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وزارت خارجــۀ افغانســتان اعــام کــرده اســت 
کــه ارتــش پاکســتان حریــم هوایــی ایــن 

ــت.  ــرده اس ــض ک ــور را نق کش
ایــن وزارت در واکنــش بــه نقــض حریــم 
ــکی  ــات موش ــۀ حم ــتان، ادام ــی افغانس هوای
ــر مناطــق مــرزی و آزار و اذیــت مهاجریــن،  ب

ــت.  ــرده اس ــار ک ــتان را احض ــفیر پاکس س
ــای  ــه آق ــر داد ک ــروز خب ــه دی وزارت خارج
ســید ابــرار حســین ســفیر جمهــوری اســامی 
پاکســتان مقیــم کابــل را احضــار کــرده اســت.
آقــای ابــرار روز یک شــنبه نیــز بــه وزارت 
ــن  ــود. ای ــده ب ــار ش ــتان احض ــۀ افغانس خارج
ــه  ــت ک ــر اس ــۀ اخی ــار در دو هفت ــومین ب س

ســفیر پاکســتان احضــار می شــود.
ــته اســت:  ــی نوش ــه در اعامیه ی وزارت خارج
ــعبه  ــس ش ــی ریی ــی عارف ــه موس در ماقاتی ک
ــفیر  ــا س ــه ب ــور خارج ــی وزارت ام اول سیاس
ــت  ــه انداخ ــورد ادام ــت، در م ــتان داش پاکس

راکت هــا توســط نظامیــان پاکســتانی از آن 
ســوی خــط دیورنــد بــاالی ولســوالی های 
ــی،  ــر، دره شــالی، ســرکانو، دره نول خــاص کن
ــر  ــت کن ــونگری والی ــل و دره ش ــادی خی ش
ــام  ــردم ع ــکونی م ــازل مس ــر آن من ــه در اث ک
ــد،  ــهید گردیده ان ــل ش ــار طف ــب و چه تخری
ــتانی از  ــی پاکس ــر نظام ــک هلیکوپت ــور ی و عب
خــط دیورنــد و گزمــۀ آن بــاالی ســاحات لکــه 
ــه ژوره  ــرو و وچ ــا س ــالی، مای ــی، دره ش تیگ
ولســوالی خــاص کنــر معلومــات ارایــه نمــوده، 
از ســفیر پاکســتان خواســت تــا اعتــراض 
ــه  ــوص ب ــن خص ــتان را در ای ــدید افغانس ش

ــاند. ــور برس ــات آن کش مقام
در ایــن اعامیــه آمــده اســت کــه رییــس شــعبه 
ــت  ــورد آزار و اذی ــان در م اول سیاســی همچن
و اخــراج مهاجریــن افغانســتان بــه شــکل 
اجبــاری خــاف تمامــی تعهــدات ســه جانبــه 
 ،UNHCR و  پاکســتان  افغانســتان،  میــان 

ــای تورخــم و چمــن  ــودن دروازه ه مســدود ب
کــه مغایــر همــه نورم هــای بیــن المللــی 
ــان  ــی می ــات تجارت ــازمان WTO و توافق س
افغانســتان و پاکســتان بــوده کــه بــه اثــر آن هــر 
ــام  ــردم ع ــتانی و م ــی و پاکس ــار افغان روز تج
متضــرر می گردنــد، نگرانــی شــدید جمهــوری 

ــود.  ــراز نم ــتان را اب ــامی افغانس اس
ــه  ــود ک ــد نم ــل تعه ــتان در کاب ــفیر پاکس س
مراتــب اعتــراض و نگرانــی جانــب افغانســتان 
را بــا مقامــات کشــور متبــوع خویــش در میــان 

ــد گذاشــت. خواه
ــند  ــت س ــی در ایال ــر زیارت ــه ب ــس از حمل پ
روابــط افغانســتان و پاکســتان بــه شــدت تیــره 
شــده اســت. پاکســتان افغانســتان را متهــم بــه 
دســت داشــتن در ایــن حملــه کرده و خواســتار 
ــول  ــه ق ــه ب ــده ک ــتی ش ــترداد 73 تروریس اس
آنهــا از خــاک ایــن کشــور، پاکســتان را آمــاج 

ــرار داده اســت.  ق

در مراسم گرامی داشت 
از روز سرباز مطرح شد:

فیفا: 
ميل شورا د السته راوړنو رسه-رسه خلکو ته الرسيس کې کمزورې ده

معین تعلیمات تخنیکی  و مسلکی وزارت آموزش و پرورش:

دیگر کانکورزده  ها را نمی پذیریم

"سرنوشت ملت به تغییر نظام 
گره خورده است"

اشرف غنی: 
نظام سیاسی کنونی، بر بنیاد قانون اساسی است 

و هرگز قابل تغییر نمی باشد.
احمد ولی مسعود: 

بر بنیاد قانون اساسی، تغییر همیشه قانونی 
می باشد؛ اما تقلب هرگز قانونی نیست.

ــی"، در  ــدت مل ــت وح ــرح "دول ــراح ط ــعود، ط ــی مس احمدول
ــر  ــر تغییرناپذی ــی ب ــی مبن ــای  غن ــر آق ــارات اخی ــه اظه ــش ب واکن
بــودِن نظــام سیاســی بــر بنیــاد قانــون اساســی، در صفحــۀ 
ــون  ــاد قان ــر بنی ــت: ب ــه اس ــان داده و گفت ــش نش ــبوکش واکن فیس
ــز  ــب هرگ ــا تقل ــد؛ ام ــی می باش ــه قانون ــر همیش ــی، تغیی اساس
ــام  ــود: "نظ ــه ب ــی گفت ــای غن ــن، آق ــش از ای ــت. پی ــی نیس قانون
سیاســی کنونــی افغانســتان بــر بنیــاد قانــون اساســی شــکل گرفتــه 

و هرگــز قابــل تغییــر نمی باشــد". 
ــدن از  ــرون ش ــی بی ــر، یعن ــت: »تغیی ــته اس ــعود نوش ــای مس آق
ــر نظــام سیاســی در حــد  ــی موجــود. مســألۀ تغیی ــت بحران وضعی
یــک هــوس، ســلیقه و آجنــدای شــخصی نیســت کــه مــردم از حــق 
ــت  ــردم من ــر م ــما ب ــا ش ــما ببخشــند و ی ــه ش ــد و ب خــود بگذرن
بگذاریــد؛ بلکــه سرنوشــت یــک ملــت و حیــات یــک کشــور بــه 

ــت. ــورده اس ــره خ آن گ
ــِی  ــدت مل ــت وح ــکیل حکوم ــرط تش ــروعیت و ش ــترۀ مش  گس
ــن  ــت، و ای ــده اس ــاده ش ــرات نه ــن تغیی ــر همی ــًا ب ــما دقیق ش
یعنــی، کمتریــن حاصــل رای میلیون هــا انســان ایــن ســرزمین کــه 
تعهــدات جهانــی را نیــز بــه همــراه دارد. در غیــر آن، اگــر از ابتــدا 
ــما  ــه ش ــتند، ن ــود نمی گذش ــروع خ ــی و مش ــق قانون ــردم از ح م
ــود  ــی وج ــس اجراییه ی ــم ریی ــه ه ــد و ن ــت می بودی ــس دول ریی

می داشــت.
ملــی  و  تاریخــی  ضــرورت  یــک  سیاســی،  نظــام  تغییــر   
ــگ  ــدرت، جن ــن ق ــازی خونی ــدۀ ب ــل قاع ــا تعدی ــا ب ــد ت می باش
ــردد،  ــه کن گ ــتان ریش ــه در افغانس ــرای همیش ــدرت ب ــاد ق و فس
لجام گســیخته گی و تک محــوری مهــار شــود، تمامیت خواهــی 
ــوام در  ــۀ اق ــادل، هم ــاد تع ــا ایج ــد و ب ــان یاب ــی پای و انحصارطلب
ــرانجام  ــند و س ــهیم باش ــور س ــت و کش ــری دول ــرخ تصمیم گی چ
ایــن کشــور در چارچــوب یــک دولــت ملــی و حکومــت پاســخگو 

ــد.« ــذار نمای ــات گ ــدار و ثب ــح پای ــه صل ب
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رییس کمیسیون انتخابات، از بلندپایه گاِن دولتی 
و غیردولتی درخواست کرده که در امورِ انتخابات 
یک  در  احمدزی  نجیب اهلل  نکنند.  مداخله 
نشسِت خبری در کابل گفته است که مداخله در 
می شود  سبب  انتخاباتی  کمیسیون های  کارهای 
در  و  برود  سوال  زیر  کمیسیون ها  استقاِل  که 
گفته  او همچنین  ببیند.  انتخابات صدمه  نتیجه، 
با وجود این که اعضای کمیسیون های انتخاباتی 
ولی  دارند،  مشکل  امنیتی  نظر  از  هنوز  تا 
آینده را  انتخاباِت  اولیه برای برگزاری  گام های 
برداشته اند. او از بحث حوزه یی شدِن انتخابات 
سخن گفته و تأکید ورزیده که طرحی در این 
ریاست جمهورِی  اختیار  در  و  آماده شده  مورد 

کشور قرار گرفته است.
به  هرچند  انتخابات  کمیسیوِن  رییس  سخنان   
صورِت مشخص به فرد و جناحی اشاره ندارد؛ 
ولی نشان می دهد که از همین حاال نگرانی های 
نسبت به استقالیِت کمیسیون های انتخاباتی به 
رییس  احمدزی  نجیب اهلل  است.  آمده  وجود 
نسبت  حالی  در  افغانستان  انتخابات  کمیسیون 
به استقاِل کمیسیون های انتخاباتی ابراز نگرانی 
مدِت سه  انتخابات ظرف  کمیسیون  که  می کند 
رییس  گزینش  به  موفق  هنوز  تا  گذشته،  ماه 
گفته  است.  نشده  کمیسیون  این  داراالنشای 
داراالنشای  ریاست  برای  که  تنی  سه  می شود 

کمیسیون انتخابات از سوی کمیسیون به ریاست 
مورد  هیچ کدام  بودند،  شده  معرفی  جمهوری 
قرار  ریاست اجرایی  و  ریاست جمهوری  تأیید 
اند. به همین دلیل، رای زنی ها در مورد  نگرفته 
ریاست  به  معرفی  برای  دیگری  افراد  گزینش 
سمت  این  در  اجرایی  ریاست  و  جمهوری 

همچنان جریان دارد.
به  نسبت  حالی  در  انتخابات  کمیسیون   
استقالیِت کمیسیون های انتخاباتی ابراز نگرانی 
این کمیسیون  نیست  می کند که هنوز مشخص 
به گونه یی که همین حاال حرکت می کند، موفق 
خواهد شد که انتخابات ساِل آیندۀ شورای ملی 
و شوراهای ولسوالی ها را برگزار کند. بسیاری از 
آگاهاِن مسایل انتخاباتی باور دارند که کمیسیون 
گام های  برداشتن  به  موفق  هنوز  تا  انتخابات 
آن  بیِم  این خصوص نشده و حتا  مقدماتی در 
برگزاری  خصوص  در  صحبت ها  که  می رود 
اذهان  کردِن  آرام  به خاطر  فقط  آینده،  انتخاباِت 

عمومی بوده باشد. 
چند روز پیش از این، رییس کمیسیون شکایات 
انتخاباتی افغانستان گفته بود که بدون وارد کردن 
اصاحات اساسی در کمیسیون های انتخاباتی و 
انتخابات  برگزاری  افغانستان،  انتخاباتی  نظام 
یک اقدامِ عجوالنه خواهد بود. این گونه سخنان 
کمیسیون های  تشویش  می تواند  این که  ضمن 
انتخاباِت کشور  را در مورد وضعیت  انتخاباتی 
نشان دهد، می تواند این ذهنیت را نیز خلق کند 
که اگر به هر دلیِل موجه و یا غیرموجه دولت 
موفق به برگزاری انتخابات در سال آینده نشود، 
اذهان عمومی از حاال آمادۀ پذیرِش آن هستند. 

اصاحات انتخاباتی اما چیزی نیست که انتظار 
انتخاباتی  کمیسیون های  در  دیگران  شود  برده 
وارد کنند. حاال که اعضای ارشِد کمیسیون های 
دست  به  را  خود  جدیِد  سمت های  انتخاباتی 
دقیق  بررسی  با  که  دارند  وظیفه  اند،  آورده 
وضعیت، اقدام های عاجل و فوری را در جهت 
انجام اصاحات در نظام انتخاباتی کشور اعمال 

کنند. 
حوزه های  به  تنها  کشور  انتخابات  مشکل 
آن  فعلی  اعضای  که  آن گونه  رای دهی، 
این مشکل چنان  نمی شود.  می پندارند، محدود 
عمیق، چندالیه و پیچیده است که  بدون انجام 
صورت  هیچ  به  فراگیر  و  گسترده  اصاحاِت 
و  شفاف  انتخابات  برگزاری  انتظار  نمی توان 
دیگر،  جانب  از  داشت.  کشور  در  را  عادالنه 
شایعه هایی نیز بر سِر زبان هاست که اکثر اعضای 
تحت  به شدت  فعلی،  انتخاباتی  کمیسیون های 
تأثیر ارگ ریاست جمهوری قرار دارند و از این 
نهاد دستور می گیرند. این موضوع هرچند هنوز 
به صورِت رسمی تأیید نشده، ولی با توجه به 
تجربۀ گذشته و برخی قراین و شواهد، می تواند 

یک نگرانِی جدی در روند انتخابات باشد. 
افراد دولتی  از  انتخابات  وقتی رییس کمیسیون 
و غیردولتی که دارای نفوذ اند، می خواهد که در 
سوال  جای  خود  نکنند،  مداخله  انتخابات  کار 
دارد. همه وقتی تازه به کمیسیون های انتخاباتی 
راه پیدا می کننـد، چنین سخنانی را برای نشان 
همۀ  می سازند.  مطرح  خود  صداقِت  دادن 
انتخاباتی در آغازِ  اعضای جدیِد کمیسیون های 
کار با جدیت و قاطعیت گفته اند که به برگزاری 
انتخاباِت شفاف و به دور از مداخلۀ بلندپایه گاِن 
اقدام خواهند کرد؛ ولی در  دولتی و غیردولتی 
بوده  فاجعه  پیوسته،  وقوع  به  که  آن چه  عمل 

است. 
پیشیِن  رییس  نورستانی  یوسف  سخنان 
در  که  نبرده ایم  یاد  از  را  انتخابات  کمیسیون 
از  چگونه  خود،  کارِ  به  آغاز  نخسِت  روزهای 
تعهد و صداقِت خود و همکارانش در برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری سخن می گفت؛ ولی 
در عمل همین شخص و همکاراِن او بودند که 
بلندپایه گان دولت،  به دستور و حمایِت برخی 
به بحران کشاندند. حاال هم وقتی  انتخابات را 
خود  صداقِت  از  انتخابات  کمیسیون  رییس 
دیگران  از  و  می گوید  سخن  همکارانش  و 
نکنند،  مداخله  انتخابات  کارِ  در  که  می خواهد 
انتخابات  تجربۀ  که  دارد  وجود  نگرانی  این 

ریاست جمهوری یک بارِ دیگر تکرار شود. 
وقتی رییس کمیسیون انتخابات، از بلندپایه گاِن 
انتخابات مداخله  دولت می خواست که در کارِ 
به صورِت  که  می شد  برده  انتظار  الاقل  نکنند، 
کارِ  در  کسانی  چه  که  می گفت  مشخص 
افراد  دارند. بدون شک  انتخابات قصد دخالت 
عادِی جامعه نمی خواهند و نمی توانند انتخابات 
را به بحران بکشانند. برای مردم عادی، سامِت 
اهمیت  دیگری  چیِز  هر  از  بیش  انتخابات 
که  در دولت هستند  افرادی  و  نهادها  اما  دارد. 
و  دارد  استراتژیک  اهمیِت  برای شان  انتخابات 
می خواهند با وارد کردن افراد خود در پارلمان 
سیاسِی  تعامات  در  ولسوالی،  شوراهای  یا  و 

کشور نقش بازی کنند. 
که  داده  نشان  گذشته  تلِخ  تجربه های  متأسفانه 
دخالت  انتخابات  کار  در  که  نهادی  اصلی ترین 
ورزیده، نهاد ریاست جمهوری بوده و حاال نیز 
این نگرانی به قوِت خود باقی است. دخالت های 
روند  به  چندان  افراد  از سوی  کوچک  و  ُخرد 
انتخابات صدمه وارد نمی کند و مقدار معینی از 
تقلب و جعلکاری نیز قابل تشویش نیست؛ ولی 
وقتی این مسأله به نگرانِی جدی مبدل می شود 
آن همه  با  جمهوری  ریاست  چون  نهادی  که 

امکانات، در کارِ انتخابات دخالت ورزد.  
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روز گذشـته/ 9 حـوت در سـاختمان وزارت دفـاع کشـور، 
دفاعـی«  و  امنیتـی  نیروهـای  ملـی  »روز  یـا  سـرباز  روزِ  از 
طـی مراسـمی بزرگداشـت بـه عمـل آمـد. در ایـن محفل که 
مقامـاِت لشـکری و کشـوری حضـور داشـتند، آقـای غنـی 
حکومـت  رییس اجرایـی  عبـداهلل  آقـای  و  رییس جمهـور 
وحـدت ملـی نیـز سـخنرانی کردنـد. آن هـا هرکـدام بـه نوبۀ 
و  کشـور  سـربازاِن  فداکاری هـای  و  رشـادت ها  از  خـود 
بـر حقانیـِت  کارنامه هـای درخشان شـان سـتایش کردنـد و 

نبـرد نیروهـای ملـِی کشـور تأکیـد نمودنـد.
آقـای غنـی در سـخنرانی خـود، ضمـن یـادآوری از مبـارزۀ 
اسـتقال خواهانۀ شـاه امـان اهلل خـان در برابـر دشـمناِن وقت، 
به صراحـت طالبان را دشـمناِن امروزِ افغانسـتان معرفی کرد و 
پـس از آن گروه، داعشـیان و سـایر گروهک های تروریسـتی 
را در ردیـِف دشـمناِن ایـن آب وخـاک قرار داد و خاطرنشـان 
نمـود کـه بایـد بـا تقویـِت روحیـۀ پاسـداری از منافـع ملـی 
و حاکمیـت قانـون، دفـاع از میهـن در برابـِر دشـمنان را بـه 

»فرهنگـی پایـدار« تبدیـل نمود.
امـا نکتـۀ قابـل مکِث ما در این مراسـم و سـخنان از همین جا 
سـخنرانی هاِی  در  غنـی  آقـای  گذشـته،  در  می شـود.  آغـاز 
خـود تعریـِف واضحـی از دشـمن ارایـه نمی کرد و بـه نوعی 
طالبـان را در هالۀ دوسـتی و دشـمنی قـرار مـی داد. اما این که 
امـروز رییس جمهـور تعریِف واضحی از دشـمناِن افغانسـتان 
به دسـت می دهـد و طالبان و تروریسـتان را در صِف نخسـت 
قـرار می دهـد و بر ترویـج فرهنِگ مبارزه و مقاومـت در برابِر 
آن هـا تأکیـد می کند؛ امـری بدیع و امیدوارکننـده در ادبیات و 
فهـِم سیاسـِی آقای غنی پنداشـته می شـود. اما ایـن امیدواری، 
تعلیقـات و تذکراتـی نیـز می طلبـد کـه شـاید آقـای غنـی از 

باشـد! غافل  آن ها 
تعریِف واضح از دشـمن و پاسـداری از اسـتقال و حاکمیِت 
می گویـد،  سـخن  آن  از  رییس جمهـوری  امـروز  کـه  ملـی 
کانوِن مبارزاِت قهرمان ملِی کشـور شـهید احمدشـاه مسـعود 
بـوده اسـت. مسـعود کسی سـت کـه پیشـتر از همـه، طالبـان 
و تروریسـم را ابـزارِ بیگانـه گان جهـِت زیرپـا کـردن عـزت 
و اسـتقاِل افغانسـتان تشـخیص و معرفـی کـرد و در سـایۀ 
آن، بـر مبـارزه و مقاومـت در برابـِر ایـن دشـمن کمر بسـت. 
یقینـًا تاریـِخ مبـارزه بـرای اسـتقال و آزادی کشـور، به دورۀ 
سـلطنِت امـان اهلل خـان محـدود نمی شـود؛ چـرا کـه پـس از 
قطـع پـای مداخلـه و اسـتعمار انگلیـس، ما مـوردِ هجمه ها و 
دشـمنی های متعـددِ دیگـری قـرار گرفتیـم و تجاوز سـنگیِن 
ابـزار  بـا  پاکسـتان  تجـاوز  آن،  از  پـس  و  سـابق  شـوروی 
القاعـده، مهم تریـن هجـومِ  بین المللـِی طالبـان و  تروریسـِم 
خارجـی و دشـوارترین مبـارزه برای حراسـت از اسـتقال و 

منافـع ملـی بوده اسـت. 
مسـعود در ایـن دو فصـل، بی مبالغـه بـر تـارِک سـربازی و 
قـرار  افغانسـتان  عـزِت  و  اسـتقال  بـرای حفـظ  سـرداری 
داشـت. او سـربازِ خـط نخسـِت جنـگ در برابر ارتِش سـرخ 
بـود و آن را بـه منـزِل پیـروزی رهنمـون شـد و همچنیـن، 
پاسـدارِ سـنگِر مقـدمِ نبـرد بـرای اعـادۀ غـرور و حاکمیـِت 
ملـِی افغانسـتاِن واحـد در برابـِر هجوم پاکسـتان و تروریسـِم 
بین المللـی شـد و تـا پـای جـان نیـز در ایـن راه رزمیـد. بـا 
ایـن وصـف، جنـگ و رشـادتی کـه امـروز نیروهـای امنیتـِی 
مـا در برابـر طالـب و داعـش انجـام می دهنـد، ادامـۀ همـان 
راه و مـرامِ مسـعود اسـت. یعنـی همـان کسـانی امـروز خوِن 
سـربازاِن مـا را بـر زمیـن می ریزنـد که دیـروز خـوِن قهرمان 
ملـی را بـر زمیـن ریختـه بودنـد. دشـمن امـروزِ افغانسـتان، 
طالبان و تروریسـِم ابزاری اسـت و دشـمِن روزهای مقاومت 
نیـز، طالبـان و تروریسـم و عقبه هـای اسـتخباراتِی آن هـا بود. 
سـزاوار بـود و اسـت کـه در روز سـرباز و گرامی داشـت از 
مبـارزات و رشـادت های نیروهـای امنیتـی، از نـامِ مسـعود، 
راهِ مســعود، مبـارزه و شـهادِت برحـِق او ـ به عنوان سـربازِ 
صدیـِق وطـن و منادی عزت و اسـتقاِل ملیـ  بـه بزرگی یاد 
می شـد و چنین شـخصیتی، الگو و سرمشـِق همۀ سـربازان و 

نیروهـای امنیتـی معرفی می گشـت. 
از حکومـت وحـدِت ملـی و به ویـژه رییس جمهـوری انتظار 
مـی رود اکنـون که در تعریِف دشـمن، اتفاِق نظر شـکل گرفته 
و حقانیـِت راهِ مسـعود و مبـارزۀ او آفتابـی شـده، به داسـتاِن 
بُخـل بـا قهرمـاِن ملـی، ایـن سـربازِ ازجان گذشـتۀ میهـن نیز 
بـرای همیشـه پایـان داده شـود و تکریم از تمامِ شـخصیت ها 
هرکـدام در جـاِی خـود ادا گـردد؛ زیرا آفتاب به دو انگشـت 

نمی شـود.  پنهان 

مبارزه امروز
 ادامۀ راه مسـعود اسـت

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1974   سه     شنبه       10حو ت    /   ا  سفند          y    1395   1جما د ی الثانی    y 1438   28 فبر و ری  2017

وقتی ریيس كميسيون انتخابات، از بلندپایه گاِن دولت می خواست كه در كاِر انتخابات 
مداخله نكنند، الاقل انتظار برده می شد كه به صورِت مشخص می گفت كه چه كسانی 
و  نمی خواهند  جامعه  عادِی  افراد  شک  بدون  دارند.  دخالت  قصد  انتخابات  كاِر  در 
نمی توانند انتخابات را به بحران بكشانند. برای مردم عادی، سالمِت انتخابات بيش 
از هر چيِز دیگری اهميت دارد. اما نهادها و افرادی در دولت هستند كه انتخابات 
برای شان اهميِت استراتژیک دارد و می خواهند با وارد كردن افراد خود در پارلمان 

و یا شوراهای ولسوالی، در تعامالت سياسِی كشور نقش بازی كنند

ACKU
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اشـاره: کمتـر  از بیسـت روز بـه آغـاز سـال جدیـد 
تعلیمی  در مناطق سـرد سـیر کشـور باقی مانده اسـت.

امـا، در سـال های گذشـته نبود کتاب درسـی، اسـتادان 
مسـلکی در مکاتـب، وجـود اغـالط امالیـی در نصاب 
وزارت  فـراراه  مشـکالت  از  دانش آمـوزان  درسـی 
آمـوزش و پـرورش بـوده اسـت. هم چنـان، بسته شـدن 
دروازه هـای مکاتـب از طـرف مخالفـان مسـلح از دیگر 
دغدغه هـای بـزرگ ایـن نهـاد محسـوب می شـد.برای 
توضیحـات بیشـتر در مـورد آماده گـی وزارت آمـوزش 
و پـرورش و معینیـت تخنیکـی و مسـلکی ایـن وزارت 
بـه سـال نـو تعلیمـی، گفت وگویـی را با رحیـل فرملی 
معیـن تعلیمـات تخنیکـی و مسـلکی وزارت آموزش و 

پـرورش انجـام داد ه ایـم کـه اینـک می خوانید.

گفت وگو كننده: ابوبكر صدیق
        جنـاب فرملـی از این کـه بـه ایـن گفت وگو وقت 

می کنم. تشـکر  گذاشتید، 
چنانچـه معلـوم اسـت، در آسـتانۀ سـال نـو تعلیمـی 
پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  آماده گـی  داریـم،  قـرار 
بـرای آغاز سـال نـو تعلیمی  چیسـت؟ در سـال جدید 
تعلیمـی، معینیـت تعلیمـات تخنیکـی و مسـلکی ایـن 
وزارت چـه تعـداد از دانش آموزان را جـذب مکاتب و 

انسـتیتوت های مسـلکی خواهـد کـرد؟ 
سـال جدیـد تعلیمـی در والیات سردسـیر افغانسـتان دو یا 
سـه حمـل آغـاز می شـود. امیدوار هسـتم کـه با آغاز سـال 
جدیـد تعلیمـی صلـح، صفـا و صمیمیـت نیز در افغانسـتان 
تأمین شـود تا ما شـاهد بدبختی و جنگ نباشـیم. بدون شک 
وزارت آمـوزش و پـرورش و معینیتتعلیمـات تخنیکـی و 
مسـلکی ایـن وزارت آماده گی  هایـی برای آغاز سـال جدید 
تعلیمـی دارنـد. معینیتتعلیمـات تخنیکی و مسـلکی وزارت 
آمـوزش و پـرورش 35 – 40 هـزار دانش آموز و دانشـجو 
درسـال جدیـد تعلیمی، جـذب می کنـد. معینیـت تعلیمات 
دو  در  پـرورش،  و  آمـوزش  وزارت  مسـلکی  و  تخنیکـی 
می کنـد.  را جـذب  دانشـحویان  و  آمـوزان  دانـش  بخـش 
ابتـدا دانـش آموزاِن صنف نهـم جذب مکاتب و انسـتیتوت 
مسـلکی شـده تـا صنـوف 10 – 11 و 12 را تحـت چتـر 
ایـن معینیتبـه گونـۀ مسـلکی فـرا گرفتهـو وارد مارکیت کار 
شـوند و  دانـش آمـوزان فارع صنـف دوازده که همه سـاله 
از طریـق کمیتـه کانکـور وزارت تحصیـات عالـی، جذب 
معینیـت تعلیمـات تخنیکـی و مسـلکی وزارت آمـوزش و 
پـرورش می شـدند. در سـال پیش رو بـا ایجاد تغییـر در این 
رونـد، یعنی در گذشـته دانشـحویانیاز طریـق کمیته کانکور 
معرفـی می شـدند، خـاف خواست  شـان بـود؛ امـا درتفاهم 
بـا وزارت تحصیـات عالـی، پـس از ایـن دانشـجویانی که 
بـه معینیـت تعلیمـات تخنیکـی معرفـی می شـوند بایـد بـه 
اسـاس خواسـت  خود دانشـجویان باشـد. معینیت تعلیمات 
تخنیکـی و مسـلکی وزارت آمـوزش و پـرورش درسـال 
جـذب  را  زده "  کانکـور  دانشـجویان   " تعلیمـی  جدیـد 
نمی کنـد. هـر دانشـجوی کـه از طریـق کمیتـه کانکـور بـه 
بـه  بایـد  می شـود،  معرفـی  مسـلکی  تعلیمـات  معینیـت 
خواسـت خود باشـد. معینیت تعلیمات تخنیکی و مسـلکی 
در حـدود هشـتاد رشـته دارد و دانشـجویان می تواننـد از 
ایـن  میان رشـتۀ دلخـواه خود را انتخـاب کنند. ایـن برنامه 
به شـکل آمازیشـی راه اندازی شـده در صـورت موفق بودن 
ادامـه خواهـد یافـت و در صـورت ناموفـق بـودن، پـس از 
بررسـی دوباره به مکانیزم پیشـین که دانشـجویان از نشـانی 
کانکـور بـه اینمعینیـت معرفی می شـدند، مراجعـه می کنیم.
      یکـی از دغدغه هـای بـزرگ در سـال گذشـته، نبود 
کتـوب درسـی و کمبـود اسـتادان مسـلکی در مکاتـب 
بـوده اسـت، در سـال جدیـد تعلیمـی بـه ایـن مـورد 

چقـدر توجه شـده اسـت؟
تردیـد وجـود نـدارد کـه بحـث کمبود اسـتادان مسـلکی و 
بـا ظرفیـت در مکاتـب و انسـتیتوت ها بحـث بسـیار بزرگ 
و چالـش زا بـوده اسـت. امـا معینیـت تعلیمـات تحنیکـی 
و مسـلکی وزارت آمـوزش و پـرورش بـرای رسـیده گی 
بـه این چالـش، جزوه هایـی کـه پیـش از ایـن بـه عنـوان 
تبدیلکـرده  کتـاب  بـه  را  می کـرد  اسـتفاده  درسـی  مـواد 
قـرار  دانشـجویان  دسـترس  بـه  والیـات  دور تریـن  در  و 
کـه  والیـات  بـه  درابتـدا  کتاب هـا  ایـن  گرفـت.  خواهـد 
مشـکات امنیتـی نداشته باشـند، انتقـال داده خواهـد شـد، 
سـپس بـه والیاتـی کـه مشـکات امنیتـی دارنـد و راه های 
مواصاتی شـان بـه دلیـل ریـزش بـرف مسـدود با مسـاعد 
شـدن زمینهکتاب هـا منقـل خواهـد شـد.به کمبود اسـتادان 
مسـلکی توجـه صـورت گرفتـه اسـت، معینیـت تعلیمـات 
تخنیکـی و مسـلکی و روی مکانیـزم ارزیابـی اسـتادان کار 
می کنـد کـه به اسـاس ایـن مکانیـزم تمـام اسـتادان معینیت 
تعلیمـات مسـلکی وزارت آموزش و پـرورش که درصنوف 
13 -14 اسـت، در دو مرحلـه مورد ارزیابـی قرار می گیرند.
اسـتادانی کـه  در این ارزیابی موفق شـدند، به ادامه تدریس 

تحـت چتـر معینیـت تعلیمـات تخنیکـی ادامـه می دهنـد و 
تفاهـم  در  بـود،  پایـن  ظرفیت شـان  ایـن  کـه  اسـتادانی 
بهمعینیـت تعلیمـات عمومی وزارت آمـوزش و پرورش به 

صنـوف ابتدایـی مکاتـب اعـزام می شـوند.
 یکـی از نگرانی هایـی کـه مطرح می شـود که گویـا معینیت 
اسـتادان  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  تخنیکـی  تعلیمـات 
را اخـراج می کنـد،  مـن از طریـق "روزنامـۀ مانـدگار" بـه 
همۀمـردم می خواهم برسـانم کـه وزارت آموزش و پرورش 
هیـچ اسـتادی را اخـراج نمی کنـد؛ امـا تبدیل شـدن از یک 
برنامـه بـه برنامـه دیگـری بـه اسـاس نیـاز ادارهبـه معنـی 
از دسـت دادن وظیفـه  نیسـت.یک نگرانـی کـه در بخـش 
کمبـود، ظرفیت وجود دارد، این اسـت که بیشـتر اسـتادانی 
کـه از دانشـگاه فـارع می شـوند؛ تیـوری درس خوانـده و 
عملـی کار نکرده انـد و دانشـجویانی کـه فارع می شـوند نیز 
تیـوری درس می خواننـد، چـون نبـود امکانـات و ماشـین 
آالت درسـی در انسـتیتوت ها و مکاتـب مسـلکی یکـی از 
هندوسـتان  کشـور  بـا  بنـًا  می شـود.  محسـوب  چالش هـا 
تفاهـم صـورت گرفـت تا اسـتادان موارد عملی رشـته خود 
را در طـول یک سـال در آن کشـور فـرا بگیرند."اسـتادانی 
کـه توانمنـدی بـه صحبـت زبان انگلیسـی را داشـته باشـند 
اسـاس راهبـرد  بـه  بلنـد گرفته انـد،  نمـرات  و درامتحـان 
یـک سـاله به کشـور هندوسـتان اعـزام می شـوند تـا موارد 
عملـی دورس خـود را پیگیـری کننـد".وزارت آمـوزش و 
پـرورش تـاش می کنـد تـا بـه اسـاس توانمنـدی مالـی که 
دارد ماشـین آالت و مـواد تخنیکـی رانیـز خریـداری کنـد 
کـه خوشـبختانه نهـاد" GIZ " 50 -54 مکتـب را با آالت 
مـدرن آموزشـی مسـلکی تجهیـز کـرده اسـت، پـس از این 
درمکاتـب و انستیتوت هابیشـتر دروس عملـی خواهـد بـود 
تـا دانشـجویانی که فارع می شـوند، بتواننـد در مارکیت کار 

بـرای خـود اشـتغال پیـدا کند.
       در سـال گذشـته به علت نبود امنیت و بسـته شـدن 
مکاتب شـمار درشـت از دانش آمـوزان از نعمت درس 
محـروم ماندند، در سـال نـو تعلیمـی وزارت آموزش و 
پـرورش بـرای جلوگیـر از محرومیـت دانش آمـوزان از 

مکاتـب چـه برنامۀ دارد؟
جنـگ و ناامنـی یک چالش بـزرگ فرا راه خانـواده معارف 
افغانسـتان اسـت، در هـر قریـه و قصبه یـی که ناامنی اسـت 
و افـراد مسـلح  غیـر مسـوول امنیـت را تهدیـد می کننـد. 
بـدون شـک کـه مکاتـب بـه روی دانـش آمـوزان بسـته 
می شـود. امـا ایـن به معنی "دسـت سـر دسـت گذاسشـتن 
در  نیسـت".  وضعیـت  ایـن  کـردن  نظـاره  و  نشسـتن  و 
وزارت آمـوزش و پـرورش مکانیـزم شـوراها وجـود دارد 
کـه بـا محاسـن سـفیدان،عالمان و بـزرگان قریـه و قصبات 
درتمـاس اسـت. ایـن افراد نقـش کلیـدی را در مناطق خود 
دارنـد. وقتـی مکاتب از طرف مخالفان مسـلح دولت بسـته 
می شـود بـا پـا در میانی این افـراد به مخالفان مسـلحقناعت 
داده شـود و نگذارنـد مکاتـب بـه روی دانش آموزان بسـته 
بماننـد. اگـر یـک مکتـب و یـا یـک انسـتیتوت دردورترین 
نقطـه افغانسـتان عرضه خدمـت می کند، بـرای فرزندان این 
سـرزمین که با بسـته کـردن آن برای جوانـان و نوجوانان آن 
سـاحه "ظلمـت و تاریکـی را هدیـه می کنید"! اگـر دروازه 
معـارف بـاز باشـد، "پیـام صلـح و محبـت بـرای دیگـران 
هدیـه می کنیـد"! وزارت معـارف تـاش بیشـتر بـرای بـاز 
بـودن دروازه مکاتب در سـاحات آسـیب پذیر کرده اسـت.  

امـا، در بعضـی اوقـات کـه دربرخـی والیـات وقتـی کـه 
جنـگ جریـان داشـته  باشـد، شـهروندان،  بزرگان،عالمـان 
برونـد،  نقطـۀ جنـگ  بـه  نمی تواننـد  و محاسـن سـفیدان 
مشـکات بـرای زمینـه سـازی با مخالفـان وجود می داشـته 
باشـد؛ امـا امیدوار هسـتیم کـه هیـچ دروازۀ مکتـب درهیچ 
نقطه افغانسـتان بسـته نباشـد، زیرا بسـته کردن مکاتب هیچ 
منطـق شـرعی و علمـی نـدارد، خداونـد "ج " می فرمایـد: 
"آیـا برابرانـد؛ کسـانی که می دانند و کسـانی کـه نمی دانند" 
و هم چنـان ادحادیـث نبـی کریـم "ص" "وجـود دارد کـه 
تأکیـد بـرای آموختـن علم می کنـد". ما  از تمام شـهروندان 
افغانسـتان می خواهیمتـا بـا معـارف همکاری داشـته باشـند 
و یگانـه وسـیله کـه بتوانیـم دروازه معـارف بـاز نگهداریـم 
بـا همـکاری مـردم امـکان پذیـر اسـت.از مخالفـان دولـت 
می خواهیـم کـه دروازه مکاتـب را بسـته نکنند؛ زیرا بسـتن 
مکاتـب بجـز وحشـت و بربریـت دیگـر چیـزی بـه بـار 

نمی آورد.
     اگـر بـه گزارش هـا دقـت شـود، شـمار زیـاد از 
کـودکان مصـروف کارهای شـاقه هسـتند و از درس و 
تعلیـم محروم انـد، برنامـۀ وزارت آمـوزش و پـرورش 
بـرای جـذب ایـن کـودکان بـه آمـوزش و پـرورش 

چیسـت؟
رقم چشـم گیر و درشـت کـودکان،از کابل تا تمـام  والیات 
افغانسـتان، از نعمـت آموزش وپرورش بی بهره هسـتند، در 
والیاتـی فقیـر و بدامنـی که بیشـتر آسـیب پذیر هسـتند، به 
شـکل قابـل ماحظه کـودکان محروم وجود دارد به اسـاس 
آمارهـا یـک و نیـم  یـا 1 – 3 میلیـون کودک در افغانسـتان 
از نعمـت آمـوزش و پـرورش محروم انـد. وزارت آمـوزش 
و پـرورش بـا نهادهـای حامـی ایـن وزارت روی مکانیزمی 
کار می کننـد تـا چگونـه بتوانند ایـن کودکان را بـه آموزش 
و پـرورش جـذب کنـد. امـا، تمـام ایـن برنامه هـا مسـتلزم 
همـکاری جـدی شـهروندان بـا وزارت آمـوزش و پرورش 
اسـت.در والیـات برخـی خانواده هـا بـه ا سـاس عنعنـات 
نـا درسـت دختـران خـود را پس از صنف شـش اجـازه به 
ادامـۀ تحصیـل نمی دهنـد.از ایـن خانواده هـا می خواهیم که 
دختران شـان اجـازه دهنـد تـا بـه مکتـب برونـد، اگـر یـک 
دختـر خانـم بـا سـواد باشـد، یـک خانواده باسـواد اسـت، 
زیـر هـر دختـر در آینـده یک مـادر اسـت وفرزند سـالم به 

جامعـه تقدیـم می کند.
       کمبـود اسـتادان مسـلکی در مکاتـب یـک چالـش  
انسـتیتوت ها  در  کـه  مسـلکی  اسـتادان  اسـت،  بـوده 
آمـار  تدریس انـد،  مصـروف  مسـلکی  مکاتـب  و 

اسـت؟ دقیق شـانچقدر 
کمبود اسـتادان مسـلکی در وزارت آمـوزش و پرورش،یک 
پدیـدۀ طبیعـی اسـت، هـر قـدر یک کشـور به طـرف ترقی 
حرکـت کنـد بـه کمبـود افـراد بـا ظرفیـت بیشـتر دچـار 
می شـود. ایـن امـر بـرای نهادهای آموزشـی چالش زاسـت. 
درمعینیـت تعلیمـات مسـلکی وتخنیکـی وزارت آمـوزش 
و پـرورش بیـش از 3600 اسـتاد موجـود و مشـکل کمبـود 
اسـتادان نسـبتًا مرفـوع اسـت. معینیـت تعلیمـات مسـلکی، 
بیش از 380 بسـت خالی را به اعام گذاشـته، اسـتادانی که 
تـازه جـذب می شـوند؛ در دومرحلـه از آنان امتحـان گرفته 
می شـود، امتحـان تحریـری عمومـی، و امتحـان تقریری که 
در رشـته مربوطـه یـک تیـم متخصـص اسـتاد مذکورمـورد 

می دهند.  قـرار  ارزیابـی 

وجـود  و  مکاتـب  در  درسـی  کتـاب  کمبـود      
اغـالت امالیـی در کتاب هـا درسـی دانـش آمـوزان از 
مشـکالتعمده در سـال گذشـته بـود، وزارت معـارف و 
معینیـت تعلیمـات مسـلکی وتخنیکـی چه برنامـه برای 

ایـن مشـکل روی دسـت دارد؟ بـه  رسـیده گی 
در کتاب هـای کـه از نشـانی معینیـت تعلیمـات تخنیکـی و 
مسـلکی چـاپ شـده و بـه دسـترس دانشـجویان و دانـش 
آمـوزان قـرار گرفته اسـت، اغـات امایی فاخـش ندارد و 
قابـل نگرانـی نیسـت. تمام کتاب هـا پیش از رفتـن به چاپ 
مـورد نظـارت جـدی قـرار می گیرنـد. امـا، بـدون شـک 
مشـکاتی در کتاب هـای پیـش از ایـن چـاپ شـده بـود، 
اغـات امایی وجود داشـت اسـت. هیات رهبـری وزارت 
آمـوزش و پـرورش تـاش می کنـد تـا بـه ایـن مشـکات 

رسـیده گی الزم کننـد.
اخیـر سـرمایه های هنگفتـی در  پانـزده سـال       در 
وزارت آمـوزش و پـرورش صـرف شـد؛ امـا تـا هنوز 
یـک سـامانه و نصـاب درسـی بـروز و جوابگـو بـرای 
نسـل جدیـد در ایـن وزارت ایجـاد نشـده اسـت، دلیل 

؟  چیست
مـن نمی خواهـم در مـورد مشـکاتی کـه درطـول چهـارده 
سـال در وزارت آموزش و پرورش وجود داشـته بحث کنم، 
امـا بـرای رسـیده گی بـه این مشـکات با شـما هـم موافق 
هسـتم کـه بایـد کاری صـورت بگیـردو علـت  عقب مانـی 
نصـاب درسـی ریشـه یابی شـود. در ارتبـاط به بروز سـازی 
مسـلکی  و  تخنیکـی  تعلیمـات  معینیـت  درسـی  نصـاب 
وزارت، ماهانـه کارگاه هـای آموزشـی را برگـزار می کنـد تا 
بتوانیـم بـه اسـاس نیـاز مارکیت افغانسـتان نصـاب مکاتب 
را آمـاده کینـم. در چهـار تا پنچ سـکتور کار جریـان دارد تا 
بتوانیـم نصـاب درسـی را بروز سـازی کنیـم. کار دیگری که 
مـا کردیـم، فرهنگ سرپرسـتی را در نهادهـای علمی خاتمه 
بخشـیدیم. چـون بیشـتر مامـوران در حالـت سرپرسـتی بـا 
انگیـری کـه بایـد کار کنـد نمی کنـد. در ارتبـاط بـه جـذب 
نهادهـای حمایـت کننـدۀ وزارت آموزش و پـرورش، بانک 
"KFW " آلمـان سـه "کمپلکـس" )مجتمـع( بـزرگ در 
والیـات شـمال سـاخته می شـود. این کـه چـرا در والیـات 
آلمانی هـا  نمی شـود؛چون  سـاخته  مجتمع هـا  ایـن  دیگـر 
بیشـتر تمرکزشـان بـه طـرف والیـات شـمال اسـت، خـود 
تصمیـم گرفته انـد تاایـن کمپلکس هـا را در شـهر فیض آبـاد 
بدخشـان، والیـت سـنمگان و شـهر پلخمری بغـان اعمار 
کننـد. بـا شـروع سـال جدیـد تعلیمـی کـه وضـع امنیتـی 
ایـن  سـاخت  و  سـاز  کار  باشـد،  بهتـر  والیـات  ایـن  در 

کمپلکس هـا در ایـن سـه والیـت آغـاز می شـود.
       گفتـه می شـود دانـش آموزانـی کـه تـا صنـف 
شـش درس خوانده انـد، تنهـا نـام و نـام پدرشـان را 
نوشـته می توانـد و دانـش آموزانی که از صنـف دوازده 
فـارع می شـوند، یـک عریضـه عـادی را نوشـته کـرده 

نمی تواننـد. علـت راشـما در چـه می بینیـد؟
همـه چنیـن نیسـتند. اما شـمار اندکـی در نقاط دور دسـت 
افغانسـتان شـاید چنیـن هسـتند کـه دالیـل مختلـف دارد.  
در نقـاط دور دسـت اسـتادان مسـلکی وجـود نـدارد، کـم 
عاقه گـی  بـه دروس درمیـان خانواده هـا و دانـش آمـوزان 
وجـود دارد. در حالـی کـه کودکانـی که به مکتـب می روند، 
بایـد از طـرف خانواده هـا انگیـزه داده  شـوند. اما با تأسـف 
کـه ایـن کار صورت نمی گیـرد. وزارت آمـوزش و پرورش 
مسـوول اسـت تـا اسـتاد مسـلکی، کتـاب درسـی، تختـه، 
تباشـیر و مارکـر را بـه وقـت زمان بـه این مکاتب برسـاند.
امـا تمـام این مشـکات بـه یکباره گـی حل نمی شـود و نیاز 

بـه فرصت بیشـتر دارد.
       در حـال حاضر، چند باب مکاتب و انسـتیتوت های 
و  تخنیکـی  تعلیمـات  معینیـت  چتـر  تحـت  مسـلکی 

مسـلکی فعالیـت دارند؟ 
حـدود 300 مکتـب و انسـتیتوت تخنیکـی و مسـلکی در 
34 والیـت کشـور، تحت چتـر معینیت تخنیکی و مسـلکی 
وزارت آمـوزش و پـرورش، فعالیـت دارنـد، در برخـی از 
والیـات انسـتیتوت های کـم و برخـی والیـات زیاد اسـت.
بـرای متـوازن سـاختن مکاتـب مسـلکی در والیـات، یـک 
بـه  نیـاز  سـروی عمومـی جریـان دارد، در سـاحاتی کـه 
انسـتیتوت باشـد،  انسـتیتوت جدیـد ایجاد می شـود. ایجاد 
انسـتیتوت های مسـلکی در والیـات مختلـف نظـر بـه بازار 
کار متفـاوت اسـت، در والیـات شـمال بیشـتر تمرکز روی 
اسـتخراج معـادن نفـت اسـت، در حالـی کـه در والیـات 
مرکـزی روی زراعـت و در والیـات غربـی کشـور روی 

پروسـس زعفـران تمرکـز می شـود.
       نبود اسـتادان زن در برخی از والیات دور دسـت، 
باعـث محـروم مانـدن دختـران از مکاتب شـده اسـت، 

برنامـه شـما در این مورد چیسـت؟
وزارت آمـوزش و پـرورش در تـاش افزایش بانـوان معلم 
آینـده حـل خواهـد  ایـن مشـکل در 3 -5 سـال  اسـت، 
زن  اسـتادان  کـه  درسـاحاتی  دارالمعلمیـن   ایجـاد  شـد. 
کمبـود اسـت و یـا وجـود نـدارد، می توانـد کار موثـر برای 
افزایـش اسـتادان زن باشـد. دختران جوانـدر آن والیات در 
دارالمعلمیـن آمـوزش داده شـوند و در مکاتـب منطقه شـان 
مصـروف تدریـس به سـایر دختـران شـود. وجود اسـتادان 
زن در نقـاط دور دسـت، کشـور اعتمـاد خانواده هـا را برای 
فرسـتادن دخترانشـان را بـه مکتـب بلند می برد. ایـن جز از 

برنامه هـای وزارت آمـوزش و پـرورش اسـت.
تشکر از شما! 

تشکر !

معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت آموزش و پرورش:

دیگر کانکورزده  ها را نمی پذیریم

ACKU
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وقتی دانش به حوزه ها و 
رشته های مختلف تقسيم 
می شود، »كارشناسان« 
اصلی ترین چهره ها برای 
مخاطبان اند كه هر روز در 
رسانه ها در مورد مسایل 
عمومی، اقتصاد و درمان 
تا حفظ محيط زیست، 
حرف می زنند و اطالعات 
می دهند. معموالً مردم هم 
به حرف های شان بيشتر 
اعتماد دارند. ولی نباید 
از یاد برد كه كارشناسان 
بخشی از نهادهای بازار و 
دولت اند و تعهد اجتماعی 
برای دفاع از منافع عامه 
ندارند. یک كارشناِس امور 
مالی، در قدم اول كارمند 
متوسط و یا ارشِد یک 
بانک خصوصی است كه اولویت آن، تأمين سود سهام داران 
و سرمایه گذاران است. كارمند مذكور باید روی طرح ها و 
ابتكاراتی كار كند كه هدف غایی آن افزایش سود ساالنۀ 
بانک باشد، ولو طرح   های مذكور به زیان عامه تمام شود. از 
این جهت، تقابل جامعۀ مدنی با نهادهای بازار و دولت، بخشی 
از تضادهای اجتماعی پيشرو در جامعه به حساب می آید

کنـار  در  فیلسـوفان  مسـایل جـدی،  بـر سـِر  در بحث هـای عمومـی 
شـاعران از چهره هـای جـذاب در زبـان فارسـی اند. در بـازار کتـاب، 
نام هـای درشـِت فیلسـوفان فارسـی و اروپایـی خودنمایـی می کند. چه 
کسـی مطلبـی جـدی در فارسـی بنویسـد و یک بـار از هایدگـر و فوکو 
و آگامبـن نقـل قـول نکنـد؟ چه کسـی بـه جوک هـای اسـاوی ژیژک 
نمی خنـدد و حرف هایـش را در مـورد مسـایِل سیاسـی و اجتماعـی 

نمی گیـرد؟  جـدی 
ژیـژک وقتـی دربـارۀ موضوعـی مثل بهـار عربی نوشـت، بـه زودترین 
فرصـت بـه فارسـی ترجمه شـد. این در حالی اسـت که نظـراِت ژیژک 
در مـورد بهـار عربـی در مقایسـه بـا نظریـاِت نویسـنده گاِن متخصـِص 
امـور خاورمیانـه کـه در جریـان این وقایـع مطالِب زیادی در سـایت ها، 
غیـر جدی تـر  به مراتـب  نگاشـتند،  روزنامه هـا و ژورنال هـای علمـی 
بـود، ولـی هرگـز در حِد ژیـژک نوشته های شـان مورد اسـتقبال و توجه 
قـرار نگرفـت. بـرای همیـن، ایـن جذابیت یـک سـواِل مهم اسـت. در 
عصـر پسافلسـفه، جذابیـِت چهره هایی چـون ژیژک و آگامبـن در زبان 
فارسـی چیسـت؟ چرا مهم تریـن کتاب هـا، ترجمه  هـای عجیب وغریِب 

آثار دریـدا و بودریـار اند؟ 
متـوِن  ایـن  خوانـدِن  بـرای  مـا  ذهـِن  کـه  این جاسـت  جالـب  نکتـۀ 
دشـوار تربیـت نشـده اسـت. مـا هیـچ فلسـفه و دانشـی را به صـورت 
به خاطـر  را  دانشـگاه  نمی گیریـم. همیشـه  یـاد  شـاخه یی و حرفه یـی 
عقب مانده گـی فکـری و تدریسـی مامـت کـرده و تیوری هـای نـو را 
در بیـرون از دانشـگاه فـرا می گیریـم و ایـن غریب تریـن، بی مایه تریـن 
و بی نتیجه تریـن شـکل یادگیـری فلسـفه و علـوم اجتماعـی در جهـاِن 
امـروز اسـت. در فقـدان فراگیـری نظام منـد و حرفه یـی فلسـفه و علوم 
اجتماعـی، فیلسـوفان و نظریه پـردازان اجتماعـی ـ سیاسـِی معـدود بـا 
تعـداد اندکـی از کتاب های شـان جالـب و جـدی می گردنـد؛ مقـداری 
از تفاسـیر و شـروح بـر کتاب هـای مهم شـان ترجمـه شـده کـه البتـه 
ایـن تفاسـیر هیـچ کمکـی بـه درِک ایـن آثـارِ مغلـِق فلسـفی و نظـری 
نمی کنـد. به خصـوص کـه برخـی از ایـن آثـار، ترجمه ناپذیرنـد و یـا 
به صـورت خیلـی بـد به فارسـی ترجمه شـده اند. بـا وجود ایـن غرابت 
و پیچیده گـی، بسـیاری ها دوسـت دارند که در قفسـه های کتابخانۀشـان 
کتاب هـای مذکـور بـا آن جلدهـای تمیـز و خوش رنـگ قـرار داشـته 

 . شد با
البتـه، موضـوِع فـوق به هیچ صورت نشـانۀ خودپسـندی در یک جامعۀ 
نمایشـگر نیسـت؛ بـا طـرح چنیـن موضوعـی نمی خواهـم کـه قضیه را 
مبتـذل و پیـِش پـا افتـاده سـازم. همه دوسـت داشـتیم فوکـو بخوانیم و 
چیـزی از نظریـاِت عجیب وغریبـش دریابیـم. داشـتن کتاب هـای فوکو 
و هایدگـر بـرای مـا نـه نشـانۀ تفاخـر و نمایـش، بلکـه نشـانۀ نیـاز بـه 
دانسـتن جهـان و انسـان بود. فلسـفه در زبـاِن یونانی به معنای دوسـت 
داشـتِن خـرد اسـت و ایـن خـود بخشـی از جذابیـت آثـار فلسـفی بـه 
حسـاب می آیـد. مـا نیـاز داریـم کـه جهـان و انسـان را توضیـح بدهیم 
و فلسـفه بـرای قـرون متمـادی به طـور منظم در پـی چنیـن کاری بوده 
اسـت. فیلسـوفان می کوشـیدند تـا تمـام جنبه های هسـتی و هسـتنده را 
توضیـح دهنـد. عشـق چیسـت؟ معرفت چیسـت؟ چرا انسـان بـه خدا 
نیـاز دارد؟ حتـا فیلسـوفان دربـارۀ طبیعـت و اجـرامِ سـماوی نیز بحث 
کرده انـد. مثًا ابن رشـد به تقلید از ارسـطو نوشـته های زیـادی در مورد 
جوهـر آسـمان دارد. البتـه بحث هـای آن ها در مورد اجرام سـماوی در 
نبـود تلسـکوپ ها و ابزارهـای پیشـرفتۀ فضایـی حیـرت آور بـه نظر 
می آیـد؛ اما گویا فیلسـوفان آن مایـه از توانایی 
در عقـِل انسـان می دیدند تا از اندیشـه و فهم 
هیـچ چیـزی دریـغ نکـرده و برای همـه چیز 

توضیحـی ارایـه دهند.
»پسا«ی چه چیزی؟

پسافلسـفه نـه بـه معنـای پایـان و حـذف فلسـفه، 
بلکـه تعریـف مجـدد از جایـگاه آن در سـپهر معرفـت 
و دانـش بشـری اسـت. ایـن موضوع در غـرب اتفـاق افتاده 
اسـت. اکنـون فلسـفه تنهـا رشـته  اسـت در میان رشـته های 
دانشـِی دیگـر و البتـه فاقـد مهارت هـای میتودیـک و تجربِی 
محـدود  فلسـفه  انسـانی.  و  اجتماعـی  علـوم  در  متعـارف 
فراتجربی یـی چـون  و  انتزاعـی  بـه موضوعـات 
وجـود،  آزادی،  خـدا،  اخاقیـات،  زبـان، 
شـده  و…  دانـش  ذهـن، 
اسـت. بی نیـازی فلسـفه 
تجربـی،  سـنجش  بـه 
در شـناخت هسـتی  را  آن 
عقـل  بـه  مقیـد  هسـتنده  و 

د  دسـتگاه یا مجـر بـا  کـه  کـرده  خودبنیـاد 
اسـتداللی خـاِص خود به طـرح فرضیه، کاوش، ارایـۀ ادله و 
اثبـات قضیـه اسـت. بـرای همین، فلسـفه در بهتریـن حالت 
دارای یـک رویکـرد تفسـیری، ذهنـی و متمایـز از علـوم 
اجتماعـی و تجربـی، چـه بـه لحـاظ معرفت شـناختی و چه 
روش شـناختی، اسـت. در حالـی کـه در شـکل کاسـیک، 
بـه  مجـرد  عقـل  طریـق  از  کـه  می کـرد  سـعی  فیلسـوف 
توضیـح هسـتی و هسـتنده بپـردازد، امـا بـا پیشـرفت علوم 
تنهـا بـه اعتبار روش هـای مجرد عقلی و اسـتداللی، از عهدۀ 
چنیـن کاری برآمـده نمی توانـد. کوچیـدن فلسـفه از حـوزۀ 
محسوسـات به حـوزۀ مسـایِل فراتجربی، نتیجۀ ایـن فرآیند 

اسـت.  
و   تخصصـی  شـدن  اتفـاق،  مهم تریـن  اعتبـار،  ایـن  بـه 

چندرشـته یی شـدِن دانش و معرفِت بشـری اسـت. فلسـفه نیـز از این 
قاعـده مسـتثنا نیسـت. فیلسـوفان بنـا به تفکیک فلسـفه به شـاخه های 

مختلـف ماننـد فلسـفۀ دیـن و فلسـفۀ زبان و یـا اخاقیـات، در یکی از 
ایـن رشـته ها تبحـر و تخصـص دارنـد. فیلسـوفان جدیـد، نـه همچون 
فیلسـوفان کاسـیک، نمی تواننـد ادعـای تخصـص در همـۀ رشـته های 
علـوم اجتماعـی و انسـانی کننـد. البتـه نبایـد از یـاد بـرد که رشـته های 
مختلـف از نظریـات فیلسـوفان اسـتفاده می کنند؛ فوکـو همان قدر که در 
فلسـفۀ قاره یـی مهـم اسـت که در علوم سیاسـی. امـا فوکو تنهـا یکی از 
اسـت.  گفتمانـی  الهام بخـش  منابـع 
از ایـن منظر، پسافلسـفه به معنای دسـت کشـیدِن فیلسـوفان از توضیح 
جهان و انسـان بر اسـاِس ابرروایت های کاِن مبتنی بر خرد خودبسـنده 
و واگـذاری ایـن وظیفـه بـه علـوم اجتماعـی و طبیعـی تجربه محـور و 
ابطال پذیـر اسـت. فلسـفه حتـا بـرای توضیـح مفاهیـم انتزاعـی ماننـد 
خوشـبختی، آزادی، عشـق و… نیازمنـد تحقیقـات و داده هـای علـومِ 
دیگـر اسـت تا بـر مبنـای آن، مدعیـات و توضیحاتـی اسـتوارتر و قانع 
کننده تـر ارایـه بـدارد. چه کسـی می تواند بگویـد که فلسـفه در توضیح 
ماهیت عشـق، از روان شناسـی و عصب شناسـی بی نیاز اسـت؟ نباید از 
یـاد بـرد کـه اعتبار نظریـات فلسـفی در فقـدان روش های شناخته شـده 
و سـنجش پذیر تحقیقـی، بـرای حیات بشـر چیـزی فراتـر از بازی های 
زبانـی و جدلیـات بی پایـاِن کامـی و تفسـیری نیسـت. از ایـن منظـر، 
بـه  انسـانی و روی آوردن  از تجربـه زیسـتۀ  بـا جـدا شـدن  فلسـفه 
مفاهیـم ذهنـی و انتزاعـی، بـه یکـی از رشـته های فرعـی و حاشـیه یی 
کورنلیـوس  اسـت.  شـده  تبدیـل  عمومـی  مباحـث  و  دانشـگاه ها  در 
کارسـتوریادیس، فیلسـوف یونانی تبـار فرانسـوی، بـا انتقـاد از تسـلط 
روح هگلـی و هایدگـری بـر فلسـفه می گویـد کـه پایان فلسـفه چیزی 
نیسـت جـز تقلیـل آن بـه یـک پدیـدۀ بی جـان و فاقـد کاربـرد، و غلبۀ 
جریان هـای تفسـیری و شالوده شـکنانه که سـوژۀ جالب شـان چسـپیدن 

بـه تاریـخ فلسـفه به سـبک هگلی اسـت.  
طرحی از جهان نو

اسـت؛  بی معنـا  فارسـی نویس  و  فارسـی گو  ذهـِن  بـرای  پسافلسـفه 
چـون علـم بـه معنـای متعـارف آن، بـه عنـوان یـک نهـاد مـدرن وارد 
ذهـن و زبـاِن مـا نشـده اسـت؛ علمی کـه مبتنی بـر تخصـص، تجربه و 
ابطال پذیـری اسـت و نـه گفتارهـای جدلی مبتنی بر مشـاهدات قسـمی 
و شـهودی. فلسـفه هنـوز به جـای علم بـرای مـا جذابیـت دارد و هنوز 
هـم بـه عنـوان منبـع شـناخت کلـی اجتماعی و سیاسـی و اقتصـادی به 
حسـاب می آیـد. ایـن در حالی اسـت کـه چنین چیـزی دیگـر از عهدۀ 
فیلسـوف  یـک  فکـری  مدعیـات و جدل هـای  برنمی آیـد.  فیلسـوفان 
فارسـی زبان در مـورد تاریـخ، سیاسـت، جامعـه و حتا اقتصـاد علی رغم 
جذابیت هـای زبانـی اش، فاقـد اعتبـار از حیـث سـنجش و پیمایش های 
تجربـی اسـت. وقتـی یـک فیلسـوف در مـورد نظـم سیاسـی صحبـت 
می کنـد، گفتـارش بـر اسـاِس کـدام روش هـا و داده هـای سنجش شـده 
اسـتوار اسـت؟ یعقوب ابراهیمی، دانشـجوی دکترای علوم سیاسـی، در 
مقاله یـی زیر عنـوان "تقلیل گرایی روش شـناختی در تحلیل دموکراسـی 
افغانسـتان" در روزنامۀ هشـت صبح در کابل به خوبی نشـان داده اسـت 
کـه چگونـه خطـای میتودیـک و عـدم آشـنایی بـا مباحـث اصلـِی یک 
در  او  می توانـد.  شـده  نظـری  خطرنـاک  قضاوت هـای  باعـث  رشـته 
آن جـا نشـان می دهـد کـه داریـوش آشـوری ـ زبان شـناس و مترجـم 
ـ در مـورد دموکراتیزاسـیون در جوامعـی ماننـد افغانسـتان تـا چـه حد 
دچـار خبط معرفتی و روش شـناختی شـده اسـت. دلیـل آن نه قضاوت 
غلـط، بلکـه عـدم آشـنایی داریـوش آشـوری بـا تحقیقـات متأخـر در 
مورد دموکراتیزاسـیون در کشـورهای غیرغربی اسـت. داریوش آشوری 
بـا تجربـۀ محـدود و مشـاهدۀ قسـمی، از پـِس بررسـِی کارشناسـی و 

سیسـتماتیِک پدیده یـی ماننـد دموکراسـی برآمـده نمی توانـد. 
می شـود،  تقسـیم  مختلـف  رشـته های  و  حوزه هـا  بـه  دانـش  وقتـی 
»کارشناسـان« اصلی تریـن چهره هـا بـرای مخاطبان انـد کـه هـر روز در 
رسـانه ها در مـورد مسـایل عمومـی، اقتصـاد و درمـان تـا حفـظ محیط 
مـردم هـم  معمـوالً  می دهنـد.  اطاعـات  و  می زننـد  زیسـت، حـرف 
بـه حرف های شـان بیشـتر اعتمـاد دارنـد. ولـی نبایـد از یـاد بـرد کـه 
کارشناسـان بخشـی از نهادهـای بـازار و دولت انـد و تعهـد اجتماعـی 
بـرای دفـاع از منافـع عامـه ندارند. یـک کارشـناِس امور مالـی، در قدم 
اول کارمنـد متوسـط و یا ارشـِد یـک بانک خصوصی اسـت که اولویت 
آن، تأمین سـود سـهام داران و سـرمایه گذاران اسـت. کارمند مذکور باید 
روی طرح هـا و ابتکاراتـی کار کنـد کـه هـدف غایـی آن افزایش سـود 
سـاالنۀ بانـک باشـد، ولو طرح   هـای مذکور به زیـان عامه تمام شـود. از 
ایـن جهـت، تقابـل جامعـۀ مدنی بـا نهادهای بـازار و دولت، بخشـی از 

تضادهـای اجتماعـی پیشـرو در جامعـه بـه حسـاب می آید. 
بـرای همیـن، تعویـض فلسـفه بـا علـم و تکنیـک همان قدر بـرای خرد 
انتقـادی فاجعـه آور اسـت کـه تقلیـل فلسـفه بـه مباحثـات متافیزیکـی 
و تاریـخ فلسـفه. فیلسـوفان، نـه مورخـان و متخصصـاِن آکادمی هـا، از 
طریـق دفـاع از منافـع عامـه در بسـتر جامعـۀ مدنـی جایگاه مهـِم خود 
را احـراز کـرده می تواننـد. طبیعـی اسـت کـه یـک فیلسـوف نمی تواند 
در مـورد اصـاح نظـام بانکی و یا بازار بـورس، اظهار نظِر کارشناسـانه 
کنـد، امـا قادر اسـت کـه از منظـر منافع عامـه، روی پیامدهای سیاسـی، 
اجتماعـی و انسـانِی تصامیـم و سیاسـت های کاِن دولـت و نهادهـای 
سـرمایه فکـر کـرده، نگرانی هـا و انتقـاداِت خـود را در قالـب مباحثاِت 
روشـمند در حـوزۀ عمومـی مطرح کـرده و بخش ارگانیـِک جنبش های 
اجتماعـی باشـد. در حقیقـت، در نظـام جدیـد آمـوزش و بـازار، همـه 
کارشـناس یـک شـاخه از دانش بشـری اند، ولـی در واقعیت امـر، نقطۀ 
تمایـز میـان متخصـص و تعهـد اجتماعـی در دفـاع از منافـع عامـه و 

مقاومـت در برابـر نهادهـا و شـبکه های قـدرت اسـت. 

ميترا روشنی
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آرین آرون
»... یلـدوز، افسـانه یی تر شـده بـود؛ جادویی تـر شـده بـود. 
نـدارد. می پنداشـتم کـه در هـوا  او وزن  می پنداشـتم کـه 
می گـذرد...  دیـوار  و  در  از  کـه  می پنداشـتم  مـی رود.  راه 
دارد.  جادویـی  و  شـگفت  نیرویـی  کـه  می پنداشـتم 
اشـاره، جـوی آب را  بـا یـک  می پنداشـتم کـه می توانـد 
بخشـکاند و پرنـده گاِن بـاغ را به مـار و ماهی مبدل سـازد. 
می پنداشـتم کـه یلـدوز، پُـر از سـحر و افسـون اسـت...« 
سـخت گیری  چنـان  گاهـی  جادویـی  ریالیسـِم  مـورد  در 
می کننـد و بـه آن نـگاه می اندازنـد کـه انـگار جـز گارسـیا 
و  التیـن  امریـکای  نویسـنده های  از  تـن  چنـد  و  مارکـز 
بـا  نمی تواننـد  دیگـران  نویسـنده ها،  دیگـر  اندک شـمار 
اسـتفاده از ایـن سـبک اثـری بیافریننـد. امـا اگر به سـاختار 
اصلـِی این سـبک نـگاه بینـدازم و آن چـه که نویسـنده های 
زده انـد،  قلـم  ایـن سـبک  از  اسـتفاده  بـا  بـزرِگ جهانـی 

کـه  کاری  تنهـا  گفـت  می تـوان 
کـه  بـوده  ایـن  کرده انـد  آن هـا 
بخشـی از افسـانه های بومـی ـ تـا 
اندازه یـی پذیرفتـه شـدۀ ـ مردم را 
در قالـِب روایت هـای واقع گرایانه 
و امـروزی بـا کلمـاِت نسـبتًا قوی 
هـر  کـه  کاری  کرده انـد؛  ارایـه 
نویسـندۀ دیگـر هـم می توانـد بـا 
اسـتفاده از ایـن روش و چیدمـاِن 
ایـن  تصویرسـازِی  و  واژه هـا 
واژه هـا بـا روایـت از رویدادهایی 
مـا  شـفاهِی  ادبیـاِت  دِل  در  کـه 

جریـان دارد و افسـانه نـام گرفتـه، ارایـه 
کنـد؛ درسـت همـان کاری کـه رهنـورد 

می کنـد. زریـاب 
بخـش  آوردم،  بـاال  در  کـه  نوشـته یی 
کوچکـی از رمـاِن درویـش پنجـم اسـت 
بیـان  را  یلـدوز  حـاالِت  و  رفتـار  کـه 
می کنــد. این گونـه نیسـت که چـون واژۀ 
"جادویـی" اسـتفاده شـده، بگوییـم ایـن 
رمـان در سـبک ریالیسـم جادویی اسـت. 
حـاالِت  و  رفتـار  از  کـه  روایتـی  بلکـه 
یلـدوز ارایه شـده و چیزی میـاِن واقعیت 
و افسـانه اسـت و یـا هـم تلفیـِق ایـن دو 
نشـان داده شـده؛ در واقع همان ریالیسـم 
جادویی اسـت. چـون هم دو عنصـِر مهِم 
باورهـا  این گونـه  و  دارد  را  ایـن سـبک 
مـردم  میـاِن  در  بارهـا  کـه  چیزی سـت 
در دِل قصه هـا جـاری، رایـج و پذیرفتـه 
بـوده اسـت، و حـاال هـم زمانـی  شـده 
کـه در قالـِب امـروزی ریختـه می شـود 
واقـع  در  می شـود،  اسـتفاده  چنیـن  و 
همـان چیزی سـت کـه مـا آن را ریالیسـم 

می نامیـم. جادویـی 
در  گفت وگویـی  در  مارکـز  گارسـیا 
زردرنـگ  پروانه هـای  چرخیـدِن  مـورد 
از  یکـی  بابیلونـا،  مائوریسـیو  دور  بـه 
شـخصیت های رمـان صـد سـال تنهایـی، 
در  بـود  کـه  سـالم  »پنـج  می گویـد: 
خانۀمـان  بـه  برقـکار  یـک  آراکاتـاک، 

می آمـد تـا کنتورمـان را عـوض کنـد... یکـی از آن دفعات، 
مادربزرگـم را دیـدم کـه لـت کهنه یـی دسـتش گرفتـه بود 
و سـعی می کـرد پروانه یـی را دور کنـد و می گفـت: "هـر 
وقـت ایـن مـرد می آیـد، سـر و کلـۀ ایـن پروانه هـای زرد 

می شـود.«  پیـدا  هـم 
او در مـورد فرسـتادن رمدیـوس خوشـگله، یکـی دیگـر از 
شـخصت های صـد سـال تنهایـی، به آسـمان هـم می گوید: 
"هرچـه می کـردم از زمیـن بلند نمی شـد. دیگر ناامید شـده 
بـود، چـون نمی توانسـتم او را از زمیـن بکنـم. یـک روز 
وقتـی داشـتم به این مشـکل فکر می کـردم، به حیـاط خانه 
رفتـم، بـاد شـدی می وزیـد. زن سیاه پوسـِت بلندقـدی کـه 
بـرای رخت شـویی بـه خانۀمان آمده بـود، با هـزار بدبختی 
سـعی می کـرد مافه هـا را روی بنـد پهـن کنـد، امـا موفـق 
نمی شـد. بـاد مـدام مافه هـا را بلند می کـرد. ناگهـان انگار 
بـا خـودم گفتـم: خـودش  جرقه یـی در ذهنـم زده شـد. 
اسـت، رمدیـوس مافه می خواسـت تا به آسـمان برود. در 

ایـن مـورد مافه هـا عنصـری حقیقـی بودند." 
جادویـِی  ریالیسـم  اوج  از  کـه  چیـزی  آن  هـم  حـاال 
می آیـد،  اکثرمـان  ذهـن  بـه  رمـان  ایـن  در  استفاده شـده 
همیـن دو مـورد اسـت؛ چرخیـدن پروانه هـای زردرنـگ و 
رفتـن رمدیـوس به آسـمان، که آن هـم می بینیـم بزرگترین 
نویسـندۀ ایـن سـبک به چـه راحتـی از آن اسـتفاده می کند.
حـاال هـم در ایـن رمـان، زریـاب بـا همیـن شـگردی کـه 
درهم آمیـزِی واقعیـت بـا افسـانه  اسـت، به خوبـی توانسـته 
مـرال، یلـدوز و عمـوِی راوی را در مـدارِ فراواقعیت هایـی 
کـه نزدیکـی بـه باور مـردم دارد، بچرخاند. چیـزی که نه به 
حـِد سورریالیسـم برسـد و نه هـم از حد ریالیسـم جادویی 
فراتـر بـرود. و ایـن نمونه های ریالیسـِم جادویـی در کتاب 
درویـش پنجـم بارهـا تکـرار می شـوند: "در همـان هنـگام 
بـود کـه دریافتـم مرال نیز به شـبحی مبدل شـده اسـت. به 
نظـرم آمـد که وقتـی او هـم راه مـی رود، پاهایش بـر زمین 
نیسـتند. بـه نظـرم می آمد کـه در هـوا راه می رود. بـه نظرم 
آمـد کـه از دیـوار و از درِ بسـته می گـذرد. بـه نظـرم آمـد 

کـه در هنـگام راه رفتـن، شلشـله های کاه او نیز، از پشـت 
سـرش، در هـوا مـوج می زننـد. به نظـرم می آمد کـه او هم  
ـ ماننـد یلـدوز ـ گوشـت و پوسـت و اسـتخوان نـدارد. به 
نظـرم می آمـد که از چیزی مانند نور، سـاخته شـده اسـت... 
و ایـن نکتـه را نیـز دریافتم که گذشـِت سـال ها هیـچ اثری 

بر مـرال نگذاشـته بود." 
اسـت  زریـاب  رهنـورد  رمـاِن  پنجمیـن  پنجـم،  درویـش 
و طبیعی سـت کـه پـس از آفرینـش هـر رمـان، نویسـنده 
تجربـۀ تازه تـری را می گیـرد و بـه دنبـال ارایـۀ یـک کارِ 
نـو و متفاوت تـر اسـت و دنبـال چیزهایـی می گـردد کـه 
گفتـه نشـده باشـد. بـرای همیـن هم اسـت که نخسـتین بار 
کسـی به سـراغ ترکمن هـا مـی رود؛ قومی که تا بـه حال در 
ادبیـات داسـتانِی مـا دیـده نشـده اسـت؛ قومی که به اسـپ 
و جهـاِن بی سـقِف پُر از سـتاره عـادت دارد و تیـر و کمان، 

راز ماندگاری شـان در زمیـن هسـت.

زریـاب شـخصیت هایش را بـا سـوژه هایی از هند، اسـپانیه 
و افریقـا و تـا جاهـای دیگـر نیـز درهـم می آمیـزد و پـای 
قصه هـای بومـِی دیگر را هـم وارد می کند و خـوب می داند 
کـه چگونـه مخاطـب را از یـک موضـوع به موضـوِع دیگر 
بکشـاند، از کجـا آغـاز کنـد و چگونـه ایـن قصه هـا را بـه 
هـم ببافـد و همین گونـه هـم اسـت کـه رمـان را از جایـی 
پـرداز  هـم  را  بعـدی  موضوع هـای  بتوانـد  کـه  می آغـازد 
بدهـد. او از دهـۀ چهـِل خورشـیدی و از اوج دموکراسـی 
در افغانسـتان می آغـازد؛ جایـی که فلسـفه و ادبیـاِت مدرن 
شـاید جایـی بـرای باورهای افسـانه یی اقـًا میـان آدم های 
کتـاب خوانـده ـ که راوی و درویش پنجـم هم از آن جمله 
هسـتند ـ نداشـته باشـد. درویـش پنجـم در روسـیه سـینما 
خوانـده و تمـام فکـر و ذهنـش، سـینمای مـدرن اسـت و 
راوی بـا مایا کوفسـکی و داستایفسـکی و دیگران سـروکار 
دارد؛ امـا بـا این هـم زریـاب ایـن دو را وادار بـه پذیرفتـِن 
چیـزی می کنـد که بـرای خیلی ها شـاید افسـانه بنماید ولی 
همیـن پذیرفتانـدِن آن بـه ایـن دو، خـود یـک نکتـۀ قـوِت 
ایـن رمـان اسـت. چـون حقیقت ماننـدی، یکـی از عناصـر 
الزمۀ داسـتان اسـت و کارِ نویسـنده این اسـت که هرآن چه 
را کـه می خواهـد برگزینـد، امـا کاری کـه بایـد بکنـد ایـن 
اسـت کـه آن را چنـان بپـردازد کـه قریـن به واقعیت شـود 
و مخاطـب هـم آن را بپذیـرد. در ایـن رمان هم  چنین شـده 
اسـت و بخواهـی نخواهـی، مخاطـب نمی توانـد نپذیرد که 
چنیـن رویـدادی در خانـوادۀ درویـش پنجـم اتفـاق افتـاده 
کـه هماننـد یک افسـانه اسـت. مخاطـب نمی توانـد نپذیرد 
قـره داغ اسـپ مـرال می توانـد متوجه رفتار انسـان ها باشـد، 
بـه گپ های شـان گـوش بدهـد و اندوهگین شـود. و یا هم 
نمی توانـد نپذیـرد کـه عمـوی راوی می توانـد مـارِ هنـدی 
را کـه نگهبـان گنج هاسـت، از زیرزمیـن بیـرون کنـد و او 
را بـا خـود رفیـق بسـازد. چـون ایـن چیزی سـت کـه در 
گنجینه هـای ادبـی هنـد از آن به انـدازۀ کافی وجـود دارد و 
رابطـۀ مارها در افسـانه های هنـدی تا خدایاِن این سـرزمین 
زبـان زد اسـت. و از سـوی دیگـر، بـه خوبی این مسـأله در 

داسـتان  دِل 
حل شـده اسـت. 

بـرای هـر داسـتان، یکـی از آن چیزهایـی کـه در مرحلـۀ 
نخسـت نیـاز اسـت کـه بـه آن توجه شـود، زبـاِن داسـتان 
و زبـاِن روایـت اسـت؛ کسـانی کـه بـا رمان هـای زریـاب 
آشـنا هسـتند، می داننـد کـه زبـاِن شـیوا و روایـِت شـیریِن 
داسـتان هایش، یکـی از بُردهـای کارهـاِی اوسـت. و ایـن 
هرچنـد  دارد.  روان  روایتـی  و  شـیرین  زبـاِن  نیـز  رمـان 
بـرای مـن زبـاِن ایـن رمـان، حتـا شـیرین تر و شـفاف تر و 
رمـان،  ایـن  در  بـود.  دیگـرش  رمان هـای  از  خودمانی تـر 
دارد و مخاطـب  را  خـاِص خـود  کارکـردِ  زبـان،  عنصـر 
تـا متوجـه شـود، می بینـد برگ هـای زیـادی را گشـتانده 
از مخاطـب نشسـته و  انـگار کسـی دو قـدم آن سـوتر  و 
کـه  می گویـد  قصه هایـی  شـیرین  زبـاِن  یـک  بـا  برایـش 
آمیختـه بـه افسانه هاسـت و مخاطـب افسـون شـده. چـون 

رمـان درویـش پنجـم، ماننـد دیگـر رمان هـای زریـاب بـه 
خصـوص "چهارگـرد قاگشـتم..." همـان گونه که سـری 
بـه فلسـفه می زند، به سـمت تاریخ مـی رود و از دل تاریخ، 
بـه عمـِق انسـان ها می ریـزد. و از هرجایـی حرفـی بـرای 
گفتـن دارد و ایـن گفته هـا همـه ماحـوِل موضـوع اصلـی 

می چرخنـد. رمـان 
 در همیـن کش وگیـِر تاریـخ و فلسـفه و روان آدم هـا، یکی 
از موضوع هایـی کـه درون مایـۀ ایـن رمـان اسـت، انسـان 
و شـرارت هایش اسـت. بـه گفتـۀ نویسـنده: "ایـن جانـور 

شـرارت هایش". و  دم  و  بی شـاخ 
ایـن  و  اسـت  نهفتـه  انسـانی  هـر  وجـود  در  شـرارت 
چیزی سـت کـه تاریـخ آن را گواهـی می دهـد. اگـر کسـی 
شـرارت نمی کنـد، بـرای ایـن اسـت کـه توانایـی انجامش 
را نـدارد. درویـش پنجـم نمونه هـای این گونه شـرارت های 
زریـاب روان  بیـرون می کشـد و  تاریـخ  دِل  از  را  انسـان  
کـه  اسـت  گونه یـی  بـه  ایـن  و  می شـکافد  را  انسـان ها 
دانسـت؛  نویسـنده  زبـاِن  از  اسـتعاره یی  را  آن  می تـوان 
نویسـنده یی کـه به خوبـی از محـور ایـن شـرارت ها آگاه 
اسـت و برایـش هـر "انسـان معصـوم"؛ "یـک کالیگـوالی 
بالقـوه" اسـت. بـرای همیـن هـم، به قصـد تاریـِخ رمـان را 
از جایـی )دهـۀ چهـل( می آغـازد کـه همه چـی بـه خوبـی 
پیـش مـی رود امـا ایـن شـرارت های انسان هاسـت کـه آن 
را خـراب می کنـد و آن چـه باقـی می مانـد، چیـزی اسـت 
کـه امـروز مـا آن را می بینیـم. ما در واقع نسـل امـروز، اگر 
بـا دهۀ چهل مقایسـه شـویم، همـه قربانیـاِن شـرارت هایی 
نمی کنـد  فرقـی  کردنـد.  خـراب  را  همه چـی  کـه  اسـتیم 
نرونـی نبـود، عاءالدیـن غـوری نبود یـا کالیگوالیـی نبود، 
امـا شـرارِت آن هـا در وجـود کسـانی بـود که شـاید زمانی 
انسـان های معصـوم و معمولـی بودند اما همیـن که فرصت 
یافتنـد شرارت های شـان را بـروز بدهند، وضعیتـی به وجود 

آوردنـد کـه امـروز مـا در امتـدادِ آن زنده گـی می کنیـم. 
ایـن مسـأله زمانـی به خوبـی بیشـتر آشـکار می شـود کـه 
تصویـر،  ارایـۀ  کنـار  در  نویسـنده  می بینیـم  رفته رفتـه 

قصه هـا، زمـان و فضایـی کـه از دهـۀ چهـل دارد، آن هـا را 
آمیختـه بـا یـک حسـرت ارایـه می دهـد و هـر آن چـه کـه 
واژۀ زیبـا می یابـد، بـرای مانـدن و زنـده کـردِن آن لحظات 
اسـتفاده می کنـد. ایـن تصاویـر در رمان ارایه شـده و برخی 
رویدادهـا برگرفتـه از خاطـرات واقعـِی زریاب هسـتند. در 
میـان هـر قصـه، مـا در کنـار راوی، خـود نویسـندۀ رمـان 
یعنـی رهنـورد زریـاب را هـم می بینیـم کـه ایـن خاطـرات 
کـه خـودش  می کنـد؛ چیـزی  بیـان  یـک حسـرت  بـا  را 
در  اسـت.  کـرده  ابـراز  گفت وگوهایـش  در  بارهـا  هـم 
زمـان آغـاز ایـن رمـان کـه هنـوز خیلی هـا فرصـت بـروز 
شرارت های شـان را نیافته انـد، کابـل جـای قشـنگی اسـت. 
کابلـی کـه در آن راننده  تاکسـی هایش جوان مـرد هسـتند و 
نکته فهـم. چـون وقتـی راننـدۀ تاکسـی می بیند کـه درویش 
پنجـم پولـی بـرای خریدن جـام و می نـدارد و بـه وام باده 
نـدارد.  هـم  گله یـی  هیـچ  و  نمی گیـرد  پولـی  می نوشـد، 
و  دارد  دیگـری  معنـای  دوسـتی 
خـود  عـادی  روال  بـه  زنده گـی 
جریـان دارد. و یـا هـم جاهایـی 
در کابـل اسـت کـه می شـود آن 
و  جـام  بی پـروا  و  نشسـت  جـا 
بـاده داشـت و سـخن از ادبیـات، 
فلسـفه، تاریـخ و هـر آن چـه کـه 
اسـت، گفـت. چیـزی کـه امروز 
نمی تـوان آن را تجربـه کرد. کابل 
و آدم هایـش در ُکل در ایـن رمان 
متفـاوت هسـتند. در ایـن رمـان، 
کابـل جایـی اسـت که کسـی اگر 
"کرگـدن اثـر یونسـکو" و یـا کالیگوالی 
آلبـر کامـو را نخوانـده باشـد، جای شـرم 
اسـت. کسـی داستایفسـکی را نشناسـد، 
جـای شـرم اسـت و زمـان طوری اسـت 
کـه حتـا اگر در روسـیه کسـی پوشـکین 
را نشناسـد، معلـم ادبیاِت آن در آن شـهر 

نمی مانـد.
 امـا حـاال از سـوی دیگـر، انـگار جهـان 
دوبـاره به دسـت عاءالدین جهانسـوز و 
نـرون امپراتـور روم افتـاده اسـت؛ چیزی 
کـه در ایـن رمـان، زریاب با یـاد کردن از 
گذشـته های دور، آن را تصویـر می کنـد. 
می نویسـد  رمـان  و  داسـتان  زریـاب 
این همـه  و  سـال  این همـه  از  بعـد  و 
کارکـرد و پشـتاره یی از تجربـه در ایـن 
از  بخشـی  برایـش  داسـتان  خصـوص، 
زنده گـی می شـود و نوشـتن راحت تریـن 
ذهنیـت  ایـن  هیچ کـس  بـرای  و  کار، 
نمی مانـد کـه بـا بررسـی کـردِن عناصـر 
داسـتان هایش دنبـال نکته ضعف هـا برود. 
چـون همه چـی شـبیه یـک آِب روان بـه 
تمـام  و  می یابـد  جریـان  خـود  خـودِی 
عناصـِر داسـتان جاهـاِی خـود را می یابند 
و می داننـد کـه کجـا چگونـه خودشـان 
همـۀ  رمـان،  ایـن  در  کننـد.  جابه جـا  را 
عناصـر داسـتان به خوبـی در ایـن قالـب 
جـا افتـاده انـد و نیـاز نیسـت کـه منتقـد 
یـا خواننـده دنبـال نقـاط ضعـف باشـد. 
و آن چـه کـه بعـد از خوانـدن ایـن رمـان بـرای مخاطـب 
می مانـد، تصاویـر خـوب و زنـده، شـخصیت های ملموس، 
قصه هایـی کـه آمیختـه بـا ریالیسـم جادویـی ارایـه شـده، 
پـردازش خـوب و از همـه مهم تـر، یـک پایـان خوباسـت 
. این بـار رمـان رهنـورد زریـاب را یـک پایاِن خـوب در بر 
گرفتـه اسـت و آن هـم، نقطـۀ تعلیق و یـا گـره در پایان که 
بـه نحـوی اوج دوبارۀ داسـتان اسـت. پایان رمـان، مخاطب 
را بـا ده هـا پرسـش در ذهـن، در خود نگه مـی دارد. هرچند 
زریـاب همـۀ پاسـخ ها را در رمـان داده، اما بـا این هم وقتی 
مخاطـب بـه جایی می رسـد کـه راوی بـه ناگهـان همچون 
درویـش پنجـم آوازی می شـنود آمیختـه بـا سـحر و جادو، 
آمیختـه با افسـون و آن هـم آواز جوگی یی کـه مانند عموی 
درویـش پنجم اسـت که "کالی یُـگاه" می گویـد و "اُووم". 
و بـرای چندین بـار با چشـماِن بسـته کـه کنار آیینه ایسـتاده 
نزدیک تـر  و  نزدیـک  آواز  ایـن،  بعـد  و  می شـنود  اسـت، 
و شـفاف و شـفاف تر می شـود و راوی می مانـد کـه چـه 
کار کنـد. او نیـز ماننـد مخاطب میـان پذیرفتـن و نپذیرفتن 
مانـده اسـت. تصمیـم می گیـرد که چشـم هایش را بـاز کند 
و "هرچـه بـادا بـاد". او در میـان تـرس از این کـه عمـوی 
درویـش پنجـم را پس از گشـودن چشـم هایش خواهد دید 
یـا نـه می خواهـد چشـم بگشـاید. و ناگهان چشـم هایش را 

بـاز می کنـد!
و ایـن پایـان رمـان اسـت. پایـان رمـان و داسـتان، همـواره 
چیـزی  و  اسـت  قالـب  ایـن  بخش هـای  مشـکل ترین  از 
شـبیه همـان چکـش آخـر رباعـی و حتـا محکم تـر از آن. 
در واقـع نویسـنده زمانـی کـه مخاطـب را تـا پـای یـک 
قصـه می کشـاند، بایـد ایـن پایـان را چنـان محکـم بسـازد 
کـه مخاطـب وادار شـود دوبـاره تمـام آن چـه که شـنیده را 
در ذهـن دوبـاره مـرور کنـد و این کاری سـت کـه مخاطب 
بـدون شـک با بـه پایان رسـاندِن رمان درویـش پنجم انجام 
می دهـد. بـرای یـک لحظـه همه چـی دوبـاره می گـذرد... 
همه چـی آغـاز می شـود و ایـن پایـان در واقـع، خـود آغاز 

اسـت. دیگری 
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ــا"  ــه "فیف ــو مؤسس ــه انتخابات ــتان د ازادو او عادالن د افغانس

پــه روان هجــري ملریــز کال کــې د مــي شــورا د فعالیتونــو 

پــه اړه بشــپړه ارزونــه کــړې ده.

د دغــې مؤسســې مســؤلینو د دوشــنبې پــه ورځ کابــل کــې 

ــال  ــر مه ــو پ ــو د رشیکول ــو موندون ــنیو رسه د خپل ــه رس ل

وویــل چــې مــي شــورا لــه ســتونزو رسه-رسه د ۱۳۹۴ کال 

ــه بریالــۍ وه. ــه پرتل پ

ــرف  ــیب مع ــر حس ــې م ــار د برخ ــاين څ ــا د پارمل د فیف

وايــي، مــي شــورا د حکومــت پــه چــارو کــې د نظــارت او د 

قوانینــو تصویــب برخــو کــې د پــام وړ الســته راوړنــې لرلــې 

ــه هغــه توګــه چــې الزمــه وه رســېدنه  ــې پ خــو خلکــو ته ی

نــه ده کــړې.

ښاغلی معرف وايي:

"ځینــو مــواردو کــې يېښــې الســته راوړنــې درلــودې او پــه 

ځينــو مــواردو کــې يــې کمــې الســته راوړنــې درلــودې خــو 

ــبت يې  ــه نس ــر کال پ ــې د تې ــو چ ــی ش ــې ویل ــه ک ــه ټول پ

ــام وړ وې." ــې د پ الســته راوړن

ــه ۱۳۹۵ کال  ــورا پ ــي ش ــې م ــه مخ ــو ل ــا د معلومات د فیف

ــتجوايب  ــاده، اس ــادي، فوق الع ــه ۲۰۰ ع ــه د پاس کېټولېڅ

ــه  ــره پ ــر ډې ــې ت ــړي چ ــررسه ک ــډې ت ــتحضايي غون او اس

ــو  ــارت، قوانین ــارو نظ ــه چ ــت پ ــې د حکوم ــتو ک ــه ناس دغ

ــر مســئلې  ــه د رســېدو پ ــب او د خلکــو شــکایتونو ت تصوی

ــوی دی. ــز ش مترک

ــل ښــاریو شــمېر اوســېدونکي  ــه وخــت کــې د کاب ــه ورت پ

ــورا د  ــي ش ــه د م ــې دوی ت ــه روان کال ک ــې پ ــي چ واي

ــه د کار  ــه وې او دوی خلکــو ت ــو وړ ن ــې د منل ــو کړن وکیالن

ــل. ــه وپال ــل ځانون ــای خپ ــر ځ ــو پ کول

دوی وايي:

اوســېدنکییم،  کابــل ښــار  د  رفیع اللــه دی،  نــوم  "زمــا 

کومــې ناخوالــې چــې دا اوس پــه والیاتــو کــې دي د دغــو 

ــه  ــس ت ــه ول ــه دي، دوی ک ــه الس ــې ل ــو د بې توجه ي وکیالن

توجــه کــړی وی نــو زه مطمــن یــم چــې دې وکیالنــو بــه د 

ــړی." ــت ک ــه خدم ــتان خلکــو ت افغانس

ــېدونکییم  ــار اوس ــل ښ ــد دی، د کاب ــوم ويل محم ــا ن "زم

ولــس چــې کومــې تقاضــاوې درلــودې او کومــې ســتونزې 

ــه دي  ــڅ ن ــه اړه دوی هې ــو پ ــه د ختمول ــودې د هغ ــې درل ي

ــړي." ک

ــت اووه  ــه د دول ــه ۲۲م ــړم پ ولــي جرګــې د روان کال د ل

ــه وجــه  ــران د انکشــايف بودجــې د کــم مــرف پ ــه وزی تن

ــت کــړل. ســلب صالحی

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د ولــي جرګېیــو شــمېر 

غــړي کــه څــه هــم د "فیفــا" د نوېڅېړنــې هرکلــی کــوي خــو 

وايــي چــې دوی هڅــه کــړې تــر څــو د خلکــو ســتونزو تــه 

رســېدنه وکــړي.

ــل، مــي شــورا  ــادر ځاځــي ووی د ولــي جرګــې غــړي ق

ــه  ــه ښ ــو ت ــه خلک ــه پرتل ــارت پ ــو د نظ ــه کارون ــت پ د دول

ــړې ده. ــېدنه ک رس

نوموړی وايي:

"مــوږ اصــاًل لــه نظــارت او د قوانینــو د مســایلو نــه خلکــو 

ــل کــور،  ــه ښــه رســېدنه کــړې ده تاســې چــې د هــر وکی ت

حجرېیــا دفــر تــه ورشــئ مــوږ روزانــه حــد اقــل لــه ســلو 

ــورو." ــو رسه ګ مؤکلین

ــه  ــه کړنوڅخ ــت ل ــم د حکوم ــه ه ــه څ ــي، ک ــوړی واي نوم

ــې  ــو ک ــه لومړیتوبون ــو پ ــې د کارون ــي جرګ ــارت د ول نظ

ــه رســېدنه د دوی د  راځــي خــو د ولــي وګــړو ســتونزو ت

کار اســايس برخــه ده چــې دوی ورتــه پــه بشــپړه توګــه ژمــن 

دي.
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روح اهلل بهزاد
از 9 حــوت،»روز ملــی نیروهــای امنیتــی و دفاعــی« دیــروز 

بــا برگــزاری مراســم ویــژه تجلیــل صــورت گرفــت.
در ایــن مراســم، عــاوه بــر رییس جمهــور و رییــس 
ــی،  ــۀ حکومت ــات بلندپای ــادی از مقام ــمار زی ــی، ش اجرای
اعضــای مجلــس نماینــده گان و نیروهــای امنیتــی اشــتراک 

ــد. ــرده بودن ک
ســخرانان ایــن مراســم بــر محــو فســاد اداری و رســیده گی 
بــه خانواده هــای نیروهــای امنیتــی تأکیــد کردنــد و گفتنــد، 
تعریــف واضحــی از دشــمنان ایــن ســرزمین وجــود دارد و 
ــه وجــود آمــده  ــا آنانب ــه ب ــرای مقابل ــز ب اجماعــی ملــی نی

اســت.
آنــان هم چنــان مراعت کــردن قوانیــن جنگــی، انســانی 
رفتارکــردن بــا اســیران و مجروحــاِن دشــمن در نبــرد 
گفتنــد  و  خواندنــد  ضــروری  و  اساســی  خیلــی  را 
بــا  بایــد  افغانســتان  هرنقطــۀ  در  بیمارســتان ها  کــه 
ــورد  ــان« برخ ــوان یک»انس ــه عن ــمن ب ــیب دیده گان دش آس

ــد. کنن
محمــد اشــرف غنــی، رییس جمهــور کشــور در ایــن 
مراســم گفــت:9 حــوت روزی ســت کــه مــردم افغانســتان 
نیروهــای  جان فشــانی های  و  خدمــات  پــاس  بــه 
ــای  ــد و از نیروه ــی می دارن ــن روز را گرام ــان ای امنیتی ش

می کننــد. ســپاس گزاری  امنیتی شــان 
آقــای غنــی افــزود کــه بــا قربانــی نیروهــای امنیتــی اســت 
کــه افغانســتان مســتقل اســت و بــه هــزاران ســال مســتقل 

باقــی خواهــد مانــد.
ــال  ــه در دوس ــی را ک ــور، کارنامه ی ــۀ رییس جمه ــه گفت ب
ــن  ــخ ای ــد، در تاری ــی انجــام داده ان گذشــته نیروهــای امنیت

ــود. ــدگار خواهــد ب کشــور مان
آقــای غنــی طالبــان را جنایــت کار خطــاب کــرده و با اشــاره 
بــه کشته شــدن مولــوی ســام، یکــی از اعضــای برجســتۀ 
طالبــان در والیــت کنــدز، اظهــار داشــت: دیــروز دشــمن در 
میــدان نبــردِ نیمــروز، ده جســد خــود را رهــا کــرده فــرراد 
نمــود، ایــن نشــان می دهــد کــه دشــمن بــا شــما مقاومــت 

ــد. ــرده نمی توان ک
ــه  ــت ک ــخنانش گف ــی از س ــی در بخش ــور غن رییس جمه
ــه  ــا را ب ــوژی طیاره ه ــه تکنال ــد ک ــا می گوین ــایر دنی در س
ــاِن افغانســتان طیاره هــای از  ــا خلبان ــرواز در مــی آورد، ام پ

ــد! ــرواز در آورده اندمی آورن ــه پ ــاده را ب کارافت

ــم اصاحــات  ــا ه ــم ت ــزی کرده ای ــا برنامه ری ــت: "م او گف
ــا  ــم ت ــود و ه ــق ش ــی تطبی ــای امنیت ــاختاری در نهاده س
مــرز خودکفایــی ایــن نیروهــا بــه پیــش برویــم، زیــرا مــا 
نمی توانیــم تــا ابــد متکــی بــه حمایــت خارجــی بمانیــم."

فردوســی  شــهنامِۀ  روایت هــای  بــه  رییس جمهــور 
ــان داشت:حماســه های رســتم و دیگــر  ــرد و اذع اشــاره ک
ــده  ــاد ش ــان ی ــاهنامه از آن ــه در ش ــانه یی ک ــان افس قهرمان
اســت، اغلــب در ایــن مــرز و بــوم نقــش بســته و در حافظۀ 

ــا همیشــه درخشــش داشــته اســت. ــردم م تاریخــی م
ــمن  ــه دش ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــی ب ــرف غن ــد اش محم
ایــن  افغانســتان واضــع اســت و  حکومــت و مــردم 
وضاحــت، یکــی از عواملــی بــوده کــه در طــول ســال های 
جنــگ  و  عزیمــت  یک پارچه گــی،  ســبب  گذشــته 
پیروزمندانــۀ مــردم افغانســتان می گردیــد، او گفــت: "ابهــام 
در تعریــف دشــمن و ســردرگمی در تشــخیص آن ســبب 
ــردد و  ــع گ ــادت ها ضای ــا و رش ــه فداکاری ه ــود ک می ش
حماســه هایی کــه فرزنــدان ایــن ســرزمین می آفریننــد، بــه 
ســرانجامی نرســد. مــا امــروز بــا پشــت ســر گذاشــتن فــراز 
ــرزمین  ــن س ــمنان ای ــی از دش ــف واضح ــا، تعری و فروده
داریــم و اجماعــی ملــی بــرای مقابلــه بــا آنــان نیــز وجــود 

دارد."
ــت  ــمِن نخس ــه دش ــاخت ک ــان س ــور خاطرنش رییس جمه
گروه هــای  ســایر  و  داعشــیان  و  طالبــان  افغانســتان، 
ــد از  ــتند و بع ــد هس ــت می جنگن ــا حکوم ــه ب مســلحی ک
آنــان، قاچاق بــران انســان و قاچاق بــران مــواد مخــدر 
دشــمنان دیگــر مــردم و این ســزمین هســتند.محمد اشــرف 
ــران  ــه رهب ــنوید ک ــا می ش ــد ی ــما میبینی ــت: "ش ــی گف غن
ــان  ــد، هرکدام ش ــر می برن ــوش به س ــش و ن ــان در عی طالب
چندیــن عروســی می کننــد، فرزندان شــان در نــاز و نعمــت 
ــته  ــارج انباش ــان در خ ــاب های بانکی ش ــد، حس ــرار دارن ق
بــا  را  نــادان  فریب خــوردۀ  مشــت  یــک  می شــود؛اما 
سوءاســتفاده از نــام مقــدس دیــن، ابــزار ناامنــی و جنــگ و 

می ســازند." خــود  وحشــی گری های 
ــون در  ــرد: اکن ــد ک ــان تأکی ــی هم چن ــرف غن ــد اش محم
مســیر جابه جایــی نســلی در عرصــۀ رهبــری کشــور قــرار 
داریــم. از همیــن رو، بخشــی از رســالت نهادهــای دفاعــی 
و امنیتــی مــا ایــن اســت کــه وحــدت و همبســته گی همــۀ 
مــردم افغانســتان، در آیینــۀ آنــان انعــکاس یابــد و روحیــۀ 
ــاع از  ــن و دف ــه وط ــد ب ــی، تعه ــع مل ــداری از مناف پاس

حاکمیــت قانــون در تــار و پــود آنــان تنیــده باشــد و ایــن 
ــه فرهنــگ پایــدار تبدیــل شــود. ــد ب رون

ــروی  ــوان نی ــه عن ــی ب ــای دین ــی از علم ــور غن رییس جمه
بســیچ کنندۀ مــردم در طــول تاریخیــاد کــرد و از آنــان 
خواســت تــا ســهم خــود را در حمایــت از نیروهــای 
ــه  ــت ک ــار داش ــان اظه ــد. او هم چن ــور ادا کنن ــی کش امنیت
نهادهــای جامعــۀ مدنــی و رســانه ها بایــد حمایــت از 
ــول کاری  ــی از اص ــه یک ــی را ب ــی و امنیت ــای دفاع نیروه

ــد. ــل کنن ــود تبدی خ
در ســویی دیگــر، داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی 
حکومــت وحــدت ملــی در ایــن مراســم گفــت کــه 
نام گــذاری روزی به نــام »روز ملــی نیروهــای دفاعــی 
امنیــت« یــک اقــدام تاریخــی و بــه معنــای قدردانــی مــردم 
و حکومــت افغانســتان از جان بــازی و مقاومــت نیروهــای 

ــی کشــور اســت. امنیت
آقــای عبــداهلل افــزود کــه یــک ســربازِ در خــط نبــرد و یــک 
کارمنــد در مرکــز، هــردو از نظــام مشــروع دفــاع می کننــد 
و موضــع و مبارزۀشــان بــر حــق اســت، در مقابــل، دشــمنی 
ــل  ــق و باط ــد، ناح ــا می جنگ ــن نیروه ــر ای ــه در براب ک

اســت و روزی حــق بــر باطــل پیــروز شــدنی اســت.
ــی  ــاظ دین ــه لح ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــس اجرای ریی
نیــز نیروهــای امنیتــی در دفــاع از حــق قــرار دارنــد، اظهــار 
ــط  ــما فق ــتند، ش ــی نیس ــت سیاس ــای امنی ــت: "نهاده داش
ــاع از  ــی و دف ــد و آن هــم سیاســت مل ــک سیاســت داری ی
ــردم افغانســتان اســت." ــت ارضــی و م اســتقالیت، تمامی

ــر  ــی را کــه در براب ــداهلل شــمارِ گروه های ــداهلل عب ــر عب داکت
ــوان کــرد و  ــد 20 گــروه عن حکومــت افغانســتان می جنگن
ــت  ــی در حکوم ــای امنیت ــاوت مقاومتِنیروه ــه تف ــزود ک اف
ــا حکومــت قبلــی در ایــن اســت کــه در آن زمــان  فعلــی ب
هــم گروه هــای تروریســتی کم تــر بودنــد و هــم نیروهــای 
بیشــتر بین المللــی در کنــار نیروهــای امنیتــی می جنگیدنــد 

ــرد. ــت می ک ــان را حمای و آن
ــرای حمایت شــان  آقــای عبــداهلل از نیروهــای بین المللــی ب
از حکومــت افغانســتان ســپاس گزاری کــرد و بیــان داشــت: 
ــان  ــای امنیتی م ــن ســربازان را در صــف نیروه "باهمت تری
داریــم. مــن در شــفاخانۀ 400 بســتر بــا یکــی از ســربازان 
دیــدم، از او پرســیدم کــه چطــور هســتی؟ گفــت، بــه فکــر 
ــر دشــمنان ایــن وطــن  مــن نبــاش، ســربازانی کــه در براب

ــد." ــیده گی کنی ــان رس ــه آن ــت و ب ــد را حمای می جنگن

رییــس اجرایــی گفــت کــه مراعــت قوانیــن جنگــی، رفتــار 
بــا اســیران و مجروحــاِن دشــمن در نبــرد، خیلــی اساســی 
و ضــروری اســت، بیمارســتان های مــا در هــر نقطــۀ 
ــز دارد و  ــان را نی ــه آن ــیده گی ب ــوولیِت رس ــتان مس افغانس

ــه عنــوان یــک انســان برخــورد شــود. ــان ب ــا آن بایــد ب
ــی در  ــاع مل ــر دف ــی، وزی ــداهلل حبیب ــم، عب ــویی ه از س
ــع  ــرای رف ــدی ب ــات ج ــه اقدام ــت ک ــم گف ــن مراس ای
نیازمندی هــا و مشــکات نیروهــای امنیتــی در وزارت 

ــت. ــده اس ــه ش ــت گرفت ــی روی دس ــاع مل دف
ــی کشــور در  ــای امنیت ــان این کهنیروه ــا بی ــی ب ــای حبیب آق
برابــر هرگونــه تجــاوز آماده گــی دارنــد و تاش هــای 
ــد،  ــدل کرده ان ــأس مب ــه ی ــور ب ــر کش ــمن را در سراس دش
اظهــار داشــت: "نیروهــای امنیتــی ســرگرم آماده گــی 
بــرای فصــل جنگــی بهــار ســال آینــده هســتند. بــه مــردم 
خــود اطمینــان می دهیــم کــه دشــمن بــا شکســت روبــه رو 

خواهــد شــد.
ــال  ــتاوردهایی س ــه دس ــاره ب ــا اش ــی ب ــاع مل ــر دف وزی
ــات  ــه اصاح ــاخت ک ــان س ــن وزارت، خاطرنش 1395 ای
و برنامه هــای اســتراتیژیک وزارت دفــاع ملــی ســبب شــد 
تــا در ســال جــاری نیروهــای امنیتــی دســتاورهایی خوبــی 

داشــته باشــند.
ــترک  ــتاد مش ــس س ــهیم، ریی ــاه ش ــال، قدم ش ــن ح در عی
ارتــش در ایــن مراســم گفــت: بــه مــردم افغانســتان 
اطمینــان می دهــم، تــا زمانــی کــه یــک ســرباز ایــن کشــور 
ــده باشــد، افغانســتان و اســتقال و تمامیــت ارضــی آن  زن

ــت. ــد داش ــود خواه وج
از رییس جمهــور  آقــای شــهیم ضمــن ســپاس گزاری 
غنــی مبنــی بــر حمایــت از نیروهــای امنیتــی کشــور گفــت: 
"همان گونــه کــه رییس جمهــور گفته انــد، ایــن کشــور 
ــر  ــال دیگ ــزار س ــا پنج ه ــخ دارد و م ــال تاری ــزار س پنج ه

ــم داشــت." ــخ و را نگــه خواهی ــن تاری هــم ای
ــای  ــه نیروه ــان این ک ــا بی ــش ب ــس ســتاد مشــترک ارت ریی
امنیتــی وارثــان مجاهــدان و مقاومت گــران هســتند گذشــته 
ــرار  ــی ق ــگ نیابت ــک جن ــا در ی ــار داشــت، م هســتند، اظه
ــوان  ــه عن ــه ب ــتیم ک ــه رو هس ــمنی روب ــا دش ــم و ب داری
ــتخباراتی  ــات اس ــه و حلق ــورهای بیگان ــت کش ــزار دس اب
همایــه گان می جنگنــد و بــه هیــچ ارزشــی انســانی و 

ــتند. ــد نیس ــز پایبن ــامی نی اس
ــی  ــس عموم ــتانکزی، ریی ــوم س ــن، معص ــا ای ــان ب همزم
امنیــت ملــی گفــت کــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان تنهــا 
بــا گروه هــای ترویســتِی کــه در داخــل افغانســتان فعالیــت 
ــد  ــز می جنگ ــی نی ــا گروه های ــه ب ــد، بلک ــد، نمی جنگ دارن

ــد. ــر انداخته ان ــه خط ــه را ب ــات منطق ــت و ثب ــه امنی ک
آقــای ســتانکزی از مــردم، پارلمــان و حکومــت افغانســتان 
کشــور  امنیتــی  نیروهــای  از  حمایت شــان  بهــر  از 
ــتیم  ــه ور هس ــی روب ــا آزمون ــرد و افزود:"ب ــپاس کزای ک س
کــه نیــاکان مــا در گذشــته آن را بــا موفقیــت ســپری کردنــد 
ــه  ــه ب ــون موفقان ــن آزم ــز از ای ــا نی ــا م ــم ت ــاش داری و ت

ــم." در آیی
رییــس عمومــی امنیــت ملــی بــه ســربازان کشــور اطمینــان 
می دهــد کــه آنــان از "نظــام مشــروع" و کشــوری حمایــت 
ــرزمین  ــن س ــی ای ــان بوم ــا و مرم ــزد دنی ــه ن ــد ک می کنن

مشــروعیت دارد.
نُهــم حــوت، »روز ملــی نیروهــای امنیتــی دفاعــی« در مــاه 
ــۀ حکومــت وحــدت  جــدی ســال جــاری از ســوی کابین
ــن  ــاله از ای ــت، همه س ــرار اس ــد و ق ــذاری ش ــی نا م گ مل
ــور  ــی کش ــای امنیت ــی نیروه ــرای قدردان ــور ب روز در کش

بزرگ داشــت شــود.
ــأله  ــن مس ــه ای ــد ب ــی در پیون ــرف غن ــور اش رییس جمه
گفتــه بود:"بــا توجــه بــه این کــه نیروهــای امنیتــی و 
ــردم  ــال م ــان و م ــت و ج ــن امنی ــتای تأمی ــی در راس دفاع
افغانســتان تــاش و مبــارزه می کننــد، نام گــذاری ایــن روز 
را بــه عنــوان »روز ملــی نیروهــای امنیتــی و دفاعــی« یــک 

ــم." ــب می دانی ــدام مناس اق
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در مراسم گرامی داشت از روز سرباز مطرح شد:

حـق بـر باطـل پیـروز مـی شـود

فیفا: 
ميل شورا د السته راوړنو رسه-رسه خلکو ته الرسيس کې کمزورې ده
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ورزش

رییس جمهــور برکنارشــدۀ مصــر در جدیدتریــن جلســۀ محاکمــه اش 
ــده  ــه پرون ــیده گی ب ــرای رس ــت دادگاه ب ــدم صاحی ــه ع ــاره ب ــن اش ضم

ــتم. ــر هس ــور مص ــوز رییس جمه ــن هن ــت: م گف
محمــد مرســی، رییس جمهــور برکنارشــدۀ مصــر در جلســۀ دادگاهــش از 
داخــل قفســی شیشــه یی گفــت: مــن هنــوز رییس جمهــور مصــر هســتم و 

ــدارم. ــول ن ــت دادگاه قب ــن محاکمــه را به خاطــر عــدم صاحی ای
ــرای  ــه ریاســت قاضــی محمــد شــیرین فهمــی، ب ــره ب ــری قاه دادگاه کیف
محاکمــۀ دوبــارۀ مرســی بــه همــراه 26 تــن از رهبــران اخوان المســلمین در 

ــزار شــد. ــا برگ ــه زندان ه ــورش ب ــدۀ ی پرون
ــر  ــی نوامب ــه دادگاه فرجام  خواه ــد ک ــزار ش ــس از آن برگ ــه پ ــن جلس ای
گذشــته احــکام صــادره در حــق ایــن افــراد، شــامل اعــدام و حبــس ابــد را 

لغــو کــرده و تصمیــم بــه محاکمــه مجــدد آنــان گرفــت.
محمــد الباتجــی، یکــی از رهبــران برجســتۀ گــروه اخوان المســلمین 
ــود  ــع خ ــل مداف ــه از وکی ــن جلس ــده در ای ــن پرون ــان ای ــی از متهم و یک
خواســت اقدامــات الزم جهــت تغییــر هیــأت داوری بــا توجــه بــه وجــود 
ــت های  ــه درخواس ــیده گی او ب ــدم رس ــی و ع ــان او و قاض ــی می اختافات

متهمــان انجــام دهــد.
ــا  ــه "همدســتی ب ــار دیگــر مرســی را ب ــن جلســه دادســتانی مصــر ب در ای
حــزب اهلل لبنــان و جنبــش  حمــاس بــرای یــورش بــه زندان هــا و برکنــاری 

دولــت قاهــره در انقــاب جنــوری 2011" متهــم کــرد.
دادگاه تصمیــم گرفــت محاکمــۀ مجــدد مرســی و رهبــران اخوان المســلمین 

از جملــه محمــد بدیــع، رهبــر ایــن گــروه بــه بعــد موکــول شــود.
رییــس دادگاه نیــز دســتور حبــس مرســی و ایــن 26 چهــرۀ اخوانــی را بــه 

مــدت 45 روز صــادر کــرد.

ــی  ــان منطقه ی ــادرۀ پارلم ــالروز مص ــومین س ــن در س ــور اوکرای رییس جمه
کریمــه توســط افــراد مســلحی کــه گمــان مــی رود نیروهــای ویــژۀ روســیه 
بودنــد، تأکیــد کــرد: مــردم شــبه جزیرۀ کریمــه افــرادی رهــا شــده و تنهــا 

نیســتند.
ــیه  ــت: روس ــی گف ــن در بیانیه ی ــوری اوکرای ــنکو، رییس جمه ــرو پروش پت
دســت بــه یــک »اقــدام تهاجمــی آشــکار« زده و شــبه جزیرۀ کریمــه 
ــا  ــرد. م ــود ک ــیر خ ــهروندان آن را اس ــن از ش ــا ت ــرف و میلیون ه را تص
ــیه  ــغال روس ــت اش ــه را در دوران موق ــبه جزیرۀ کریم ــهروندان مان در ش ش

ــم. ــا نمی کنی ــت ره ــدون حمای ب
ــال الحــاق شــبه جزیرۀ  ــه دنب ــش ب مصــادرۀ پارلمــان کریمــه ســه ســال پی

ــه مســکو صــورت گرفــت. کریمــه ب
ــه  ــبه جزیرۀ کریم ــه ش ــد ک ــدن می دان ــان متم ــزود: کل جه ــنکو اف پروش
بخشــی از اوکرایــن اســت. مــا بــه مبارزات مــان بــرای پس گرفتــن کریمــه 
ادامــه خواهیــم داد. ســازمان ملــل نیــز روســیه را بــه عنــوان یــک نیــروی 
ــه رســمیت  ــد، ب ــوق بشــر را در کریمــه نقــض می کن ــه حق »اشــغال گر« ک

می شناســد.
از مــارچ 2014 بــه دنبــال الحــاق شــبه جزیرۀ کریمــه بــه روســیه، اوکرایــن 
گرفتــار جنــگ و درگیــری بــوده اســت. ایــن مســأله بــه دنبــال اعتراضــات 
خشــونت آمیز ضــد دولتــی کــه منجــر بــه ســرنگونی ویکتــور یانوکوویــچ، 

ــت. ــت شــد، صــورت گرف رییس جمهــور وق
در همیــن حــال، مجمــع عمومــی ســازمان ملــل الحــاق شــبه جزیرۀ کریمــه 
بــه روســیه را »غیرقانونــی« دانســت و بســیاری دیگــر از کشــورهای عضــو 
ســازمان ملــل، اتحادیــۀ اروپــا، امریــکا و ترکیــه نیــز کریمــه را بــه عنــوان 

ــه رســمیت نمی شناســد. بخشــی از قلمــرو روســیه ب

ــاده می شــود،  ــی آم ــی آت ــۀ بودجــۀ ســال مال ــرای ارای ــه ب کاخ ســفید ک
ــرای  ــارات ب ــش اعتب ــًا کاه ــی و متقاب ــۀ نظام ــش بودج ــنهاد افزای پیش
از  حفاظــت  آژانــس  جملــه  از  جمهوری خواهــان  دیرینــۀ  اهــداف 

محیط زیســت را مطــرح خواهــد کــرد.
پیشــنهادات دونالــد ترامــپ، رییس جمهــوری امریــکا بــرای بودجــۀ ســال 
ــد،  ــال ش ــه ارس ــازمان های مربوط ــه س ــنبه( ب ــروز )دوش ــه دی 2018 ک
طبــق گفتــۀ مقام هــا تغییــر چشــم گیری در بودجــۀ امنیــت اجتماعــی یــا 

ــد. ــان ایجــاد نمی کن بهداشــت و درم
ایــن اقــدام مالــی ترامــپ یــک روز پیــش از اولیــن حضــور او در جلســۀ 
مشــترک کنگــره انجــام خواهــد شــد. ترامــپ احتمــاالً از ایــن ســخنرانی 

بــرای تأکیــد مجــدد بــر مســایل اقتصــادی اســتفاده خواهــد کــرد.
ــده داد،  ــی وع ــای انتخابات ــان کارزاره ــپ در جری ــه ترام ــور ک همان ط
ــیاری  ــا بس ــت، ام ــد داش ــم گیری خواه ــش چش ــون افزای ــۀ پنتاگ بودج
ــش  ــا کاه ــی ب ــک خارج ــای کم ــی و برنامه ه ــای غیردفاع از آژانس ه
ــده و  ــی نش ــا نهای ــه آن ه ــق بودج ــزان دقی ــوز می ــوند. هن ــه می ش مواج
ــان  ــه کاهــش  بودجــۀ خودش ــا ب ــد ت ــط فرصــت دارن ــازمان های مرتب س

ــد. ــراض کنن اعت
ــه اش را  ــی بودج ــنهاد نهای ــارچ پیش ــط م ــپ اواس ــی رود ترام ــار م انتظ

ــد. ــام کن اع

بین المللی  شورای  دایمی  عضو  کشور  دیگِر  یک بار  افغانستان،  کرکت  تیم 
کرکت را با یک تفاوت قابل ماحظه یی شکست داد.

کرکت بازان افغانستان در پنجمین و آخرین رقابت یک روزه، تیم زمبابوی را با 
تفاوت 106 دوش شکست داد و جام پیروزی این رقابت ها را به خانه آورد.

تیم افغانستان پس از بردن شیر و خط نخست به میدان رفت و با از دست دادن 
9 بازیکن در پنجاه اوور هدف 254 دوش را به تیم ملی زمبابوی تعیین کرد.

باور  این  به  و همه  زمبابوی شد  ملی  تیم  بیتنگ  آغاز  مانع  باران  ریزش  اما 
رسیدند که شاید رقابت آغاز نشود و افغانستان این تورنمنت پنج مسابقه یی 
کرکت بازان  بخت جانب  گویی  اما  برساند.  پایان  به   2-2 نتیجۀ  همان  با  را 
افغانستانی بود و با توقف باران و آماده ساختن میدان و پچ، قرار شد زمبابوی 

در 22 اوور هدف 161 دوش را پوره کند.
خط بالنگ افغانستان این بار بهتر از چند رقابت گذشته درخشید و تمام تیم 

زمبابوی را در 13.5 اوور، با تنها کسب 54 دوش از میدان خارج کرد.
با  که  زمبابوی،  با  تیم  این  اخیر  رقابت  دو  برخاف  افغانستان  بیتنگ  خط 

شکست مواجه شدند، کارکرده گی خوبی از خود به نمایش گذاشت.
با گرفتن 48 دوش  نبی عیسی خیل  با کسب 50 دوش، محمد  رحمت شاه 
و نور علی زدران با کسب 46 دوش نقش عمده یی را در تعیین هدف نسبتْا 

دشوار به زمبابوی بازی کردند.
این پیروزی، سومین شکست زمبابوی به عنوان یک تیم عضو دایمی شورای 
تیم دسته دوم آن شورا است،  افغانستان که یک  برابر  بین المللی کرکت در 

می باشد.
کپتان تیم ملی زمبابوی طی مصاحبه یی از کارکرده گی تیم کرکت افغانستان 
ستایش کرد و گفت که خط بیتنگ افغانستان امروز بهتر از روزهای گذشته 

بازی کرد.
این تورنمنت پنج مسابقه یی، دو رقابت نخست را برنده  افغانستان در آغاز 

شد، اما در رقابت های سوم و چهارم به زمبابوی باخت.
اصغر ستانکزی، کپتان تیم کرکت کشور از کارکرده گی اعضای تیمش ستایش 
کرد و خطاب به مردم افغانستان گفت: "ممکن از دو شکست پی درپی مردم 
اما به  نیز نگران و غمگین بودیم،  باشند. ما  کشورم مأیوس و غمگین بوده 

کمک دعاهای شما به سومین پیروزی مان دست یافتیم."
رقابت پنجم و پیروزی در آن به خاطری از اهمیت زیادی برخوردار بود که 
از یک جانب افغانستان با این پیروزی جام را از آن خود کرد و دیگر این که 

جایگاه دهم را در فهرست رده بندی تیم های کرکت حفظ کرد.
کارکرده گی  به خاطر  افغانستان  کرکت  ملی  تیم  بازیکن  زرمتی،  شاه  رحمت 
شایسته اش در جریان رقابت پنجم ضمن کسب لقب "بهترین بازیکن رقابت" 

به عنوان بهترین "بازیکن این تورنمنت" نیز شناخته شد.
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت نیز با پیام تبریکی، پیروزی تیم ملی 
تبریک  افغانستان  مردم  و  کرکت  بورد  تیم،  اعضای  به  را  افغانستان  کرکت 

گفت.

سرخ پوشان یونایتد برای فتح دومین جام فصل جاری در ورزشگاه ویمبلی 
به مصاف ساوتهمپتون رفتند که در نهایت با نتیجه سه بر دو موفق به کسب 

این افتخار شدند.
بازی در دقایق ابتدایی آرام دنبال می شد و هیچ اتفاق روی دروازه هر دوتیم 
اتفاق نیفتاد، اما در دقیقۀ دهم دروازه منچستریونایتد از سوی مانولو گابیادینی 

باز شد که کمک داور به نشانه آفساید گول را نپذیرفت.
در ادامه بازی، شاگردان مورینیو روی بازی مسلط شدند و توانستند با گول 

زالتان از حریف پیشی بگیرند.
فشار یونایتد ادامه پیدا کرد تا این که در دقیقۀ 38 به گول دوم دست یافت. 
دو  را  نتیجه  زمینی  یک ضربۀ  با  او  و  شد  موقعیت  لینگارد صاحب  این بار 

برصفر ساخت.
بعد از گذشت چند دقیقه از گول دوم، تیم ساوتهمپتون با هنرنمایی گابیادینی 
نتیجه دو بر یک  با  بازی  نیمۀ اول  تا  گول اول را وارد دروازه حریف کرد 

خاتمه پیدا کند.
نیمۀ دوم، بازیکنان ساوتهمپتون کنترل بازی را در دست گرفتند و در دقیقۀ 48 

به گول تساوی دو بر دو دست یافت.
زالتان  اما  داشتند،  بیشتر  گول های  برای  فراوان  تاش  تیم  دو  هر  ادامه  در 

ابراهیمویچ در دقیقۀ 88، نتیجه را سه بر دو کرد.
با گول سرنوشت ساز زالتان، شاگردان مورینیو موفق شدند قهرمانی این جام 

را در سال جاری در کارنامه یی خود اضافه کند.

مرسی:
هنوز رییس جمهور قانونی مصر هستم

رییس جمهور اوکراین:

کریـمه را رها نمـی کنیـم

کاخ سفید بودجه نظامی را 
افزایش می دهد

شکست زمبابوی در برابر 
افغانستان

منچستریونایتد قهرمان 

جام اتحادیۀ انگلستان شد

حشمت رادفر

هرکــه از قهرمانــی، مقاومــت و ســربازی یــاد می کنیــد 
و نــام اســتورۀ آزاده گــی و غــرور ایــن ســرزمین 
-مســعود بــزرگ در ذهــن و زبانــش جــاری نمی شــود. 
اگــر دانــش ُکل روی زمیــن را بــر کلــه داشــته باشــد، از الفبــای آزادی 

ــد. ــزی نمی دان ــت چی و مقاوم
گلــو پاره کردن هــای تصنعــی و جیــغ کشــیدن های آزاردهنــده و 
ــای  ــنگ قبره ــه س ــروز ب ــتاوردهای ام ــا و دس ــه دادن ارزش ه حوال
حاکمیت هــای خودکامــه و عروســک های خوش ســیمای تاریــخ، 
قربانی هــای  و  جان بازی هــا  ارزش مــداری  عنــوان  هیــچ  بــه 
ــرزمین در  ــن س ــت ای ــزت و موجودی ــروز از ع ــه ام ــربازانی ک س

جغرافیــای سیاســی جهــان دفــاع می کننــد را بــر نمی تابــد.
در  ریشــه دار  کاکه گــی  و  عیــاری  رســم  دووور  گذشــته های  از 
جغرافیــای تاریخــی مــا بریــن بــوده کــه دســتِکم بــرای انگیــزه دادن 
ــرآمدان  ــرای آزادی، از س ــت ب ــروان راه مقاوم ــربازان و ره ــه س ب
و پیش آهنــگان عرصه هــای پیــکار و مبــارزه در برابــر دشــمن 
نــام می برنــد، از رشــادت ها و قربانی هــای آنــان یــاد می کننــد، 
ــب«  ــام »آمرصاح ــرت ن ــک و حس ــد و رش ــه و حس ــگار کین ــا ان ام
ــدرت  ــت و ق ــادآورده گان عصیب ــماری از ب ــر ش ــن و ضمی را از ذه

ــت... ــتان زدوده اس افغانس
آمر صاحب، سرباز سرافراز سرزمینم!

تــو در عاطفــۀ ســه نســل از ســاکنان ایــن جغرافیــای قاتــل، حضــور 
ــا و  ــت قربانی ه ــروز روز پاسداش ــر داری، ام ــدرت و انکارناپذی پُرق
ــد  ــه همانن ــربازانی ک ــت. س ــروان توس ــدان و ره ــادت های فرزن رش

ــد... ــزم می جنگن ــت و تروری ــر افراطی ــودت در براب خ
روز سرباز مبارک بادا

ملک ستيز

ــا«  ــه »بی معن ــر جامع ــت مدار را در ضمی ــر، سیاس تکب
می ســازد.

ــان  ــه جالت ماب ــتادم ب ــی فرس ــش، طرح ــدی پی چن
ــات  ــع{ حم ــش }من ــرای کاه ــی ب ــس اجرای ــور و ریی رییس جمه
ــوق و  ــاد حق ــر بنی ــه ب ــد ک ــاورای دیورن ــتان در م ــکی پاکس موش
ــل از  ــرح را قب ــن ط ــود. ای ــه ب ــکل گرفت ــل ش ــبات بین المل مناس
نهایی شــدن بــا تنــی چنــد از همکارانــم کــه تجــارب بلنــد بین المللــی 
ــه دســت یاران نزدیــک  ــان گذاشــتم. ســپس، طــرح را ب ــد در می دارن
ــژۀ  ــر فرســتاده های وی ــه دفات ــی آن را ب ــان فرســتادم و کاپ جالت ماب
ــع  ــردم. از ســه منب ــو گســیل ک ــا و نات ــۀ اروپ ــل، اتحادی ســازمان مل
ــا  ــم. ام ــخ گرفت ــی پاس ــن حمایت ــپاس گزاری و مت ــا س ــی ب بین الملل
ــت  ــی اس ــن درحال ــد. ای ــری نش ــچ خب ــان هی ــر جالت ماب از دفات
منطقه یــی،  ملــی،  بی شــمار  مشــاوران  مــا  جالت مابــان  کــه 

ــد. ــد و... دارن ــل متح ــور مل ــی، ام ــی، جهان فرامنطقه ی
مــن ادعــا نداشــتم و نــدارم کــه حتمــًا طــرح مــن قبــول می شــد. امــا 
از این کــه هیــچ پاســخی بــرای یــک طــرح مهــم )چیــزی کــه دولــت 
در برابــر ایــن حمــات طرحــی ارایه نکــرده اســت(، دریافــت نکردم، 
مأیــوس کننــده اســت. مــن انتظــار داشــتم تــا اینــان کــه به خوبــی مــرا 
می شناســند، حداقــل پاســخی ارایــه می کردنــد. چنانــی کــه نهادهــای 
ــه  ــی چ ــگ سیاس ــن روش در فرهن ــا ای ــد. آی ــه کردن ــل ارای بین المل
ــهروند  ــک ش ــه ام ی ــص و پیش ــوا از تخص ــن س ــد. م ــا می ده معن
ــل  ــت قای ــهروند حرم ــه ش ــه ب ــی« ک ــران« و »مدیران ــتم. »رهب هس
ــه حافظــهء تاریــخ فراخ تــر و  ــرای رفتــِن خویــش ب نیســتند، راه را ب

هم وارتــر می ســازند.

دستگری روشنيالی

د  سياست  دی.  علم  الرښووين  د  ټولني  د  سياست 

نوروعلومو په پرتله مشکل او پيچيلی علم دي.

يوازي  نه  تر ټولو سخت مسلک دی، کوم چي  سياست 

په خپله په چټک او هميشنی بدلون کي دی، بلکي موضوع يي هم په 

چټکي رسه بدليږي او دلته پنځه جمع پنځه لس نه کيږي. کيداي شی په 

سيايس عمل کولو کي پايي د اجزاو د حاصل جمع په پرتله څو چنده 

زيايت يش اويا هم ډيرڅه له السه ورکړل يش. سياست تر ټولو مشکله 

لوبه ده او بري د هغوي دي چي د فرصتونو د پيږندلو پوهه او له هغوي 

د گټي اخستلو هرن لري.

د سياست سموالی د شعارونو، ښه نيت، ښو عبارتونو او ښو ويناو په 

ځاي په پايلو سنجول کيږي او دا د سياست يو پيچيلی لوری دی.

او  پيښو  له  سياست  چي  دادی  لوری  پيچيلی  بل  پيږندنی  سياست  د 

واقعاتو مخته حرکت کوي او وررسه همزمان موجود ټولنيز واقعيتونه هم 

له نظره نه غورزوي او دواړه موجود ټولنيز واقعيتونه او راتلونکي پيښي 

سيالې ځانگړتياوي لري چي پيږندنه يي له تريوتنو خالې کار نه دی.

رسه   ... اوگټو  غوښتنو  فکرونو،  له  انسانانو  د  او  انسانانو  له  سياست 

اړيکي لري او په دي برخه کي هيڅکله هم يوه قطعي نتيجه او يا هم 

يوه قطعي پايله، دوه جمع دوه څلور کيږي، نه ترالسه کيږي. په همدي 

لحاظ په سياست او سيايس پريکړو کي د »ټولنيز عقل« په اهميت ټينگار 

شوی دی.

سياست د يوه سړی او »عقل کل« کار نه دی او په دي ډول حالت کي 

سياست معني او مفهوم له السه ورکوي او ټولنه د يوه سړی په يرغمل 

بدليږي.

فيـسبـوک نـــامــه

ACKU
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اتحادیۀ سراسری صنایع افغانستان می گوید که مسوده جدید قانون مالیات بر عایدات 
که به تازه گی از سوی وزارت مالیه تدوین شده، مانع رشد و انکشاف تولیدات داخلی 

خواهد شد.
اعضای اتحادیه صنایع افغانستان از این که در مسودۀ جدید قانون مالیات مورد حمایت 

قرار نگرفته به شدت انتقاد کرده و خواهان توجه دولت در این زمینه شدند.
اعضای این اتحادیهروز دوشنبه )9 حوت( در یک نشست خبری در کابل گفتند که 
اخیراً قانون مالیات بر عایدات از سوی وزارت مالیه و نماینده گان سکتور خصوصی 

مورد بازنگری قرار گرفته است.
به گفتۀ آنان، مسوده جدید قانون مالیات بر عایدات پس از جلسات متعدد تدوین و به 

دسترس سکتور خصوصی قرار گرفته است.
از  آنان  انتظارات  و  پیشنهادات  خاف  بر  جدید  مسوده  در  که  می کنند  تاکید  آنان 
آنان  برای  موارد  برخی  در  حتی  و  نگرفته  صورت  حمایتی  هیچ  کشور  صنعتکاران 

محدودیت های نیز وضع شده است.
شیرباز کمین زاده رییس اتحادیه سراسری صنایع در این نشست خبری گفت:"مسوده 
منافع  خاف  گردیده  پاس  مالیه  وزارت  جانب  از  اخیرا  که  مالیات  قانون  جدید 

صنعتکاران افغانستان بوده و تولید داخلی را با مشکل جدی مواجه می سازد".
آقای کمین زاده بیان داشت، حکومت وحدت ملی تاکنون از صنایع داخلی کشور در 
حد شعار حمایت کرده اما در این اواخر وزارت مالیه کشور خاف پالیسی حمایتی 

دولت عمل کرده است.
مالیات سکتور تجارت  قانون  بر اساس مسوده جدید  مالیه کشور  افزود:" وزارت  او 
را از راپور ربعوار مالیه انتفاعی معاف ساخته اما سکتور صنعت رابه راپوردهی ربعوار 

مکلف ساخته است".
به گفته وی، مسوده جدید قانون مالیات وزارت مالیه تولید داخلی را با چالش جدی 

مواجه می سازد.
در همین حال، انجنیر سید نور پادشاه عضو اتحادیه سراسری صنایع افغانستان گفت:" 
با  با تجارت وارداتی  مالیه سکتور صنعتی کشور را در رقابت  مسوده جدید وزارت 

آسیب های جدی مواجه می سازد".
انجنیر پادشاه اظهار داشت:" ما به صورت جدی خواهان آن هستیم که امتیازاتی که 

برای سکتورتجارت وارداتی در نظر گرفته شده برای صنعت کاران کشور نیز در نظر 
گرفته شود".

با کاهش  باید  تاکید می کنند که حکومت  افغانستان  اتحادیه سراسری صنایع  اعضای 
مالیات در سکتور صنعت زمینه رشد و انکشاف تولید داخلی را فراهم سازد.

انتفاعی معاف  اعضای این اتحادیه ازحکومت می خواهند که صنعت کاران را از مالیه 
کرده، گزارش دهی مالیه معاشات و کرایه ماهوار را به ساالنه مبدل سازد، مالیات بر 
عایدات را از 20 در صد به 10 درصد تقلیل دهد وشرایط و تضمینات در قرار دادهای 

دولتی را برای صنعت کاران کشور تسهیل نماید.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که پیش از این سران حکومت وحدت ملی از طرح 

های حمایتی در سکتور صنعت کشور سخن گفته بودند.
سران حکومت با تاکید بر تولیدات داخلی گفته بودند که مالیات را بر سکتور صنعت 

کشور کاهش داده و زمینه رشد و انکشاف تولید داخلی را مساعد خواهند ساخت.

هــرات بــه شــهر اشــباح شــباهت یافتــه اســت. شــهری 
کــه  روزهــای خــود را بــا بیــم و نگرانــی بــه شــب و 
ــه روز  ــراب و وحشــت ب ــا اضط شــب های خــود را ب

می رســاند. 
ــاس  ــهر احس ــِت ش ــر پوس ــوان در زی ــرس را می ت ت
ــود  ــد و از خ ــت ان ــن وضعی ــراِن ای ــردم نگ ــرد. م ک
آمــارِ  این همــه  شهرشــان  چــرا  کــه  می پرســند 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــرور را ب ــل و ت ــت، قت جنای

ــت. اس
ــی   تنهــا در یــک روز، شــش نفــر در ایــن شــهر در پ
ــم  ــن رق ــده اند. ای ــرور کشــته ش ــی و ت حــوادث جنای
ــده و بســیارباالیی اســت.  ــِم تکان دهن ــدون شــک رق ب
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــی باعــث می شــوند ک چــه عوامل
ــد؟  ــی را بگیرن ایــن شــهر نتواننــد جلــو چنیــن حوادث
ایــن ســوال بــدون شــک ســوال اساســی و مهمی ســت 
ــود  ــه خ ــرات را ب ــنده گان ه ــت باش ــن اکثری ــه ذه ک

مشــغول کــرده اســت. 
ــکاران در روزِ  ــه تروریســتان، دزدان و جنایت شــهری ک
ــد  ــِز آن می توانن ــام و در مرک ــای ع ــن و در م روش
ــد،  ــری بزنن ــد بش ــال ض ــنیع ترین اعم ــه ش ــت ب دس
بــدون شــک شــهِر هــراس آوری بایــد باشــد و هــرات 

ــه چنیــن شــهری تبدیــل شــده اســت.  امــروز واقعــًا ب
در حــال حاضــر همــۀ ســاکنان ایــن شــهر در تــرس و 
هــراس زنده گــی می کننــد و توضیحــات مقام هــای 
نمی توانــد  بــدون شــک  نیــز  و مســوول  محلــی 
بایــد  باشــد.  زخم های شــان  و  بردردهــا  مرهمــی 
اصلــی  ریشــه های  و  دنبــال ســرنخ ها  بــه  واقعــًا 

جنایت هــای فعلــی بــود. 
ــای  ــه ناامنی ه ــت ک ــال نیس ــروز و امس ــرات از ام ه
فزاینــده را تجربــه می کنــد. از ســال های متمــادی 
هــرات دســتخوش ناامنــی شــده و ایــن ناامنی هــا 
ــدود  ــوارد مع ــته و گاه در م ــودی داش ــیر صع گاه س
ــه  ــده ب ــۀ اقناع کنن ــه گون ــز ب ــی هرگ ــی، ول ــیر نزول س

وضعیــِت رضایت بخــِش امنیتــی نرســیده اســت.
 وقتــی از مســووالن امنیتــی در ایــن خصــوص ســوالی 
پاســخ های  آنــان چنــان دالیــل و  مطــرح شــود، 
ــچ  ــه هی ــه ب ــد ک ــرح می کنن ــی را مط ــده و انتزاع پیچی
صــورت نمی توانــد بــه حــل معضــِل ناامنی هــا کمــک 
ــف  ــل مختل ــه در عوام ــرات ریش ــای ه ــد. ناامنی ه کن
دارد کــه بایــد بــه صــورت همه جانبــه بــه آن هــا 

ــود.  ــه ش پرداخت
ــراد و  ــا اف ــه ت ــووالن گرفت ــِت مس ــم کاری و غفل از ک

ــف  در  ــای مختل ــا و نهاده ــر نام ه ــه زی ــخاصی ک اش
ــد.  ــتک می پردازن ــروه و دس ــاد گ ــه ایج ــهر ب ــن ش ای
ــه  ــدی و چندالی ــرات چندبع ــدۀ ه ــای فزاین ناامنی ه
ــرار  ــه ق ــورد توج ــم م ــا ه ــه ب ــر هم ــه اگ ــت ک اس

ــید. ــم رس ــوب نخواهی ــج مطل ــه نتای ــد، ب نگیرن
ــه  ــد ک ــه کنن ــد توج ــرات بای ــی ه ــووالن محل  مس
ــۀ  ــر نقط ــهر و ه ــن ش ــان در ای ــت وظیفه یی ش اولوی
افغانســتان تأمیــن امنیــت مــردم اســت. در جایــی 
ــت  ــل، تجــارت، زراع ــت نباشــد، کار، تحصی ــه امنی ک
ــت  ــه امنی ــی ک ــود. در جای ــد ب ــز نخواه ــوزش نی و آم
ــرات  ــه ه ــد ک ــت. نگذاری ــم نیس ــی ه ــد، زنده گ نباش
ــل  ــرس و وحشــت تبدی ــه شــهر ت ــن، ب ــه شــهر ناام ب

ــود. ش
و  می رســاند  زیــان  را  همــه  رونــد  ایــن  ادامــۀ   
باعــث می شــود کــه هــرات در دامــن تروریســم 
ــن  ــه ای ــبت ب ــا نس ــد. م ــقوط کن ــی س و هراس افکن
ــوول  ــود را مس ــتیم و خ ــران هس ــًا نگ ــت واقع وضعی
احســاس می کنیــم کــه بــا بلنــد کــردن صــدا و 
اعتــراض مــردم هــرات ایــن صــدا را بــه گــوش 
ــه گــوش مســووالن  ــن شــهر و ســپس ب مســووالن ای

در مرکــز برســانیم.
ــه  ــم ک ــدار می دهی ــروز هش ــا ام ــدای رس ــا ص ــا ب  م
اگــر مســووالن امنیتــی ایــن شــهر تــوان تأمیــن امنیــت 
را ندارنــد، لطفــًا از پست های شــان کنــار برونــد و 
ــد  ــا بیاین ــه جــای آن ه ــراد دیگــری ب ــه اف ــد ک بگذارن

ــر باشــند.  ــِت شــهر موث ــن امنی ــد در تأمی ــه بتوانن ک
مــا از دولــت مرکــزی به شــدت می خواهیــم کــه 
ــتور کارِ  ــرات را در دس ــی ه ــت امنیت ــی وضعی بررس
ــا  ــوره ب ــا مش ــر ب ــه زودت ــرار داده و هرچ ــوری ق ف
ــت  ــی را در جه ــای عمل ــهر، اقدام ه ــن ش ــگان ای نخب

ــد. ــام ده ــت انج ــن امنی تأمی
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اتحادیۀ سراسری صنایع افغانستان:

مسودۀ جدید قانون مالیات در برابر تولیدات داخلی است

اعالمیۀ مجمع مشورتی هرات
در رابطه با افزایش ترورها و قتل های مرموز در شهر هرات و حومه های آن

زندگی بعد از گوانتانامو:

 دو رفیقی که دشمن هم شده اند
از رهایی  بعد  اما  بودند،  زندانی شده  از قضا یکجا در گوانتانامو  دو رفیق 
راه های جداگانه یی در پیش گرفتند. یکی از آن ها تبدیل به جنگجوی داعش 
شد و دیگری به حکومت تحت حمایت امریکا برای مبارزه علیه این گروه 

پیوسته است.
حاجی غالب و عبدالرحیم مسلم دوست که رفاقت آن ها به تمایل هر دو به 
شعر و شاعری برمی گردد، بعد از حمات یازدهم سپتمبر 2001 بر برج های 
دوگانه تجارت جهانی در نیویارک، بازداشت شده و به زندان گوانتانامو در 

کیوبا برده شدند.
به گزارش دویچه وله، حاجی غالب که تقریبَا49 سال سن دارد و چین های 
عمیقی صورت اش را فرا گرفته است، می گوید: »گوانتانامو بدترین جا در 

روی زمین است.«
این بازداشتی پیشین گوانتانامو توضیح می دهد: »بعضی سوال ها را هر روز از 
خود می پرسم: چرا من بازداشت شدم؟ چرا پنج سال زندگی ام را تباه کردند؟ 

چرا اصَا عدالت و غرامتی وجود ندارد؟«
حاجی غالب بعد از کسب شهرت به عنوان فرمانده ترس انگیط علیه نیروهای 
شوروی و طالبان، در سال 2003 در صفوف پولیس افغانستان خدمت می کرد 

که به صورت غیرمنتظره به داشتن ارتباط با شورشیان متهم شد.
مقام ها او را از منصب اش برکنار کرده، یونیفورم اش را در ماء عام از تن اش 
بیرون کردند و او را به گوانتانامو فرستادند. اردوی ایاالت متحده امریکا در 
سال 2007 به این نتیجه رسید که غالب »به عنوان عضو القاعده یا طالبان 

ارزیابی نشده است.«
غالب بعد از آزادی از گوانتانامو تصمیم گرفت از خشم و عصبانیت خود 
نه علیه امریکایی ها ، بلکه در مبارزه با »دشمن واقعی افغانستان« یا طالبان و 

اخیراَ گروه »دولت اسامی«یا داعش استفاده کند.
یکی از کسانی که او علیه آن ها مبارزه می کند، رفیق اش مسلم دوست است، 
کسی که مقام های افغان و غربی او را فرمانده ارشد داعش در شرق افغانستان 
عنوان می کنند. مسلم دوست دو سال پیشتر از غالب از گوانتانامو آزاد شده 

بود.
مسلم دوست در کنار خالد شیخ محمد، فرد متهم به طراحی حمله یازدهم 
سپتمبر، در جریان حبس اش در زندان گوانتانامو به دیگر بازداشتی ها راجع 

به جهاد موعظه می کرد.
غالب آن روزها را به یاد آورده می گوید: »وقتی او موعظه می کرد، بازداشتی ها 

اشک می ریختند. آن ها از صدای بلند و جذاب او تکان می خوردند.«
مسلم دوست به دلیل نداشتن کاغذ در گوانتانامو شعرهای خود را بر روی 
نوشته  گوانتانامو«،  »شعرهای  کتاب  در  او  شعر  یک  است.  می نوشته  پیاله 

پروفیسور امریکایی مارک فالکوف نیز گنجانیده شده است.
کاکو، فرد 35 ساله که همراه با کاکایش حاجی غالب در گوانتانامو زندانی 
شده بود و بعداَ مشخص شد که یک دهقان بوده است  ، می گوید: »گوانتانامو 
مسلم دوست  مانند  متعصب هایی  به  زندان  این  است.  تروریسم  کشتزار 

مشروعیت داده است.«
بعداَ  که  بودند  افغان  گوانتانامو  زندانی های  مجموع  چهارم  یک  به  نزدیک 
ثابت شد اکثر آن ها افراد غیرجنگی بوده اند که به صورت اشتباهییا در اثر 

دشمنی های محلی و شخصی بازداشت شده بودند.
در گزارشی که اخیراَ توسط شبکه تحلیلگران افغان با عنوان »کافکا در کیوبا« 
نشر شد، آمده است: »زندانی کردن خودسرانه یک عامل قوی در کشاندن 
برخی افغان ها به شورشگری بود و در جرقه زدن جدید این منازعه تلخ و 

طوالنی کمک کرده است.«
به  موفق  هرچند  امریکا  متحده  ایاالت  پیشین  جمهور  رئیس  اوباما،  بارک 
تا  اما  نشد،  گوانتانامو  زندان  کردن  مسدود  بر  مبنی  وعده اش  کردن  عملی 
آخرین روزهای ریاست جمهوری اش به آزادی شماری از زندانیان و انتقال 
آن ها به دیگر کشورها ادامه داد. اما رسانه های امریکایی گزارش داده اند که 
رئیس جمهور ترامپ انتقال این زندانیان را متوقف می کند و افراد دیگری را 

به آن جا انتقال خواهد داد.
میان  باید  اما  بداند،  ضروری  را  گوانتانامو  شاید  »امریکا  می گوید:  غالب 

افراطی و وطن دوست فرق قایل شود.«
در جریان ماقات بارک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا با راول 
نظامی  پایگاه  به  نیز  لوکاس جکسون عکاس  کیوبایی اش،  کاسترو همتای 
اجازه  او  به  آنجا  در  است.  کیوبا سفر کرده  در  امریکا در خلیج گوانتانامو 
عکاسی از کمپ "VI "داده شد. این تصویر سالون غذاخوری و برخی از 

سلول های زندان را نشان می دهد.
امریکا نگرسته می شود، ولسوال  ایاالت متحده  غالب که یک متحد وفادار 
دلیلیک  به  قسمَا  امریکا  به  وفاداری  این  است.  ننگرهار  والیت  کوت  بتی 
تراژدی شخصی تقویتیافته است. طالبان در سال 2013 برادر او را در جریان 

محافظت از یک پروژه شاهراه در ننگرهار کشتند.
در  او  برادر  سوگواری  برای  غالب  خانواده  که  زمانی  بعدش،  هفته  یک 
قبرستان جمع شده بودند، مواد انفجاری جاسازی شده توسط طالبان در آنجا 
انفجار کرد که منجر به قتل 18 تن به شمول دو زن و نواسه  های غالب شد.

صحبت  پرس  فرانس  خبرنگار  با  پایگاه  داخل  در  غالب  که  جریانی  در 
وابستان  از  یکی  رساند:  او  به  را  جدی  خبر  یک  کان اش  فرزند  می کرد، 
غالب که چند لحظه پیش برایش چای ریخته بود، در یک درگیری با طالبان 

کشته شده است.
غالب به غصه فرو می رود، با هر دو دستان خود از دو طرف صورت خود 
می گیرد. او همین که کمی آرامش خود را باز می یابد، می گوید: »کسانی مثل 
مسلم دوست علیه خارجی ها می جنگند اما اغلبَا افغان ها را می کشند. اگر کدام 

وقتی او را در جبهه ببینم، هرگز نخواهم گذاشت زنده برود.«
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