـازد. بنابرایـن 
سـرگیجۀ  از  جهـان  ای   ن کـه  به محـض 
کمونیسـم  ناگهانـی  به ظاهـر  ریـزش 
بالواقـع موجـود بـه خود آمـد، لیبرالیسـم 
را بـا بحـران هویت روبه رو سـاخت. عمر 
بسـیار کوتـاه “لیبرالیسـم نـو” کـه کمتر از 
دو دهـه دچـار فروپاشـی درونـی گشـت، 
خود نشـان گر آن بـود که لیبرالیسـم بدون 
اتـکا بـه ضـد خـود، قابلیـت نوسـازی و 

از دسـت داده اسـت. تداومـش را 
بـا  اقتصـادی  عمیـق  بحران هـای  تقـارن 
افـول نیولیبرالیسـم در عیـن حـال منجر به 
بـروز حرکت هـای اجتماعی جدیدی شـد 
کـه به دنبـال راه خروج از بن بسـت کنونی 
جهـان می باشـند. ایـن جنبش هـای جهانی 
تحرک هـای  راه گشـای  خـود  نوبـۀ  بـه 
بـه  نظـری گشـته اند.  در عرصـۀ  تازه یـی 
بـاور این نویسـنده، بازگشـِت آثار مارکس 
روآوری  کتاب فروشـی ها،  قفسـه های  بـه 
نقـد  تاریخـی   - فلسـفی  مفاهیـم  بـه 

اقتصـاد سیاسـی وی، گسـترش بی سـابقۀ 
تارنماهـا و وبالگ های مارکسـی، پیدایش 
مطالعـۀ  واقعـی  و  “مجـازی”  گروه هـای 
تـالش  شـدت یابی  نیـز  و  مارکـس  آثـار 
آرشـیوهای  ویراسـتاران  و  پژوهش گـران 
مارکـس برای انتشـار مجموعـۀ کامل 11۷ 
انگلـس،  مارکـس و  نوشـتارهای  جلـدی 
جمله گـی معـرف کششـی همه جانبـه بـه 
سـوی “بدیـل” مثبتـی اسـت کـه خـود را 
صرفـًا از طریـق نفی ضد خویـش تعریف 

و تأییـد نکنـد.
 دغدغـۀ نوشـتار کنونـی، معرفـی چهـرۀ 
متفاوتـی از مارکـس اسـت بـه وجهـی که 
اندیشـۀ وی دیگـر صرفـًا بـا یـک جامعـۀ 
اشـتراکی انتزاعـی شناسـایی نگـردد. متـن 
زیـر بـر ایـن ادعاسـت کـه “مارکسیسـم 
دربردارنـدۀ  خـود  تمامیـِت  در  مارکـس” 
پارادوکـس  از  عبـور  شـاخص های  کلیـۀ 
“فردیـت” و “جمعیـت”، آزادی فـردی و 
کـه  اسـت. همان طـور  اجتماعـی  رهایـی 
ارایـۀ  امـروز  آن چـه  اشـاره شـد،  پیشـتر 

سـیمای واقعـی مارکـس را میسـر کـرده، 
شـرایط عینـی تغییـر یافتۀ جهـان کنونی و 
ذهنیـِت پختـۀ جنبش های نویـن اجتماعی 
فکـری  بسـتر  نویسـنده  ایـن  لـذا  اسـت. 
همیـن  مدیـون  نیـز  را  خـود  مالحظـاِت 

اوضـاع جدیـد اسـت.
 

۱ـ ورود زودهنـگام مارکـس به “کانون 
طوفان”

کار   )1۸1۸  -  1۸۸3( مارکـس  کارل 
را  دکترایـش  پایان نامـۀ  روی  بـر  جـدی 
در سـال 1۸۴1  و  آغـاز  در 21 سـاله گی 
فلسـفۀ  بیـن  »تفـاوت  رسـاند.  اتمـام  بـه 
عنـوان  اپیکـور«  و  دموکریتـوس  طبیعـی 
از  کـه  آن طـور  بـود.  پایان نامـه  ایـن 
یادداشـت های مقدماتـی وی برمی آیـد، بـا 
این کـه موضـوع گفتمـان تشـریح و تبییـن 
عتیـق  عهـد  فیزیـک دان  دو  تفاوت هـای 
بـود، توجـه اصلی مارکـس به زمـاِن خود 
و سـمت گیری فلسـفی شـاگرداِن هگل از 

پـس مـرگ اسـتاد )1۸31( معطـوف بـود.
همان طـور کـه خـود وی اظهـار می نماید، 
فـرا  عطفـی”  “نقـاط  فلسـفه  تاریـخ  در 
می رسـد کـه فلسـفۀ کمال یافته و فی نفسـه 
انضمامی شـده را بـه سـوی تمامیـت جهان 
پدیـداری متوجه می سـازد. سـپس فلسـفه 
وارد ارتباطـی عملـی با واقعیـت می گردد. 
امـا از آن جـا کـه خـود جهان واقع منقسـم 
و متضـاد اسـت، فعالیـت فلسـفی نیـز بـه 
تناقـض کشـیده می شـود. به همیـن خاطر 
“وقتـی آتـن با خطـر انهـدام روبـه رو بود، 
تـرک  بـه  را  آتنی هـا  تمیسـتوکل کوشـید 
شـهر قانـع کند تـا آتـن جدیـدی در دریا، 
تأسـیس  دیگـر،  بنیادیـن  یـک عنصـر  در 

کننـد.” )کلیـات آثـار 1، ۴92(
معضـل مقدماتی مارکس در ایـن پایان نامه 
فیزیـک دان کـه  اسـت کـه چـرا دو  ایـن 
علمـی واحـد را با روشـی مشـابه تدریس 
بیـن  “رابطـۀ  تبییـن  در  آن قـدر  می کننـد، 
تفکـر و واقعیـت اختـالف دارنـد.” رکـن 
اساسـی تفـاوت آن دو در طـرز تلقی آن ها 
از “اتـوم” و حرکتـش در “خـال” نمادیـن 
دموکریتـوس  علمـی  اصـل  می گـردد. 
“جبـر” و “تقدیـر” و اصـل پویـای اپیکور 
“آزادی مطلق خودآگاهی” اسـت. هر دوی 
آن هـا در حرکـت اتـوم معتقـد به “سـقوط 
در خطـی مسـتقیم” و نیـز ایجـاد حرکـت 
اپیکـور  امـا  می باشـند.  “دفـع”  به واسـطۀ 
آن  کـه  اسـت  بـه حرکـت سـومی  قایـل 
را انحـراف یـا “گریـز” از خـط مسـتقیم 

می نامـد.
بـه تعبیر مارکـس، اپیکور در ایـن “گریز”، 
انصـراف از “ضـرورت کـور” را یافتـه، آن 
را بالفاصلـه بـه “آگاهـی” مرتبط سـاخته، 
و در “سـینۀ اتـوم” نیرویـی را تشـخیص 
می دهـد کـه بـه “مقاومـت”، ایسـتاده گی و 
سـتیزه مجـال بـروز می دهـد. اپیکـور این 
اصـل را “روح واقعـی اتـوم” می خواند که 
بـا توسـل بـه “علیـت” صـرف قابـل فهـم 
نیسـت. بـه قـول او “زیسـتن زیـر سـلطۀ 
ضـرورت، نشـانۀ یـک نگون بختی اسـت. 
سـلطۀ  زیـر  کـه  نـدارد  ضرورتـی  ولـی 

ضـرورت زنده گـی کنیـم.” )ص ۴3(
تـا آن جـا کـه بـه اتـوم مربـوط می گـردد، 
بـه بـاور اپیکـور بـدون “انحـراف از خـط 
“تداخـل”  و  “مالقـات”  امـکان  مسـتقیم” 
و  “دفـع”  امـکان  آن جـا  از  و  اتوم هـا 
“جـذب” میسـر نیسـت. برخـالف اپیکور، 
دموکریتـوس همـواره بـر عنصـر “مـادی” 
تکیـه مـی ورزد. به دیـدۀ وی، “اتـوم صرفًا 
تجسـم عـام و عینی بررسـی تجربی کلیت 
نـه  “اتـوم  نـزد وی،  در  اسـت.”  طبیعـت 
اصلـی فعـال، بلکـه یـک مقولـۀ انتزاعـی 
خالـص، یک انگاشـته، که ماحصـل تجربه 

باقـی می مانـد.” )ص ۷3( اسـت، 
بنابرایـن دموکریتوس “جهان محسـوس را 
بـه نمـادی ذهنـی تبدیـل می سـازد” و بـا 
پشـت کردن بـه فلسـفه، به “علـم مثبته” و 
“مشـاهدۀ تجربی” رو مـی آورد. در عوض 
اپیکـور “علـوم مثبتـه” را تحقیـر می کنـد، 
بـه طـوری کـه برخـی از وی بـه عنـوان 
“دشـمن علـم” نـام می برند. ولـی مارکس 
اپیکـور را “فیلسـوف عصـر” نامیـده و از 
“نماینـدۀ  برجسـته ترین  عنـوان  بـه  او 
روشـن گری یونـان” یـاد می کنـد. امـا این 
ابـداً بـدان معنـا نیسـت که مارکس نسـبت 

بـه اپیکـور برخـوردی غیرانتقـادی دارد.
منبـع: سایت فلسفۀ نو

در جست وجوی »فردیتِ« گم شده 
در فلسفۀ کارل مارکس
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سعید كمالی دهقان
بارها شده وقتی یاد گذشته  می کنیم؛  افسوس می خوریم 
چه  و  نزده ایم  حرف ها  چه  نکرده ایم،  کارها  چه  که 
شده  حتا  نداده ایم.  دست  از  که  آدم هایی  و  زمان ها 
شده اند،  غرق  درگذشته   بس  از  که  ببینیم  را  آدم هایی 
دست  از  هم  را  باقی  مانده«  روز  از  که  را  »آن چه 
عقب  به  نمی شود  که  را  ساعت  »باالخره   می دهند. 
را  آن چه  وقتی  می شود  بیشتر  افسوس مان  برگرداند.« 
که یاد می  کنیم، آدمی  باشد که بسیار دوستش می  داشتیم 
و در دوست داشتنش غفلت کرده باشیم. این که روزی 
بوده که می توانسته ایم به او بگوییم »دوستت می دارم«؛ 
اما از بس فکر کرده ایم که همیشه زمان وجود دارد و 
هیچ گاه دیر نمی شود برای گفتن، آن را به فردایی معوق 
کرده ایم که هرگز نیامده. »بازماندۀ  روز« حکایت همین 

ماجراست.
رازدار  و  گوش کن  حرف  پیش  خدمِت  استیونز؛  آقای 
سرای دارلینگتن که به کارش وارد است، آن قدر خوب 
اتفاق  خانه  در  که  مهمی  چیزهای  برابر  از  گرفته  یاد 
که  نگیرد،  را  پی شان  و  بگذرد  تفاوت  بی  می افتد، 
وقتی در همان ایام عاشق میس کنتن، سرخدمت کاری 
بن  خانم  است  سال  سی  به  نزدیک  حاال  که  می شود 
آن  کنار  از  و  می کند  سرکوب  را  احساسش  شده؛ 
»تشخص«  یک وقت  نکند  تا  می گذرد  ساده گی  به 
کاری اش خدشه دار شود. به همین خاطر است که وقتی 
آقای نخست وزیر بریتانیا به همراه وزیر امور خارجه 
مهم  آدم های  از  دیگری  گروه  آن که  یا  آلمان  سفیر  و 
مشغول خوش گذرانی  باال  ]منزل[ی  طبقه  در  روزگار 
نکند  این که  ترس  از  استیونز  آقای  هستند؛  مذاکره  و 
مرگ  برای  نه  باشد؛  کرده  عدول  وظایف ش  از  کمی 
پدرش اشکی می ریزد که همان موقع چند اتاق آن ورتر 
]آن سوتر[ اتفاق می افتد، نه حاضر می شود وقتی قرار 
است میس کنتن را برای آخرین بار ببیند، به او بگوید 

که چه قدر دوستش می دارد. 
حاال پس از گذشت سالیان سال و مرگ لرد دارلینگتن 
فارادی  آقای  بوده؛  وابسته  او  به  استیونز  آن همه  که 
ارباب او شده است، مرد شوخ طبع امریکایی که از این 
به بعد صاحب سرای دارلینگتن است و زیاد از آداب 
و رسوم خانه های مجلل بریتانیا سر در نمی آورد و به 
قول معروف، آدم راحتی است. به استیونز اجازه داده 
چند روزی را با ماشین ]موتر[ ِاو به مرخصی برود و 
آب وهوایی عوض کند. آقای استیونز هم که به تازه گی 
نامه یی از میس کنتن دریافت کرده و احساس می کند 
اوضاع زنده گی اش روبه راه نیست؛ تصمیم می گیرد به 
»مناظر مطبوع«  از  غرب مسافرت کند و ضمن دیدار 

مسیر، خبری هم از خانم بن بگیرد.
آقای  یادداشت هایی است که  »بازماندۀ روز« در اصل 

و  بریتانیا  غرِب  به  سفر  شش روز  طول  در  استیونز 
گذشت  از  پس  کنتن  میس  دوبارۀ  دیدار  نهایت  در 
لیتل  سالیان سال در هوتل محقر رزگاردن در دهکدۀ 
سفر،  میان  در  استیونز  است.  نوشته  کورنوال  کامتن، 
یاد گذشته هایی می کند که در سرای دارلینگتن داشته 
به صورت  را  آن ها  می کند  پیدا  مجالی  که  و هروقت 
کتاب  فصل های  خاطر  همین  به  می نویسد.  خاطراتی 
هم به جز نخستین فصل که »پیش درآمد« سفر است، 
ـ  اول  »روز  کرده؛  سپری  که  است  روزهایی  نام  به 

شب«؛ »روز دویم ـ صبح« تا »روز ششم ـ شب«.
»بازماندۀ روز« سومین رمان از هشت کتابی  است که 
انگلیسی   پنجاه وسه سالۀ  نویسندۀ  ایشی گورو  کازئو 
ژاپنی تبار ]جاپانی تبار[ نوشته است؛ کتابی که به عقیدۀ 
نام کازئو  ایشی گورو  اغلب منتقدان جهان، باعث شد 
در لیست نویسنده گان مهم و تاثیرگذار بریتانیا و جهان 
قرار بگیرد. هر چند بیشتر رمان های ایشی گورو برندۀ 
یکی از جوایز مهم ادبی انگلستان شده اند، اما »بازماندۀ 
روز« که جایزۀ بوکر سال 19۸9 را از آن نویسندۀ خود 
کرده، و از روی آن فیلمی هم ساخته شده؛ نسبت به 
دیگر آثار او با اقبال جهانِی بیشتری روبه رو بوده است. 
ایشی گورو را بیشتر تحت تاثیر نویسنده گانی هم چون 
است  معتقد  او  آن که خود  حال  می دانند؛  آستن  جین 
داستایوفسکی  و  فرانسوی  پروست  مارسل  از  بیشتر 
روز«  »بازماندۀ  همه،  این  با  است.  گرفته  تاثیر  روسی 
الاقل در عنوان کتاب، شباهتی جزیی با اثر به یادماندنی 

مارسل پروست دارد. 
در  »پیچشی«  دریابندری،  نجف  قول  به  کتاب،  عنوان 
عبارتی  فارسی  زبان  در  بتوان  مشکل  که  دارد  خود 
داشته  خود  در  را  آن  پنهاِن  وجوه  همۀ  که  کرد  پیدا 
دو  تا  کرده  ایجاد  قصد  به  نویسنده  که  ابهامی  باشد. 
معنای متفاوت از آن برداشت شود. طوری که عنوان 
کتاب را هم می توان »بازماندۀ روز« و هم »ویرانه های 
روز« ترجمه کرد. اولی به این معنا که باید »طرز نگاه 
را  روز  بازمانده  کرد  سعی  و  کرد  اتخاذ  مثبت تری 
دریافت«؛ گذشته  را فراموش کرد و افسوس چیزهایی 
آن  جای  به  و  داده ایم  دست  از  دیگر  که  نخورد  را 
تالش مان این باشد که اشتباهات گذشتۀ مان را در آینده 
که گویی همان  »بازماندۀ روز«  نکنیم. هم چون  تکرار 
شب است و وقت استراحت و آرامش. یا باید افسوس 
یا  باشیم،  کرده  تباه  است  ممکن  که  خورد  را  روزی 
می توان از آن عبرت گرفت و فردا را هم چون دیروز 
سپری نکرد. معنای دوم اما مفهومی منفی دارد؛ آدم را 
یاد چیزهایی می اندازد که در گذشته ویران کرده است؛ 
چنین  آرزوها.  چه  و  احساس ها  چه  دوستی ها؛  چه 
پروست  اثر جاویدان  نیز می توان در عنوان  را  ابهامی 
»در  یا  رفته«  دست  از  زمان  جست وجوی  »در  دید، 

جست وجوی زمان گم شده«؟ که گویی معلوم نمی کند 
»زمان«ی که راوی داستان در گوشه و کنار خاطراتی 
از آن حرف می زند و در عبارات  یاد می آورد،  به  که 
طوالنی و مشکلی که آن را می نویسد، از دست داده و 
تباه کرده، یا تنها آن را گم کرده و باید آن را پیدا کند. 
از دیدن  پایان کتاب »بازماندۀ روز«، آقای استیونز  در 
و  می افتد  گریه  به  ساخته،  خود  برای  که  »ویرانه« یی 
ایام  هیچ گاه  اما  دریابد؛  را  روز  باقی   می گیرد  تصمیم 
خاطر  همین  به  نمی برد؛  یاد  از  نیز  را  رفته  دست  از 
است که خانم بن می گوید: »چه اشتباه وحشت ناکی با 
زنده گِی خودم کردم  آن وقت آدم به زنده گی دیگری 
فکر می کند، زنده گی بهتری که می توانسته داشته باشد. 
مثاًل من به آن زنده گی فکر می کنم که ممکن بود با شما 

داشته باشم، آقای استیونز.«
که  ادبیاتی  از  است  موفقی  نمونۀ  روز«  »بازماندۀ 
می توان آن را به زعم مترجم کتاب، در ژانر »باتلر« یا 
با اغماض همان »پیش خدمت« به حساب آورد. ادبیاتی 
که به آداب و رسوم طبقۀ پیش خدمت می پردازد و از 
مشکالت و دغدغه های آن ها حرف می زند. »بازماندۀ 
این  و  است؛  شده  خلق  ادبیات  همین  بستر  در  روز« 
نمایان  داستان،  روای  لحن  در  خصوص  به  موضوع 
می شود. داستان از زبان آقای استیونز روایت می شود؛ 
پیش خدمتی که مدت هاست عادت کرده به زبان فاخر 
درباریان و نجیب زاده گان انگلستان سخن بگوید؛ همان 
فارسی،  به  آن  ترجمۀ  در  دریابندری  نجف  که  زبانی 
فراموش شدۀ  کمابیش  زبان  سراغ  به  شده  مجبور 
آن  در  که  زبانی  بگیرد؛  کمک  آن  از  و  برود  قاجاری 
انجام آن  یا »به  »اقدام می شود«؛  »نسبت به« فالن کار 
کازوئو  کتاب های  شخصیت های  می ورزند.«  مبادرت 
کالم  و  لحن  کتاب هایش،  از  یک  هر  در  ایشی گورو 
خود را دارند و ایشی گورو بخشی از موفقیت خود را 

مدیون همین تبحر زبانی است. 
آقای استیونز؛ نه تنها به زبانی فاخر و به دور از هرگونه 
زبان  همان  به  که  می گوید،  هیجان سخن  و  احساس 
که  است  همین خاطر  به  می کند.  زنده گی  و  فکر  هم 
شاید خودش هم نداند که تمام سفر کردنش به غرب 
که  معشوقه یی  بوده؛  کنتن  میس  دیدار  خاطر  به  تنها 
استیونز دور  از ذهن  را  یادش  تنها  نه  گذشِت سال ها 
نکرده؛ که جزییات اولین دیدارش را هم به خوبی به 
یاد می آورد. آقای استیونر عادت کرده که هیچ چیزی 
را جدی نگیرد؛ حتا خودش را. عادت کرده که گریه 
تنها مثل جسم  نکند؛ کسی را دوست نداشته باشد و 
بی جانی که چیزی را نه می شنود و نه می بیند، در اتاق 
ارباب و در محفل های خصوصی او رفت وآمد کند و 

به وظیفه اش عمل کند.
تشکیل  داستان  الیه  یک  از  تنها  اما  روز«  »بازماندۀ 

و  زمان  در  کدام  که هر  دارد  مختلفی  نشده؛ الیه های 
مکان خودشان اتفاق می  افتد و ما را نه تنها در شناخت 
درک  و  فهم  در  که  می کند،  کمک  استیونز  آقای  بهتر 
بهتر دوره  و سالیانی که داستان در بستر آن می گذرد 
جلد  در  که  اثنا  همین  در  نویسنده  می دهد.  یاری  نیز 
کاراکتر »پیش خدمت«ی رفته؛ ماجراهایی را از اوضاع 
و احوال سیاسی بریتانیا خصوصًا هنگام سیطرۀ آلمان ها 
بهتر  هیچ کس  که  ماجراهایی  می کند.  روایت  اروپا  بر 
کشورش  مهم  محافل  ناظر  که  »پیش خدمت«  یک  از 
به  ایشی گورو  کازوئو  کند.  تصویر  نمی تواند  است، 
و  است  ]جاپانی[  ژاپنی  که  جهت  آن  از  خصوص 
اما  انگلستان زنده گی می کند؛  هر چند سال هاست در 
نگاه  توانسته  در خانواده یی شرقی  زنده گی  واسطۀ  به 
سیاسی و متفاوت تری به وضعیتی بیاندازد که دیگران 
کردنش  تصویر  در  اما  زده اند،  حرف  زیاد  آن  دربارۀ 

آن چنان موفق نبوده اند. 
گذشته هایی  یاد  به  را  خواننده  روز«  »بازماندۀ  رمان 
می اندازد که نابود کرده؛ زمان هایی که از دست داده و 
به خصوص آدم هایی که گم کرده است. هم چنین به آدم 
این نوید را می دهد که هر قدر هم که روز تمام شده 
نیامده. »برای عدۀ  بازماندۀ آن یعنی شب هنوز  باشد، 
است  روز  قسمت  شیرین ترین  شب  مردم،  از  زیادی 
کنیم  نگاه  به پشت سرمان  مدام  که  دارد  چه حاصلی 
و خودمان را سرزنش کنیم که چرا زنده گی مان آن طور 
استیونِز رماِن  آقای  از آب درنیامده؟«  که می خواستیم 
»بازماندۀ روز« شاید در جست وجوی »روز«ی باشد که 
از دست داده، یا حتا گم کرده؛ اما به بازماندۀ آن هم 

امید دارد؛ »آن چه که از روز باقی مانده.« 
نجف  ترجمۀ  ایشی گورو،  کازئو  روز؛  بازماندۀ 

دریابندری، نشر کارنامه، چاپ سوم پاییز ۱۳۸۵.

دربارۀ کتاب »بازماندۀ روز« نوشتة »کازوئو ايشی گورو«

در جست وجوی 
از         دست روِز            

 رفته

یاد  به  را  خواننده  روز«  »بازماندۀ  رمان 
کرده؛  نابود  که  می اندازد  گذشته هایی 
زمان هایی که از دست داده و به خصوص 
آدم هایی که گم کرده است. هم چنین به 
قدر هم  هر  که  می دهد  را  نوید  این  آدم 
که روز تمام شده باشد، بازماندۀ آن یعنی 
از  زیادی  عدۀ  »برای  نیامده.  هنوز  شب 
مردم، شب شیرین ترین قسمت روز است 
چه حاصلی دارد که مدام به پشت سرمان 
نگاه کنیم و خودمان را سرزنش کنیم که 
می خواستیم  که  آن طور  زنده گی مان  چرا 
رماِن  استیونِز  آقای  درنیامده؟«  آب  از 
جست وجوی  در  شاید  روز«  »بازماندۀ 
حتا  یا  داده،  دست  از  که  باشد  »روز«ی 
گم کرده؛ اما به بازماندۀ آن هم امید دارد؛ 

»آن چه که از روز باقی مانده.«

ACKU
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روح اهلل بهزاد
نشست مهم و تاریخی سران کشورهای عضو سازمان 
کمک های  ادامۀ  برای  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان 
امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  برای  سازمان  این  نظامی 
)جمعه/1۸  روز  لهستان  پایتخت  وارسا  در  کشور 

سرطان( برگزار گردید.
با  همکار  کشور   26 و  ناتو  عضو  کشور   2۸ سران 
و  ملل  سازمان  و  اروپا  اتحادیۀ  نماینده گان  حضور 
این  ساالنۀ  نشست  در  شرکت  برای  جهانی  بانک 
سازمان گرد آمدند تا روی مسایل مهم جهانی از جمله 

افغانستان بحث کنند.
در این نشست که برای دو روز برگزار گردیده بود، 
رییس  عبداهلل  عبداهلل  غنی،  اشرف  رییس جمهور 
اجرایی و شماری از وزرای کابینۀ حکومت وحدت 

ملی نیز اشتراک کرده بودند.
تنش میان ناتو و روسیه و چگونه گی مبارزه با گروه 
داعش در اولویت نشست رهبران تانو قرار دارند؛ اما 
افغانستان هم از مأموریت های مهم برای اعضای ناتو 

به ویژه به ایاالت متحدۀ امریکا شده است.
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت 
ملی در این نشست گفت که نخستین حضور قوای 
ناتو بیرون از حوزۀ اروپا-اتالنتیک با حمایت سازمان 
امنیت  به  کمک  بین المللی  نیروهای  چتر  تحت  ملل 
)آیساف( در افغانستان، نه تنها یک اقدام تاریخی بود 
که با در نظرداشت وضعیت داخلی و منطقه یی حاکم 

در آن زمان، یک تصمیم درست ثابت گردید.
رییس اجرایی در ادامۀ سخنانش گفت: با درنظرداشت 
در  ناتو(  )اعضای  شما  سخاوت مندانۀ  کمک های 
یک دهۀ گذشته افغانستان به نمونۀ از همکاری های 

بین المللی تبدیل گردید.
موقع  به  تصمیم  از  »ما  داشت:  بیان  عبداهلل  آقای 
تمدید  به خاطر  حال،  و  گذشته  سال  دو  درطی  ناتو 
تصمیم  هم چنان  و  بین المللی  نیروهای  مأموریت 
اصولی رییس جمهور اوباما برای ابقای ۸۴00 تن نیرو 

در افغانستان، تشکر و سپاس گزاری می کنیم.«
توان  تمام  با  افغانستان  گفت:  هم چنان  عبداهلل  داکتر 
از  تا تعهدات خویش را عملی سازد،  تالش می کند 
مردمش دفاع کند، از دست آوردهای یک دهۀ گذشتۀ 
خویش پاس داری و حفاظت کند، برای پایان جنگ 
راه صلح آمیزی جست وجو کند و در جنگ در برابر 
تروریسم به عنوان عضو مسوول جامعه جهانی عمل 

کند.
سازمان  ُکل  دبیر  استولتنبرگ،  ینس  حال،  همین  در 
ناتو مأموریت این سازمان را در افغانستان مهم دانسته 
در  افغانستان  به  کمک کردن  به  متعهد  ناتو  که  گفت 
بخش های نظامی است و نظامیان این سازمان نیروهای 
مشوره دهی کمک  و  آموزش  بخش  در  را  افغانستان 

می کند.
آقای ینس استولتنبرگ در سخنرانی اش هم چنان تأکید 
کرد که ناتو برای حفاظت و دفاع از تمامی متحدان 
خویش و مقابله با تهدیدات جدید امنیتی آماده است.
دبیر ُکل ناتو افزود که در نشست وارسا تصمیم های 
مهمی برای دفاع و تأمین ثبات کشورهای عضو این 

سازمان گرفته خواهد شد. استولنتبرگ از ایجاد مراکز 
او،  گفتۀ  به  که  داد  خبر  اروپا  شرق  در  فرماندهی 

برنامه زیزی ناتو را آسان می سازد.
در  عملیات  از  ناتو  »سازمان  گفت:  ناتو  دبیرُکل 
آموزش  به  متعهد  ما  است،  آموخته  خیلی  افغانستان 
تالش خواهیم  و  هستیم  کشور  این  امنیتی  نیروهای 
کرد تا از نظر مالی افغانستان را تا سال 2020 میالدی 

کمک کنیم.«
از سران کشورهای  بیان داشت:  ادامه  آقای ینس در 
عضو ناتو انتظار داریم که در مورد ادامۀ حضور نظامی 
این سازمان در افغانستان، کمک های مالی به نیروهای 

امنیتی و همکاری درازمدت با کابل تصمیم بگیرند.
به گفتۀ او: تمامی این تصامیم برای ثبات افغانستان و 
مبارزه با تروریسم مهم و حیاتی است و با این تصامیم، 

افغانستان دیگر النۀ هراس افگنان نخواهد شد.
برای  افغانستان  حکومت  تالش های  از  ناتو  دبیرُکل 
جلب همکاری پاکستان و سایر کشورهای منطقه در 

روند صلح نیز قدردانی کرد.
دبیرکل ناتو همچنان گفت که به غیر از امریکا کمک 

یک میلیارد دالری را به افغانستان تعهد گرفته اند. 
ناتو)وارسا(  سران  نشست  حاشیۀ  در  حال،  عین  در 
رییس  جمهور غنی و و دکتر عبداهلل رییس اجرایی با 
باراک اوبامارییس  جمهور امریکا روی مسایل منطقه یی 
و  دیدار  میان دو کشور  و گسترش روابط دو جانبه 

گفت وگو کرد.
افغانستانی  همتای  با  دیدار  در  امریکا  رییس جمهور 
خود اعالم کرد که واشنگتن به دلیل دست آوردهای 
ادامه  افغانستان  از  به حمایت  حکومت وحدت ملی 
می دهد و نگه داشتن سربازان بیشتر نیز پیامی به طالبان 

است.
اخیر  تصمیم  از  غنی  رییس  جمهور  دیدار  این  در 
سربازان  شمار  حفظ  بارۀ  در  امریکا  رییس  جمهور 
مقابل  در  و  کرد  قدردانی  افغانستان  در  امریکایی 
رییس  جمهور اوباما از تعهد و دست آوردهای حکومت 
وحدت ملی برای مردم افغانستان ابراز امیدواری کرد.
با  خود  دیدارهای  ادامۀ  در  غنی  رییس  جمهور 
رییس جمهور  کانادا،  اعظم  صدر  هالند،  اعظم  صدر 

آذربایجان و رییس  جمهور پولند نیز دیدار کرد.
با  دیدارش  در  هالند  صدراعظم  رت،  مارک 
رییس  جمهور کشور گفت که کشورش سطح کنونی 
را  افغانستان  شمال  والیات  به  را  کمک های خویش 
حفظ خواهند کرد و تصمیم نهایی خویش را در این 

رابطه به زودی اعالم می کند.
جستن ترودو، صدر اعظم کانادا نیز در دیدار با رهبران 
دولت افغانستان اذعان داشت که کانادا به همکاری های 
خویش با افغانستان در عرصه های نظامی و اقتصادی 
ادامه خواهد داد. او افزود که کانادا در سه سال آینده 
1۷0 میلیون دالر در بخش نظامی و2۷0 میلیون دالر در 

عرصۀ ملکی  با افغانستان کمک خواهد کرد.
آقای ترودو در ادامۀ سخنانش گفت: کانادا در زمینۀ 
حفظ محیط زیست و تولید انرژی قابل تجدید تجربۀ 
به  تا  ما عالقه مندیم  دارد و  بین المللی  تعهد  کافی و 
شمول افغانستان در سایر کشورهای در حال توسعه، 

تجارب خود را در این عرصه شریک سازد.
الهام علی اوف، رییس جمهور آذربایجان در دیدارش 
با رییس  جمهور کشور بیان داشت: »براساس دیدارها 
ملی،  وحدت  حکومت  مقامات  با  قبلی  تعهدات  و 
را  نظامی  تسلیحات  نزدیک  آیندۀ  در  آذربایجان 
به  افغانستان،  دفاعی  و  امنیتی  قوای  تمویل  به منظور 

این کشور خواهد سپرد.«
آیندۀ  در  داشت:  اظهار  آذربایجان  رییس  جمهور 
به  کشور  این  اقتصاد  وزارت  از  هیأتی  نزدیک 
افغانستان سفر خواهد کرد و پس از بحث و مشوره با 
مقامات افغانستان، به منظور تولیدات سمنت، افزایش 
محصوالت زراعتی و تولید پنبه، برنامۀ عملی را برای 

سرمایه گذاری در این بخش ها خواهند ساخت.
اخیر  تصمیم  از  پولند  رییس  جمهور  دودا،  انژی 
رییس جمهور بارک اوباما با توجه به شرایط و اوضاع 
سربازان  حضور  میعاد  تمدید  به خاطر  افغانستان 
 200 میعادحضور  و  کرد  خرسندی  ابراز  امریکایی 

سرباز پولندی را در افغانستان تمدید کرد.
سران دو کشور هم چنان در خصوص گسترش روابط 
عرصه های  در  پولند  و  افغانستان  میان  مناسبات  و 

مختلف گفت وگو کردند.
فدریکا  با  دیدارش  در  هم چنان  اشرف غنی  محمد 
خاص  نمایندۀ  و  خارجی  روابط  مسوول  موگرینی، 
کشورهای  سران  نشست  حاشیۀ  در  اروپا  اتحادیۀ 
عضو ناتو در وارسا از او خواست تا در حل مشکالت 

مهاجرین افغانستان در اروپا کمک کند.
آقای غنی در این دیدار گفته است که اگر کشور یونان 
مهاجرین افغانستان را به صورت گروهی اخراج کند، 
این اقدام بر مشکالت مهاجرین افغانستان می  افزاید. و 
تأکید کرد که در این زمینه باید یک برنامۀ منظم تهیه 

و مورد اجرا قرار گیرد.
در  نیز  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  هم چنین 
متحدین  و  بین المللی  همکاران  که  گفت  دیدار  این 
این  موجود  شرایط  درنظرداشت  با  باید  افغانستان 
کشور به حل مشکالت مهاجرین افغانستان اقدام کنند.
حل  برای  باید  که  است  کرده  تأکید  موگرینی  خانم 
و  قانونی  مجراهای  افغانستان  مهاجرین  مشکالت 

راه های حل دایمی جست وجو شود.
کشورهای ایتالف به رهبری امریکا در سال 2001 پس 
از آن به افغانستان حمله کردند که گفته شد القاعده 
مسوول حمله 11 سپتامبر است. گروه طالبان در نتیجه 
حمله امریکا و کشورهای ایتالف شکست خورد، اما 
طالبان در سال های 200۷ و 200۸ دوباره تجدید قوا 

کردند و دست به مقاومت های مسلحانه زدند.
از  و  می جنگد  طالبان  با  سو  یک  از  افغانستان  حاال 
سوی دیگر داعش تهدیدهای تازه یی را در این کشور 
همکاری های  تداوم  خواهان  کشور  این  کرده،  خلق 

ناتو شده بود.
حکومت افغانستان برای جلب کمک ها برای نیروهای 
امنیتی کشور ظاهراٌ با آماده گی خوبی در این نشست 
اشترک کرده بود، با این وجود گذر زمان نشان خواهد 
این  از  می تواند  جقدر  افغانستان  حکومت  که  داد 
کمک ها برای بهبود امنیت و اقتصاد کشور استفاد کند.
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گرفته شده از: صفحۀ فیس بوک احمدولی مسـعود
از  را  فســاد«  بــا  »مبــارزه  شــعار  کــه  سال هاســت 
ــاهد  ــر روز ش ــا ه ــنویم، ام ــت می ش ــای دول تریبیون ه
صــدای بلنــد و بلندتــِر تشــت رســوایِی آن نیــز می باشــیم؛ 
ــه ُکل  ــت آغــاز شــده، ب ــۀ دول ــه از بدن ــی ک ــرِض مزمن م
ــیده،  ــردم رس ــۀ م ــه خان ــه خان ــرده، ب ــه ســرایت ک جامع
ــِگ  ــک فرهن ــه ی ــروز ب ــاخته و ام ــر س ــرد را متأث ــرد ف ف

ــت. ــده اس ــل ش ــی تبدی زنده گ
گرچــه فســاد در نوعیــت، روش و انــدازه باهــم متفــاوت 
انــد، امــا آن چــه در افغانســتان جریــان دارد، از نــوع 
فســادهای کالن و سیســتماتیک می باشــد کــه توســط 
ــه  ــاِل متقلبان ــق اعم ــی و از طری ــی و سیاس ــاِت دولت مقام
و غیراخالقــی و نامشــروع دامن گیــِر کشــور گردیــده 

ــت. اس
تقلــب بــرای رســیدن بــه قــدرت و حفــظ آن، دســتکاری 
سیســتم اقتصــادی به خاطــر کنتــرول حکومــت و تمرکــز 
قــدرت، از جملــه فســادهای بــزرگ و ســازمان یافته 
می باشــند کــه باعــث فســاد در ُکِل چنبــرۀ سیاســت، 

ــد.  ــه گردیده ان ــاد و جامع اقتص
ــاد در  ــا فس ــارزه ب ــف، مب ــن تعری ــِت ای ــا در نظرداش ب
ــی در  ــد؟ ک ــد باش ــوم می توان ــه مفه ــه چ ــتان ب افغانس
مقابــل کــی مبــارزه می کنــد؟ مرجــع پــاک و فاســد 

نــد؟ مین ا کدا
بــه یادمــان باشــد کــه جنــگ میــان فســاد کالن و 
ــد.  ــن نمی نمای ــور را تضمی ــالمتی کش ــز س ــرد، هرگ ُخ
ــا را می خــورد،  ــا چنــد ت رشــوه خور فاســد، حــِق یــک ی
امــا دولــِت فاســد از طــرق مختلــف حــِق یــک ملــت را 
ــادر«  ــن، »م ــد. بنابری ــور را می بلع ــک کش ــِت ی و سرنوش
فســاد در افغانســتان، فســاد ساختاری ســت؛ فســادی 
ــا  ــدرت ج ــام ق ــله مراتِب نظ ــاختارها و سلس ــه در س ک
ــه  ــد موریان ــه را مانن ــت و جامع ــر روز دول ــه و ه گرفت
ــد،  ــاد کالن و روش من ــن فس ــن و حامیل ــورد. عاملی مي خ
ســاحتارهای  ایــن  دروِن  از  کــه  دولت مردانی ســت 
فســادپرور، بــا صالحیــت و بــدون هــراس از پاســخ گویی 
عمــل می کننــد. هــر کــه قدرتــش بیشــتر، ظرفیــت 

ســنگین تر.  فســادش 
اگــر ارادۀ سیاســی بــرای مبــارزه بــا فســاد موجــود باشــد، 

در نخســتین گام حداقــل چنــد کار الزم می افتـــد: 
ــه  ــادپرور ب ــاختارهای فس ــی از س ــام سیاس ــر نظ ـ تغیی
ــخ گو  ــوول و پاس ــاختارهای مس ــا س ــی یی ب ــام سیاس نظ

ــردد؛ ــار گ ــدرت مه ــا فســاد ق ت
ــِب  ــاد از قال ــا فس ــارزه ب ــۀ مب ــیدِن پروس ــرون کش ـ بی
ــر  ــی ب ــد مل ــد واح ــک فرآین ــه ی ــی ب ــای سیاس پروژه ه

شفاف ســازی؛  اســتراتژی  اســاِس 
ـ قــرار دادن سیاســیون بــه جــای اصلی شــان و بــه 
ــا در نظرداشــت شــرافت سیاســی  ــای اشــراق، ب ــول آق ق
ــا بصیــرت و  ــران، وجــدان کاری مســووالن همــراه ب مدی
قــدرت کاری شــان؛ معیارهایــی کــه مشــروعیت و تــداوم 

نظام هــای سیاســی را نیــز تضمیــن می نمایــد؛
ــتقل و  ــی ـ مس ــد مل ــزرگ واح ــاد ب ــک نه ــکیل ی ـ تش
پــاک بــرای رفتــن بــه جنــگ فســاد، از شــخصیت های بــا 
ــه جایگاه شــان  ــه ک ــی و شناخته شــدۀ جامع ــِت مل وجاهـ
ــاد  ــن نه ــد. ای ــی می باش ــِگ دولت ــای تن ــر از قالب ه فرات
ــت  ــر فســاد ُکل دول ــد مســوولیِت نظــارت ب ــار بای بااعتب
ــۀ  ــک پروس ــرد و در ی ــده گی ــه عه ــل را ب ــا ذی از رأس ت
ــا  ــد ت ــزارش ده ــردم گ ــه م ــده ب ــفاف و زمان بندی ش ش
ابتــدا دولــت از فســاد کالن و سیســتماتیک بیــرون گــردد.

مادِر فساد در افغانستانتعهدات میلیاردی به افغانستان
 فساد ساختاری ست!

آسترالیا 300 میلیون دالر به افغانستان کمک می کند
کشور  این  که  داد  خبر  روز جمعه  آسترالیا  حکومت 
300 میلیون دالر اضافی برای توسعه نیروهای امنیتی 
افغانستان کمک می  کند. این در حالی است که امنیت 
در  ناتو  سران  نشست  کلیدی  موضوع  افغانستان  در 

وارسا، پایتخت پولند خواهد بود.
در  متحده  ایاالت  نزدیک  متحدان  از  یکی  آسترالیا، 
سپرده  وعده  این  از  پیش  عراق،  و  افغانستان  جنگ 
بود تا از سال 2010 تا 201۷ میالدی ۵00 میلیون دالر 
به نیروهای امنیتی افغانستان بپردازد. حاال این کشور 
وعده داده که تا سال 2020، ساالنه 100 میلیون دالر 

دیگر نیز کمک خواهد کرد.
افغانستان  نیروهای  به  آسترالیا  اضافی  کمک  خبر 
اوباما، رئیس  بارک  اعالم شد که  آن  از  دو روز پس 
برنامه  تا  گرفته  تصمیم  او  که  گفت  امریکا  جمهور 
تعویق  به  را  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  کاهش 

شمار  میالدی،  روان  سال  پایان  تا  بود  قرار  اندازد. 
سربازان امریکایی در افغانستان به نیم کاهش بیابد اما 
حاال اوباما گفته است که ۸۴00 سرباز در این کشور 

باقی می مانند.
عالوه بر سربازان امریکایی، 3000 سرباز بین المللی 

حال  در  افغانستان  در  ناتو  رهبری  زیر  نیز  دیگر 
ماموریت هستند.

مالکوم تورنبول، نخست وزیر آسترالیا در ماه جنوری 
از کابل دیدن کرد و دو ماه بعد وزیر دفاع این کشور 
سال  سه  حداقل  آسترالیایی  سربازان  که  نمود  اعالم 
دیگر در افغانستان باقی می مانند. حدود 2۷0 سرباز 
حضور  افغانستان  در  ناتو  ماموریت  در  آسترالیایی 

دارند.
انتخابات سراسری آسترالیا که هفته گذشته  به خاطر 
نتیجه آن تاکنون مشخص نیست، هیچ  برگزار شد و 
عضو ارشد حکومت آسترالیا در نشست وارسا حضور 

نخواهد داشت.
۸0 میلیون از کمک ساالنه 100 میلیون دالری آسترالیا 
به اردوی ملی افغانستان و 20 میلیون دیگر به پولیس 

ملی این کشور اختصاص داده خواهد شد.

ACKU
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از  روسیه  اگر  که  است  داده  را  پیشنهاد  این  روسیه  به  امریکا  نظام 
حمالت به گروه های مخالفی دست بردارد که با آتش بس در سوریه 
نظام سوریه جهت  وادارکردن  برای  نفوذ خود  از  موافقت کرده اند و 
در پیش گرفتن همین مسیر استفاده کند، امریکا به مسکو جهت بهبود 

حمله به گروه های تروریستی در سوریه کمک می کند.
به نقل از روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، یک مسوول امریکایی 
این طرح را که در هفتۀ جاری ارایه شده است، در راستای »تقویت 
برنامه ریزی  شامل  پیشنهاد  این  که  گفت  اما  خواند،  اطالعات«  تبادل 
نظامی مشترک یا هدف قراردادن یا هم آهنگی با حمالت هوایی امریکا 
یا دیگر عملیات نظامی در سوریه نمی شود، اما این پیشنهاد می تواند 

همکاری میان روسیه و امریکا را بیشتر کند.
ارتش های امریکا و روسیه همکاری خود را از سال قبل در سوریه آغاز 
کردند تا جنگنده های ارتش این دو کشور در حریم هوایی سوریه با 

هم برخوردی نداشته باشند.
سوریه  در  روسیه  اگر  گفت:  امریکا  دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون  اخیراً 
است،  مهم  بسیار  شرطی  این  که  باشد  داشته  درست  رفتارهای 
همان طور که در تمامی مسایل دیگر با روسیه نیز وضع این گونه است، 
ما آماده هستیم تا با آن ها همکاری کنیم. روس ها  اشتباهی پا در سوریه 
با  مبارزه  سوریه  در  هوایی اش  حمالت  از  روسیه  هدف  گذاشته اند. 
داعش و کمک به روند گذار سیاسی در سوریه برای تشکیل دولتی 
پس از بشار اسد، رییس جمهوری سوریه بو، اما طرف روسی هیچ یک 

از این اهداف اعالم شده را محقق نکرد.
امریکا  پیشنهاد  این  جزییات  مورد  در  امریکا  نظام  ارشد  مسووالن 
صحبتی به میان نیاورده و گفته اند که علنی کردن جزییات این پیشنهاد و 
طرح مسایل دیپلماتیک حساس می تواند موفقیت احتمالی این پیشنهاد 

را از بین ببرد.
با وجود این که مسووالن امریکایی جزییات این طرح را بیان نکرده اند، 
اما این پیشنهاد باعث نگرانی روزافزون نماینده گان گروه های مخالف 
مورد حمایت امریکا است که از این امر هراس دارند که توافق های 
»پشت پرده یی« میان امریکا و روسیه صورت بگیرد. آن ها گفته اند که تا 

زمان کاهش تشدید حمالت، به میز مذاکرات بازنمی گردند.
در  جهان  مختلف  کشورهای  سفیران  با  که  نشستی  در  اخیراً  پوتین 
آینده  در  رییس جمهوری  هر  با  است  آماده  که  گفت  داشت،  مسکو 
همکاری داشته باشد و او به برقراری روابط و همکاری مستحکم با 

ایاالت متحده در زمینه امور بین الملل اهمیت می دهد.
او در ادامه افزود: با این وجود، ما بر این باوریم که روندی که نظام 
امریکا در پیش گرفته است، مورد قبول نیست و امریکا فکر می کند 
آنها  با  که  مسائلی  قبال  در  را  می خواهد  که  تصمیمی  هر  می تواند 

همکاری داریم، اتخاذ کند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان از تالش های 
پناهجویان  به روی  برای بستن کامل مرزهای خود  دولت مجارستان 

انتقاد کرده است.
دولت مجارستان می گوید ده هزار پولیس و سرباز برای بستن مرز خود 

با صربستان اعزام کرده است.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان می گوید، نگران 
بازگرداندن اجباری افرادی است که به طور غیرقانونی از صربستان وارد 

مجارستان شده اند.
اسف بار  از وضعیت  هم چنین  متحد  ملل  سازمان  به  وابسته  نهاد  این 

اردوگاه های پناهجویان در صربستان انتقاد کرده است.
بالکان وارد شمال  افرادی که تالش دارند از طریق کشورهای  تعداد 

اروپا شوند، بار دیگر رو به افزایش است.
روز جمعه دولت صربستان به همین منظور نشستی ویژه برگزار کرد.

دولت مجارستان پیش از این هم از ورود پناهجویان جلوگیری کرده 
و ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور گفته بود بحران مهاجران و 
پناهجویان اروپا، »مشکل آلمان » است، چون آلمان مقصد افرادی است 

که وارد اتحادیۀ اروپا می شوند.

ـــورو 2016 را  ـــی ی ـــام قهرمان ـــپانیا ج ـــی اس ـــم مل ـــابق تی ـــان س کاپیت
ـــرد. ـــد ک ـــدا خواه ـــده اه ـــم برن ـــه تی ب

ژاوی
ـــم اســـپانیا  ـــن دو تی ـــروز بی ـــورو 2016 ام ـــال ی ـــا، فین ـــل از یوف ـــه نق ب
ـــان  ـــم قهرم ـــن دو تی ـــن ای ـــا از بی ـــد ت ـــد ش ـــزار خواه ـــه برگ و فرانس

ـــود. ـــخص ش ـــا مش ـــای اروپ ـــام ملت ه ـــن دوره ج پانزدهمی
ــا 36  ــون بـ ــه اکنـ ــپانیا کـ ــی اسـ ــم ملـ ــابق تیـ ژاوی هافبـــک سـ
ــن  ــد، در دو دوره ایـ ــازی می کنـ ــر بـ ــگ قطـ ــن در لیـ ــال سـ سـ
رقابت هـــا در ســـال های 200۸ و 2012 توانســـت قهرمانـــی در 
ـــی  ـــدار نهای ـــت در دی ـــرار اس ـــد. او ق ـــه کن ـــا را تجرب ـــن رقابت ه ای
حاضـــر شـــود و جـــام قهرمانـــی ایـــن رقابت هـــا را بـــه یکـــی از 

ــد. ــم بدهـ ــای دو تیـ کاپیتان هـ
ـــا در مراســـم  ـــروز در ســـنت دنیـــس حاضـــر خواهـــد شـــد ت ژاوی ام
اهـــدای جـــام حاضـــر باشـــد. در فینـــال ایـــن دوره از رقابت هـــا 
فرانســـه ایـــن شـــانس را دارد تـــا بـــرای ســـومین بـــار پیاپـــی در 
ســـومین میزبانـــی خـــود در جـــام ملت هـــای اروپـــا قهرمانـــی را 
تجربـــه کنـــد. همچنیـــن پرتغـــال نیـــز ایـــن شـــانس را دارد تـــا 

ـــد. ـــب کن ـــی را کس ـــار قهرمان ـــن ب ـــرای اولی ب

پیتـــر شـــگرت ســـرمربی تیـــم ملـــی فوتبـــال افغانســـتان بـــرای 
شـــرکت در یـــک تورنمنـــت فوتبـــال بیـــن مهاجریـــن افغانســـتان 
مقیـــم امریـــکا و جـــذب چهره هـــای جدیـــد بـــرای تیـــم ملـــی 

افغانســـتان راهـــی ایـــن کشـــور شـــد.
ســـرمربی کـــروات تیـــم ملـــی افغانســـتان در ایـــن ســـفر 3 روزه 
از جریـــان ایـــن مســـابقات بـــرای ارزیابـــی بازیکنـــان و جـــذب 
ـــد  ـــتان بازدی ـــال افغانس ـــی فوتب ـــم مل ـــرای تی ـــد ب ـــای جدی چهره ه

ـــرد. ـــد ک خواه
ـــان  ـــه آلم ـــفر او ب ـــن س ـــس از ای ـــه پ ـــد ک ـــگرت می گوی ـــای ش آق
ـــتان  ـــی افغانس ـــنوارۀ ورزش ـــا در جش ـــردد ت ـــر می گ ـــن ب ـــهر کل و ش
ـــۀ  ـــی هفت ـــت در ط ـــرار اس ـــد. ق ـــرکت کن ـــز ش ـــپورت نی ـــورو اس ی
آینـــده نهمیـــن جشـــنواره ورزشـــی افغانســـتانی های مقیـــم اروپـــا 

ـــود. ـــزار ش ـــان برگ ـــن آلم ـــهر کل در ش
ســـرمربی تیـــم ملـــی افغانســـتان گفـــت: در مـــاه اگیســـت بـــرای 
ـــه  ـــز ب ـــتان نی ـــال افغانس ـــر فوتب ـــگ برت ـــم لی ـــل پنج ـــای فص تماش
ـــز  ـــتان را نی ـــی افغانس ـــال داخل ـــا فوتب ـــرد ت ـــد ک ـــفر خواه ـــل س کاب

ـــرد. ـــر بگی ـــر نظ زی
ـــای  ـــی ماه ه ـــه در ط ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــگرت گف ـــای ش آق
ـــای  ـــر اردوه ـــی افغانســـتان درگی ـــم مل ـــر تی ـــپتامبر و اکتب اگیســـت، س
ــن  ــردن بازیکـ ــت، پیداکـ ــتانه اسـ ــای دوسـ ــی و بازی هـ تدارکاتـ
ـــادی  ـــک زی ـــتان کم ـــال افغانس ـــی فوتب ـــم مل ـــرای تی ـــز ب ـــد نی جدی

می توانـــد بـــه تیـــم ملـــی افغانســـتان کنـــد.

امریکا به روسیه پیشنهاد تبادل 
اطالعات در سوریه را داده است

سازمان ملل متحد از مجارستان برای بستن 

مرزهای خود به روی پناهجویان انتقاد کرد

ژاوی جام قهرمانی یورو را 
اهدا می کند

شگرت برای جذب چهره های جدید

 به تیم ملی افغانستان راهی امریکا شد

شفیق اهلل شفیق

تنها مدارس پاکستانی در ُرشد و ترویج افراطیت مذهبی 
نقش ندارد. هرگاه برخی برنامه های تفریحی رادیوها و 
چقدر  که  می دانیم  کنیم،  مرور  را  داخلی  تلویزیون های 
میان تهی و افتضاح آور است. از همین روی است مردمی که در جامعۀ 
سنتی پرورش یافته اند، زمانی که رویکرد رسانه ها را شدیداً با نگرش 
فرهنگی و اجتماعی شان متضاد می یابند، متوسل به واکنش های می شوند 
می انجامد.  افراطیت  و  بنیادگرایی  بیشتر  مشروعیت  به  نهایت  در  که 
و  بیان  آزادی  ضد  بر  که  مخالفینی  سخن  منابع  بیشترین  همین اکنون 
ارزش های مدرن ایراد می نمایند از ابتذال برنامه های غیرموثر رسانه ها 

ناشی می شود.
اگر رسانه ها می خواهند بقای شان را تضمین کنند، به جای ظاهرگرایی 
محض و مقلدانه، به تولید برنامه های عمیق اجتماعی و فرهنگی اتکاء 

کنند.

ودود حاذق

رییس جمهور افغانستان راه گم کرده است:
رییس جمهور  آدرس  از  محل  ارگان های  سخنگوی 
خطاب به تمامی ولسواالن گفت که منبعد هیچ ولسوالی 
مسوول  هیچ  و  نمی تواند  رفته  سفر  به  رییس جمهور  اجازه یی  بدون 
ارگان های محلی )ولسوالی ها( نمی توانند در روزهای تعطیل از انجام 

خدمات عامه سر باز زند!
جناب رییس جمهور! به مقربین درگاه تان امر بفرمایید که یک بار از شهر 
کابل در هنگام عید دیدن کنند؛ شهر کابل به ذخیره گاه کثافات مبدل 
شده است؛ شما ادارات را از دور و بر خود و شهر کابل اصالح و سالم 

بسازید و بعداً به والیات و والسوالی ها بپردازید.
از  تعطیلی  روزهای  در  ندارد  حق  عامه  خدمات  مسوول  هیچ  اصوالً 
انجام خدمات سرباز زند، شما و آنان صرف به مکلفیت های قانونی تان 

رسیده گی کنید؛ تا صدور فرمان و گم کردن راه خود و دیگران!

 یعقوب ابراهیمی

افغانســتان  در  جنگ ســاالر  اصطــالح  کاربــرد 
شــهروندان  حساســیت  اســت.  مناقشــه برانگیز 
ــوز  ــا هن ــن واژه ت ــرد ای ــه کارب ــبت ب ــتان نس افغانس
سیاســی-تباری  تعلقــات  و  موضع گیری هــا  بــه  متناســب 
آن هاســت. متفکریــن علــوم سیاســی، امــا افــرادِ دارای یک سلســله 
مشــخصات ُکلــی را صرف نظــر از تعلقــات سیاســی و هویتی شــان، 
کــه  باوجــودی  می کننــد.  دســته بندی  جنگ ســاالران  رده  در 
ایــن مشــخصات خیلــی عمومی انــد، امــا براســاس همیــن 
ــاالر  ــالح جنگ س ــردِ اصط ــت کارب ــوان موضوعی ــات می ت عمومی
ــک  ــده ی ــه فرمان ــاالر ب ــرد: جنگ س ــی ک ــتان را بررس در افغانس
گــروه شــبه نظامــی کــه عمدتــًا شــخص کاریزماتیــک نیــز اســت، 
اطــالق می شــود. ایــن شــخص شــماری شــبه نظامــی را در 
ــۀ  ــه در منطق ــوۀ قهری ــال ق ــی اعم انحصــار خــود داشــته و توانای
تحــت اداره اش را داراســت. تفــاوت جنگ ســاالر و قومانــدان 
ــده واحــِد  ــه فرمان ــده معمــوالً ب ــن اســت کــه فرمان ــده( ای )فرمان
منظــم یــک ارتــش کالســیِک تحــت ادارۀ یــک دولــت ویســتفالی 
اطــالق می شــود؛ امــا جنگ ســاالر فرمانــده یــک یــا چنــد 
ــک  ــاط اداری و ارگانی ــه اصــوالً ارتب ــبه نظامی ایســت ک ــتۀ ش دس
ــا یــک اردوی دولتــی نــدارد. هرچنــد ممکــن اســت ارتباطــات  ب
ــته  ــود داش ــاالران وج ــِی جنگ س ــای نظام ــن واحده ــبکه یی بی ش
باشــد؛ امــا ایــن ارتباطــات بــه معنــای موجودیــت سلســله مراتــب 
ــه  ــن یگان ــت قوانی ــی و حاکمی ــِت نظام ــاط یک ریخ اداری، انضب
»معاصــر«  جنگ ســاالراِن  نیســت.  جنگ ســاالران  شــبکۀ  در 
ارتش هــای  ازهم پاشــی  مســلحانه،  شــورش های  مایحصــل 
ــوای  ــاالران ق ــد. جنگ س ــا ان ــی دولت-ملت ه ــا فروپاش ــم ی منظ
ــا  ــرده و آن ه بشــری و تســهیالت ارتش هــای منظــم را پارچــه ک
را بــه واحدهــای شــبه نظامــی کــه بــه آن هــا وفاداری هــای تبــاری 
ــد. جنگ ســاالران دارای مشــروعیت  ــد، درمیاورن ــا سیاســی دارن ی
ــتردۀ  ــروعیت گس ــد مش ــوارد فاق ــر م ــدک و در اکث ــی ان سیاس
ــدارِ  ــد اقت ــورهای فاق ــاالران در کش ــت جنگ س ــد. موجودی ملی ان
ــمار  ــر پُرش ــق جزای ــه خل ــف ب ــدار ضعی ــورهای دارای اقت و کش
ــای یــک دولت-ملــت می انجامــد.  قدرت هــای محلــی در جغرافی
ــات  ــه خدم ــه ارای ــی ب در حــاالت جنگــی، جنگ ســاالران عالقه ی
ــارِج  ــن مخ ــٌا تامی ــان عمدت ــداف اقتصادی ش ــته و اه ــه نداش عام
ــاالت  ــت. در ح ــان اس ــواده و هواداران ش ــع خان ــگ و تطمی جن
ــاالران  ــی جنگ س ــدف نهای ــض ه ــدوزِی مح ــا زران ــات، ام ثب
نیســت. آن هــا در حــاالت ثبــات، عالقــه دارنــد بــا گســترش منابــع 
ــش در  ــهم گیری خوی ــات س ــادی امکان ــای اقتص ــی و زمینه ه مال
ــرای  ــاالران ب ــانند. جنگ س ــر برس ــه حداکث ــی را ب ــدرت سیاس ق
ــع  ــه مناب ــل ب ــر توس ــالوه ب ــی، ع ــدرت سیاس ــه ق ــیدن ب رس
ــِی  ــبکه یی و تبلیغات ــات ش ــام امکان ــه تم ــی، ب ــادی و نظام اقتص

ــوند... ــل می ش ــز متوس ــش نی خوی

فیـسبـوک نـــامــه
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علی شاه احمدزی، رییس پولیس محلی افغانستان 
خاک  از  درصد   ۴0 امنیت  اکنون  که  کرد  اعالم 

افغانستان توسط پولیس محلی تامین می شود.
به گفته این مقام افغانستان پولیس محلی در 6۸00 
 30 و  ولسوالی   1۷9 بزرگ،  و  کوچک  روستای 

والیت این کشور حضور دارند.
براساس اعالم وزارت داخله شمار نیروهای پولیس 
 9۴ که  رسیده  نفر  هزار   30 به  افغانستان  محلی 

درصد این نیروها اکنون در وظیفه حاضر هستند.
والیت های پنجشیر در شمال کابل، بامیان درمرکز 
در  نیمروز  و  جنوب شرق  در  افغانستان، خوست 
جنوب به صورت کامل فاقد نیروهای پولیس محلی 

هستند.
بعضی گزارش های وجود دارد که شماری نیروهای 
محل  در  و  می کنند  دریافت  حقوق  محلی  پولیس 

وظیفه حضور ندارند.
محمداکرم  )1۴ سرطان/تیر(  دوشنبه  گذشته،  هفته 
افضلی، رییس سازمان دیدبان شفافیت افغانستان به 
خبرنگاران گفت اطالعاتی که این سازمان در دست 
 ۵0 تا  موارد  برخی  در  که  است  آن  بیانگر  دارد، 

درصد سربازان واحدهای امنیتی »خیالی« هستند.
»سرباز خیالی« به عضو از نیروهای امنیتی افغانستان 

گفته می شود که هویت اصلی یا جعلی او در اسناد 
حقوق  اسمش  به  است،  ثبت  دولتی  مدارک  و 

پرداخته می شود اما خودش حضور فزیکی ندارد.
آقای احمدزی گفت که 1۴۷۵ نفر از افراد پولیس 
محلی به دلیل ناامنی در والیت های که قرار بود آنها 

استخدام شوند، استخدام نشدند.
او افزود که به تعداد 13۵0 نفر از نیروهای پولیس 
محلی در کنترل و تحت نفوذ افراد زورمند محلی 
بودند که تاکنون 1110 نفر آنان در 1۷ ولسوالی و 

10 والیت از وظیفه منفک شده اند.
او گفت که مشکل دیگر جذب افراد زیر سن 1۸ 
سال و باال تر از ۵0 سال در صفوف نیروهای پولیس 
محلی بود که بعد از بررسی این وزارت، تمام این 

افراد از صفوف نیروهای پولیس رانده شده اند.
به گفته آقای احمدزی 10۸ سرباز پولیس محلی در 
والیت های قندوز، بغالن، لغمان، فراه، کاپیسا، لوگر، 
ارزگان، زابل، پکتیا و کنر مرتکب نقض حقوق بشر 
شده بودند که بعد از شناسایی به نهادهای عدلی و 

قضای افغانستان سپرده شده اند.
را  شایسته  افراد  محل  مردم  اکنون  که  گفت  او 
محلی  پولیس  نیروهای  صفوف  در  خدمت  برای 
افغانستان معرفی می کنند که بعد از انگشت نگاری 

و بررسی سابقه کاری و کیفری، به نیروهای پولیس 
جذب می شوند.

با آغاز خروج نیروهای بین المللی و افزایش ناامنی 
به  دست  آمریکا  ویژه  نیروهای  حمایت  با  دولت 

تشکیل پولیس محلی زد.
از  نیروها  این  افغانستان  براساس طرزالعمل دولت 
منطقه و روستای محل  استخدام و در  مردم محل 
نیروهای  به  امنیت پرداخته و  تامین  به  زیست شان 

امنیتی افغانستان کمک می کنند.
امنیت  تامین  برای  را  برنامه  این  افغانستان  دولت 
این  از  هدف  که  می گوید  و  کرده  ارزیابی  موفق 
مخالفین،  نفوذ  از  جلوگیری  امنیت،  تامین  کار 
همکاری  جلب  و  مشارکت  مردم،  اعتماد  کسب 
و  توسعه  رشد  برای  زمینه  ساختن  مساعد  مردم، 
بازسازی در عرصه های مختلف زندگی، حکومت 
داری خوب، فعال نگهداشتن مکاتب، بیمارستان ها، 
عمومی،  خدمات  عرضه  شاهراه ها،  بازنگهداشتن 
مساعد نمودن زمینه برای فعالیت موسسات حیاتی 
و  مدنی  جامعه  از  حمایت  دولتی،  غیر  و  دولتی 

نهادینه شدن دمکراسی اعالم کرده است.

برخـی از مقامـات ارشـد سـابق غربـی اعـالم کردنـد: 
تـا زمانـی کـه طالبـان افغانسـتان بـه عنـوان یـگ گروه 
تروریسـت شـناخته نشـود، پیروزی در برابـر این گروه 

در افغانسـتان امکان پذیـر نیسـت.
در  طالبـان  گـروه  داشـتند:  اظهـار  مذکـور  مقامـات 
افغانسـتان هرگز حاضر نیسـتند که از جنـگ و درگیری 

دسـت بکشـند.
به نوشـته وان.تـی.وی افغانسـتان، مقامـات امریکایی بر 
ایـن باورنـد که حتـی محمـد اشـرف غنی رییس جمهور 
افغانسـتان نیـز حاضـر نیسـت گـروه طالبـان را در ایـن 

کشـور را بـه عنوان تروریسـت معرفـی کند.
مقامـات آمریکایـی اذعان داشـتند: برای اینکـه اقدامات 
در برابـر طالبـان بـه نتیجـه برسـد، بایـد ایـن گـروه بـه 

عنـوان یـک گـروه هراس افکن شـناخته شـود.
ایـن اظهارات در حالی از سـوی این مقامـات آمریکایی 
مطـرح می شـود که طالبان تنهـا راه کنار گذاشـتن جنگ 
و درگیـری در افغانسـتان را پذیرفتن پیش شـرطهای آنها 

توسـط دولـت کابل بـرای صلح عنـوان کرده اند.
طالبـان تصریـح کرده انـد تـا زمانـی کـه شـروط آنهـا 

توسـط دولـت کابـل پذیرفتـه نشـود، هرگـز پـای میـز 
بـا  مسـتقیم  گفت وگوهـای  بـرای  صلـح  مذاکـرات 

نخواهنـد شـد. افغـان حاضـر  مقامـات 
خـروج کامـل نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، حـذف 

سـیاه شـورای  فهرسـت  از  آن  رهبـران  و  گـروه  ایـن 
امنیـت سـازمان ملـل متحـد و آزادی زندانیـان طالبان از 
زندان هـای افغانسـتان و آمریـکا از شـروط طالبان برای 

حضـور در مذاکـرات صلـح افغانسـتان اسـت.

فرمانده عمومی پولیس محلی:

امنیت 40 درصد کشور توسط پولیس محلی تأمین می شود

مقامات امریکایی:
 غنی طالبان را گروه  تروریستی نمی داند

بریتانیا افغانستان ته 

نور پوځيان استوي

ـــې د  ـــه ی ـــري ب ـــوي رستې ـــيل، ن ـــو وی ـــي چارواک بریتانیاي

ـــړي. ـــه ک ـــډون ون ـــې ګ ـــړه ک ـــد جګ ـــو ض طالبان

ـــو  ـــي ځواکون ـــان امنیت ـــې د افغ ـــړی، چ ـــان ک ـــا اع بریتانی

ــور  ــه ۵۰ نـ ــواد تـ ــه هېـ ــه دغـ ــه بـ ــه موخـ ــې پـ د روزنـ

ـــه  ـــو ت ـــان ځواکون ـــه افغ ـــري ب ـــتوي. دا رستې ـــژري واس رست

سامشـــورې ورکـــوي او جګـــړه کـــې بـــه ګـــډون نـــه 

کـــوي.

دغـــه اضـــايف بریتانیايـــي رستېـــري بـــه لـــه هغـــو ۴۵۰ 

ــې دا  ــای يش، چـ ــرو رسه یوځـ ــي رستېـ ــورو بریتانیايـ نـ

مهـــال افغانســـتان کـــې د دولـــت لـــه مخالفـــو وســـله 

ـــې  ـــه روزن ـــو پ ـــان ځواکون ـــړې او د افغ ـــه جګ ـــو رسه پ وال

ــت دي. بوخـ

ـــې د  ـــه ی ـــري ب ـــوي رستې ـــيل، ن ـــو وی ـــي چارواک بریتانیاي

ـــړي. ـــه ک ـــډون ون ـــې ګ ـــړه ک ـــد جګ ـــو ض طالبان

پـــه پـــام کـــې وه چـــې بریتانیـــا پـــه روان میـــادي کال 

ـــو  ـــايس، خ ـــري وب ـــل رستې ـــه خپ ـــتان ن ـــه افغانس ـــې ل ک

ددغـــو ځواکونـــو ماموریـــت تـــر ۲۰۱۷ کال پـــورې 

ــوی دی. ــول شـ غځـ

اټـــکل دی چـــې د بریتانیـــا لومـــړی وزیـــر ډیویـــډ 

کامیـــرون وارســـا کـــې د ناټـــو رسمرشیـــزې پـــه درشـــل 

ــړي. ــړه وکـ ــتولو پرېکـ ــو د اسـ ــې د پوځيانـ کـ

ـــيل وو،  ـــا وی ـــارک اوبام ـــمرش ب ـــکا ولس ـــدې، د امری وړان

لـــه افغانســـتان نـــه یـــې د امریکايـــي ځواکونـــو د تلـــو 

ـــری  ـــې ډې ـــتان ک ـــه افغانس ـــړی او اوس ب ـــدل ک ـــرام ب پروګ

امریکايـــي رستېـــري پاتـــې يش.

پـــه پـــام کـــې وه د روان کال تـــر پایـــه افغانســـتان کـــې 

ـــه  ـــمېر ۵۵۰۰ ت ـــرو ش ـــي رستې ـــو امریکاي ـــې کېدونک د پات

راټـــي يش، خـــو اوبامـــا وویـــل، د تـــازه پرېکـــړې لـــه 

ـــه ۸۴۰۰  ـــتنې ب ـــه غوښ ـــو پ ـــي قومندانان ـــې او د پوځ مخ

امریکايـــي رستېـــري افغانســـتان کـــې پاتـــې يش.
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