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بي صبري، شـــخص را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درِد جـديدي را براي از پا درآوردِن او به وجود 
مي آورد.
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نــن ســبا بیــکاري د هیــواد والــو یــوه لویــه ســتونزه ده چــې د خلکــو پــه اقتصــادي ژونــد یــې نــاوړه اغیــزه کړیــده . ددې 

ســتونزې زیاتیــدو چــې پــه خلکــو پــه تیــره بیــا دهیــواد د کلیــو او بانــډو پــه اوســیدونکو کــې یــي ویــره را پارولــې وه، د 

مــي یــووايل حکومــت دې تــه اړ کــړ څــو دیــوې عمــي تــګالرې اوطرحــې پــه وړانــډی کولــو رسه تــر یــوه بریــده ، ددې 

ســتونزې حــل اویــا هــم کمــوايل تــه ورودانګــي. 

ــاره د کارموندنــې مــي پروګــرام اعــالم شــو  ــه پ لــه همــدې املــه ؤ چــې دهیــواد د جمهــور رییــس لــه خــوا د ســولې ل

ــه  ــه پ ــو رسه دهغ ــه الرې اچول ــروژو پ ــتناکو پ ــي ارګانونودارزښ ــو دولت ــدې، بیالبیل ــیوري الن ــرام ترس ــي پروګ اوددې م

ــورې کــړ. ــق الس پ تطبی

د کلیــود بیارغونــې او پراختیــا وزارت هــم پــدې پروګــرام کــې د مهمــې ونــډې پــه درلودلــورسه، دمــي پیوســتون پروګــرام 

د ســاتنې او څارنــې پــروژه ( MCG( د هیــواد پــه یوشــمیرزیاتو والیتونــو کــې ، داقلیمــي وضعیــت اودبیــکارۍ کچــې او 

دنومــوړو والیتونــو د امنیتــي وضعــې پــه پــام کــې نیولــورسه، پــه الره واچاولــه چــې تراوســه ددې پــروژې پــه بریــايل تطبیق 

رسه،زمونــږ یــو زیــات شــمیر هیــواد والــو تــه دکارزمینــه برابــره شــویده. پــه حقیقــت کــې ددې پــروژې بنســټیزه موخــه، 

ــه کلیــوال ددې  ــه زرهــاوو تن ــږ پ ــا ده . اوس زمون ــو برابــرول او دهغــوی داقتصــاد پیاوړتی ــه دکار دزمین ــو ت ــواد کلیوال دهی

پــروژې د ښــیګڼو نــه برخمــن شــوی او کیــږي .

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د ســاتنې اوڅارنــې پــروژه د خپــل مخکینــې دورپــه تطبیــق کــې توانیدلــی دهیــواد د 

کلیواوبانــډود بیوزلــو خلکــو پــه ژونــد کــې دلیــدو وړ مثبــت بدلونونــه رامینځتــه کــړې. زمونــږ زیاتــره کلیــوال چــې ددې 

پروژولــه ګټــو نــه برخمــن شــویدي دهغــي د اوږد مهالــه دوام او تعقیــب غوښــتونکې دي، ځکــه د ســاتنې اوڅارنــې 

د پــروژې پــه الرې اچولــو رسه زمونــږ خلکــو تــه هــم د کارزمینــه برابــره شــویده اوهــم د مــي پیوســتون پروګــرام هغــه 

ټولګټــې پــروژې چــې داســتهالک اوویجاړیــدو پــه حــال کــې وې ، بیاځلــې ترمیــم او رغــول شــویدي .

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د ســاتنې اوڅارنــې پــروژې دوام، زمونــږ د بیوزلــو خلکــو د اقتصــادي بنســټ پــه 

غښــتي کیــدو رسه هغــوی الزیــات ژونــد تــه هیلــه مــن کــړ او ددې المــل شــوه چــې پــه ډیــرې لیوالتیــا رسه خپــل کاراو 

فعالیــت تــه دوام ورکــړي . دا پــروژه پــه خپــل ذات کــې د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د مــي پیوســتون پروګــرام 

د ټولګټــو اواغیزمنــو پــروژو د بیاځلــې رغولــو او ترمیــم المــل کیــږی او هــم د رواين )ســایکولوژیک( پلــوه خلکــو تــه د 

ښــه ژونــد ذهنیــت ، پــه خپــل نفــس بانــدی اتــکا ، د خپلــې کورنــۍ د اقتصــاد دودې لــه پــاره د کار، فعالیــت اوهڅــو بهیــر 

ګړنــدی کــوي. د کلیــو پــه پراختیایــي شــوراګانو کــې ددې الســته راوړنــو یــوه مهمــه بیلګــه د فاریــاب والیــت د اندخــوی 

ولســوالۍ د »الهنــدي نــو آبــاد« کي کــې کولــې شــو پــه ښــه توګــه ووینــو. نومــوړی کلــی دولســوالۍ د مرکــز نــه شــاوخوا 

)۲( کیلــو مــره لــرې واټــن کــې پــروت دی او )۲۴۹( کورنــۍ پکــې ژونــد کــوي . 

دالهندي نوآباد کي د پراختیایي شورا رییس فخر الدین داسې وویل : 

» د ســاتنې ،څارنــې او کارموندنــې پــه پروگــرام کــې )۶۴۰۰۰۰( افغانــۍ زمونــږ کي تــه تخصیــص شــوی وې چــې لــدې 

پیســو نــه پــه اســتفادې رسه هــم ددې زمینــه برابــره شــوه څــو د کي دننــه ســړک چــې ) ۳۰۰۰( مــره اوږد دی ترمیــم او 

شــګې پــرې واچــول يش اوهــم د کي بیوزلوخلکوتــه لــه یــوې میاشــتې نــه زیــات کار او تنخــاه برابــره يش چــې د خلکــو 

لــه پــاره د بیــکاره پــه  دې وخــت کــې ډ یــره ښــه مرســته ده. « 

د نوموړي کي یوه تن بل اوسیدونکي محمد عامل داسې وویل : 

» مونــږ د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د ســاتنې ، څارنــې او کارموندنــې پــروژې نــه ډ یرخــوښ یــو، زه مخکــې 

بیــکاره وم او د کارد موندلــو لــه پــاره د ولســوالۍ بــازار تــه تلــم. یــوازې پــه اوونــۍ کــې یــوه او یــا هــم دوه ورځــې بــه 

مــې کار کاوه او نــورې ورځــې بیــکاره پاتــې کیــدم . اوس دیــر خــوښ یــم چــې پــدې پــروژه کــې د خپــل کار لــه مــزد نــه 

د خپلــې کورنــۍ د یــوې میاشــتې لومــړين توکــي برابــروم، ځکــه زمــا د کورنــۍ د یــوې میاشــتې نفقــه ددې پــروژې لــه کار 

نــه تأمیــن کیــږې. نــو هیلــه لــرم چــې پــه راتلونکــي کــې هــم دا پــروژه پــه دوامــداره توګــه د هیــواد پــه کلیــو کــې عملــې 

يش. «

د کنړوالیت د شیګل ولسوالۍ د نوي برڅاګي کي اوسیدونکی بهرام شاه چې )۷۵( کلن دی داسې وویل : 

» زمونــږ کورنــۍ لــس تنــه ده او یــوه مــوده مــې خپلــې کورنــۍ تــه د یــوې مــړۍ حاللــې ډوډۍ دالســته راوړلــو لــه پــاره 

ــه مــې د  ــه پیــدا کیــده. حتــی اکــره وختون ــه ن زیــات مســافرتونه کــول. شــپه اوورځ پــه کار پســې ګرځیــدم خــو کاررات

ــو د بیارغونــې او  ــه مــې پلــې وهــل. خــواوس الحمــد للــه د کلی ــه درلــودې او لــرې واتڼون ــر دکرایــې پیســې هــم ن موت

ــل کي کــې د کار  ــه خپ ــه پ ــږ ت ــه الرې، مون ــروژې ل ــې د پ ــا وزارت د مــي پیوســتون پروګــرام د ســاتنې او څارن پراختی

زمینــه برابــره شــویده. «

د ساتنې او څارنې ( MCG( پروژې دوام اود بیوزلۍ کموالی
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اوِل  معــاون  دوســتم  عبدالرشــید  جنــرال 
ریاســت جمهوری مهم تریــن کاری کــه بــا 
ســخناِن هشــدارآمیز و کم ســابقه اش انجــام 
داد، ایــن بــود کــه حــاوِت کنفرانس بروکســل 
ــخ  ــی تل ــدِت مل ــت وح ــِس دول را در کامِ ریی
ســاخت. رییس جمهــوری کــه می پنداشــت 
ــی  ــتاورد بزرگ ــان دس ــس بروکســل چن کنفران
حتــا  کــه  می شــود  محســوب  برایــش 
ــِت  ــی را تح ــس اجرای ــا ریی ــاِت او ب اختاف
شــعاِع خــود قــرار می دهــد، خبــر نداشــت کــه 
ــن  ــوز عــرِق پایــش پــس از برگشــت از ای هن
ــز  ــِش تهدیدآمی ــا واکن ــس نخشــکیده، ب کنفران
ــِی  ــن حام ــن و اصلی تری ــوی نزدیک تری از س
انتخاباتــی اش در تیــم تحــول و تــداوم مواجــه 

می شــود. 
ــیاری  ــرده از بس ــتم پ ــرال دوس ــه جن در این ک
ــای دروِن ارگ برداشــت، جــای شــک  اتفاق ه
ــا  ــن پرده دری ه ــا ای ــه آی ــا این ک ــت؛ ام نیس
ــت داری در  ــز در کارِ دول ــی نی ــج مثبت ــه نتای ب
کشــور منجــر خواهنــد شــد، هنــوز مشــخص 
نیســت. الاقــل حــاال همــه می داننــد کــه 
ــای  ــورد زدوبنده ــداِن ارگ در م ــه منتق آن چ
در  نهــاد  ایــن  در  موجــود  گــروه  پنهــاِن 
ــرح  ــه مط ــایِل جامع ــی ترین مس ــورد اساس م
نبــوده  می کردنــد، تهمــت و شــایعه پراکنی 

ــت.  اس
جنــرال دوســتم دســت کم در برخوردهــای 
ــا  ــت و ت ــادق اس ــانی ص ــی اش، انس اجتماع
زمانــی کــه نســبت بــه واقعیتــی مطمین نشــود، 
در مــوردِ آن ســخن نمی گویــد و آن وقــت کــه 
ســخن گفــت، چنــان برهنــه و عریــان ســخن 
می گویــد کــه جایــی بــرای علــِم "هرمونتیــک" 
ــا  ــِی ارگ ب ــای فعل ــذارد. تنش ه ــی نمی گ باق
نزدیک تریــن متحدانــش، ریشــه در محاســبات 
اگــر  و  دارد  نهــاد  ایــن  برخوردهــای  و 
ــی  ــوص از کس ــن خص ــوری در ای رییس جمه
گله منــد اســت، آن کــس خــودش بایــد باشــد 

ــق کــرده اســت. ــی را خل ــن فضای ــه چنی ک
اگــر تــا دیــروز داکتــر عبــداهلل رییــس اجرایــی 
نســبت بــه عملکــردِ آقــای غنــی انتقاد داشــت، 
ــرد و  ــه ک ــی توجی ــه گونه های ــد آن را ب می ش
گفــت کــه او از آغــاز نیــز یــک رقیــِب سیاســِی 
ــروز  ــر ام ــوده، و اگ ــداوم ب ــول و ت ــم تح تی
ــی  ــدان تعجب ــت، چن ــاکی اس ــت ش از وضعی
برنمی انگیــزد. امــا جنــرال دوســتم و احمدضیــا 
ــوری  ــادۀ رییس جمه ــدۀ فوق الع ــعود نماین مس

در امــور اصاحــات و حکومــت داری خــوب 
ــد،   ــی نبوده ان ــای غن ــِی آق ــای انتخابات ــه رقب ک
ــًا  ــد؟ حتم ــر ان ــه و متأث ــن برافروخت چــرا چنی
همیشــه  مثــل  ارگ  دروِن  در  اتفاق هایــی 
ــتان و  ــرای دوس ــل ب ــل تحم ــه قاب ــد ک می افت

ــدرت هــم نیســت. شــرکای ق
مرکــز  این کــه  دلیــِل  بــه  متأســفانه  ارگ   
مدیریــِت سیاســِی کشــور بــوده، هنــوز از 
ــدرت  ــِر ق ــر س ــتهجن ب ــباِت مس ــرۀ مناس چنب
رهایــی نیافتــه اســت. گاهــی کــه ســریال های 
ترکــی از شــاهاِن عثمانــی را می بینــم، بــه یــاد 
رویدادهــای ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان 
می افتــم. این جــا نیــز چــون دربــار عثمانی هــا، 
ــون  ــب و خ ــگ و فری ــا نیرن ــان ب ــدرت چن ق
یک جــا شــده، کــه نمی تــوان نســبت بــه 
هیــچ کــس و هیــچ چیــز اعتمــاد داشــت. همــه 
ــرای یک دیگــر  ــه و دسیســه ب ــاِل توطی ــه دنب ب
و به ویــژه رقبــای سیاســی و قومــِی خــود انــد.
افغانســتان،  ریاســت جمهوری  ارگ  بــر   
ــت  ــدرت حکم فرماس ــدرِن ق ــبات غیرم مناس
و بهتریــن تعریــف بــرای آن، همــان مناســباِت 
خدعــه و نیرنــگ اســت. در زمــاِن آقــای 
ــفانه  ــین متأس ــوری پیش ــس جمه ــرزی ریی ک
ــی  ــای غن ــت و آق ــت تشــدید یاف ــن وضعی ای
ــِل تمامیت خواهــی و عصبیــت خــاِص  ــه دلی ب
خــود، بــه آن ابعــادِ تــازه بخشــید. تفــاوت ارگ 
ــورهای  ــت جمهورِی کش ــای ریاس ــا قصره ب
در  کــه  اســت  آن  در  جهــان  دموکراتیــِک 
ــاِس  ــر اس ــی ب ــای سیاس ــا تصمیم ه آن جاهـ
الگــوی پذیرفته شــدۀ دموکراتیــک صــورت 
ــه  ــوی پذیرفت ــا الگ ــی در این ج ــرد ول می گی
ــا و  ــه کردن ه ــی، خف شــده، حرکت هــای پنهان
ــت.  ــای شبانگاهی س ــت کردن ه ــه نیس ــر ب س
ایــن مناســبات شــوربختانه در مغایــرِت کامــل 
ــام داراِن  ــه زم ــرار دارد ک ــی ق ــا آن چیزهای ب
کشــور از آن دم می زننــد و قانــون اساســی 

ــذارد.  ــه می گ ــا صح ــر آن ه ــور ب کش
اکنـــون دنیــا، دنیــاِی عبدالرحمن خانــی نیســت 
کــه همچــون او بــه قــدرت نــگاه کــرد و اگــر 
چیــزی را مطابــِق میــِل خــود ندانســتیم، دمــار 
ــا  ــم. ب ــدان برآوری ــان و متح از روزگارِ مخالف
ــی  ــچ جای ــه هی ــوان ب ــباتی، نمی ت ــن مناس چنی
رســید. بــه تعبیــر رســای فریدمــن، نویســنده و 
ــاِن  ــبات در جه ــی، مناس ــگارِ امریکای روزنامه ن
امــروز "مســطح" شــده اســت. تامــاس فریدمن 
ــت"،  ــطح اس ــان مس ــامِ "جه ــه ن ــی ب در کتاب

می گویــد: جهــاِن امــروز بــا فناوری هایــی کــه 
در اختیــار دارد، دیگــر آن جهــاِن کــروِی زمــان 
نیســت،  امریــکا  کاشــِف  کرســتیف کلمب 
ــاوری و  ــِت فن ــه برک ــه ب ــت ک ــل جهانی س ب
ــکل گیرِی  ــبات و ش ــه در مناس ــات، هم اطاع

آن بــه یــک انــدازه شــریک انــد.
روز  ایــن ســطور همیــن چنــد  نویســندۀ 
ــه مناســبتی دیگــر در همیــن روزنامــه  پیــش ب
ــی  ــت وحــدت مل ــۀ کارِ دول ــه ادام نوشــت ک
ــِت آشــفته و ســردرگم، اگــر  ــا چنیــن وضعی ب
کامــًا امکان پذیــر نباشــد، ولــی بی نهایــت 
ــن  ــِل ای ــرای ح ــنده ب ــت. نویس ــوار اس دش
ــِف  ــای مختل ــان جناح ه ــق می ــکل و تواف مش
موجــود در قــدرت، خواهــان ایجــاد کمیســیوِن 
باصاحیــت و غیرجانــب دار بــرای نظــارت بــر 
ــم  ــاال ه ــد. ح ــی ش ــۀ سیاس ــرای توافق نام اج
ایــن طــرح را بــا قــوِت تمــام اعــام مــی دارد 
کــه افغانســتان از بحــراِن موجــود زمانــی بیرون 
ــوان  ــه عن ــی ب ــۀ سیاس ــه توافق نام ــود ک می ش
عزیمتــگاه دولــِت فعلــی در تمــام ابعــادِ خــود 
اجرایــی شــود. برخوردهــای تک محورانــه 
در  قــدرت  مســالۀ  بــا  تمامیت خواهانــه  و 
دولــت وحــدت ملــی بــه عنــوان پاشــنۀ 
آشــیِل آن، می توانــد بــه خلــق بحران هــای 
ــن و  ــۀ روش ــود. نمون ــر ش ــتی برانداز منج هس
کامــل آن، در عــدم رضایــِت بخــش وســیعی از 
ــدرت، خــود را نشــان  ــای موجــود در ق تیم ه

می دهــد.
ــز از  ــردم را نی ــی م ــب دیگــر، نارضایت  از جان
ــده  ــوان نادی ــی نمی ت ــِت فعل ــای دول کارکرده
انگاشــت. دولــت وحــدت ملــی شــاید در 
یافتــه  بــه موفقیت هایــی دســت  مــواردی 
ــی  ــه اندازه ی ــتاوردها ب ــن دس ــی ای ــد، ول باش
کــه رهبــراِن آن وعــده کــرده بودنــد، نیســتند و 
ــن لحــاظ، نارضایتی هــای گســترده یی  ــه همی ب
ــرای  ــدام ب ــتین اق ــت. نخس ــه اس را برانگیخت
رفــع برخــی مشــکات، بــه رییــس جمهــورِی 
کشــور مربــوط می شــود کــه ضمــن بازنگــری 
بــه  تک محورانــه اش،  سیاســت های  در 
پاک ســازی اطرافیانــش نیــز بــا جســارِت 
تمــام دســت یــازد؛ زیــرا در غیــر آن، اطرافیــان 
ــای  ــال پروژه ه ــه دنب ــود ب ــه خ ــِی او ک فعل
برایــش  می تواننــد  هســتند،  شخصی شــان 
ــک  ــدۀ نزدی ــی در آین ــرهای کاِن سیاس دردس

ــد. ــم زنن رق
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آقایان غنی  نیم سال از حکومت دارِی  به همین راحتی دو و 
و عبداهلل گذشت، اما هیچ روزنۀ امیـدی به سوی فرداِی امن 
گشوده  نظامی  و  اقتصادی  سیاسی،  عرصه های  در  باثبات  و 
مرغوب  نامِ  نشد. حال آن که رهبراِن حکومِت فعلی که فقط 
و پسندیدۀ  »حکومت وحدت ملی« را یدک می کشند، انجامِ 
اصاحات و فتِح بابی تازه در فضای سیاسِی کشور را رسالِت 
از  بودند که پس  به مردم قول سپرده  خویش عنوان کرده و 
تقسیم عادالنۀ قدرت، طی دو سال اصاحاِت انتخاباتی را به 
میان می آورند، شناس نامه های برقی را توزیع می کنند و سپس 
با فراخواندِن لویه جرگۀ قانون اساسی، نظام ریاستی را به نظامِ 
صدارتی تغییر می دهند. چنین وعده و وعیدهایی بود که مردم 
از خاطرۀ تلِخ تقلباِت انتخاباتی و اعادۀ آراِی پاِک خود چشم 

پوشیدند و به فرداهای روشن دل بستند.
ولی روزها و هفته ها و ماه ها گذشت و رهبران همچنان اندرِ 
پُرارزِش  مفادِ  آن ها  ماندند.  باقی  قدرت  تقسیِم  کوچۀ  خِم 
توافق نامۀ سیاسِی تشکیل دولت وحدِت ملی را کنار گذاشتند 
و همۀ انرژی و ظرفیِت ملی را فداِی تقسیِم مناصب و پست ها 
نیافته و معلوم  میاِن اشخاص کردند؛ کاری که تا هنوز پایان 
یا  یافت  پایان خواهد  نیز  این حکومت  عمِر  پایان  تا  نیست 

خیر. 
ولی آن چه که در این میان نقطۀ ثقِل دردها و نارضایتی های 
مردم را شکل می دهد، انحراِف این حکومت از فلسفۀ وجودِی 
نباید گذاشت که  ناگفته  ایجادش می باشد.  خویش و چرایِی 
»دولت وحدِت ملی« طرِح مدون و مدللی ست که سال ها پیش 
توسط احمدولی مسعود و جمعی از نخبه گان و اندیشمنداِن 
افغانستان  سیاسِی  جامعۀ  به  ما،  باثباِت  فرداِی  برای  کشور 
برنامه های اصاحی  از  بسیاری  که  این طرح  بود.  ارایه شده 
و بهسازی در ساختارِ سیاسِت کشور را ضمیمۀ خود داشت، 
آیندۀ  به سوی  حرکت  محورِ  را  ملی  دولت وحدت  تشکیِل 
روشن تعیین کرده بود. اما متأسفانه این طرح با همۀ تفصیل 
حافظۀ  در  و  کتاب  صفحاِت  در  افغانستان شمولی اش،  و 
اندیشمندان و اهِل خبره باقی ماند و نامِ بامسمایش دستاویزی 

شد برای حکم روایی حلقاتی بیگانه از ادب و آداِب سیاسی.
در  قدرت  رئوِس  و  چهره ها  همۀ  می بینیم  امروز  این که 
با  و  می نالند  یکدیگر  از  نظام،  ساختار  در  نیز  و  ارگ  داخِل 
بدتر،  آن  از  و  می کنند  اظهارنظر  یکدیگر  علیه  تهدید  و  قهر 
همین  محصوِل  گراییده؛  دربه دری  و  فقر  به  مردم  روزگارِ 
سیاست  آداِب  با  بیگانه گی  و  سیاسی  توافق نامۀ  از  کژروشی 
و مردم ساالری ست. چنان که دو روز پیش، احمدولی مسعود 
آجندای  طرِح  مبتکِر  و  مسعود  شهید  بنیاد  عمومِی  رییس  ـ 
ملی و تشکیل دولت وحدت ملی ـ طی سخنانی در سالروزِ 
درگذشت استاد قربان علی عرفانی ـ از شخصیت های مطرح 
جهادی کشور ـ ضمن برشمردِن برخی ضعف ها و خطاهای 
توافق نامۀ تشکیل  مفاد  »تا زمانی که  حکومِت موجود گفت: 
مشروعیت  فعلی  نشود، حکومت  عملی  ملی  وحدت  دولت 
ندارد و ما مصداق های این گفته را در صف آرایِی مسووالن 
خطاب  مسعود  آقای  همچنین  می بینیم.«  حکومت  بزرگاِن  و 
به حکومت گفت: »هرچه زودتر باید توافق نامۀ ایجاد دولت 
یک  و  اعتماد  فضای  یک  تا  سازید  عملی  را  ملی  وحدت 
ساختارِ جدید به میان آید. اما اگر نمی توانید و یا می خواهید 
همانند دو ساِل گذشته توافق نامه را دور بزنید و به پادشاهی 
مثابۀ  به  نیروهای سیاسی  این صورت اجماع  ادامه دهید، در 
یک اجماع مشروعیت بخش، لویه جرگه را فرا می خواند، نظام 
ملی  برقرار گردد و دولِت  توزان  تا  تغییر می دهد  را  سیاسی 

تشکیل شود.« 
مسلمًا تطبیِق توافق نامه و آن چه در گذشته و امروز آقای مسعود 
افغانستان است.  گفته و می گوید، به خیر و فاِح همۀ مردم 
چنان که  همه می دانیم ریشۀ تمامِ مشکاِت تاریِخ سیاسِت ما، 
انحصارگری و تک روی است و ریشۀ اختاف ها و منازعاِت 
که  توافق نامه یی ست  مفادِ  زدِن  دور  نیز،  اخیر  نیم ساِل  و  دو 
تاریخی را فراهم  این بن  بسِت  از  می بایست مقدماِت خروج 
می آورد. چه خوب است که همۀ نخبه گاِن کشور و آحادِ مردم 
افغانستان با صداِی آقای مسعود همگام و همنوا شوند و با نه 
به  گذار  موِج  ملی،  وحدت  جعلِی حکومت  نسخۀ  به  گفتن 

فصِل جدیِد سیاست و دولت داری را به راه اندازند. 

اجماع نیروهای سیاسی و فراخواِن 
لویه جرگة قانون اساسی

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1890   یک   شنبه       9عقرب  /     آ با  ن        y    1395   28 محرم  الحرام y 1437   30 ا و کتو بر  2016
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 طالبــان بــه گونــۀ تخمینــی در دو مــاه گذشــته 
نزدیــک بــه 2149 میلیــون افغانــی بــه نهادهــای 
دولتــی و ملکیــت شــهروندان خســارات وارده کــرده 

ــد.  ان
معــاون ســخنگوی ریاســت جمهــوری بــا ابــراز ایــن 
ــۀ مســتقیم در  ــه گون ــان ب ــد کــه طالب مطلــب می گوی

برابــر انکشــاف و توســعه افغانســتان قــرار دارنــد. 
شــاه حســین مرتضــوی معــاون ســخنگوی ریاســت 
جمهــوری دیــروز شــنبه ) 8 عقــرب ( در یــک 
ــده  ــارات وارده ش ــه خس ــه ب ــری در رابط نشــت خب
ــر گفــت  ــاه اخی ــازده والیــت در دو م از جنــگ در ی
کــه یــک بُعــد جنــگ  همــواره در افغانســتان از نظــر 
ــتی  ــای تروریس ــت، گروه ه ــده اس ــان مان ــردم پنه م
خســارات هنگفتــی را در طــول چنــد ســال بــه منــازل 

ــد. ــه وارد آورده ان ــات عام ــکونی و تأسیس مس
آقــای مرتضــوی افــزود: کشــتار دســته جمعــی، 
اعدام هــا و جنایت هــای ضــد بشــری از جملــه 
گروه هــای  کارنامــه  در  کــه  اســت  موضوعاتــی 

ــت. ــده اس ــت ش ــتی ثب تروریس
ــان  ــان نش ــال طالب ــد س ــول چن ــه او، در ط ــه گفت ب
دادنــد کــه در جنــگ رو در رو بــا انکشــاف و تمــدن 
ــر  ــاه اخی ــد و در دو م ــرار دارن ــتان ق ــردم افغانس م
ــد بیــش از  ــردم وارد کردن ــرای م ــه ب خســاراتی را ک

ــت.  ــی اس ــون افغان 100 میلی
ــه  ــت ک ــوری گف ــت جمه ــخنگوی ریاس ــاون س مع
ــه  ــان ب ــل طالب ــت بروکس ــاز نشس ــا آغ ــان ب همزم
ــه  ــد ک ــاز کردن ــت حمــات تهاجمــی را آغ 11 والی
ــده،  ــا ش ــردم بیج ــاد م ــمار زی ــات ش ــن حم در ای
برخی شــان شــهید شــده اند و بــه زیــر ســاحت 

ــت. ــده اس ــی وارد آم ــارات هنگفت ــه خس عام
ــات  ــه والی ــت ب ــارات هنگف ــن خس ــه او، ای ــه گفت ب
کنــدز، فــراه، ارزگان، بغــان، ننگرهــار و برخــی 

ــت. ــده اس ــات وارد آم ــر از والی دیگ
ــاه  ــه در دو م ــرد ک ــان ک ــوی خاطرنش ــای مرتض آق
اخیــر در 11 والیــت 302 بــاب مکتــب از بیــن رفتــه 
اســت، حضــور و ممانعــت طالبــان در چنــد والیــات 
باعــث شــده تــا شــمار زیــاد از نوجوانــان و دختــران 

بــه مکتــب رفتــه نتواننــد.

ــز صحــی توســط  ــدت 41 مرک ــن م ــت: در ای او گف
گــروه دهشــت افگنــی طالبــان تخریــب شــده اســت 
ــه در دور  ــاحات ک ــردم آن س ــا م ــده ت ــث ش و باع
ــی  ــات صح ــه خدم ــی ب ــتند، از دسترس ــت هس دس

ــوند.  محــروم ش
آقــای مرتضــوی بیــان کــرد کــه طالبــان در دو مــاه بــه 

ــت  ــزل مســکونی در 11 والی 50 مســجد و 5305 من
ــی  ــر از گاه ــان ه ــروه طالب ــانیده اند و گ ــیب دس آس
کــه از نیروهــای امنیتــی کشــور ضربــات ســنگینی را 
ــا  ــران و ی ــکونی را وی ــازل مس ــده اند، من ــل ش متحم

ــش کشــیده اند.  ــه آت ــم ب ه
ــان  ــاه طالب ــه در دو م ــد ک ــوی می گوی ــای مرتض آق

ــت آســیب رســانیده اند،  ــه 1818 دوکان در 11 والی ب
چهــار تعمیــر دولتــی، شــش پــل و 293 معــدن نیــز 
در ایــن والیــات از طــرف طالبــان آســیب دیــده  انــد.

او خاطــر نشــان کــرد کــه 170 پلچــک، 193 کیلومتــر 
ســرک نیــز از طــرف طالبــان تخریــب شــده اســت و 
ــروه  ــن گ ــنادی از طــرف ای ــوار اس ــر دی 203 کیلومت

آســیب دیــده اســت.
ــی  ــه تخمین ــه هزین ــرده ک ــد ک ــای مرتضــوی تأکی آق
ــی  ــون افغان ــده 2149 میلی ــارات وارد آم ــام خس تم

ــت. ــده اس ــرآورد ش ب
آقــای مرتضــوی تصریــح کــرد کــه دولــت افغانســتان 
ــاره بــه  تــاش می کننــد تــا افــراد بیجــا شــده را دوب
ــاخت های  ــر س ــه زی ــردان و هم ــان برگ خانه های ش

کــه ویــران شــده را دوبــاره باســازی کنــد.
هیــأت  جمهــور  رییــس  می گویــد:  همچنــان  او 
ــا از  ــتاده ت ــور فرس ــت غ ــه والی ــت را ب ــا صاحی ب
بازمانــده گان 30 فــرد شــهید دلجویــی کــرده برایشــان 

ــد.  ــدی کنن ــک نق کم
ــمس  ــوب ش ــد یعق ــت: محم ــوی گف ــای مرتض آق
ــل در رأس،  ــور قبای مشــاور رییــس جمهــوری در ام
عبدالمعــروف فضلــی مشــاور اداره ارگان هــای محــل 
ــی  ــر اداره آماده گ ــان مدی ــم اعی ــد نظی عضــو و محم
ــه  ــأت ب ــن هی ــب ای ــوادث، در ترکی ــا ح ــارزه ب مب
ــده ان  ــا از بازمان ــده اند ت ــتاده ش ــور فرس ــت غ والی

ــد.  ــی کنن ــهدا دلجوی ش

ابوبکر صدیق

هارون مجیدی
افزایــش اختافــات میــان رهبــران حکومــت وحــدت 
ــر نشســت و  ــا ه ــن روزه ــا ای ــده ت ــبب ش ــی، س مل
ــان  ــی و پای ــرای چارهجوی ــود ب ــژه ش ــی، وی محفل
ایــن اختافــات کــه بخش هــای عمــدۀ نشســت 
دیروز)شــنبه، 8عقــرب( مجلــس نماینــده گان نیــز پُــر 
ــس خواســتار  ــود و اعضــای مجل ــن خواســت ب از ای
ــان  ــات می ــان دادن اختاف ــرای پای ــی ب ــاد هیأت ایج

محمداشــرف غنی و عبدالرشــید دوســتم شــدند.
ــی در نشســت  ــردم غزن ــدۀ م ــی، نماین ــاه گل رضای ش
ــت  ــران حکوم ــه س ــان این ک ــا بی ــس ب ــروز مجل دی
وحــدت ملــی چالش هــا را نمی پذیرنــد، گفــت:  
ــه  ــور را ب ــکاِت کش ــی مش ــدت مل ــت وح حکوم
رســمیت نمی شناســد، ایــن واقعیــت اســت کــه 

حکومــت میــان 7 الــی 10 نفــر تقســیم شــده اســت، 
در افغانســتان نابرابــر وجــود دارد و شــکاف های 

ــت. ــیده اس ــود رس ــد خ ــن ح ــه آخری ــی ب اجتماع
ــِر شــماری  ــات اخی ــی: "اختاف ــو رضای ــۀ بان ــه گفت ب
ــع و  ــرای مناف ــه از ب ــام، ن ــل نظ ــای داخ از چهره ه
ــدرت و  ــیدن ق ــرای نرس ــه از ب ــی، بلک ــح مل مصال
ــوولیت  ــه مس ــی ک ــد تن ــت. چن ــدرت اس ــع ق مناق
ــه  ــه مشــکات را ب ــی ک ــا زمان ــد ت ــت را دارن حکوم
ــد." ــرده نمی توانن ــل ک ــند، آن را ح ــمنیت نشناس رس
ــووالن  ــرد: مس ــان ک ــر نش ــس خاط ــو مجل ــن عض ای
حکومــت وحــدت ملــی از نشــانی رســانه ها بــا 
ــی سفیدســازی  ــد و هرکــدام در پ هــم حــرف می زنن

ــتند. ــان هس ــای خودش ــا و گفتاره رفتاره
ــوان  ــه عن ــا ب ــوال م ــرد: "س ــد ک ــی تأکی ــو رضای بان

ــه  ــی ب ــه کس ــه چ ــت ک ــن اس ــردم ای ــده گان م نماین
ــا  ــد؟ آی ــل کن ــات را ح ــن اختاف ــی ای ــوان میانج عن
مایــۀ شرم ســاری نیســت مردمــی کــه ایــن مســووالن 
را  اختافات شــان  و  بیاینــد  کرده انــد،  انتخــاب  را 

ــد؟" ــل کن ح
ــس  ــه مجل ــد ک ــنهاد می کن ــس پیش ــو مجل ــن عض ای
نماینــده گان از موقــف قدرتــی کــه قانــون اساســی بــه 
ــد و در آن  ــه صــادر کن ــاق داده اســت، مصوب ــن ات ای
از مســووالن حکومــت وحــدت ملــی خواســته شــود 
ــح  ــان" را واض ــده میان ش ــیم ش ــا تقس ــوارد "ن ــا م ت

ــد. مطــرح کنن
 بــه بــاور ایــن عضــو مجلــس: آنچــه موجــب 
ــت،  ــده اس ــت ش ــووالن حکوم ــان مس ــاف می اخت

تقســیم و نرســیدن قــدرت و منابــع اســت.

عثمانــی فراهــی، عضــو دیگــر مجلــس، ایجــاد 
حکومــت وحــدت ملــی بــا میان جیگــری وزیــر امــور 
خارجــۀ امریــکا را شــرم آور خوانــده گفــت کــه ســران 
ــور  ــا رییس جمه ــد ب ــی بای ــران سیاس ــادی و رهب جه
ــینند و  ــش بنش ــاون اول ــتم مع ــرال دوس ــی و جن غن

ــد. ــه کنن ــان را فیصل ــکات میان ش مش
در ایــن حــال، عــارف رحمانــی عضــو دیگــر مجلــس 
ــه نفــع هیچ کــدام از  ــن مجلــس ب ــه ای ــد کــرد ک تأکی
طرف هــای درگیــر در رأس حکومــت نبایــد وارد 
میــان  اختاف هــا  در  را  بی طرفی شــان  و  شــوند 

ــد. ــظ کنن ــران حف رهب
ــن  ــی تعیی ــد هیأت ــرد: بای ــح ک ــی تصری ــای رحمان آق
شــود و پیــش رییس جمهــور غنــی و جنــرال دوســتم 
رفتــه ببینــد کــه چــی حســاب تصفیه نشــده میان شــان 

باقــی مانــده اســت.
ــت  ــاون نخس ــر، مع ــر قدی ــن، ظاه ــا ای ــان ب هم زم
افغانســتان  رســانه های  متهم کــردن  بــا  مجلــس 
ــت:  ــای کاذب، گف ــر خبره ــردازی و نش ــه دروغ پ ب
"چیــزی کــه در رســانه های افغانســتان می بینیــم، 
رســانه ها  در  واقعیت هــا  و  اســت  فریــب  کامــٌا 

نمی شــوند." داده  بازتــاب 
بــه بــاور آقــای قدیــر: پارلمــان خانــۀ ملــت افغانســتان 
گفتــه می شــود، امــا امــروزه از ایــن اتــاق خانــۀ اقــوام 

ســاخته شــده است.
ــی  ــعور سیاس ــزود: "ش ــس اف ــت مجل ــاون نخس مع
از اکثــر رهبــران سیاســی افغانســتان فــرار کــرده 
اســت، بــه همیــن دلیــل دشــمن امــروزه بــاالی مــردم 
افغانســتان حاکــم اســت. اگــر حکومــت بخواهــد در 
ــار از وجــود  ــه پاک ســازی ننگره چارچــوب نظــام ب
ــن والیــت مــی روم و اگــر نخواســته  ــه ای داعشــیان ب
ســاخته ایم  را  حکومــت  کــه  همان گونــه  باشــد، 
از جــان خــود و مــردم خــود هــم دفــاع کــرده 

نیــم". می توا
جمهــوری،  ریاســت  اول  معــاون  میــان  تنشــها 
ــس از آن  ــور پ ــی کش ــس اجرای ــجمهور و ریی رییس
ــی  ــرف غن ــتم، اش ــرال دوس ــه جن ــد ک ــانه یی ش رس
ــید  ــرد. عبدالرش ــم ک ــی مته ــه قوم گرای ــداهلل را ب و عب
ــه  ــود ک ــه ب ــانه  ها گفت ــه رس ــت ب ــتم، در صحب دوس
رییس جمهــور و رییــس اجرایــی، بــه قــوم و تبارشــان 

اهمیــت بیشــتر می دهنــد.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری:

طالبان در جنگ با انکشاف و تمدن 
افغانستان قرار دارند 

اعضای مجلس:

ACKUحساب دوستم و غنی تصفیه شود



داکتر افشین یداللهی
شاید گاهی بتوان خشم را یکی از واکنش های طبیعی انسان به ویژه 
شرایط  همان  در  حتا  خشم،  مهار  اما  دانست؛  بحرانی  شرایط  در 
این  غیر  در  بیاموزند.  را  آن  باید  افراد  که  است  مهارتی  بحرانی، 
آن می تواند روی روابط فردی و  صورت، بروز این رفتار و تکرارِ 

اجتماعی فرد تاثیر منفی بگذارد.
در این نوشتار به شناخت زمینه های خشم، آثار و برخی راهکارهای 

کنترل آن می پردازیم. 
زمینه های بروز خشم 

عواملی مانند فشارها و استرس های اجتماعی و خانواده گی، ناموفق 
ناآگاهی  و  ذهنی  درگیرِی  کار،  و  اجتماعی  فردی،  روابط  در  بودن 
را  اضطراب  و  افسرده گی  از  مساله، درجه هایی  مهارت های حل  از 
می توان زمینه ساز بروز خشم دانست. اگر از زاویه »بسته« به مسایل 
نگاه کنیم و تفسیر ناقص و اشتباهی از آن ها داشته باشیم، مسایل را 
به مسایل  بنابراین نوع نگاه فرد  از آن چه هست، می بینیم،  بزرگ تر 
بزرگ  واقع،  در  کند.  عصبانیت  و  دچار خشم  را  فرد  می تواند  هم 
شدن مسایل تحمل آن ها را سخت می کند. به این ترتیب، واکنش ما 
نسبت به مسایل شدیدتر می شود. اما اگر با دید »باز« به مسایل نگاه 
کنیم و مسایل را کامل و به درستی تفسیر کنیم، مشکات مربوط به 
هر مساله به اندازۀ »واقعی« آن خواهد بود. به این ترتیب، تحمل آن 
آسان تر و واکنش ما نسبت به مسایل منطقی تر و بهتر خواهد بود. 
در مواردی، افراد خشم شان را در جمع دوستان و آشنایان، محل کار 
و... بروز نمی دهند و این خشم فروخورده را به شکلی دیگر، مثًا 
پرخاش با افرادی ضعیف تر از خود یا اهل منزل بروز می دهند. خشم 
افسرده گی  و  اضطراب  تشدید  یا  ایجاد  باعث  می تواند  فروخورده 

شود. 
آن چه از خشم حاصل می شود 

خشمگین شدن و پرخاشگری، بی شک آسیب هایی را در روابط بین 
مساله یی  از  که  فردی  رفتار  واقع  در  دارد.  دنبال  به  دیگران  و  ما 
نتایج  مساله،  همین  و  نیست  درستی  رفتار  اغلب  است،  خشمگین 
نتایج منفی این  نامناسبی را به دنبال خواهد داشت. برای این که از 
رفتار آگاه شویم، تبعات منفی ناشی از رفتار غضب آلودمان با دیگران 

را بررسی می کنیم: 
۱. رابطه های سرد: بعد از هر بار خشم و پرخاشگری، برای مدتی 
روابط سردی با همسر، فرزندان، دوست و همکار و به طور کل با فردی که با او رفتار 
غضب آلود داشته ایم، خواهیم داشت. این مساله برای ما و طرف مقابل هزینه های عاطفی 

را همراه دارد. 
۲. وقت و نیروی مان را از دست می دهیم: برای جبران آثار منفی ناشی از بروز خشم 

مهارنشدۀمان، باید وقت و انرژی اضافی را صرف جبران خطا و ترمیم رابطۀمان کنیم. 
۳. کسی بَرنده نیست: با هر بار خشمگین شدن بی دلیل، رابطۀ ما با دیگران دچار مشکل 
می شود. به عبارتی دیگر، هر بار بروز خشم، تاثیر منفی یی بر روابط ما با دیگران می گذارد. 
اثر  این رفتار روی عمق روابط ما هم  بلکه  تنها کسی »برنده« نیست،  نه  این شرایط  در 

گذاشته و باعث سردی روابط می شود. 
۴. عادی می شود: فردی را تصور کنید که دایمًا خشمگین است و رفتار درستی با اطرافیان 
ندارد. تداوم خشم، پس از مدتی به جزیی از شخصیت او تبدیل می شود. بعد از چندی 
نیز به این رفتار عادت می کند و دیگران او را به عنوان فردی عصبی و غیرمنطقی خواهند 
شناخت. این صفت باعث بروز اشکال در برقراری ارتباط با دیگران و باعث می شود تا فرد 

با آن ها رابطۀ عمیقی نداشته باشد. 
۵. چرخۀ معیوب: با وجودی که ممکن است در ابتدا اطرافیان بتوانند رفتار نامناسب فرد 
خشمگین را تحمل کنند، اما بعد از مدتی آن ها هم به رفتار شخص پرخاشگر واکنش نشان 
ما عصبانی  می شود.  معیوبی«  »چرخۀ  وارد  اطرافیان  با  ما  رفتار  ترتیب،  این  به  می دهند. 
می شویم و طرف مقابل را خشمگین می کنیم و این روند مانند یک چرخه ادامه پیدا می کند 

و باعث تخریب روابط می شود. 
۶. مراعات از روی جبر: ممکن است با خشم، برای مدتی حرف مان را به کرسی بنشانیم 
و دیگران از روی »اجبار« یا »مراعات حال ما« حرف مان را بپذیرند؛ اما این روند باعث 
ضربه خوردن الیه های عمیق ارتباطی می شود، هرچند روابط در سطح عادی به نظر برسند. 

راهکار درمان 
اشاره کردیم که عوامل مختلفی می توانند زمینه ساز بروز خشم و پرخاشگری باشند. برای 

درمان این مشکل به چند نکته توجه کنید: 
افسرده گی،  مانند  اختال هایی  با  درگیری  شد،  گفته  که  همان طور  کنیم:  حل  ریشه  از 
راهکارهای  از  یکی  بنابراین  شوند.  خشم  بروز  زمینه ساز  می توانند  استرس  و  اضطراب 
مدیریت خشم، درمان اختاالت زمینه یی است. به این معنی که باید مشکات زمینه یی که 

به آن ها اشاره کردیم، درمان شوند تا خشم کنترل شود و از بین برود. 
مهارت ها را بیاموزیم: آموختن مهارت های حل مساله و توانایی کنترل بحران ها، می تواند 

به کنترل خشم کمک کند.
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بخش نخسـت

تمهید 
ترسـایی،  بیسـتم  سـدۀ  دومِ  دهـۀ  اواسـط  در 
مصطفـا کمـالـ  کـه بعدهـا به اتاتـورک ملقب 
شـد ـ نخسـتین کودتـای نظامـی بـه معنـای 
امروزیـن را در جهـان اسـام راه انـدازی کـرد 
و سـپس تر دسـت بـه الغـای خافت اسـامی 
زد کـه بیشـترینۀ سـرزمین های اسـامی را زیر 

پوشـِش خـود قرار مـی داد.
فروپاشـی خافـِت عثمانـی و جانشـینی نظـام 
بـه جـای آن در ترکیـه، در میـان  جمهـوری 
و  تـرک  و  عـرب  از  اعـم  مسـلمان  نخبـگاِن 
تـا  آورد.  پدیـد  عظیـم  غوغایـی  و...  هنـدی 
آن زمـان، خافـت تنهـا الگـوی ممکـن بـرای 
اکثریـت  اگرچـه  و  بـود  اسـامی  حکومـت 
مطلـِق خلفـا فقـط نامـی از خلیفـه را بـا خـود 
یـدک می کشـیدند، امـا همیـن نـام هـم بـرای 
بسـیاری از مسـلمانان کافـی و مغتنـم بـود. 

پـس از سـقوط خافـت اسـامی، بسـیاری از 
مسـلمانان احسـاس کردنـد که یتیم شـده اند و 
سرپرسـت و پایـگاه مطمیـِن خود را از دسـت 
داده انـد و از همـان روز تـا همیـن اکنـونـ  که 
صاحـب ایـن قلـم ایـن کلمـات را می نویسـم 
ـ بازگشـت خافـت، رؤیایی اسـت کـه ذهـِن 
بـه  نسـبت  کـه  را  مسـلمانانی  از  بسـیاری 
سرنوشـت اسـام و امت اسـامی حّساس اند، 

مشـغول کـرده و گرفتـار خلجـان می کنـد. 
راسـتا می تـوان گفـت کـه ظهـور  در همیـن 
بـا  به نحـوی  معاصـر  اسـامی  جنبش هـای 
اندیشـۀ بازگشـت بـه خافـت مرتبـط اسـت 
و سـقوط خافـت عثمانـی را از انگیزه هـای 
و  مهـم  جنبش هـای  پیدایـِی  مهـِم  و  اصلـی 
تأثیرگـذارِ معاصـر در جهـان اسـام از جنبش 
اخـوان المسـلمین در مصـر گرفته تـا جماعت 
تبلیـغ و جماعـت اسـامی در شـبه قارۀ هنـد 
معاصـر می تـوان شـمرد. در این میان، سـازمان 
کم طرف دارتـری هـم سـرگرمِ فعالیّـت اسـت 
کـه حزب التحریـر نـام دارد و هـّم و دغدغـۀ 
اصلـی و هـدف یگانـه اش تاش بـرای احیای 
خافـت اسـامی اسـت و ایـن کار را یگانـه 
راه بـرای رهایـی یافتـِن مسـلمانان از انحطـاط 
نابسـامانی  و  بدبختـی  و  عقب مانده گـی  و 

می دانـد. 
را  اصاح گرانـه اش  پـروژۀ  التحریـر،  حـزب 
تنهـا بـه بحـث خافـت اختصـاص داده و بـه 
چیـزی فراتـر از آن نمی اندیشـد. امـا جنبـش 
اخـوان المسـلمین، احیـای خافـت را هـدف 
قـرار داده امـا ایـن نکتـه را هم از یـاد نبرده که 

بـر مبنـای قوانین تکوینی، رسـیدن بـه آرزوی 
مراحـل  طـی  نیازمنـد  خافـت،  بازگشـت 
گونه گونـی اسـت و بـدون طـی آن مراحـل ما 
نمی توانیـم خافـت را احیـا کنیـم و دوبـاره 
اسـامی یی  گروه هـای  بیاوریـم.  صحنـه  بـه 
همچـون جماعـت تبلیـغ در شـبه قارۀ هنـد و 
جماعـت نـور در ترکیه بـه این نظر رسـیده اند 
جامعه هـای  نابسـامانی های  و  مشـکات  کـه 
و  خافـت  سـقوط  آبشـخور  از  اسـامی 
آشـفتگی در عرصـۀ سیاسـت و حکومت داری 
سرچشـمه نمی گیرد بلکه مشـکل مسـلمانان از 
ایـن ناشـی می شـود کـه از آموزه هـای معنوی 
و گوهـر روحانـی اسـام روی گردان شـده اند 
و اگـر قـرار باشـد کـه عاجـی هـم صـورت 
گیـرد و راه چاره یـی سـنجیده شـود، تنهـا از 
روحانیّـت  و  معنویّـت  بـه  بازگشـت  طریـق 

اسـت.  امکان پذیـر  اسـامی 
بـه قـول پروفیسـور احمـد  ـ  بعدترهـا  البتـه 
الریسـونی ـ »نسـل دوم جنبش هـای اسـامی« 
ظهـور کرد کـه شـامل جنبش هـا و جریان ها و 
گرایش هایـی می شـد که بازگشـت بـه خافت 
را در ضمـن اهـداِف خـود نگنجانیـده بودند و 
بـه جـای آن، از اهدافـی سـخن می زدنـد کـه 
اصلـِی  مقاصـد  دارد و  سرشـِت عمل گرایانـه 
دیـن را در برمی گیرد مثل مشـروعیت و آزادی 
و شـورا و عدالت و رهبری سـالم. جنبش های 
جهـان  جای جـای  در  حالیـا  کـه  اسـامی یی 
اسـام فعالیّـت می کنند، از ترکیـه و موریتانیا و 
سـنگال گرفتـه تا المغـرب )مراکـش( و تونس 
و سـودان و مصـر و لیبیا و الجزایـر را می توان 
از نسـل دوم جنبش هـای اسـامی دانسـت که 
کننـد،  رفتـار  آرمان گرایانـه  این کـه  بـه جـای 
بـه  این کـه  عـوض  بـه  و  هسـتند  عمل گـرا 
شـکلیّات بپردازند، به مقاصـد و مفاهیم ارزش 

بسـیار قایل انـد. 
در  الریسـونی،  احمـد  پروفیسـور  قـول  بـه 
طـول سـه دهۀ اخیـر، آهسته آهسـته نسـل دومِ 
جنبش هـای اسـامی توانسـت دگرگونی هایی 
ایجـاد کنـد و جنبش هـای کهنـه و نِو اسـامی 
را بـه رنـِگ خـود درآورد و شـعار خافـت 
اسـامی و حکومـت اسـامی را بـه حاشـیه 
برانـد و بـه جـای شـعار دادن و تمرکـز بـر 
ظواهـر امـور، به محتـوا و درون مایـه بپردازد و 
بیشـتر از آن کـه به الفـاظ توجه کند، بـه معانی 

و مقاصـد توجـه نشـان دهـد.
این اسـت کـه در دهه هـای اخیـر، جریان هـای 
»احیـای  اسـام گرا،  مسـلط  و  تأثیرگـذار 

خافـت اسـامی« را به عنوان خواسـت اصلی 
خـود مطـرح نکرده انـد. آن هـا اگـر گاهـی از 
نظـام سیاسـی سـخن زده انـد، از چیـزی به نام 
»حکومت اسـامی« سـخن به میـان آورده اند و 
مقولۀ »خافت اسـامی« را مغفول قرار داده اند. 
ایـن نشـان می دهـد که الگـوی حکومـت داری 
خافـت از نظـر گروه هـای اسـام گرا الگویـی 
بـه درد جهـان  ناکارآمـد اسـت و  منسـوخ و 
معاصـر نمی خـورد و بـه جـای آن، سـازوکار 
بـه  پاسـخ گو  اسـامی«  »حکومـت  سیاسـی 
نیازهـای عصـر ماسـت. گروه هـای اسـام گرا 
از  ورزیده انـد  تـاش  پسـین،  دهه هـای  در 
قبیـل  از  مـدرِن حکومـت داری  مکانیسـم های 
مجلس شـورا، قانون اساسـی، قـوۀ قضاییه و... 
در راسـتای ایجاد الگویی از حکومت اسـامی 
کـه بتواند بـا تحـوالت و دگرگونی هـای عصر 

جدیـد مواجهـه کنـد، بهره بـرداری کننـد.
بـا این همـه، بـا روی صحنـه آمـدن »داعـش«، 
بـار دیگـر مسـألۀ خافـت چـه در رسـانه ها و 
چـه در محافـل علمـی مجـاِل طـرح یافـت و 
آن طـور کـه از قرایـن برمی آیـد، هـزاران نفـر 
خافـت  بازگشـِت  بـه  مسـلمان  جوانـان  از 
عاقه منـدی نشـان دادند و حتّا برخـی از آن ها 

عمـًا بـه حمایـت از داعـش پرداختنـد. 
»خافـت  احیـای  موضـوع  مجـددِ  طـرح 
اسـامی« از سـوی داعـش، توجـه بسـیاری از 
تحلیل گـران را بـه خود معطوف داشـته اسـت. 
می تـوان  را چه گونـه  داعـش  خافت خواهـِی 
معاصـر  سیاسـی  اندیشـۀ  در  کـرد؟  تحلیـل 
چـه  از  خافـت«  »احیـای  موضـوع  اسـام، 

اسـت؟ برخـوردار  جایگاهـی 
)تاریـخ  تاریخـی  روایت هـای  از  برخـی  در 
طبـری ایـن روایـت را نقـل کـرده( آمـده کـه 
حضـرت محمـد )ص( وقتـی وفـات یافـت، 
صحابـۀ پیامبـر تا سـه روز دفـِن آن حضرت را 
بـه تعویـق انداختنـد و آن حضـرت را تا وقتی 
به خاک نسـپردند که موضوع جانشـینی ایشـان 
حل وفصـل شـد. ایـن حکایـت نشـان می دهد 
کـه مسـلمانان معمـوالً حسـاب زنده گـی را بر 
حسـاب مـرگ و آخـرت ترجیح می دادنـد. نیز 
از ایـن روایـِت تاریخـی به دسـت می آیـد کـه 
صحابـۀ پیامبـر به خوبـی به ایـن نکته پـی برده 
بودنـد کـه کنش گـری و تأثیرگـذار بـودن در 
تاریـخ، بـدون داخـل شـدن در سـازماِن دولت 
امکان پذیـر نیسـت و نمی تـوان تنهـا بـا اخاق 

و نیّـِت نیـک تاریخ سـاخت.

تیوریِک مبانِی  نقد  و  بررسی 
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مقاله  این  در  فرانسوی،  معاصر  فیلسوف  ریکور،  پل 
نقش استعاره در ایجاد معانی جدید در زبان را بررسی 
نویسنده گان معاصر،  برخی  از  اقتباس  با  می کند. وی 
تمام پیش فرض های سنّت باغِی قدیم را مورد تردید 
زینِت  برای  فقط  استعاره  می گوید:  و  می دهد  قرار 
گفتار به کار نمی رود، بلکه به عنوان روشی است که 

معانی جدید به وسیلۀ آن وارد زبان می شود. 
میان  تنش  از  استعاره ها  که  می کند  استدالل  ریکور 
دو لغت به وجود می آیند. چنان چه آن ها به شیوه یی 
غیرمعمول و غیر از معانی حقیقی به کار روند، شنونده 
را به راه های جدیدی از فهم رهنمون می شوند. هنگامی 
که استعاره ها کارکرد استعارِی خود را از دست بدهند، 
به عنوان یکی از معانی چندگانۀ لغت، سر از لغت نامه 
درمی آورند. با این توضیح، می بینیم که کاربرد استعاره 
می شود.  لغت  فرهنگ  در  جدید  معانی  ایجاد  باعث 
ریکور ادعا می کند که شیوۀ استعاری نه تنها در گفتار 
دینی، بلکه در شعر، هنر و حتا در علم نیز دخیل است. 

پیش گفتار
پل ریکور، فیلسوف و ادیب فرانسوی، در سال 1913م 
در والنس متولد شد. وی به همراه موریس مرلوپونتی، 
در  و  فرانسه،  در  پدیدارشناسی  مهم ترین سخن گوی 
هرمنوتیک  نظریه پرداز  برجسته ترین  اخیر  دهه های 
در   1930 دهۀ  در  ریکور  می شود.  محسوب  ادبی 
سوربن فلسفه خواند و شاگرد گابریل مارسل بود. در 
سال 1948 نخستین کارش را با عنوان گابریل مارسل 
نفوذ  زیر  همواره  او  کرد.  منتشر  یاسپرس  کارل  و 
عقاید مارسل دربارۀ هستی شناسی انضمامی و مفاهیم 
سال های  در  ریکور  ماند.  باقی  امید  و  آزادی  هدف، 
جنگ بازداشت و به آلمان منتقل شد. در زندان، کتاب 
ایده های راه گشا برای گونه یی از پدیدارشناسی تألیف 
او  کرد.  ترجمه  فرانسوی  زبان  به  را  هوسرل  ادموند 
نظریه و روش جامعی را که در جست وجوی آن بود، 
تا   1949 از  ریکور  یافت.  هوسرل  پدیدارشناسی  در 
1957 در دانشگاه استراسبورگ و سپس تا سال 1966 
 1966 از  کرد.  تدریس  پاریس  سوربِن  دانشگاه  در 
در نانتر درس داد، اما در سال 1969 در پی دخالِت 
در  سپس  کرد.  استعفا  دانشگاه،  این  امور  در  پولیس 
 1970 میانۀ  از  و  پرداخت  تدریس  به  لوون  دانشگاه 
نیز در دانشگاه شیکاگو در ایاالت متحده تدریس کرد. 
را  هرمنوتیک«  و  پدیدارشناسی  پژوهش های  »مرکز 
در پاریس پایه گذاشت و ریاست »انجمن بین المللی 
اراده در  نیز به عهده گرفت. کتاب فلسفۀ  فلسفه« را 
حکم آغاز فلسفۀ ریکور و هم چنان یکی از مهم ترین 

آثارش به شمار می آید. 
که  را  و حقیقت  تاریخ  کتاب   1955 سال  در  ریکور 
تاریخ  مفهوم  دربارۀ  رساله هایی  از  است  مجموعه یی 
در  ریکور  آثار  مهم ترین  کرد.  منتشر  هرمنوتیک،  در 
بحثی  تأویل،  دربارۀ  از:  عبارت اند  هرمنوتیک  زمینۀ 
دربارۀ فروید، اختاف تأویل ها )1969(، استعاره زنده 
)1975(، از متن تا کنش )1986(، زمان و گزارش )کار 
اصلی او که از 1983 تا 1985 در سه مجلد منتشر شده 
است( و خویشتن هم چون دیگری )آخرین اثر منتشر 

شده او(. 
است.  زنده  فیلسوفان  بزرگ ترین  از  یکی  ریکور 
ماهیت زبان و معنا، عنصر ذهنی، متن، گزارش، و تأثیر 
مباحث  در  مرکزی  مسایل  جمله  از  دیگری،  حضور 
در  انسانی  علوم  و  ادبی،  نظریۀ  زبان شناسی،  فلسفی، 
در  ریکور  پل  که  می روند  شمار  به  اخیر  دهه های 
هرمنوتیک،  پدیدارشناسی،  است.  صاحب نظر  آن ها 
روان کاوی،  کانت،  تعالی  نظریۀ  اگزیستانسیالیسم، 
نظریۀ ادبی، نظریۀ سیاسی و فلسفۀ تحلیلی، زمینه های 

متفاوتی هستند که ریکور در آن ها تخصص دارد. 2
The Metaphori� مقالۀ  ترجمۀ  حاضر  »مقالۀ 
cal Process« نوشتۀ پل ریکور است که در کتاب 
 »Exploring the Philosophy of Religion«
نوشتۀ دیوید استوارت )David Stewart(، به چاپ 
مقاله  این  بر  مقّدمه یی  کتاب،  نویسندۀ  است.  رسیده 
و  مقاله  اصل  گویای  کافی  اندازۀ  به  که  است  نوشته 
ضرورِت آن می باشد. از این رو، در این جا از ذکر آن 

صرف نظر می کنیم. 

کاربرد استعاری زبان۳
زبان، خواه در دین، هنر، علم، ادبیات یا در هر فعالیت 
بشری دیگر، همواره از مباحث مطرح و پرجاذبه بوده 
است. به همین سبب، بحِث زبان دینی به سرعت به 
کارکرد  و  ماهیت  به  راجع  عام تری  مشکات  سمت 
زبان هدایت می شود. رشته یی که به عنوان »سمانتیک« 
)معناشناسی( شناخته می شود، تحقیقات منظمی دربارۀ 

پرسش  و  است  زبان  شکل  و  معنا  تحّوالت  و  رشد 
سمانتیکی پی جویی شده در بخش آتی، این است که 
چه گونه می توانیم معانی جدیدی در زبان ایجاد کنیم. 
استعاره  نقش  معاصر،  فرانسوی  فیلسوف  ریکور،  پل 
زبان  در  جدید  معانی  آن  با  که  شیوه یی  عنوان  به  را 
ظهور پیدا می کنند، توضیح می دهد. او با تصدیق اینکه 
مسالۀ زبان و مطالعه دربارۀ استعاره یک دغدغۀ فلسفی 
قدیمی است، شروع می کند. فاسفۀ یونان می دانستند 
اثبات  برای  می تواند  که  است  قوی  ابزاری  زبان  که 
برای  مخالف  فرد  کردِن  وادار  یا  ادعا  یک  حقیقِت 
دست برداشتن از موضع خود، به کار رود. آنان مطالعۀ 
استدالل صحیح را »منطق« و مطالعۀ هنِر متقاعدسازی 

را »باغت« نامیدند. 

فاسفه از زمان های 
باغت  هنِر  اولیه، 

سطح  باالترین  در  را 
ارزش قرار نداده بودند. 

»حقیقت«  به  فاسفه 
مبّلغان  اما  داشتند؛  عاقه 

که  داشتند  دغدغه  فقط 
بر  متقاعدکننده«  »گفتار  با 

یابند.  تسلط  خود  مستمعاِن 
از  گروهی  افاطون،  زمان  در 

سوفسطایی  که  حرفه یی  معلمان 
نامیده می شدند، در مقابل َمبلغی ـ 

که معموالً خیلی زیاد بود ـ جوانان 
که  می دادند  تعلیم  را  یونانی  باسویۀ 

بزنند و در  بگیرند چه گونه حرف  یاد 
گفتار سرآمد باشند. 

مسالۀ حقیقت هرگز به ذهن نمی آمد. در 
دیدگاه خطیبان، پیروزی در بحث آن روز، 

در  یا  قانون  محکمۀ  در  پیروزی  از  مهم تر 
آرمان سوفسطاییان،  بود.  رقابت سیاسی  یک 

خطیِب زبان آور بود، نه متفکِر معقول و دقیق. 
در سنّت باغی، کاربرد استعاره اساسًا وسیله یی 

برای آراستِن سخن و زینت دادِن گفتار به هدف 
می شود؛  تلّقی  مجاز  استعاره  بود.  متقاعدسازی 

معانی  غیر  در  لغات  باغتی  کاربرد  که  مجازی 
استعاره  کارکرد  خطیبان،  نزد  در  آن هاست.  حقیقِی 
به  جدید  معانِی  افزودن  نه  است  گفتار  زینت  صرفًا 
آن چه گفته می شود. به دلیل آن که استعاره هیچ معنای 
جدیدی به گفتار عرضه نمی کند، خطیبان فکر می کنند 
گفته  آن چه  در  تغییر  بدون  معنای حقیقی  که همیشه 
زبان  استعاری  کاربرد  جای گزین  می تواند  می شود، 

شود. 
پل ریکور با اقتباس از بسیاری از نویسنده گان معاصر، 
تمام پیش فرض های سنّت باغی کهن را مورد تردید 
قرار می دهد و نظریۀ متفاوتی را دربارۀ استعاره پیشنهاد 
می کند. او می گوید: استعاره نه تنها صرف زینت گفتار 
نیست، بلکه به عنوان روشی است که معانی جدید ]از 
»زمان گداست«  گزاره  زبان می شود.  وارد  آن[  طریق 
بودن  حقیقی  فرض  با  گزاره  این  بگیرید.  نظر  در  را 
جدید  مطلبی  استعاره،  یک  عنوان  به  اما  بی معناست. 
قلعه یی  ما  یا گزارۀ »خدای  بیان می کند.  دربارۀ زمان 
با  نیز  گزاره  این  بگیرید.  نظر  در  را  است«  مستحکم 
فرض حقیقی بودن بی معناست. ما به اندازۀ کافی در 
توجیه کاربرد زبان تشبیهی راجع به خدا در چارچوب 
کارکرد تمثیلی زبان، مشکل داشتیم. اما این جا ما فراتر 
نمی تواند  احتماالً  که  استعاره می پردازیم  به  تمثیل  از 
شوند.  محسوب  حقیقی  لغات  اگر  باشد،  معنادار 
ادبیات دینی سرشار از استعاره است و اگر می خواهیم 
به دست آوریم،  دیدگاه شایسته یی دربارۀ زبان دینی 

باید به شیوۀ استعاری توجه داشته باشیم. 

هنگ  فر
لغت، استعاره را به »لغتی که در یک موضوع به طور 
دو  بین  مقایسه یی  تا  می رود  کار  به  غیرحقیقی 
تعریف  این  اما  می کند،  تعریف  کند«  ارایه  موضوع 
است.  استعاره ها چه گونه  کارکرد  که  نمی گوید  ما  به 
ریکور استدالل می کند که استعاره ها از تنش بین دو 
غیرمعمول  شیوه یی  به  توأمان  که  زمانی  یعنی  لغت، 
استفاده می شوند به وجود می آیند؛ شیوه یی که معانی 
حقیقی و معمولی شان را منعکس نمی کند. در استعاره، 
برخورد معانی حقیقی وجود دارد که از نوعی مفهوم 
تکان دهنده برخوردار است و خواننده یا شنونده را به 

راه های جدیدی از فهم برمی انگیزاند. 
زمان به طور حقیقی »گدا« نیست، اما این استعاره یک 
نوآورِی معنایی است که ما را قادر می سازد زمان را 
به شیوه یی جدید درک کنیم. اگر یک استعاره خوب 

باشد، آن استعاره، زنده است. وقتی استعاره ها بمیرند، 
به  و  می دهند  دست  از  را  خود  استعارِی  کارکرد 
لغت نامه  از  لغت، سر  معانی چندگانۀ  از  یکی  عنوان 
عنوان  با  ریکور  که  زبان  از  درمی آورند؛ خصیصه یی 
که  شخصی  اولین  می کند.  اشاره  آن  به  چندمعنایی4 
سخن  استعاری  طور  به  کرد،  میز  »پا«ی  به  اشاره 
می گفت، اما این استعاره به قدری مشهور شد که دیگر 
ما آن را یک کاربرد استعاری زبان در نظر نمی گیریم. 
از مجموع تحلیل های ریکور دو نتیجه به دست می آید: 
اول این که یک استعارۀ واقعی در معنای خودش ـ نه 
صرف جای گزینی یک لغت به جای دیگریـ  غیرقابل 
ترجمه است؛ زیرا استعاره معنا را می سازد. دوم این که 
یک استعارۀ واقعی صرفًا یک زینت در زبان نیست، 
بلکه شامل آگاهی جدید و شیوه های جدید از صحبت 
کردن دربارۀ واقعیت است. تمایز مهم دیگر در فلسفۀ 
آن چه  به  معنا  است.  ارجاع  و  معنا  بین  تفاوت  زبان، 
گزاره می گوید اشاره دارد، حال آن که ارجاع به این که 
گزاره دربارۀ چیست، اشاره می کند. نظریۀ ریکور به 
مرجع  اما  بشناسیم.  را  استعاره ها  تا  می دهد  اجازه  ما 
چیزی  چه  دربارۀ  آن ها  یعنی  چیست؛  استعاره ها 
هستند؟ دیدگاه ساختارگرایانۀ زبان خواهد گفت که 

استعاره ها صرفًا به دیگر لغات در زبان اشاره می کنند. 
تمام نظریه های تفسیِر حقیقی در جهت همین نظریه 
بسط داده شده اند. بر این اساس ـ برای مثال ـ شعر به 
واقعیت اشاره نمی کند، بلکه فقط به زبان اشاره دارد. 
این به وضوح برای ریکور کارآیی نخواهد داشت؛ او 
استدالل می کند که استعاره ها مرجع دارند، نه ارجاع 
یک  به  ارجاع  بلکه  خود،  لغات  معمولی  و  حقیقی 
تجربۀ نو از واقعیت. در این مفهوم، دیدگاه او دربارۀ 
استعاره به دیدگاه ارسطو نزدیک تر است تا به برخی 
اعتقاد  ارسطو  حقیقی.  نقد  مکتب  معاصِر  نظریه های 
دارد که شعر صرفًا واقعیت را توصیف نمی کند، بلکه 
آن را توصیف مجّدد می کند و به معانی جدید در زبان 

مجال بروز کردن می دهد. 
ریکور هم چنین ادعا می کند که شیوۀ استعاری نه تنها 
در گفتار دینی، بلکه در شعر، هنر و حتا در علم دخیل 

است. درک این که این شیوه در شعر تأثیر دارد، احتماالً 
از دو تاش دیگر آسان تر است؛ زیرا شعر تاشی در 

توصیف واقعیت به شیوه های خردمندانه و نو است. 
هنرمند هم واقعیت را توصیف مجدد می کند، خواه در 
نقاشی، مجّسمه سازی یا تصنیِف موسیقی باشد. یک اثر 
هنری، نمونه یی محض از واقعیت ارایه نمی کند، بلکه 
آن را به شیوه یی جدید تفسیر می نماید و اگر خالق اثر 
هنرمند خوبی باشد، آن اثر ما را به درک بهتر واقعیت 
قادر می کند؛ یعنی بهتر از ]وقتی که[ ما بدون اثر هنری 
قادر به درک آن بودیم. حتا دانشمندان علوم طبیعی، 
بهتِر  فهم  برای  می کنند،  ایجاد  نظری  مدل  وقتی یک 
این  تمام  در  می کنند.  مجدد  توصیف  را  آن  واقعیت، 
موارد، شیوۀ استعاری به عنوان ابزاری اکتشافی5 عمل 
گرفته  یونانی  لغت  از  که   »heuristic« لفظ  می کند. 
شده است، به معنای کشف کردن و برانگیختِن عاقه 
و تحقیق بیشتر به کار می رود. استعاره های زنده، آثار 
خوب هنری و مدل های نظری اختراع کننده، همه گی 
ما را برمی انگیزانند تا واقعیت های جدیدی را کشف 

کنیم و این کشف ها را به سطح بیان و فهم بیاوریم. 
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ناجیه نوری  
منابع می گویند که وزیر مالیه با بودجۀ وزارت خانه ها 

برخورد سلیقه یی می کند. 
یک منبع که خواست نامش فاش نشود، به روزنامه 
ماندگار گفت که وزیر مالیه مانند یک دیکتاتور عمل 
را  نمی آید  خوش  اش  وزرایی که  بودجه  و  می کند 
معطل ساخته و به زیردستانش دستور می دهد، کاری 

کنند که وزیر مذکور ناکام شود.
یک  بخواهد  زمانی که  مالیه  وزیر  منبع:  این  گفته  به 
وزیر را کنار بزند و یا ناتوان نشان دهد، برای دادن 
بودجه انکشافی برای او بهانه جویی می کند و یا برای 

اجرای پروژه های او وقت تلفی می کند.
از  باانتقاد  اقتصادانان  از  شماری  حال  این  با 
بودجه  ارگ  و  مالیه  وزیر  می گویند  رییس جمهور 
انکشافی و تمامی منابع پولی را به گروگان گرفته اند؛ 
اما به بهانه این که می خواهند برای بهتر مصرف شدن 
بودجه انکشافی از امریکا و کانادا الگو بگیرند، در پی 

فریباندن افکار عمومی اند.
 این واکنش ها درپی اظهارات اخیر رییس جمهور که 
گفته استرالیا، کانادا و امریکا در بخش مدیریت مالی 
عامه تجارب خوبی دارند و ما کوشش می کنیم که با 
این کشورها مشکات موجود در  از تجارب  استفاد 
کشور را تشخیص و به طور اساسی حل نمایم، ابراز 

می شود.
مدیریت  جلسه  در  را  سخنان  این  رییس جمهور 
ریاست جمهوری  ارگ  در  هفته گذشته  که  مالی عامه 

دایر گردیده بود، اظهار کرده است.
اقتصاد  دانشکده  استاد  سیحون  سیف الدین  اما 
امریکا،  با  افغانستان  تفاوت  می گوید:  کابل  دانشگا 
متاسفانه  اما  است؛  آسمان  تا  زمین  استرالیا  و  کانادا 
رییس جمهور که خود را عقل کل عنوان می کند، این 

مسأله را نمی داند.
بودجه  ارگ  و  مالیه  وزیر  سیحون:  استاد  گفته  به 
انکشافی و تمامی منابع پولی را به گروگان گرفته اند. 
آنها به بهانه این که می خواهند برای بهتر مصرف شدن 
بودجه انکشافی از امریکا و کانادا الگو بگیرند، در پی 

فریباندن افکار عمومی اند.
او تأکید کرد: بیش از 90 درصد پروژه امسال پروژه های 
انتقالی، سال پار است و سال دیگر هم پروژه ها انتقالی 
ادعا  ناتوانایی های خود  کتمان  برای  اما  بود؛  خواهد 

دارند که از "سیاره مریخ"  تجربه کسب می کنند.
سیحون افزود: آیا وزیر مالیه و رییس جمهور نمی دانند 
که امریکا ساالنه در حدود 14 میلیارد دالر بودجه دارد 
و کشوری است که در آن امنیت حاکم است و کانادا 
هم بیش از 6 هزار میلیارد پروژه تطبیقی برای توسعه 
اقتصادی خود دارد؛ پس بر اساس کدام منطق ما باید 

از امریکا و کانادا الگو بگیریم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت های ورشکسته 
افکار  فریباندن  برای  افغانستان  مانند  غارت گری  و 
هیچ  زیرا  می زنند،  اقداماتی  چنین  به  دست  عمومی 
افغانستان  مانند  فقیر  کشوری  که  نمی پذیرد  منطقی 
برای تطبیق بودجه انکشافی از کشوری مانند امریکا و 

کانادا الگو بگیرد.
انکشافی  بودجه  باید  که  است  باور  این  به  سیحون 
از وزارت مالیه که یک وزارت ناتوان و ناکارا است 
از  ارگ  و  کند  پیدا  انتقال  اقتصاد(  پان)  وزارت  به 
انحصارگری های به منابع پولی دست کشیده و اجازه 
دهد که بودجه انکشاف به دست والی ها، ولسوالی ها 

انتقال پیدا کند.
اقتصادی  مسایل  آگاه  جیانی  عبدالقادر  حال،  بااین 
که  کنیم  تقلید  کشورهایی  از  می توانیم  ما  می گوید: 
مطابق شرایط کشور ما باشند که چگونه مشکات و 

مسایل بودجه را بررسی و حل می کنند.
امریکا و  با مشکات  ما  اما مشکات  تاکید کرد:  او 
کانادا بسیار متفاوت است، طور مثال در 15 والیت 
امنیت نداریم و نمی توانیم پروژه ها را در آن جا عملی 
نیست، اجرایی پروژه ها  امنیت  مناطق که  کنیم و در 
به  انکشافی  بودجه  و  می شود  متوقف  به خود  خود 

جای خود باقی می ماند.
که  هستند  وزارت خانه ها  از  بعضی  افزود:  جیانی 
توانایی و ظرفیت مصرف بودجه را ندارند و نمی توانند 
پروژه های به اعان داده شده را عملی سازند؛ بنابراین 

یک بخش برمی گردد به ناتوانایی وزا.
اینکه  سوم  مساله  گفت:  همچنان  اقتصادی  آگاه  این 
بزرگ  چالش  یک  دولتی  ادارات  در  گسترده  فساد 
در برابر تطبیق پروژه  های انکشافی می باشد و مساله 
چهارم پروسه تداراکات ما بسیار طوالنی است و این 

مساله خود به خود چالش ایجاد می کند.
پارلمان  اینکه وکای  دیگر  مشکل  گفته جیانی:  به 
پروژه های انکشافی را به گروگان می گیرند و هر وکیل 
نمی تواند  کس  هیچ  و  دارد  پروژه  خود  والیت  در 

پروژه او را بگیرد.
وی اضافه کرد: در حقیقت وکا همواره در اجرایی 
می کنند  دخالت  و  دست اندازی  انکشافی  پروژه های 
انکشافی  پروژه های  که  می شوند  سبب  نهایت  در  و 

عملی نشود.
که  کرده  اعام  مالیه  وزیر  اخیراً  که  حالی است  این 
به  را  انکشافی  بودجه  تنها 35 درصد  توانسته  کابینه 

مصرف برسانند.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه که روز شنبه 11 میزان/مهر، 
در نشست فوق العاده مجلس صحبت می کرد، گفت: 
با تاسف این یک واقعیت است که ما نتوانستیم بودجه 

انکشافی خود را به مصرف برسانیم.

۱ بنیاد قومگرایی در بن گذاشته شد.
 2- حتـی تکـت هـای انتخاباتـی بر اسـاس قوم 

سـاخته و به مبـارزه مـی بردازند
. 3- قومگرایـی یک حقیقت تلخ و بد افغانسـتان 

اسـت و ما همه در آن شـریک هستیم.
 4- بحـث هـای قومگرایـی کاملن علنی اسـت، 

از خانـه گرفتـه تا دفتـر و مجالـس دولتی. 
5- وقتـی یـک هـزاره مکتـب مـی رود، دیگـر 
اقـوام وارخطـا می شـوند کـه هله هـزاره مکتب 

رفـت و ادارات را بـه دسـت مـی گیـرد.
 6- مـا همـه بیمـار هسـتیم و حکومـت هـا بـر 
اسـاس همیـن بیمـاری هـا سـاخته مـی شـوند. 
7- آرا بـر اسـاس قـوم بـه کار بـرده شـده انـد. 

آرای اساسـی همـه قومـی انـد
. 8 پایـان دادن بـه ایـن وضعیـت یـک مفکـوره 
ملـی نیـاز دارد کـه در حکومـت کنونـی ظرفیت 

آن وجـود نـدارد .
 9- لنگـی پوشـاک مشـترک همـه اقـوام اسـت. 
کندهـار طـرز لنگـی خـودش را دارد، شـینوار، 
طـرز  احمـدزی  و  مومنـد  تاجیـک،  ازبیـک، 
جداگانـه ای بـرای بسـتن لنگـی دارنـد. اشـرف 

غنـی حتـی لنگـی اش را بـه شـیوۀ احمـدزی ها 
مـی بندد. او در حد بسـیار کوچـک خود را پاین 

آرده اسـت.
 10 اشـرف غنـی تـا زمانی کـه از نـام احمدزی 

می توانسـت اسـتفاده کرد، اما بعـدش وقتی دید 
دیگر چلـش ندارد، تخلص قومـی اش را حذف 

کرد.
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وليس جرګې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په اړه 

جدي اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د دې ډلې د فعالیتونو 

مخه باید له هرې ممکنې الرې ونیول يش.

د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د نورو مسایلو 

ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور د زیاتوايل په اړه 

بحثونه وشول او د دې جرګې غړیو داعش د افغانستان لپاره سر 

ګواښ وباله.

د  دې جرګې  د  قدیر چې  ظاهر  مرستیال  لومړي  د وليس جرګې 

عمومي غونډې مرشي یې هم کوله وویل چې داعش په سوریه او 

عراق کې له سخت فشار رسه مخامخ دی او اوس یې افغانستان ته 

مخه کړې او غواړي دلته مرکزونه جوړ کړي.

نوموړي زیاته کړ ه:

"اوس داعش هڅه کوي او هڅه یې کړې چې خپل پیاوړي مرکزونه 

لوېدیځو  او شامل  ختیځو  په  توګه  ځانګړي  په  کې  افغانستان  په 

والیتونو کې جوړ کړي چې تاسو یې بېلګې په پچیراګام ولسوالۍ 

او غور والیت کې ولیدې،نو زما جدي غوښتنه له حکومت نه په 

تېره له رهربانو نه دا ده چې ټکي ته په جدي ډول پام وکړي."

ښاغي قدیر یوځل بیا وویل، داسې شواهد شته چې اوس هم په 

ننګرهار کې د شپې لخوا هلیکوپټرې داعش ته مواد لېږدوي او دې 

وسله والو ته د هغه په خربه داسې خواړه ور رسول کېږي چې په 

افغانستان کې نور څوک په اسانه ورته الس رسی نه لري.

اړوندو  پورې  داعش  چې  وایي  مرستیال  لومړی  جرګې  وليس  د 

وسله والو دا مهال د افغانستان په بېالبېلو سیمو کې فعالیتونه پیل 

هم  سیمه  بوره  توره  ننګرهار  د  چې  ښایي  خربه  په  ده  د  او  کړي 

ونیيس.

نوموړي زیاته کړه:

"ما تاسو ته ویي وو چې داعش یو کال وروسته په افغانستان کې 

څرګندېږي اوس دوی په غور،مزار،کندز او لوګر کې پیدا شوي، 

ته  بورې  تورې  دوی  که  کوی،  څه  خو  خیتځ  او  نورستان  کونړ، 

به دلته جوړ  بیا زه حاجي ظاهر اعراف کوم چې خراسان  ننوتل 

يش."

دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې همدا اوس داعش 

او  کوټ  پچیراګام،  په  تېره  په  سیمو  شمېر  یو  په  ننګرهار  د  ډله 

خوګیاڼیو ولسوالیو کې فعالیت لري.

په تېره اوونې کې د دې ډلې او سیمه ییزو پاڅون کوونکو ترمنځ 

تلفات یې هم رامنځ  نښته هم وشوه چې  په پچیراګام کې سخته 

ته کړل.

چې  والو  وسله  شنبې  سې  تېره  هم  کې  والیت  غور  په  راز  دغه 

ځانونه یې داعش پورې اړوند بلي وو څه باندې دېرش تنه ملکي 

وګړي ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل.

په ورته وخت کې په کندز، جوزجان، فاریاب، بدخشان، زابل او 

یو شمېر نورو والیتونو کې هم د دې ډلې د حضور خربه شوې او 

له دې امله اندېښنې هره ورځ مخ پر زیاتېدو دي.

خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وایي چې داعش 

ډله په افغانستان کې سخته ځپل شوې او د دې او نورو وسله والو 

جدي  په  عملیات  ځواکونو  امنیتي  افغان  د  وړاندې  پر  مخالفانو 

توګه روان دي.

نوموړي زیاته کړه:

"اوس هم په ټولو والیتونو کې د تروریستانو په وړاندې که داعش 

او  تررسه شوي  پرضد  یې  پوځي عملیات  زموږ  که طالب  او  دی 

د  ګډون  په  ولسوالې  پچیراګام  د  هم  اوس  دي،  روان  هم  اوس 

ننګرهار والیت په بېال بېلو سیمو کې زموږ عملیات روان دي."

عبدالرشید  مرستیال  لومړي  ریاست  جمهوري  د  وړاندې  تردې 

دوستم هم ویي وو ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې 

وال  وسله  داعش  زره  نیم  اووه  پورې  پرسيل  تر  کال  راتلونکي  د 

شاميل والیتونو ته ولېږدول يش.

ټینګار  ارګانونو  امنیتي  افغانستان  د  او هم  خو هم جرنال دوستم 

کړی چې د داعش د ځپلو لپاره به هیڅ ډول اقدام ونه سپمول يش 

او حتی ولسمرش غني هم تردې وړاندې ویي چې افغانستان به د 

داعش په هدیره بدل يش.

یک منبع:
وزیر مالیـه با بودجـة وزارت خـانه ها 

برخـورد سلیقه یی مـی کند
"الگوبرداری از امریکا و کانادا منطقی نیست"

وليس جرګه:

 داعش افغانستان کې 

د قوي مرکزنو جوړولو 

په حال کې دی

صادقانه ترین اظهارات صدیق پتمن در یک برنامه تلویزیونی

همه قوم گرا هستیم
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ورزش

ــان  ــک جه ــایر ممال ــش" س ــورش را "الهام بخ ــه کش ــور ترکی رییس جمه
ــت  ــوی و سیاس ــی ق ــادی، دموکراس ــد اقتص ــه او، "رش ــه گفت ــد. ب خوان
ــه و  ــرای منطق ــی ب ــد الگوی ــور می توان ــن کش ــش" ای ــی دوراندی خارج

ــد. ــان باش جه
رجــب طیــب اردوغــان، رییس جمهــور ترکیــه در پیامــی بــه مناســبت فــرا 
ــع  ــوان "منب ــه عن رســیدن "روز جمهــوری" در اســتانبول ایــن کشــور را ب

الهــام" ســایر کشــورها ســتود.
ــد  ــوی، پیون ــه واســطۀ "رشــد اقتصــادی، دمکراســی ق ــه ب او گفــت، ترکی
بــا ارزش هــای بنیادیــن بشــری و سیاســت خارجــی قاطعانــه و دوراندیــش 

ــان اســت." ــه و جه ــرای منطق ــی ب ــع الهام ــان منب خــود هم چن
اردوغــان از مقاومــت مــردم در برابــر کودتــای 15 جــوالی در ایــن کشــور 

ســتایش کــرد؛ کودتایــی کــه قصــد آن برانــدازی دولــت او بــود.
رییس جمهــور ترکیــه گفــت: »در یــک شــب مــردم مــا بــه تمامــی جهــان 
نشــان دادنــد کــه بــا مبــارزۀ مســتقل راســخ بــه جنــگ تــاش جدیــد بــرای 

ــد.« ــغال می رون اش
ــه در  ــوری ترکی ــیس جمه ــادآور تأس ــه ی ــوری" ک ــم "روز جمه در مراس
ــه اعــام کــرد،  ــم، نخســت وزیر ترکی ــی ییلدری 93 ســال پیــش اســت بینال
ــر"  ــان معاص ــز جه ــورهای احترام برانگی ــی از کش ــه یک ــروز ب ــه "ام ترکی

ــل شــده اســت. تبدی
ــراری  ــت اضط ــررات وضعی ــوری، مق ــط جن ــا اواس ــتِ کم ت ــه دس در ترکی
ــام  ــای نافرج ــد از کودت ــان بع ــه توســط اردوغ ــی ک ــم اســت؛ مقررات حاک

ــرار شــد. جــوالی برق
ــان کــه  ــا در مــورد دســتگیری های گســترده و اخــراج  مظنون ــۀ اروپ اتحادی
ــراز  ــود، اب ــام می ش ــراری انج ــت اضط ــان در وضعی ــتورهای اردوغ ــا دس ب

نگرانــی عمیــق کــرده اســت.
مدافعــان حقــوق بشــر ایــن کشــور را بــه اعمــال شــکنجه متهــم کرده انــد. 
بنابــر گــزارش رســانه های دولتــی ، در حــال حاضــر بیــش از 36هــزار نفــر 
ــا  ــه همــکاری ب ــد. ایــن  افــراد مظنــون ب ــه ســر می برن در حبــس موقــت ب

ــد. ــش گولن ان جنب
اردوغــان فتــح اهلل گولــن، واعــظ تــرک مقیــم امریــکا را مســوول کودتــای 

ــت. ــرده اس ــام را رد ک ــن اته ــن ای ــا گول ــد، ام ــال جاری می شناس س

ــک  ــد ی ــوریه نیازمن ــرد: س ــد ک ــیه تأکی ــۀ روس ــور خارج ــر ام وزی
طــرح "مارشــال" مشــابه توافق نامــۀ غــرب بــرای کمــک بــه آلمــان 

ــی دوم اســت. ــگ جهان ــس از جن پ
ســرگئی الوروف، وزیــر امــور خارجــۀ روســیه ایــن بیانیــه را بعــد 
ــا ولیــد معلــم و جــواد ظریــف، همتاهــای ســوری و  از نشســتش ب

ایرانــی خــود منتشــر کــرد.
ــی  ــن طرح ــه چنی ــوریه ب ــاز س ــه نی ــاره ب ــا اش ــه ب ــن بیانی او در ای
اعــام کــرد، اعمــال تحریم هــای غیرقانونــی علیــه ســوریه بــه ضــرر 
مــردم ایــن کشــور اســت و بحــران ســوریه تنهــا بــا راهــکار سیاســی 

می شــود. حل وفصــل 
طــرح مارشــال کــه بــا نــام جــورج مارشــال، وزیــر خارجــۀ پیشــین 
امریــکا نام گــذاری شــده اســت، شــامل برنامه هــای کمکــی امریــکا 
ــال  ــه در س ــود ک ــی دوم ب ــگ جهان ــد از جن ــی بع ــای غرب ــه اروپ ب

1947 و بــا هــدف بازســازی اقتصــاد اروپــا ارایــه شــد.
الوروف هم چنیــن ادعاهــا دربــارۀ این کــه جنگنده هــای روســی 
ــب  ــتند تکذی ــب هس ــتان ادل ــه یی در اس ــه مدرس ــه ب ــوول حمل مس
کــرد؛ حمله یــی کــه بــه گفتــۀ یونیســف، جــان 20 کــودک و شــش 
معلــم را گرفتــه اســت. ه مچنیــن الوروف گفــت کــه کشــورش ظرف 

10 روز گذشــته حملــۀ هوایــی بــه حلــب نداشــته اســت.
ارتــش روســیه روز پنجشــنبه هفتــۀ گذشــته گزارش هــا در خصــوص 
ــر  ــه تصاوی ــاخته گی" دانســت. مســکو ب ــی را "س ــه هوای ــن حمل ای
منتشــر شــده در رســانه ها کــه در آن میزهــای دانش آمــوزان ســالم در 
کنــار یــک دیــواری قــرار گرفتــه بودنــد، اشــاره کــرد و گفــت: در هر 
حملــۀ هوایــی ایــن میزهــا خــرد و متاشــی می شــدند، چــه برســد 
ــنگین تری را  ــارت های س ــاالً خس ــه احتم ــی ک ــن حمله ی ــه چنی ب

موجــب شــده اســت.
ــه در مســکو وزرای امــور خارجــۀ  ــن نشســت ســه جانب پــس از ای
ــا  ــان ب ــه کشورهای ش ــد ک ــام کردن ــران اع ــوریه و ای ــیه، س روس

ــد. ــوریه موافقن ــارزات در س ــکیل مب تش
ــای بشــار  ــه گفــت: نیروه ــن نشســت ســه جانب ــم، در ای ــد معل ولی
اســد، رییس جمهــور ســوریه کنتــرل کامــل شــهر جنــگ زدۀ حلــب را 
بــر عهــده خواهنــد گرفــت. مــا حلــب را از دســت مخالفــان ســوری 

آزاد خواهیــم کــرد و آن را مجــدداً متحــد خواهیــم ســاخت.
ــه  ــوریه حمل ــان س ــه مخالف ــد ک ــرح ش ــس از آن مط ــارت او پ اظه
ــدف  ــا ه ــب ب ــق در حل ــت دمش ــای دول ــه نیروه ــترده یی را ب گس

ــد. ــاز کردن ــد آغ ــای اس ــرۀ نیروه ــتن محاص شکس
آتش بــس  تــا  آماده انــد  اســد  نیروهــای  گفــت:  معلــم  ولیــد 
جدیــدی را بــرای شــهر حلــب اجــرا کننــد، امــا بــه ایــن شــرط کــه 
ــد،  ــت می کنن ــه از شورشــیان ســوریه حمای ــای خارجــی ک قدرت ه
ضمانــت دهنــد کــه غیرنظامیــان می تواننــد در ایــن دوران حلــب را 

ــد. ــه کنن تخلی

ــی  ــل مس ــه لیون ــود ب ــه خ ــتریونایتد از عاق ــرمربی منچس س
ــال  ــی از فوتب ــل مس ــه لیون ــی ک ــرد زمان ــام ک ــر داد و اع خب

ــرد. ــد ک ــه خواه ــد او گری ــری کن کناره گی
ــال  ــو در رئ ــی کــه ژوزه مورینی ــل، زمان ــه گــزارش دیلــی می ب
مادریــد بــود، بارهــا از کریســتیانو رونالــدو بــه عنــوان بهتریــن 
بازیکــن جهــان یــاد کــرد ولــی اکنــون کــه ایــن مربــی در لیــگ 
ــاره بهتریــن  برتــر انگلیــس فعالیــت مــی کنــد، نظــرش را درب
ــی  ــل مس ــت لیون ــد اس ــر داده و معتق ــان تغیی ــن جه بازیک

بهتریــن بازیکــن جهــان اســت.  
ــاره لیونــل مســی گفــت: اینکــه مســی کــم  ژوزه مورینیــو درب
ــده  ــی ناراحــت کنن ــه ســن بازنشســتگی می رســد، خیل ــم ب ک
اســت. وقتــی مســی از فوتبــال بازنشــته شــود، گریــه خواهــم 
کــرد. خیلــی ناراحــت کننــده اســت کــه بازیکنــی مثــل مســی 

در حــال نزدیــک شــدن بــه پایــان فوتبالــش اســت.  
ــه  ــام اتحادی ــیتی در ج ــا منچسترس ــازی ب ــد از ب ــو بع مورینی
کــه بــا صعــود شــیاطین ســرخ بــه یــک چهــارم نهایــی همــراه 
بــود، از هــواداران یونایتــد بــه خاطــر شکســت ســنگین برابــر 
ــواداران  ــه ه ــی ک ــت: حمایت ــرد و گف ــی ک ــی عذرخواه چلس
ــن کار را  ــد ای ــود. بای ــر ب ــد، بی نظی ــه کردن ــن هفت ــا در ای از م
انجــام مــی دادم. هــواداران فــوق العــاده بودنــد و مــا بــه خاطــر 
ــد  ــم. حــاال بای ــدان رفتی ــه می ــا ســیتی ب ــازی ب ــود در ب ــا ب آنه
بــه بــازی بــا برنلــی فکــر کنیــم تــا ایــن دیــدار را بــا بــرد بــه 

پایــان ببریــم.  
ــاره آینــده ویــن رونــی نیــز در ایــن  از مورینیــو همچنیــن درب
تیــم ســوال شــد کــه آقــای خــاص گفــت: بایــد تاکیــد کنــم 
ــی رود.  ــی نم ــد و جای ــد مان ــد خواه ــی در یونایت ــن رون وی
صحبــت هایــی مبنــی بــر خــروج رونــی از تیــم صحــت نــدارد 
ــدر  ــر چق ــما ه ــورد. ش ــد خ ــم خواه ــم رق ــده او در تی و آین
دوســت داریــد مــی توانیــد دربــاره رونــی بنویســید ولــی ایــن 
صحبــت هــا حقیقــت نــدارد. رونــی ایــن هفتــه 31 ســاله شــد. 
نمــی دانــم او وقتــی 32، 34 یــا 35 ســاله شــود، چــه آینــده ای 
در تیــم دارد ولــی خــود او مــی دانــد کــه در تیــم بــه او نیــاز 
ــی بازیکنــی در حــد  ــه ایــن خاطــر کــه رون ــم؛ آن هــم ب داری

ــی اســت. کاس جهان
 ویــن رونــی تــا ســال 2019 بــا یونایتــد قــرارداد دارد. مورینیــو 
در پایــان گفــت: در هفــت دیــدار قبلــی خودمــان تنهــا یــک بار 
شکســت خوردیــم. ایــن خیلــی بهتــر اســت کــه یــک دیــدار 
را چهــار بــر صفــر ببازیــد تــا اینکــه چهــار دیــدار را یــک بــر 
صفــر ببازیــد. فکــر مــی کنــم تیــم از نظــر ثبــات، بهتــر شــده 

اســت. بایــد خودمــان را در مســیر اصلــی حفــظ کنیــم.
منچســتریونایتد عــاوه بــر اینکــه بایــد ایــن هفتــه برابــر برنلــی 
در لیــگ برتــر دیــدار کنــد، روز پنجشــنبه نیــز در لیــگ اروپــا 
ــد.  ــدار کن ــه دی ــر فنرباغچ ــا براب ــت ت ــد رف ــه خواه ــه ترکی ب
ــا  ــد ت ــد ش ــث خواه ــدار باع ــن دی ــا در ای ــروزی یونایتده پی
شــیاطین ســرخ تــا حــد زیــادی صعــودش را بــه مرحلــه بعــد 

قطعــی کنــد.

اردوغان:
ترکیه "منبع الهام بخش" جهان است!

الوروف:

سوریه نیازمند "طرح مارشال" است

مورینیو:

 وقتی مسی بازنشسته 
شود گریه خواهم کرد

غالم سخی احسانی

گویش ها، هویت جامعه هستند
در میان مجموعه عناصر هویت بخش یک جامعه، قوم و... 
زبان، جایگاه ویژه و برجسته دارد. یعنی زبان و گویش، 
نماد هویت جامعه و اقوم به شمار می آید، به همین دلیل اگر اراده بر 
نابودی فرهنگ یک قوم پدید آید، در گام نخست زبان آن قوم را هدف 
قرار می دهد. زبان شناسان، نقش زبان فلکلور و زبان توده را در قلمرو 
زبان های رسمی، از پشتوانه های اساسی زبان رسمی تلقی می کنند. در 
حقیقت بخش عمدۀ از ذخیره واژگانی هرزبان را واژه ها و گویش های 
به  اعتبار و ارزش گذاری زبان ها،  بومی و محلی تشکیل می دهد. حتا 
زبان سنجش  آن  قلمرو  در  گفتاری،  و  محلی  تنوع گویش های  میزان 
می شود. از این زاویه، زبان یکی از گنجینه های پُرارزش بشری و میراث 
هویت ملی به شمار می آید. به این معنی که زبان، هر ملت، نماد هویت 
زنده گی  یکجا  در  مردماِن که  به  زبان،  واقع  در  است.  آن جامعه  ملی 

می کنند، هویت می دهد و به روابط اعضای آن انسجام می بخشد.
در ُکل باید گفت که زبان، همانند موجود زنده است. متولد می شود، 
نگاه،  این  از  می گردد.  زوال  دچار  متخلف  دالیلی  به  و  می کند  رشد 
به طور  محلی  زبان های  و  عام  به طور  زبان ها،  زوال  عوامل  عمده ترین 
خاص؛ تکنولوژی، جنگ و مهاجرت است. امروزه به مدت تکنولوژی 
ارتباطی؛ تعامات فرهنگی و... بسیار سرعت یافته است و روند ورود 
بیگانه بسیار آسان گردیده است. در چنین شرایطی هرزبانی  واژه گان 
برای  ببرد،  بهره  درستی  به  دارد،  خود  که  واژه سازیی  قوانینی  از  اگر 
و  روز  به  را  خودش  و  نکند  مناسب  معادل سازی  بیگانه،  واژه های 
مدرن نسازد؛ محکوم به زوال خواهد بود. البته یکی از پیامدهای منفی 
پدیده جهانی شدن، همین مسأله است. در این میان، گویش های محلی 
شدن،  جهانی  عصر  در  و...،  مادی  قوی  پشتوانه های  نداشتن  به خاطر 

بیشتر در معرض آسیب و نابودی است.
با این حال، یکی از کارهای که می توان در راستای بقا و حفظ گویش های 
محلی انجام داد؛ گردآوری واژه های محلی و مکتوب کردن آن ها است. 
تا این میراث پُرارزش بشری، به نسل های آینده منتقل گردد. اکنون با 
توجه به نکات فوق، به درستی می توان ارزش کار دکتر حفیظ شریعتی 

را در راستای تدوین و گردآوری واژه گان هزاره گی درک کرد.
باید اعتراف کرد که جناب دکتر حفیظ شریعتی، با هدف حفظ گویش 
داشته  بر  محکم  و  سیار خوب  به  را  اولیه  گام های  هزاره گی،  شیرین 
که به نوبۀ خود شایسته و سزاوار تقدیر و ستایش است. کتاب ایشان 
به نام »گویش هزاره گی« یکی از آثار بسیار خوب و با رویکرد اکادمیک 
نقد های  نگاه عالمانه و  با  امید است که دوستان  این حوزه است.  در 

دلسوزانه، بر باوری این اثر گران سنگ بیفزاید.

افسر رهبین

"موالنا"سازان هالیوود؛
باید از زادگاه موالنا نیز دیدن کنند!

"یــک صفحــه"  بریــدۀ هفته نامــۀ  ایــن  آنچــه در 
ــی  ــه بازیگــر اصل ــراض ب ــورد اعت ــد، نگاهــی فشــرده در م می خوانی
نقــش موالنــا در فلمــی اســت کــه قــرار اســت، فلمنامــۀ آن را "دیوید 
ــد  ــن محم ــا جال الدی ــش حضــرت موالن ــد و نق ــی" بنویس فرانزون

ــد. ــازی کن ــو" ب ــاردو دی کاپری بلخــی را "لئون
این کــه هالیــوود ایــن ابتــکار را در دســت گرفتــه اســت، بــرای آنــان 
ــۀ  ــانیان مای ــا و خراس ــان موالن ــم میهن ــرای ه ــتایش و ب ــور س درخ

ــراوان اســت. شرمســاری ف
بــاری در ســال 1387 ریاســت "افغــان فلــم" برنامــۀ ســاخت فلمــی 
ــی  ــۀ خاص ــت و بودج ــت داش ــر دس ــا را زی ــۀ موالن از زنده گی نام
نیــز از ســوی وزارت اطاعــات و فرهنــگ بــه ایــن منظــور تخصیــص 
یافتــه بــود. بنــده در دیــداری کــه بــا جنــاب انجنیــر لطیــف، رییــس 
ــم  ــن فل ــاز ای ــون ساخت و س ــتم، پیرام ــت داش ــم آن وق ــان فل افغ
ــری  ــه خب ــوز از آن برنام ــا هن ــر ت ــتم، مگ ــز داش ــی نی صحبت های

ــم. ــت نکردی دریاف
اکنــون کــه هالیــوود دســت بــه ایــن اقــدام ســترگ و ارزشــمند زده 
ــا در  ــرت موالن ــگاه حض ــردان آن از آرام ــنده و کارگ ــت و نویس اس
ترکیــه دیــدن کرده انــد، بایــد وزارت اطاعــات و فرهنــگ افغانســتان 
از ایشــان بخواهــد تــا از زادگاه حضــرت موالنــا در بلــخ نیــز دیــدار 
داشــته باشــند. زیــرا بــه گونه یــی کــه پیــدا اســت، حضــرت موالنــا 
نوجوانــی را در بلــخ آغــاز کــرده و هجــرت ســلطان العلمــا همــراه بــا 
خانــواده کــه حضــرت موالنــا نیــز مشــمول آن هــا بــوده اســت، یکــی 
ــازد  ــخ را می س ــدگار بل ــی خداون ــای زنده گ ــن رخداده از جالب تری
و بــدون نمایــش ایــن صحنــۀ تاریخــی، فلــم هالیــوود تکــۀ جالبــی و 

ــد. ــت می ده ــی را از دس تاریخ
دوســتانی کــه ناظــر نمایــش "کــوچ آفتــاب" در همایــش خدووندگار 

بلــخ بودنــد، ایــن را تصدیــق خواهنــد کرد!
افــزون برایــن، بایــد وزارت امــور خارجــۀ افغانســتان رســمًا در ایــن 
مــورد وارد عمــل گــردد و نقــش تاریخــی بلــخ را در ایــن اثــر جالــب 

ســینمایی از دســت ندهــد!
بایــد از نویســنده و کارگــردان و حتــا از بازیگــران نقش هــای اصلــی 
رســمًا دعــوت کنــد تــا بــرای آشــنایی بــا ســرزمین خداونــدگار بلــخ 

ــد! ــدار کنن ــد دی ــاه بهاول از بازمانده هــای خانق

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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نصیـر احمـد درانی وزیـر احیا و انکشـاف دهات، روز 
شـنبه 8 عقـرب در حضور رسـانه ها 23 قـرارداد پروژه 
انکشـافی را بـه ارزش 503 میلیـون و 800 هزار افغانی 
بـا شـماری از شـرکت های خصوصی به امضا رسـاند.

آقـای درانـی کـه در نشسـت خبـری در ایـن زمینـه 
ایـن  مجمـوع  از  ایـن  کـه  گفـت  می کـرد،  صحبـت 
 20 و  آب رسـانی  زمینـه  در  آن  پـروژه ی   3 پروژه هـا 
و  سرک سـازی  بخش هـای  در  آن  دیگـر  پـروژه ی 

می شـود. عملـی  مراقبـت،  و  حفـظ  پروژه هـای 
بـه گفتتـه آقای درانـی، ایـن پروژه هـای در 13 والیت 

مختلـف کشـور اجـرا و عملی می شـود.
تطبیـق  اسـت،  قـرار  پروژه هـا  ایـن  کـه  والیت هـای 
بدخشـان،  بغـان،  والیـت  از  عبارت انـد  شـوند، 
فـراه، بامیـان، لوگـر، سـمنگان، پنجشـیر، غـور، تخار، 

نورسـتان. و  پکتیـار  دایکنـدی، 
وزیـر احیـا و انکشـاف دهـات گفـت که بـا تطبیق این 
پروژه هـا تعـداد 102 هزار و 699 خانواده روسـتایی از 

آن مسـتفید می شود.
گفـت که 70 درصد بودجه این وزارت شـامل سیسـتم وزارت احیـا و انکشـاف دهات معلومـات ارایه کرده و آقـای درانـی در ایـن نشسـت خبـری در مـورد بودجه 

وزارت مالیـه کشـور شـده و بخـش باقی مانـده ی آن 
زیـر اکنـون در حـال طی مراحل اسـت که در سیسـتم 

وزارت مالیه درج شـود.
وزیـر احیا و انکشـاف دهـات در مـورد افزایش عواید 
ایـن وزارت گفـت کـه در یک سـال اخیر، میـزان عاید 
وزارت احیـا و انکشـاف دهـات از 9 میلیـون بـه 45 

میلیـون افزایـش یافته اسـت.
آقـای درانـی علـت افزایش ایـن عواید را شـفافیت در 
قراردادهـا و نیـز جریمه هایی دانسـت کـه در قراردادها 

نمی شـوند. عملی 
آقـای درانـی در بخـش دیگـر سـخنان خـود در ایـن 
نشسـت در مـورد آغـاز برنامـه میثاق شـهروندی گفت 
کـه ایـن برنامـه قـرار اسـت در مـاه حمـل سـال آینده 

خورشـیدی بـه فعالیـت آغـاز کند.
مراحـل  دهـات،  انکشـاف  و  احیـا  وزیـر  گفتـه  بـه 
مقدماتـی کار برنامـه میثـاق شـهروندی کـه اسـتخدام 
آن  ابتدایـی  کارهـای  دیگـر  و  روسـتاها  در  کارمنـد 
می باشـد، در حـال حاضـر جریـان دارد کـه تـا اخیـر 

می شـود. تکمیـل  مراحـل  ایـن  امسـال 
برنامـه میثـاق شـهروندی، در اوایـل مـاه میزان امسـال 

رسـما بـه فعالیـت آغـاز کرد.
بـه گفتـه مسـووالن، برنامـه میثـاف شـهروندی اولیـن 
برنامـه بین الوزراتی اسـت در شـهرها و روسـتاها اجرا 
می شـود و ایـن برنامـه جایگزیـن برنامـه همبسـتگی 
ملـی کـه از سـال 2003 بـه این سـو از سـوی وزارت 
احیـا و انکشـاف دهـات عملـی می شـد، شـده اسـت.

سیمون تیزدال
برگردان: مختار یاسا

منبع: روزنامه گاردین
از آنجایــی کــه تمــام چشــم ها بــه موصــل، حلــب و 
ــه  ــه دوخت ــرق میان ــیه در ش ــی روس ــوان نظام ــش ت افزای
شــده اند، اوضــاع رو بــه وخامــت افغانســتان بیشــتر از همــه 
از ســوی هیــاری کلینتــن و دونالــد ترامــپ نادیــده گرفتــه 
شــده اســت. هرکــدام ایــن دو کــه بــه ریاســت جمهــوری 
ایــاالت متحــده برســد، پــس از روز آغازیــن مــاه جنــوری، 
ــی ســخت خواهــد  ــا بی پروای ــی ی ــن بی اعتنای ــح چنی توجی

بــود.
همــان طــور کــه کشــته شــدن 30 روســتایی در والیــت غور 
ــودش را  ــتان روش خ ــان داد افغانس ــاری نش ــه ج در هفت
بــرای مطــرح کــردن خــود در ســرخط آجنداهــای سیاســی 
ــا روش بســیار ســخت  ــا ایــن درس را ب ــارک اوبام دارد٬ ب
ــگ را  ــن جن ــه ای ــده داد ک ــت. او در اول وع ــه اس آموخت
خاتمــه خواهــد داد. امــا بــه جــای خاتمــه بخشــیدن، ایــن 
جنــگ را تشــدید بخشــید، ســپس در آن گیــر کــرد؛ حــاال 

هــم عاقــه اش را نســبت بــه آن از دســت داده اســت.
پــان »هجومــی« اوبامــا در ســال 2009 از حمایــت هیاری 
کلینتــن برخــوردار بــود. و پــس از آن، وزیــر خارجــه وقــت 
آمریــکا، 51 هــزار نیــروی اضافــی دیگــر را بــه ایــن کشــور 
فرســتاد. امــا ایــن تجدیدهــای قــوا نتوانســت شورشــگری 
ــا کاخ  ــه اوبام ــی ک ــاال، زمان ــد. ح ــت ده ــان را شکس طالب
ســفید را تــرک می کنــد، 8400 نیــروی آمریکایــی و شــمار 
ــگ، در  ــن جن ــرای ای ــی ب ــی تقویت ــای هوای ــادی نیروه زی

ــد. ــی مانده ان ــتان باق ــاش در افغانس ــال آماده ب ح
در حــال حاضــر جنــگ علیــه طالبــان، طوالنی تریــن 
جنــگ آمریــکا اســت امــا بــا ایــن وجــود از ســوی هیــاری 

ــه شــده اســت. ــده گرفت ــپ نادی ــد ترام ــون و دونال کلینت
در حــال حاضــر جنــگ علیــه طالبــان، طوالنی تریــن 
جنــگ آمریــکا اســت امــا بــا ایــن وجــود از ســوی هیــاری 

ــه شــده اســت. ــده گرفت ــپ نادی ــد ترام ــون و دونال کلینت
داخــل  از  عناصــری  توســط  کــه  افغانســتان  طالبــان 
پاکســتان پشــتیبانی می شــوند، هنــوز مرگ آورتریــن و 
ــد.  ــی مانده ان ــمن باق ــن دش ــت، قوی تری ــاظ کمی ــه لح ب
ــیان  ــن شورش ــه ای ــد ک ــان می دهن ــر نش ــای اخی برآورده
در والیــت هلمنــد کــه زمانــی نیروهــای بریتانیــای در 
ــری و  ــال قوت گی ــد، در ح ــختی را جنگیدن ــرد س ــا نب آنج
ــن  ــی ای ــات تهاجم ــتند. حم ــلطه گیری هس ــخیر و س تس

ــدز در شــمال افغانســتان و حمــات  گــروه در اطــراف کن
سنگین شــان بــاالی کابــل، عقــب زده شــدند امــا بــا 

ــاد. ــیار زی ــواری بس دش
جهادی هــای القاعــده – دلیــل اصلــی مداخلــه نظامــی 
ــر  ــال حاض ــال 2001 – در ح ــتان در س ــکا در افغانس آمری
حداقــل در هفــت والیــت فعــال هســتند و گروه تروریســتی 
داعــش بــرای خــود در والیــت ننگرهــار ایــن کشــور جــای 
ــف  ــب و مخال ــاالران رقی ــت. جنگ س ــرده اس ــاز ک ــای ب  پ

ــد. ــر می کن ــر را پیچیده ت ــن تصوی ــی، ای قوم
ــکا  ــگ امری ــن جن ــر طوالنی تری ــال حاض ــتان در ح افغانس
اســت. پانزدهمیــن ســال ایــن جنــگ در 7 اکتوبــر تکمیــل 
در  آمریکایــی  و 300 ســرباز  هــزار   2 از  بیــش  شــد. 
افغانســتان جــان داده انــد. ایــن جنــگ بــرای مالیه دهنــد گان 
آمریکایــی تخمینــا حــدود 686 میلیــارد دالــر هزینــه داشــته 

اســت.
هنــوز، پــس از چندیــن دور گفتگوهــای صلــح آزمایشــی، 
پایــان ایــن جنــگ بســیار دور می نمایــد. افغانســتان دیگــر 
ــی  ــای انتخابات ــاک پیکاره ــک و ناپ ــه راز کوچ ــل ب تبدی
ــچ یکــی  ــه هی ــکا شــده اســت ک ریاســت جمهــوری آمری
ــورد آن  ــد در م ــوری نمی خواهن ــزدان ریاســت جمه از نام

بحــث کننــد.

در طــول ســه مناظــره انتخاباتــی، نــام افغانســتان تنهــا یــک 
ــه آن  ــس از آن، ب ــد و پ ــه ش ــن گرفت ــوی کلینت ــار از س ب
توجــه نکردنــد. نامــزد حــزب دموکــرات، قبــا بــه خاطــر 
ــه  ــال 2003 و مداخل ــراق در س ــه در ع ــت از مداخل حمای
دیگــر آمریــکا در ســال 2011 در لیبیــا، انگیــزه بســیار کمــی 
بــرای جلــب  کــردن توجــه بــه مســاله بی پایــان افغانســتان 
ــن  ــدگان از ای ــه رای دهن ــد ک ــن می دان ــاری کلینت دارد. هی

جنــگ شــدید نفــرت دارنــد.
ــم  ــورد آن ک ــز در م ــپ نی ــه ترام ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــار  ــک ب ــت. او ی ــه اس ــه آن کم توج ــبت ب ــد و نس  می دان
ــود امــا  ــاک« ب گفــت کــه ایــن جنــگ یــک »اشــتباه خطرن
ــان  ــی طالب ــدارد. حت ــال آن ن ــنی در قب ــچ پالیســی روش هی
ــده و  ــه ش ــده گرفت ــتان نادی ــاله افغانس ــه مس ــد ک می گوین
احســاس تحقیــر می کننــد. ســخنگوی طالبــان پــس از 
ــه  ــه ب ــزی را ک ــپ هرچی ــه ترام ــت ک ــره گف ــن مناظ اولی

زبــان اش می آیــد، می گویــد و »جــدی« نیســت.
یوچــی دریــزن، یــک تحلیل گــر مســایل افغانســتان نوشــته 
ــن  ــه ای ــبت ب ــترک نس ــی مش ــن بی تفاوت ــه ای ــت ک اس
مســاله، نمی توانــد دوام آورد. او بیــان داشــته اســت: »فــرق 
نمی کنــد کــه دلیــل آن چــه اســت؛ امــا ایــن خاموشــی در 
ــی  ــگ طوالن ــده جن ــه آین ــی ک ــتان، از آنجای ــورد افغانس م

آمریــکا در آنجــا یکــی از اولیــن تصمیم هــای بــزرگ 
رییــس جمهــور کلینتــن یــا ترامــپ خواهــد بــود، شــرمی 
ــم  ــد تصمی ــدی بای ــور بع ــس جمه ــت… رئی ــزرگ اس ب
ــروی  ــد، نی ــظ کن ــتان حف ــا را در افغانس ــه نیروه ــرد ک بگی
ــی را از  ــای فعل ــت نیروه ــی اکثری ــا حت ــتد ی ــتر بفرس بیش
ــد.« ــر گردان ــه کشورشــان ب ــاره ب ــد و دوب ــرون  کن آنجــا بی
گزینــه تــرک افغانســتان احتمــاال  دیگــر وجــود نــدارد، امــا 
بیشــتر کشــورهای غربــی دوســت دارنــد تــا از ایــن مســاله 
بگذرنــد. باوجــود ناکامــی بســیاری از پروژه هــای بازســازی 
ــد  ــد کردن ــده، تعه ــور تمویل کنن ــرا 70 کش ــتایی، اخی روس
ــر را در طــول چهــار ســال آینــده بــه  تــا 15.2 میلیــارد دال

افغانســتان کمــک کننــد.
در حالــی کــه نیازمندی هــای بشــری در ایــن کشــور بــدون 
شــک بســیار حــاد اســت، امــا چنیــن ســخاوت مندی 
ــاع  ــت. اوض ــه اس ــر تجرب ــد ب ــروزی امی ــان دهنده پی نش
امنیتــی در اکثریــت مناطــق افغانســتان خــراب اســت. 
ــیار  ــاد بس ــف و فس ــل ضعی ــتان در کاب ــت افغانس حکوم

ــت. ــده اس ــی مان ــترده باق گس
ــا وجــود تاش هــای فــراوان بــرای مبــارزه بــا خشــونت  ب
علیــه زنــان، ایــن پدیــده هنــوز هــم ادامــه دارد. در نیمه اول 
ســال جــاری، بیــش از 5 هــزار مــورد خشــونت علیــه زن 
– بــه شــمول 241 مــورد قتــل – بــه ثبــت رســیده اســت. 
ــمار  ــت. ش ــه اس ــاال گرفت ــر ب ــار دیگ ــاک ب ــدات تری تولی
ــه  ــر مهاجــرت ب ــم راه پرخط ــوز ه ــا هن ــادی از افغان ه زی
ســوی اروپــا را در پیــش می گیرنــد. ایــن جنــگ، پاکســتان 

ــد. ــات می کن ــتر بی ثب ــز بیش را نی
ــش و  ــه ارت ــن ک ــر ای ــی ب ــو مبن ــه نات ــد خــوش باوران امی
پولیــس آموزش دیــده افغانســتان به گونــه بســیار موثــر 
ــت را  ــرد و امنی ــد ک ــر خواهن ــی را پ ــای غرب جــای نیروه
ــده  ــت ش ــده ثاب ــده و فریبن ــن، اغواکنن ــه الزم تامی ــه گون ب
ــان در  ــکا، شورشــیان طالب ــرآورد امری ــر اســاس ب اســت. ب
ــی  ــر زمان ــه ه حــال حاضــر مناطــق بیشــتری را نســبت ب
ــر  ــد. ب ــان درآورده ان ــت کنترل ش ــال 2001 تح ــس از س پ
ــوز حــدود  ــا هن ــال 2016، ت ــا، در س ــزارش یونام ــاد گ بنی
ــم  ــان ه ــده اند. اکثرش ــی کشــته ش ــزار و 500 غیرنظام 2 ه
توســط نیروهــای دولتــی کشــته شــده اند. تلفــات کــودکان 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای 15 درص
هرچیــزی کــه کلینتــن و ترامــپ فکــر می کننــد، امــا 
افغانســتان مســاله ای نیســت کــه آنهــا بتواننــد بــرای مــدت 
زیــادی از آن طفــره رفتــه و نســبت بــه ایــن موضــوع مهــم، 

ــد. ــی کنن بی توجه

افغانستان، راز کوچک و ناپاک در پیکارهای انتخاباتی امریکا

وزیر احیا و انکشاف دهات 23 قرارداد انکشافی را با 
شرکت های خصوصی امضا کرد
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