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فروید

آگاهان به مسووالن حکومت:
به جای ماتم ملی، نبرد سراسری اعالم کنید

راننده  گان:
پولیس ترافیک با پارچه های تقلبی جریمه می کند

اعضای مجلس:
پارلمان در جنایت قول اردوی 209 شاهین شریک است

رییس حکومت وحدت ملی:
 برای نابودی تروریستان به بسیج مردمی 

ضرورت است
محمـد اشـرف غنی رییـس حکومت وحـدت ملـی می گوید 
در  تروریسـتی  گروه هـای  سـرکوب  و  نابـودی  بـرای  کـه 
کشـور ضـرورت بـه بسـیج مردمـی اسـت و بایـد همـه در 
کننـد. بلنـد  را  صدای شـان  تروریسـتان  جنایـات   برابـر 

دفتـر رسـانه های ارگ بـا نشـرخبرنامه یی گفتـه اسـت کـه 
آقـای غنـی یک بـار دیگر حملـه تروریسـتی در قـول اردوی 
شـاهین را بـه شـدت محکـوم کـرد و گفـت، در رویـداد 
تروریسـتی روز جمعـه، فرزنـدان مـا در حالی کـه مصـروف 
عبـادت بودند، هدف حمله بزدالنۀ تروریسـتی قـرار گرفتند 

و به شـهادت رسـیدند.
محمـد اشـرف غنی خاطرنشـان کرد که تحقیقـات جدی در 
زمینـه آغـاز گردیده  اسـت.  آقای غنی بیان داشـت که نوع 
جنـگ در افغانسـتان تغییـر کرده اسـت و دشـمنان پـس از 
ناکامـی در میدان هـای جنـگ، افـراد ملکی، مسـاجد، تکایا، 
علمـا، زنـان، جوانـان و کـودکان را هـدف قـرار می دهنـد.

رییـس حکومـت وحـدت ملـی گفتـه اسـت کـه جنـگ 
افغانسـتان جنگ داخلی نیسـت، افغانسـتان در خط نخست 
تروریسـتی  گروه هـای  بـا  و  دارد  قـرار  بین المللـی  نبـرد 

می باشـد. جنـگ  درحـال  بین المللـی 
بربنیـاد معلومـات خبرنامـۀ ارگ، آقـای غنـی گفتـه اسـت 
کـه ضـرورت بـه بسـیج مردمی اسـت و بایـد همـه در برابر 
جنایات تروریسـتان صـدا بلند کنند، زیرا این درد مشـترک 
همه مردم اسـت و ارادۀ ما در مبارزه با تروریسـم و دشـمنان 

افغانسـتان تغییـر نمی کند.
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اگر كسي را دوست دارم، بايد به گونه يي شايسـتۀ آن باشد.

امــور  در  امریــکا  ویــژۀ  بــازرس   
بازســازی افغانســتان گفتــه اســت کــه 
میلیون هــا دالــر در افغانســتان بــه 
واســطۀ فســاد بــه هــدر رفتــه و هنــوز 
ــوق  ــی حق ــه ســربازان خیال ــکا ب امری

می کنــد.  پرداخــت 
آقای سـاپکو گفته اسـت کـه نیروهای 
نیروهـای  افغانسـتان شـامل  امنیتـی 
پولیـس و ارتـش این کشـور اسـت که 
بربنیـاد بررسـی های انجـام شـده یـا 

وجـود خارجـی ندارنـد و یـا اینکـه بـا 
 جعـل کارت هویت حقـوق می گیرند. 

بـازرس ویـژۀ امریـکا در امور بازسـازی 
افغانسـتان بـا بیـان اینکه راهـی وجود 
نـدارد تـا مطمیـن شـویم حقـوق بـه 
افـراد واقعـی پرداخت می شـود، گفت: 
میـادی  جـاری  سـال  جنـوری  در 
افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  تعـداد 
۳۲۰ هـزار نفر محاسـبه شـده، اما آمار 
واقعـی بربنیـاد گفته هـای یـک مقـام 

 افغانسـتانی ۱۲۰ هزار نفر بوده اسـت. 
آقـای سـاپکو بـا اشـاره بـه ایـن کـه 
بـه  را  پول هـا  افغانسـتان  فرماندهـان 
جیـب خـود می زننـد، تصریـح کـرد: 
میلیون هـا دالر ُگم شـده و این فقط در 
مورد حقوق سـربازان نبوده و در سـایر 
 بخش هـا نیز این اتفاق ُرخ داده اسـت. 
او گفتـه اسـت: مـا در بخـش آمـوزش 
نیز براسـاس شـمار دانش آمـوزان پول 
پرداخـت می کنیـم، یعنـی اگـر شـمار 
دانش آمـوزان افزایـش یابـد یـا اینکـه 
مـا  شـود،  دسـت کاری  آنـان  شـمار 
 مجبوریم پول بیشتری پرداخت کنیم. 
آقای سـاپکو خاطر نشـان کرده اسـت 
از هـدر رفتـن  کـه بـرای جلوگیـری 

پول هـا، سـیامانۀ جدیـدی بـرای تایید 
افـراد پولیـس و سـربازان، در حال اجرا 

است. 

 ساپکو: 
هنوز هم امریکا به سربازان خیالی حقوق پرداخت می کند 
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فراخوان آجندای ملی

در بحبوحۀ بحران های تازه
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فراخـواِن ملی یـی کـه امـروز در کابـل از سـوی 
کنفرانـس آجندای ملی با شـرکت شـمارِ زیادی 
از نخبـه گان و سیاسـیون در فضـای پُرآشـوِب 
سیاسـی  برگـزار می شـود، می توانـد تکانه یـی 
مهـم در راسـتای تحلیـل و شـناخِت وضعیـِت 

بحرانـِی موجـود بـه شـمار رود.
خـاِف  این سـو  بـه  سـال  سـه  از  افغانسـتان   
آن چـه کـه از سـوی دولت مـرداِن کشـور وعـده 
داده می شـد، وارد فـاز بحـراِن تازه شـده اسـت؛ 
انتخابـات سـال  در  به آهسـته گی  کـه  بحرانـی 
۱۳9۳ نطفـه بسـت و بـا جـان گرفتـن در میان 
اختافـاِت سیاسـی و فکـری دو تیـم، حـاال بـه 
معضلـی کان و عمیـق در مناسـباِت قـدرت در 

کشـور تبدیـل شـده اسـت. 
در انتخابـات سـال ۱۳9۳ که دیگـر حامد کرزی 
قانـون  اسـاِس  بـر  پیشـین  رییس جمهـوری 
شـرکت  آن  در  نمی توانسـت  کشـور  اساسـی 
افغانسـتان  کـه  بـود  ایـن  غالـب  گمـاِن  ورزد، 
بـا رهـا شـدن از ایـن سیاسـت مدارِ نـه چنـدان 
دوراندیـش و به شـدت فرصت طلب، شـاید موفق 
شـود گام های تازه یی در راسـتای مردم سـاالری 
و شایسته سـاالری بردارد که کشـور را از چنگال 
بحران هـای شـکل گرفتـه در زمـان زمـام دارِی 
او نجـات دهـد. اما متأسـفانه دولِت پسـاکرزیی، 
خـود به معضلی تازه و اختاپوسـی در مناسـباِت 
قـدرت تبدیل شـد. حاال افغانسـتان نـه تنها که 
از میـراِث شـوِم به جـا مانـده از دورۀ کـرزی رها 
نشـده، بـل بـا بحران هـای ویرانگـِر دیگـری نیز 
روبـه رو اسـت که می توانـد هسـتی و موجودیِت 

آن را بـه مخاطـره انـدازد.
 بحـران موجـود، تنها فسـاد و ناامنی های فراگیر 
نیسـت؛ بـل روابـط قـدرت نیـز بـه انـدازۀ کافی 
بـه ویـروِس قومی سـازی و انحصارگرایـی آلـوده 
و  تنهـا تک تازی هـا  بحـران  ایـن  اسـت.  شـده 
سـوءمدیریِت آقـای کـرزی را بـا خـود نـدارد، 
بـل واگرایـی و پراکنـده شـدِن جامعـه را نیـز به 
ارمغـان آورده اسـت. دولت مـرداِن امـروز فقط به 
فسـاد اداری و مالی آلوده نیسـتند، بل خودشـان 
ترویج کننـده و اشـاعه گِر ایـن فرهنگ انـد. حاال 
بـا چنیـن ابعـادی از بحـران فراگیـر، فراخـوان 
ملـی طـرح اصاح و تحـول در مناسـباِت قدرت 
در کشـور را ارایـه می دهـد و تـاش دارد کـه 
افغانسـتان را از آن چـه که خواسـته و ناخواسـته 

بـه آن گرفتـار آمده، نجات بخشــد. 
شـاید در طـی ایـن سـال ها جریان هـای زیـادی 
شـکل گرفتـه باشـند کـه همـه داعیـه دارِ نجاِت 
کشـور از چنـگ بحران هـای موجـود باشـند، اما 
تـا هنـوز واقعـاً مشـخص نیسـت کـه کدام یـک 
عمـل چنیـن  در  می تواننـد  ایـن جریان هـا  از 
خواسـتی را بـرآورده کننـد. در این کـه مـا دچار 
دردیم و درد را می شناسـیم، جای شـک نیست. 
تـا این جـای کار، تقریبـاً اکثریت با هم مسـاوی 
هسـتیم. همـه درد می کشـیم و از دردی کـه بر 
مـا وارد اسـت، فریـاد می زنیم؛ اما ایـن به تنهایی 

چارۀ کار نیسـت. 
درد کشـیدن چیزی سـت و تسکین و درماِن درد 
چیـزی دیگـر. اگـر یـک عمـر همین طـور فریاد 
بزنیـم کـه درد داریم، درد درمان نمی شـود. درد 
را باید شـناخت و بعد به درماِن آن پرداخت. درد 
را همـه حـس می کننـد ولـی همه دردشناسـی 
نمی داننـد. بـه همیـن دلیـل تـا بـه امـروز، گره 
کـورِ افغانسـتان باز نشـده و ما همچنـان قربانی 

شـرایط و وضعیت هسـتیم. 
وقتـی آقـای کـرزی رییـس جمهـوری پیشـین 
بـه  طالبـان  وحشـیانۀ  حملـۀ  بـه  واکنـش  در 
می گویـد  بلـخ  در  شـاهین   ۲۰9 اردوی  قـول 
اگـر طالبـان را کسـی دشـمن بدانـد، از مـردم 
چنیـن  آیـا  نمی کنـد؛  نماینده گـی  افغانسـتان 
فـردی می توانـد افغانسـتان را نجـات دهـد؟ آیا 
او به شـناخِت دقیق و درسـت از وضعیت دسـت 

؟  فته یا
بـدون شـک کـه سـخناِن چنیـن داعیه دارانـی 
نمی توانـد باعـث نجـاِت کشـور شـود. آن هـا بـا 
چنیـن رویکردی می خواهند افغانسـتان را نجات 
بخشـند درحالی که دوران حاکمیِت آن ها نشـان 
می دهـد کـه هیـچ حرفـی بـرای گفتـن ندارند. 
وقتـی احمدولـی مسـعود طـراح آجنـدای ملـی 
یـک دهه پیـش با نگاهـی منتقدانه بـه وضعیت 
بحـث اجماع ملـی را آغاز کـرد، در آن زمان این 
بحـث شـاید چندان جـدی تلقی نشـد ولی حاال 
بـا گذشـِت یـک دهـه می بینیـم کـه آجنـدای 
ملـی تنهـا یـک فرمـول انتزاعـی و آرمان گرایانه 
بـرای حل مشـکل سیاسـی افغانسـتان نیسـت، 
بل به شـدت جنبـۀ پراگماتیسـی و عملـی دارد. 
آقـای مسـعود طـی سـال ها زنده گـی سیاسـِی 
خود نشـان داده کـه سیاسـت مداری اخاق مدار 

و به شـدت اصول گراسـت. 
او نمی خواهـد هیچ اصلی 
را قربانـی رابطه، مصلحت 
و منافـع شـخصِی خود و 
دیگران کنـد. اگر منافعی 
اسـت،  مطـرح  او  بـرای 
منافـع کشـور و مردمـش 
از  زمانـی  اگـر  و  اسـت 
چیـزی به نـام منافع ملی 
ســخن می گوید، واقعاً به 
چنیـن چیـزی بـاور دارد. 
از طـرف دیگـر، شـناخِت 
آقـای مسـعود از وضعیت 
مناسـباِت  و  کشـور 
محـدود  تنهـا  سیاسـی 
دیگـران  "خوانـدن"  بـه 
یافته هـای  بـل  نیسـت؛ 
او، تجربه هـای روزمـره و 
عمیِق او از شـرایط کشور 
اسـت.  آن  مناسـباِت  و 
اقشـار  بـا  همـه روزه  او 
مـردم می بینـد  مختلـِف 
را  حرف های شـان  و 
راه  ایـن  از  و  می شـنود 
کـه  می کنـد  تـاش 
محـک  را  یافته هایـش 

زنـد. 
آجنـدای ملـی تاشـی فکـری و اندیشـه ورزانه 
بـه معضِل قـدرت در کشـوری به ناِم افغانسـتان 
اسـت کـه از دهه ها به این سـو قربانی مناسـباِت 
آن می باشـد. آقـای مسـعود می کوشـد در ایـن 
طـرح صــداِی همـه را بشـنود و آن را بازتـاب 
دهـد. اگـر آجنــدای ملـی به درسـتی خوانـده 
شـود، شـاید بسـیاری از جریان هـای سیاسـی 

صـداِی خـود را در آن تشـخیص دهنـد. 
امـروز فراخـواِن ملـی در راسـتای همیـن طـرِح 
کان وارد میــدان شـده کـه بتوانـد بـا ارایـۀ 
برنامـۀ عملـی و کارآمـد راهی برای حل مشـکل 
جنـگ، نابسـامانی های سیاسـی، بی اعتمـادی و 
آشـفته گی های موجـود بیابـد. ایـن طـرح بدون 
تردیـد بـه بازخوانی هـای متعـدد نیـاز خواهـد 
بـا اســتواری تمـام  ایـن گام  امـروز  داشـت و 

می شـود.    برداشـته 

فراخوان ملی 

در بحبوحۀ بحران های تازه
آجنـدای ملی و قطِع اُمیـد از حکومِت موجود

امـروز کنفرانس آجندای ملـی، جمِع کثیری از نخبه گاِن فکری 
و سیاسـِی کشـور را به مجلِس بزرِگ فراخواِن ملی در پایتخت 
دعـوت کرده اسـت. آقـای احمدولی مسـعود و تیـم نخبه گانِی 
او در این فراخوان و نشسـت مشـورتی، ضمن تشـریِح موقعیِت 
آشـفته و بحران زدۀ افغانسـتان، نکاتـی مهم را پیــراموِن امروز 
و آینـدۀ کشـور در محوریِت آجنـدای ملی، با مردِم افغانسـتان 
مطـرح می کننـد و جویـای دیدگاه هـاِی عمومـی بـرای عبـور 

دادِن کشـور از این ورطۀ وحشـتناک می شـوند.
شـایان ذکـر اسـت کـه »آجنـدای ملـی« هم اکنـون طرحـی 
مدون، تاشـی اندیشـه یی و نسـخه یی با قابلیِت اجرا در فضای 
سیاسـِی افغانسـتان اسـت که برای نخسـتین بار از آدرِس آقای 
مسـعودـ  یکـی از شـخصیت های ملـی و نخبـۀ کشـورـ  کلید 
خـورد و روز به روز و سـال به سـال در اتاق هـای فکِر نخبه گاِن 
ملـی، ورز یافـت و کمـال حاصل کـرد. کنفرانـس آجندای ملی 
سـال ها بـا نـگاهِ موشـکافانه بـه معمـاِی قـدرت و راه انـدازی 
نشسـت ها و رایزنی هـای مختلـف، ایـن توفیـق را یافـت کـه از 
عصـارۀ تعامـل و تبـادل افکارِ همـۀ الیه هـای نخبه گانی جامعۀ 
کثیرالقومـی افغانسـتان، یـک نقشـۀ راه و یـک نسـخۀ بزرگ و 
میهنـی بـرای پایـاِن نـزاِع قـدرت و حـِل عادالنۀ مسـایِل ملی 
ارایـه دهـد. امـا تـا انتخابـات ۱۳9۳ این تیـم نخبه گانـی که از 
همـۀ اقـوام و والیت هـای افغانسـتان نماینده گی می کـرد، این 
امیـد را بـه نامـزداِن پیشـتازِ انتخابات بسـته بود کـه آن ها این 
طـرح و بسـتۀ آمـاده را نصب العین قـرار دهند و فـرداِی خوِش 
افغانسـتان را در سـایۀ پیش بینی هـا، رهیافت هـا و رهنمودهاِی 

برابـر بـا واقعیِت آن پـی بریزند. 
بن بسـِت انتخاباتـی را ایـن طـرح به درسـتی پیش بینـی کـرده 
بـود و طـرح تشـکیل دولـِت وحـدت ملـی و ریفـورِم سیاسـی 
در قاعـدۀ وسـیِع مردمـی را داده بـود؛ چتری که همـۀ گروه ها 
و آرزوهـاِی ملـی را در بـر بگیـرد و هیچ کـس را فـرو نگـذارد. 
ولـی متأسـفانه دیدیـم که نامـزداِن پیشـتازِ انتخاباتـی فقط به 
نـاِم پسـندیدۀ »دولـت وحـدِت ملـی« اکتفـا کردنـد و دانش و 
درایـِت سیاسی شـان بـه آن جـا قد نـداد کـه از نام، عبـور کرده 
و »وحـدت ملـی« را در قالِب اصاحاِت سیاسـِی فراگیر و تغییِر 
کیفـی و بنیادی در سـاختارِ قدرت و مناسـباِت بیمارِ سیاسـِی 
کشـور پـی بریزنـد. آن هـا، هم بـه  دلیـِل خودخواهـی و هم به 
دلیـِل کم مایه گـی در دانش سیاسـت، چنان در تقسـیِم قدرت 
درجـا زدنـد کـه به جـای وحـدِت ملـی، کارتونـی سـهمگین از 
نفـاِق ملـی را بـه نمایـش گذاشـتند؛ نفاقـی که اکنـون عمری 
سه سـاله یافته و می رود که شـیرازۀ همۀ دسـتاوردهای نسـبِی 

موجـود را نیـز ازهم بپاشـاند.
دقیـق بـه اقتضای چنین حالتـی و در تنگناِی اخبـار و حوادِث 
وحشـت بارِ هـر روز، طراحـاِن طـرح آجنـدای ملـی بـه رهبرِی 
آقـای مسـعود، مجلـس فراخـواِن بـزرِگ امـروز را در هوتـل 
انترکانتیننتـِل کابـل تـدارک دیده انـد و بنا به درخواسـت های 
عمومـی، می خواهنـد بـرای عملیاتـی سـاختِن طرحـی کـه 
دولت مـداران آن را فـرو گذاشـتند، بـه رایزنی و تبادِل اندیشـه 

بـا نماینـده گان فکـرِی مـردم بپردازند. 
پـس از درجازده گی هـاِی مسـتمِر حکومـِت موجـود در حـِل 
نابسـامانی های کشـور، مـردِم افغانسـتان از طیف هـای مختلِف 
جامعـه طـی دیدارهـای مکـرر بـا آقـای احمدولـی مسـعود 
و ارسـاِل نامه هـا و پیام هـاِی فـراوان در فضـای مجـازی، ایـن 
درخواسـِت جـدی را مطـرح کرده انـد کـه دولـِت موجـود قابل 
اصـاح و بازسـازی نیسـت، طراحـاِن آجنـدای ملـی باید خود 
بـرای عملی سـاختِن تاش هـای مـدوِن فکری شـان دسـت بـه 
کار شـوند و انتخابـاِت ریاسـت جمهوری پیش رو، یگانه سـکوی 
بـرای  مطلـوب  بدیـِل  آوردِن  و  نیـک  آرزوِی  ایـن  تحقـِق 
دولـت دارِی ناقـص و نامشـروِع امروز اسـت. مردم افغانسـتان و 
نماینـده گاِن فکـرِی آن ها، بی تعـارف آقای مسـعود را به حضوِر 
قدرتمندانـه در صحنۀ انتخابات و گرفتـِن آرای پاِک آن ها برای 
گشـودِن صفحـۀ جدیـد در سیاسـِت کشـور تشـویق کرده اند. 
آن هـا از جامعـۀ جهانـی و ایـاالت متحـده بـه عنـوان حامـِی 
اسـتراتژیِک افغانسـتان خواسـته اند بـرای حِل منازعـات جاری 
در نظـام بین الملـل که یک بخِش کاِن آن از جغرافیای کشـوِر 
مـا سرچشـمه می گیـرد، بـه  حمایـت از شـخصیت های ملی و 
داراِی برنامه و درایِت سیاسـی رو بیاورند و اشـتباهاِت گذشـته 

را این گونـه جبـران کننـد.
امیدواریـم امـروز آقـای مسـعود از حضـورِ قاطعانـۀ خـود در 
جامعـۀ  و  دهـد  خبـر  رو  پیـِش  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
جهانـی نیـز همانند مـردِم خسـته از بحـراِن افغانسـتان از این 

ندا اسـتقبال کنــد! 

  احمــد عمران

وقتی آقای کرزی 
رییس جمهوری 
پیشین در 
واکنش به حملۀ 
وحشیانۀ طالبان 
به قول اردوی 
209 شاهین در 
بلخ می گوید اگر 
طالبان را کسی 
دشمن بداند، از 
مردم افغانستان 
نماینده گی 
نمی کند؛ آیا 
چنین فردی 
می تواند 
افغانستان را 
نجات دهد؟ آیا 
او به شناخِت 
دقیق و درست 
از وضعیت دست 
یافته؟ 

ACKU
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عالـی  تحصیـات  وزیـر  مومنـد،  فریـده 
می گویـد اسـناد موسسـۀ تحصیـات عالی 
خصوصـی یومـف سـویس نـزد ایـن وزارت 

جعلـی و فاقـد اعتبـار می باشـد.
وزیر تحصیات عالی در جلسـۀ کمیسـیون 
اموردینـی، فرهنگـی، معـارف و تحصیـات 
عالـی مجلـس سـنا گفـت کـه اسـناد ایـن 
بربنیـاد  امـا  بـوده،  اعتبـار  فاقـد  موسسـه 
موافقـۀ  و  وزارت  فیصلـۀ شـورای رهبـری 
دانش جویـان، محصـان یومـف سـویس به 
و  شـده   تنظیـم  مختلـف  کته گوری هـای 

آنـان مرفـوع گردیده انـد. مشـکات  

امـا خانـم مومنـد واضـح نساخته اسـت که 
مشـکات دانش جویـان این نهـاد تحصیلی 
پـی  در  را  جنجال هایـی  کـه  خصوصـی 

داشـت، چگونـه مرفـوع گردیده اسـت.
عالـی  تحصیـات  وزیـر  مومنـد،  فریـده  
مـورد  در  بیشـتر  جزییـات  هم چنـان 
ایـن  از  کـه  دانشـجویانی  بی سرنوشـتی 
موسسـه تحصیلی فـارغ گردیـده و پیش از 
ایـن گفته شـد اسنادشـان در ادارات دولتی 

نگفته اسـت. چیـزی  انـد،  اعتبـار  فاقـد 
عالـی  تحصیـات  وزیـر  گفته هـای  ایـن 
در حالـی مطـرح می شـوند کـه مسـووالن 

موسسـۀ تحصیـات عالـی خصوصـی دنیا، 
کـه گفته بودنـد نماینده گی یومف سـویس 
در افغانسـتان هسـتند، پیـش از ایـن ادعـا 
کـرده  بودنـد کـه اسـناد ایـن موسسـه را 

کرده انـد. قانونـی 
مسـووالن ایـن نهـاد خصوصـی هم چنـان 
تحصیلـی  نهـاد  ایـن  کـه  دارنـد  ادعـا 
بـر  قبـل  سـال  چهـار  حـدود  خصوصـی 
مبنانـی توافـق ادارۀ مرکزی دانشـگاه یومف 
سـویس در جمهـوری کانتون ژینـوا و تایید 
تحصیـات  وزارت  در  مربـوط  نهادهـای 
عالی افغانسـتان به شـکل قانونی و رسـمی 

شده اسـت. راه انـدازی  و  تاسـیس 
مسـووالن ایـن نهـاد تحصیلـی خصوصـی 
نیـز ادعـا دارنـد کـه این موسسـه، بـا نمبر 
ثبـت ۶۷ و شـمارۀ مسلسـل ۷۷ در سـال 
۱۳9۲ خورشـیدی بـرای برگـزاری برنامـۀ 
ماسـتری در رشـتۀ اداره و تجارت از ریاست 
علـی  تحصیـات  موسسـات  و  دانشـگاه ها 

خصوصـی جـواز فعالیـت را بعـد از اکمـال 
پروسـۀ اداری اخـذ کرده اسـت.

امـا از سـویی، وزارت خارجۀ سـویس نیز در 
جواب نامۀ سـفارت افغانسـتان در آن کشور 

گفتـه بود کـه این موسسـه دارای هیچ گونه 
رسـمت قانونـی و ارزش حقوقـی در سـطح 

کشـور سـویس نمی باشد.

وزیر تحصیالت عالی:

مشکالت دانشجویان دانشگاه یومف رفع حل 
شده است

   روح اهلل بهزاد

آگاهـان سیاسـی و فعاالن فرهنگِی کشـور 
در واکنـش بـه حملـۀ گروهـی طالبـان بر 
قـول اردوی ۲۰9 شـاهین در بلـخ، خطاب 
اعـام  به جـای  می گوینـد،  حکومـت  بـه 
ماتـم ملـی، روز نبـرد سراسـری در برابـر 

گروه هـای تروریسـتی برپـا کنیـد.
آنـان هم چنـان بـر ایـن بـاور انـد، مشـکل 
در حکومـت افغانسـتان این اسـت که هیچ 
کسـی وظیفه شـناس نسـیت، و گرنـه، هر 
کسـی کارش را بـه درسـتی انجـام دهـد 

جامعـه دچـار مشـکل نمی شـود.
فعـاالن  و  سیاسـی  آگاهـان  گفتـۀ  بـه 
فرهنگـی، ظهـور طالبـان و داعشـیان در 
افغانسـتان، ریشـه در غیـاب فهـم و شـعور 
سیاسـی رهبـران افغانسـتان داشـته/دارد.

محمـد ناطقـی، آگاه سیاسـی در صفحـۀ 
رسـمی فیسبوکش نوشـته است: مشکل ما 
ایـن اسـت کـه وظیفه شـناس نسـتیم، اگر 
نـه، هـر کسـی کارش را بـه درسـتی انجام 

دهـد، جامعـه دچار مشـکل نمی شـود.
بـه بـاور آقـای ناطقـی، جنایـت در قـول 
اردوی بلـخ ثابـت کرد کـه مقامـات و وزیر 
دفـاع مـا واقعاً خواب هسـتند و کارش را به 

درسـتی انجـام نمی دهنـد.
آقـای ناطقـی خـواب رفته گـی وزیـر دفاع 
ملـی را یکی از دالیل تکـرار چنین حوادث 
می دانـد و می افزایـد: "ایـن بار اول نیسـت. 
حملـه بـه بیمارسـتان )چهارصـد بسـتر(، 
حملـه به مرکـز تعلیمی، حمله به ریاسـت 
دلیـل  و...  ملـی  امنیـت  برجسـتۀ  رجـال 
خـواب رفته گی اسـت. هرکـی در هر جای 
تکلیفـش را درسـت انجام دهـد، فاجعه رخ 
نمی دهـد و اگـر هـم رخ دهـد، ابعـادش به 

ایـن گسـترده گی نخواهـد بود".
هم زمـان بااین، ملک سـتیز، یکـی دیگر از 
آگاهـان سیاسـی حکومـت را مخاطب قرار 
داده نوشـته اسـت: به جـای اعـام روز ماتم 
ملی، روز نبرد سراسـری برپا کنید. مدیران 
نـا بـه کار قـوای مسـلح را بـه زیرلحاف های 

خواب و بیمارسـتان ها بفرسـتید.
آقـای سـتیز در ادامه آورده اسـت: همراه با 
رزمنده گان جوان، نیروهای هوایی و زمینی 
را بسـیج سـازید و حمایت نیروهای جهانی 
را بـا تقاضـای مسـتقیم از ترامـپ جلـب 
کنیـد و بـر مهم تریـن و اسـتراتژیک ترین 
بریـد. هجـوم  دشـمن  جغرافیـای 

بـه گفتۀ ایـن آگاه سیاسـی: "فکر پوسـیدۀ 
فاشیسـتی را از سـر بـرون کنیـد و به نـام 
میهـن، به همـه راه و زمینه فراهم سـازید. 
چرچـل  و  اسـتالین  ناپلیـون،  از  را  نبـرد 
بیاموزیـد. اعـام روز ماتـم ملـی، جشـن 
پیـروزی دشـمن معنا می دهد. یا سیاسـت 
بـرای  برویـد  یـا  بگیریـد،  یـاد  را  کـردن 

همیـش!”
در عیـن حال، ناهیـد فرید، نماینـدۀ مردم 
هـرات در مجلـس نماینـده گان در صفحـۀ 
حکومـت  بـه  اسـت:  نگاشـته  رسـمی اش 
تروریسـت پرور کاری نـدارم، زیـرا صفـش 
معلـوم اسـت، ولـی از حامیـان بین المللـی 
قـدرت  سیاسـی  شـریکان  و  حکومـت 
می خواهـم کـه خط خـود را معلـوم کنند.

وحـدت  حکومـت  سیاسـت  فریـد،  بانـو 
ملـی در برابـر طالبـان و سـایر گروه هـای 
تروریسـتی را ناسـالم و لکـۀ ننگ بـر تاریخ 
بـه  خطـاب  و  می دانـد  کشـور  سیاسـی 
مسـووالن حکومـت وحدت ملـی می گوید: 
نمی خواهیـد  اگـر  محتـرم!  "حکومتیـان 
خـون  بـاالی  قدرت تـان  تـداوم  به خاطـر 
شـهدا پـای بگذاریـد، پـس اسـتعفا کنید. 
ملـت از خـون شـهیدان راه خـدا، وطـن و 
وظیفـه نمی گذرنـد. بلـخ بامی مـا، ننگ باد 
بـا  نـه  این بـار  می بیننـد  کـه  آنانـی  بـر 
الله هـای سـرخ، بلکـه بـا خون سـرخ ۱٤۰ 
درفـش راه آزادی گلگون شـدی، اما زبونانه 
چنـگ  سیاسـی  قـدرت  چوکی هـای  بـر 

انداختـه و فقـط تقبیـح می کننـد.”
نویسـنده  و  نـگاه، شـاعر  یاسـین  محمـد 
بـرا ایـن بـاور اسـت، ملت هایـی کـه تاریخ 
نخواننـد و از آن نیاموزنـد، بـا زیسـت در 

تاریـخ مواجـه می شـوند. تکـرار 
او در صفحـۀ رسـمی فیسـبوکش نوشـته 
کودتـای  شـاهی،  نظـام  سـقوط  اسـت: 
حکومت هـای  ظهـور  داوودخـان، 

کمونیسـتی، پیـروزی مجاهـدان، پیدایی و 
زوال طالبـان و حـاال دوبـار قصـۀ طالـب و 
داعـش، همه وهمـه ریشـه در غیـاب فهم و 

شـعور سیاسـی مـا دارد.
نـگاه هم چنـان نگاشـته اسـت: در  آقـای 
معـادالت سیاسـی صفـر و صـد و سـیاه و 
سـفید وجـود نـدارد، یـا یک سـره عاشـق 
یـا  و  می شـویم  روسـی  کاشـینکوف 
دل باختـۀ B-5۲ امریکایـی. مـا راهـی جز 
یادگیـری قواعـد بـازی سیاسـی نداریـم.

چگونـه  امریـکا  "بـه  اسـت:  نگاشـته  او 
متحـد  کـه  دهیـم  اطمینـان  می توانیـم 
اسـتراتژیکش هسـتیم و روسـیه را بـه چه 
شیوه مطمین بسـازیم که حضور امریکا در 
افغانسـتان برایش در هیچ شـرایطی تبدیل 
بـه تهدیـد نخواهـد شـد؟ هنـر سیاسـت 
کـردن دقیقـاً همین هـا اسـت. کسـانی که 
خـود را بـه کوچـۀ حسـن چپ می زننـد و 
بحران کشـور را در سـطح پاکسـتان تقلیل 
می دهنـد، بـر حجـم بحـران می افزاینـد”.
ایـن واکنش هـا درحالـی مطـرح می گـردد 
کـه براسـاس آخریـن گزارش هـا، در حملۀ 
 ۲۰9 اردوی  قـول  بـر  طالبـان  گروهـی 
شـاهین، بیـش از ۱5۰ سـرباز ارتـش ملی 
شـهید شـده و ده هـا تـن دیگـر زخمـی 

شـده اند.
در پـی ایـن حملـۀ مرگبارِ طالبـان، محمد 
اشـرف غنی، رییـس حکومت وحـدت ملی 
بـه والیـت بلـخ سـفر کـرد و فرمـان داد تا 
روز یک شـنبه در کشـور ماتـم ملـی اعـام 

شـود و نیـز پرچـم افغانسـتان در سراسـر 
در  افغانسـتان  نماینده گی هـای  و  کشـور 

دنیـا، نیمه برافراشـته باشـد.
افـزود بـر ایـن، محمـد اشـرف غنی دیـروز 
ایـن  شـهیدان  بـرای  ارگ،  در  یک شـنبه 
حادثـه مراسـم دعاخوانـی برگـزار کـرد و 
دسـتور داد تـا ایـن حادثه به صـورت "همه 

جانبـه بررسـی گـردد".
والـی  نـور،  در عیـن حـال، عطـا محمـد 
والیـت بلـخ در پیامـی گفتـه اسـت کـه 
انتقـام خـون افسـرانی کـه در حادثۀ حمله 
بـر قـول اردوی شـاهین شـهید شـده اند را 

خواهـد گرفـت.
طالبان زندانی اعدام شوند

در ایـن حـال، سـناتوران در مجلـس سـنا 
در واکنـش بـه حملـه تروریسـتی طالبـان 
می گوینـد  شـاهین  اردوی  قـول  بـه 
انتقام گیـری  بـرای  بایـد  حکومـت  کـه 
بـه  را  گـروه  ایـن  زندانیـان  طالبـان،  از 
کنـد. اعـدام  دسـته جمعی   صـورت 

اعضـای مجلس سـنا اعـام ماتم ملـی را از 
سوی حکومت کارسـاز ندانسته و بر آوردن 
اصاحـات در صفـوف نیروهـای امنیتـی، 
بازنگـری برنامه هـای امنیتـی و شناسـایی 
ورزیدنـد. تاکیـد  پنجمی هـا   سـتون 

سـناتوران در نشسـت دیروز خود همچنان 
خواسـتار بررسـی جدی رویداد قول اردوی 
۲۰9 شـاهین و مجـازات مسـووالنی که در 
این رویداد با دشـمن همکاری کرده و یا در 
 انجـام وظیفـه غفلت کـرده اند، نیز شـدند.

محمـد علـم ایزدیـار معـاون اول مجلـس 
سـنا گفـت: »بـرای تسـلیت بازمانـده گان 
مـردم  و  شـاهین  اردوی  قـول  شـهدای 
سـربازان  روحیـه  تقویـت  و  افغانسـتان 
را  اعـدام  حکـم  بایـد  امنیتـی،  نیروهـای 
سـوی  از  کـه  طالبانـی  زندانیـان  بـاالی 
شـده  محکـوم  اعـدام  بـه  ثاثـه  محاکـم 
 انـد، اجـرا گردد تـا عدالـت تامین گـردد”.

آقـای ایزدیـار حمله بر قول اردوی شـاهین 
را غیـر قابـل توجیـه و تشـویش برانگیـز 

ند. خوا
بـه گفتۀ آقـای ایزدیار: غفلـت و بی کفایتی 
مسووالن، ضعف مدیریت در ارتش، مداخله 
زورمنـدان در تقرری ها، اختافـات رهبران 
سیاسـی، موجودیت سـتون پنجم در درون 
حکومـت و عدم مجازات عوامل تروریسـتی 
 سـبب تکـرار چنین جنایت ها شـده اسـت.
گل احمـد اعظمی دیگر عضو مجلس سـنا 
نیز گفـت که حمله بر قول اردوی شـاهین 
از طرف اسـتخباراتی منطقـه و به همکاری 
حلقاتـی از درون نظـام افغانسـتان انجـام 
شـده است و تروریسـتان از ضعف نهادهای 
کشـفی و استخباراتی کشـور استفاده کرده 

اند.
آقـای اعظمی گفته اسـت که تـا هنوز هیچ 
مظنونـی از سـوی حکومـت بـه جزایـش 
نرسـیده اسـت و اگر در حادثه قندوز، والی 
و فرماندهانـی کـه غفلـت و یـا بـا دشـمن 
همـکاری کـرده بودنـد اعـدام می شـدند، 

حـوادث دیگـر تکـرار نمی شـد.
حکومـت افغانسـتان اعـام کرده اسـت که 
رویـداد قـول اردوی شـاهین را بـا جدیـت 

بررسـی می کنـد.
سـناتوران هـم خواسـتار بررسـی جـدی و 
همـه جانبـه ایـن رویـداد شـدند و تاکیـد 
ورزیدنـد کـه نتایـج ایـن بررسـی ها باید به 

مـردم افغانسـتان اعام شـود.
گفتنـی اسـت کـه حکومت پاکسـتان سـه 
سـال پیـش در واکنـش به حملـۀ گروهی 
کـه بـاالی یکـی از مکتب هـای نظامـی در 
پشـاور انجـام شـد و در نتیجـۀ آن، بیـش 
از سـه صد نفـر کشـته و زخمـی شـدند، 
عملیات تصفیه یی را در وزیرسـتان شمالی 
شـدت بخشـید، مجازات جرایم تروریستی 
را  اساسـی  قانـون  سـاخت،  شـدیدتر  را 
تعدیـل کـرد و برای رسـیده گی به قضایای 
متهـم  تروریسـتی  به جرایـم  کـه  افـرادی 
بودنـد، محاکم نظامی را فعال کرد و شـمار 
زیـادی از زندانیـان طالبان پاکسـتانی را به 

دار آویخـت. 
حاال دیده شـود که حکومت افغانسـتان در 
واکنش بـه قضایای اخیر تروریسـتی مانند 
بیمارسـتان چهارصـد بسـتر و قـول اردوی 
شـاهین کـه در اثـر آن صدهـا تـن شـهید 
و مجـروح گردیدنـد، چـه اقداماتـی را روی 

دسـت خواهـد گرفت؟

آگاهان به مسووالن حکومت:

به جای ماتم ملی، نبرد سراسری اعالم کنید

ACKU
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 درآمد      
    فلسـفۀ میان فرهنگـي۱  از گرایش هـاي 
مهم تریـن  کـه  اسـت  فلسـفه  جدیـِد 
جنبه هـاي آن را پیونـِد متقابـِل فلسـفه و 
فرهنـگ و یافتـنِ مشـترکات براي ترسـیِم  
رنگین کمـاِن فرهنگ هـا تشـکیل مي دهد. 
   فلسفۀ میان فرهنگي عناصر و محتواي 
اندیشه و پژوهش خود را از سویي با رجوع 
به فیلسوفان بزرگ و از سوي دیگر، از حوزۀ 
مطالعات و پژوهش هاي علوم انساني و حتا 
فلسفۀ  است.  کرده  فراهم  طبیعي  علوم 
تاریخ، انسان شناسي فلسفي، جامعه شناسي، 
روان شناسي، زیست شناسي و انسان شناسي 
تأماِت  بستِر  به نحوي  هرکدام  فرهنگي 
فلسفۀ میان فرهنگي را شکل داده و بیشتر از 
هر گرایِش دیگِر فلسفه، زمینۀ دادوستد میاِن 
فلسفه و علوم انساني را به وجود آورده است.

اسـت  آن  بـر  فرهنگـي  میـان   فلسـفۀ    
میـان  همزیسـتي  گفتمـاِن  تبییـِن  تـا 
فرهنگ هـا را برعهـده گیرد و زمینه سـازي 
کنـد که متفکـران از فرهنگ هـاي متفاوت 
در گفت وگـو بـا یکدیگر اندیشه ورزي شـان 
را ادامـه بدهند، به همیـن جهت "از نگرِش 
بـاز، پُرمـدارا و کثرت گـرا برخـوردار اسـت، 
همچنـان بـاور دارد کـه هیـچ فرهنـگ یـا 
سـنِت فلسـفي خالـص و جاودانـه وجـود 
نـدارد، از همیـن رو تماس میـان فرهنگ ها 
و تغییـر در هماهنگـي با تحـوالِت  زمان") 
Mall, ۲۰۰۰: 9 ( را اجتناب ناپذیر مي داند. 
میان فرهنگـي،  فلسـفۀ  منظـِر  از     
در جوامـِع  فلسـفي  اندیشـۀ  شـکل گیري 
روش  ایـن  اسـت،  متفـاوت  مختلـف 
دیدگاه هایـي را بـه چالـش مي کشـد کـه 
فلسـفه را داراي سرچشـمۀ واحـد و فراگیر 
مي انگارنـد و راه را بـراي وجـوِد تفاوت ها و 
نمي گذارنـد. بـاز  متسـاهانه  شـیوه هاي 

   فلسـفۀ میان فرهنگي بـا رِد مطلق انگاري 
طریـِق  از  مي کوشـد  نفـي  ذات بـاوري  و 
بازخوانـي ادبیـاِت فلسـفي در فرهنگ هاي 
متفـاوت، مسـیِر گفت وگـو و مـدارا میـاِن 
آن هـا را فراهـم کنـد و تکاپـوي متفکـراِن 
برخاسـته از متن هـاي اجتماعي نایکسـان 
را در مواجهۀ مشـترک بـا معضِل تعارضات 
فرهنگـي در جهان معاصر کارآیي ببخشـد.

   فلسـفۀ میان  فرهنگـي بـا توجـه بـه ایـن 
گفتۀ هگل۲ که "فلسـفه بـه ادراک درآمدِن 
مدعـي  مي توانـد  مي باشـد،  اش"  زمانـه  
شـود کـه خصوصیـِت ادراِک زمانـۀ معاصر 
تأمـاِت  پیامـِد  ایـن فلسـفه  را داراسـت، 
مشـخص  حـوزۀ  فیلسـوفاِن  یک جانبـۀ 
نیسـت بلکه تبلورِ دریافت و فهِم مشـترِک 
فرهنگ هـاي  بـه  متعلـق  اندیشـمنداِن 
ویژه گـي  همیـن  بـا  مي باشـد،  متفـاوت 
اسـت که بحـِث امکاِن دسـتیابي بـه نتایِج 
مشـترِک فرهنگ هـا و سـنت هاي مختلف 
بـراي درک و تبییِن مسـایِل جهـاِن معاصر 
مي شـود؛  برخـوردار  منطقـي  توجیـه  از 
فراهم سـازي  نویدبخـِش  کـه  توجیهـي 
زمینه هـاي همسـخني در تفکـِر فلسـفي و 
همگرایي در چشـم اندازهاي فرهنگي است.

   فلسـفۀ میان فرهنگـي اذعـان مي کنـد 
تعـدادي  بشـري  تاریـخ  مسـیِر  در  کـه 
سرنوشـِت  بـه  فیلسـوفان  از  زیـادي 
جوامع شـان  اندیشـیده ، دغدغـۀ مسـایِل  
بـا  "رویارویـي  و  داشـته  را  زمانۀ شـان 
اجتماعي")کامپانـي،۱۳8۰:  مشـکل هاي 
در  نموده انـد.  تلقـي  جـدي  را   )۱۲
واقـع "فلسـفه و فیلسـوف در دِل تاریـخ 
 )۱۱8  :۱۳۷5 مرلوپونتـي،  دارنـد")  جـا 
قـرار  بـا زمانۀ شـان  و در نسـبِت جـدي 
گرفته انـد، حتـا اگـر بـه فـرا زمـان و امِر 
مطلق هـم پرداخته باشـند، بازهم متعلق 

بـه زماني اند و افِق تاریخمندشـان مجال 
پرداختـن به آن ها را داده  اسـت. بنابراین 
یکـي از راه  هاي ورود به اندیشـۀ فلسـفي، 
بـه  از زمـان و مسـایِل مربـوط  پرسـش 
آن مي باشـد؛ بـا توجـه بـه ایـن ظرفیـت 
مي تـوان پرسـید کـه: »زمانـه چگونـه ما 
را مـورِد خطـاب قرار مي دهـد و از ما چه 
مي خواهـد؟« ایـن درحالي سـت کـه هیچ 
فلسـفه یی نمي توانـد خـود را کامل تریـن 
امـا  کنـد،  معرفـي  پاسـخ گوترین  و 
بازتابـي  مي شـود  را  فلسـفه ها  از  برخـي 
بـا  کـرد.  تلقـي  زمانۀ شـان  خواسـِت  از 

توجـه به همیـن تعبیـر مي توان "فلسـفۀ 
میان  فرهنگـي" را بـه عنواِن صـداي زمانه 
دوراِن  انتظـاِر  بـا  هماهنـگ  پرسـِش  و 
همیـن  بـر  آورد،  حسـاب  بـه  معاصـر 
مبناسـت که نیچـه۳ با نهیلیسـم٤، فرگه5 
"پایـاِن  بـا  "مفهوم نـگاري۶"، هایدگـر۷  بـا 
"بـازي  بـا  ویتگنشـتاین9  متافیزیـک8"، 
زبانـي۱۰"، فوکـو با "قـدرت/ گفتمان۱۱" در 
فرهنـِگ غربـي در واقـع ورود بـه مرحلۀ 
نمـوده  مطـرح  را  فلسـفیدن  از  دیگـري 
انـد. بـا توجـه بـه همیـن تحوالت اسـت 
اندیشـه هاي  از  گـذار  زمینه هـاي  کـه 
درآثـاِر  صریحـاً  گاه  کـه  خودمحورانـه 
نامیـده  اروپامحورانـه  غربـي،  متفکـران 
همیـن  بـر  گردیـد،  فراهـم  مي شـد 
اسـاس مي تـوان وجـه مهـم در گفتمـاِن 
نقـِد  و  بازخوانـي  را  معاصـر  فلسـفي 
تاریـخ متافیزیـک و حتـا اشـتیاق بـراي 
غیراروپایـي  میراث هـاي  از  بهـره وري 
پسـت مدرن  فلسـفه هاي  دانسـت؛ 

تمامـي  جـدي  پیگیـِر  مي تـوان  را 
بـراي  فلسـفي شـناخت کـه  ماجراهـاي 
تاریـِخ  شـیرازه هاي  گسـیختن  هـم  از 
"هویـت"  و  "حقیقـت"  ماننـِد  متافیزیـک 
مسـاعي همه جانبـه بـه خـرج داده انـد، 
"مـرگ خـدا۱۲" در نیچه، "مرگ انسـان۱۳" 
روالن  در  مؤلـف۱5"  "مـرگ  فوکـو۱٤،  در 
بـارت۱۶، "مرِگ فـرا روایـت۱۷" در لیوتار۱8 
و غیـره، همـگان مظاهـري از تجربه هـاي 
پرسـش گرانه در وجـوه نظـري فرهنگ ها 
بوده انـد. اوج و بسـط هایی کـه متناسـب 
بـا دگردیسـي هاي معاصـر خود را نشـان 

ارایـه  را  متنـوع  اندیشـه هاي  و  داده 
نمـوده انـد، دعـوت بـه "گفت وگـو" نیـز 
ایـن  از  برخاسـته  اندیشـه هاي  از  یکـي 
تعـداِد  چنان چـه  دگردیسي هاسـت، 
زیادي از فیلسـوفان نیمۀ دوم قرن بیستم 
بـه تلویـح یـا بـه تصریـح بـه "گفت وگـو" 
فـرا خوانـده اند، امـا جسـتارهاي پذیرِش 
پسـت مدرن،  فلسـفه هاي  در  "تفـاوت" 
"گفت وگومنـدي فهـم" در هرمنوتیـک و 
سـرانجام "احتـرم بـه دیگري" در فلسـفۀ 
شـمار  بـه  دریافت هایـي  میان  فرهنگـي، 
مي رونـد که سـیِر جدیِد اندیشـۀ فلسـفي 

مي گذارنـد. نمایـش  بـه  را 
را  ایـن  زمینـۀ  جدیـد  تحـوالِت     
قـول  بـه  کـه  اسـت  آورده  به وجـود 
از  انسـان ها  "عبـوِر  بـاده۱9  کاوس 
را  انسـان ها"  از  مرزهـا  عبـور  و  مرزهـا 
عینیـت بخشـیده و مفهـوِم تازه یـی بـه 
نـاِم فرهنـِگ جهانـي را وارِد بحث هـاي 
تـا  نمایـد،  فکـري  جریان هـاي  مهـِم 

فرهنـِگ  از  گفتـن  سـخن  کـه  آن جـا 
مـوازاِت  بـه  شـدن،  جهانـي  و  جهانـي 
انـگارۀ یکسان سـازش، تصـوري از تمایـز 
را نیـز به وجـود مـي آورد؛ تصـوري کـه 
رابطـۀ وحـدت و کثـرت را نیـز معنـادار 
مي کنـد، همچنـان پرسـش هایي ماننـد: 
جهاني شـدن  و  جهانـي  فرهنـِگ  »آیـا 
دسـت  از  گذشـتۀ  بـا  قیـاس  در  فقـط 
 رفتـه بـه تصـور مـا مي آیـد؟ یا هنـوز از 
قومـي  فرهنگ هـاي  مقاومـِت  و  تفـاوت 
و منطقه یـي  خبـري هسـت؟« را دامـن 

نـد. مي ز

جـدي  بـا  میا ن فرهنگـي  فلسـفۀ    
چنیـن  بـه  گفتـن  پاسـخ  و  پنداشـتن 
شـکوفا  و  مي گیـرد  جـان  پرسـش هایي 
کـه  معاصـر  متفکـران  اغلـب  مي شـود. 
میان  فرهنگـي  جهت گیـري  تقویـِت  بـه 
در فلسـفه دعـوت کرده  انـد، بـه شـرایِط 
کامـًا جدیـدي اشـاره مي کننـد کـه بـر 
کـه  واقعیتـي  تأثیرگذارنـد؛  مـا  جهـاِن 
عرصه هـاي  اقتصـاد، سیاسـت، فرهنـگ 
و روابـط اجتماعـي را نیـز تحـت تأثیـر 

قـرار داده اسـت.
     جهـاِن معاصـر در شـرایِط موجـود، 
همه  جانبه یـی  و  گسـترده  دادوسـتدهاي 
را تجربـه مي کنـد؛ جهانـي کـه بـا وجـوِد 
بحـِث  گوناگـون،  هویت هـاي  برسـاختِن 
فرهنگ هـاي نـاب و خالـص را بـا عامـت 
وضعیـت،  ایـن  مي کنـد.   روبـه رو  سـوال 
همـه از جملـه اصحاب اندیشـه را به سـوِی 
فـرا  سـنگین  وظایـِف  گرفتـِن  برعهـده 
"عصـِر  در  گرفتـن  قـرار  زیـرا  مي خوانـد؛ 

آورده  به وجـود  را  ایـن  زمینـۀ  اطاعـات" 
شـیوه هاي  و  فرهنگ هـا  بـا  کـه  اسـت 
گسـترده  ارتبـاِط  وارِد  دیگـر  اندیشـیدِن 
گردیـده و از مزیت هاي مهـِم آن که منطِق 
گفت وگـو و مداراسـت بهـره ببریـم، و اگـر 
نتوانیـم بـا ایـن منطـق کنـار بیاییـم، این 
خطـر وجـود دارد که در برخـورد با دیگران  
در مواجهـۀ خشـونت آمیز قـرار بگیریـم و 
شـاهِد بهانه هایـي براي "شـلیک۲۰" در برابِر 
"اسـتدالل" باشـیم؛ بـه همیـن دلیل اسـت 
کـه از فلسـفۀ میان فرهنگي به عنـواِن یک 
راه بـراي تعاطي افکار و یک نظریۀ پیشـرو 
جهِت تبـادِل نظریات و یـک راهبرِد »غلبه 
بـر فاصلـه میـان فرهنگ هـا در مکان هـاي 
  )۱۳۰  :۱988  ,Panikkar(”متفـاوت
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گواهی پیامبران 
می شـد  قـادر  فیزیـک دان  یـک  اگـر 
قطعه آهنـی را کـه تحت تأثیر مغناطیسـی 
قـرار گرفتـه و جـذب گردیـده اسـت، بـه 
سـخن گفتـن وادارد، مسـلماً مـردم بسـیار 
ایـن  از  این کـه  بـرای  می شـدند  خشـنود 
آهـن اسـرارِ زیـادی را پرس وجـو می کردند 
می آوردنـد.  به دسـت  دقیقـی  اطاعـاِت  و 
در قیـاس بـه همیـن موضـوع، پیامبـر نیـز 
از حالـت درونـِی خـود بـرای مـا می گوید و 
خـود شـاهد محکمی سـت بـر آن چه بـر او 
می گـذرد و اطاعاتـی کـه بـه مـا می دهد، 
دقیق تـر از فرضیاتی سـت کـه ما بـه صورِت 
ذهن خوانـی به آن دسـت پیـدا می کنیم)در 
صورتی کـه پذیرفتـه باشـیم پیامبـر دچـار 
هیـچ مرضـی از امراض ذهنی نیسـت؛ ورنه 
دیگـر نمی توانـد یـک پیامبـر تلقی گـردد، 
چه رسـد بـه این کـه روی داده هـاِی درونِی 

او بحـث نماییم و به آن ارزش قایل شـویم(.  
در ایـن گیـرودار، پیامبـر در قـدم نخسـت 
برای ایمان و اعتقاد شـخصِی خود و سـپس 
بـرای اسـتفادۀ خارجـی در رسـالِت خویش 
اسـتدالل و احتجـاج می نمایـد. نبـوت بعد 
از فـرض وجـود خویش، بیان گـر علِت غوغا 
برانگیـزی شـخص نبـی می باشـد؛ غوغایی 
کـه در یـک "شـخصیت"  حقیقـی، جاذبـۀ 
غیرقابـل مقاومـِت "رسـالت" را ایجـاد کرده 

است.
هیـچ گاه محرک هـا و اهـداف آن رسـالت، 
بـه عنـوان داده های این "شـخصیت" توجیه 
نمی گـردد. پیامبـر اسـام و دیگـر انبیـای 
راسـتین، افرادی انـد که خواسـته اند قبل از 
هـر چیـزی، خـود را به طـور ارادی از الهـام 
و اسـتعداد پیامبرانـۀ خویـش برهاننـد و در 
برابـر آن مقاومـت کرده انـد کـه در نتیجـه، 
مغلـوِب این اسـتعداد شـده اند. این مقاومت 
مبیِن کشمکشـی اسـت کـه بیـن اختیار و 
ارادۀ آن هـا از یک طـرف و قدرتـی کـه ایـن 
اختیـار را درهـم شکسـته اسـت، در جریان 

می باشـد.
ایـن امـر به صورت قطـع، ما را در اسـتنتاِج 
این کـه نبـوت یـک پدیـدۀ عینـی اسـت، 
کمـک می کنـد و هرگونـه فرضیـۀ ذهنـی 
بـودن می توانـد نوعـی ذهنیـِت تحمیلی بر 

یـک امـِر عینـی تلقی گـردد.
و  دروغیـن  نبـوِت  کـه  شـد  گفتـه  قبـًا 
راسـتین در امـر مقاومـت و عـدم مقاومـت 
در برابـر علـِت بیرونـِی یک غوغـا در درون، 
از هـم تفکیـک می گردنـد؛ بـرای این که در 
نبـوت دروغیـن اساسـاً علتـی از بیـرون در 
کار نیسـت، بلکـه بـه صـورِت خودانتخابـی 
نبـی دروغیـن تظاهـر بـه چنین رویـدادی 
می  کنـد. نبـوت دروغیـن در حقیقت نوعی 

روز  جریانـاِت  از  کـه  اسـت  فرصت طلبـی 
پیـروی می کنـد و به همیـن دلیـل، از نظر 
اخاقـی بی تفـاوت و خنثـا عمـل می نماید. 
رفتـار پیامبـر دروغیـن در برابـر اعتقـادات 
حتـا  و  آسـان گیر  بسـیار  خویـش،  زمـان 
چاپلوسـانه اسـت. روشـن اسـت کـه بعد از 
پیامبر اسـام، مدعیان دروغیـن نبوت بوده 
انـد و بـه لحاظ تبلیغ سـیر زمـاِن خویش و 
هضم جـو موجود در فضـای جامعه چندان 

اقبالـی نیافته اند. "مسـیح موعـود" در هند، 
"پدرخـدا" در امریـکا، "بـاب" در ایران و "نبی 
انسان پرسـت" در آسـیای میانـه، بخشـی از 
نمونه هـای نبـوِت دروغیـن اند کـه در طول 

زمـان امتـداد داشـته و خواهد داشـت.
نبـی راسـتین در دعـوِت خـود مشـخصاِت 
ویژه یـی را ارایـه می کند و عقایـد و نظریاِت 
او بـا مضمـون کلـِی نهضـِت پیامبـری در 
طـول تاریـخ نزدیـک و وابسـته می باشـد؛ 
درحالی کـه نبـی دروغیـن نظریـۀ خاصی را 
تبلیـغ نمی کنـد، بلکـه به نوعـی تضادگویی 
علیـه نبـوت راسـتین دل خـوش مـی دارد.

دروغیـِن  مدعیـان  تمـام  اسـتثنا،  )بـدون 
نبـوت و اصطاحاتـی از این دسـت، به نوعی 
معترض علیـه برنامـۀ یـک پیامبـر راسـتین 
بوده انـد و مدعـِی توجیـه یـا تعبیـری نو از 

پیامبری.(
این گونـه  ادعـای  ظاهـر  نیسـت  مهـم 
"نبی نماهـا" بـه صراحـِت امـر نبـوت باشـد 
ماننـد مـدل آسـیای میانـۀ آن؛ شـخصیِت 
موعود باشـد ماننـد مدل قادیانـی و باب در 
هنـد و ایـران؛ و یـا مدل نوعی توسـعه دهی 
بـه مسـالۀ نبـوت باشـد در قالـب تجدیـد 
اندیشـۀ دینی و امثال آن  تـا در نهایت خود 
را مجـدِد امـر نبـوت و ساده سـاز پیامبـری 
معرفـی نماید. نمونه هـای مختلفی در طول 

تاریـخ نبـوت )ماننـد نمونۀ ارمیـای نبی در 
برابـر نبوت تقلبی حنانیا در سلسـلۀ انبیای 
بنی اسـرائیل و نمونـۀ پیامبر اسـام در برابر 
مسـیلمه در پایـان زنده گـی پیامبـر اسـام 
و...( بـه مـا امـکاِن آن را فراهـم می کنـد 
کـه بتوانیـم ویژه گی هایـی از یـک نبـوِت 

راسـتین را به دسـت آوریـم:
۱. یـک حالـِت روحانـی مسـلط و مطلـق 
دیگـِر  خواسـت های  و  عوامـل  تمـام  کـه 

در  پیامبـر  نهایـی  ارادۀ  در  را  "شـخصیت" 
مـورد رفتار و حاالت دایمـی او، محو و ذوب 

می سـازد؛
۲. قضاوتـی متناقـض بـا قضـاوِت دیگـران 
در مـورد وقایـع آینـده کـه به وسـیلۀ نوعی 
ارادۀ مطلـق و قاهـر القا شـده کـه هیچ گونه 
پایـۀ منطبـق با منطـق حاکم نـدارد )چون 
مفرض آن اسـت که جامعـه گرفتار منطقی 
شـده اسـت کـه نیـاز بـه پیامبـر را مبـرم 

اسـت(؛ نموده 
۳. تـداوم ظهـور نبـوت و تشـابه ظاهـری و 
محتوایـِی آن میان تمام پیامبران راسـتین.

ایـن مشـخصات را نمی تـوان بـا تفسـیر و 
تعبیر فقـط روانی متکی بر حادثـۀ در "من" 
عارضـی پیامبر پذیرفـت، درحالی کـه "من" 
عارضـی او فقـط تجسـم یـک اباغ کننـدۀ 
سـاده و حسـاس )گاهی سـرکش( می باشد 
برابـر یـک پدیـدۀ دایمـی مطیـع و  و در 
تسـلیم  شـده اسـت، ماننـد حرکـت عقربه 
در جهتـی کـه مـوج مغناطیسـی تعییـن 

می کنـد.
گفته انـد مبتنی بر دیـدگاه دکارتی از قضایا 
کـه "پیامبـر یک فـرد دوبعدی اسـت که دو 
"مـن" یـا "شـخصیت" دارد که یکـی دیگری 
را مـورد سـؤال قـرار می دهد و الهامـاِت آن 
دو را اعـام مـی دارد"، ولـی نگفته انـد  کـه 
ایـن "مـن" دوم در ضمیـر خودآگاه شـخص 
اسـت و یا در ضمیر ناخودآگاه شـخص و یا 
این کـه در هـر دو موجود اسـت )و یا این که 
فرضیـۀ دیگری را به دسـت می دهنـد(. باید 
دانسـت که با این تقسـیم و دوگانه سـازی و 
حتا چندگانه سـازی نمی تـوان دلیِل بهتری 
به جـز  داد  ارایـه  "گفت وگـو"  ایـن  بـرای 
این کـه نبـوت را در خارج از "من" شـخص و 
مسـتقل از آن دانسـت؛ درحالی که شهادت 
خـود پیامبـران نیـز در مـورد خودشـان، بر 
ایـن امـر )خارجـی بـودن پدیـدۀ نبـوت( 
تأکیـد می کنـد و ایشـان تنها گواه )شـاهد( 

مسـتقیم پدیـدۀ نبوت اند.
عملیۀ ذهنِی شخص در برابر پدیدۀ وحی

از نظـر عقلـی، مکاشـفه در یـک شـخص 
سـبب  بلکـه  نمی کنـد،  ایجـاد  یقیـن 
نیمه یقیـن نسـبت بـه چیزی می گـردد که 
در قالـب "احتمـال" قابل جابه جایی اسـت و 
احتمـال، نوعـی آگاهی سـت که برهـاِن آن 
بـه بعـد موکول می گـردد. اساسـاً میـزان و 
درجـۀ یقیـن اسـت کـه نقطۀ ممیـزه میان 

مکاشـفه و وحـی پنداشـته می شـود.
یقیـن بـرای پیامبـر اکـرم بـه ایـن امـر که 
آگاهی و شـناخِت الهام شـده بـه او از بیرون 
بـوده، تـا حـِد کمـال رسـیده بـود و اعتقاد 
شـخصِی او بر این امر، قاعـدۀ هیچ تردیدی 
تفسـیر  نمی توانسـت  و  نمی پذیرفـت  را 
برخـی از احـوال یـاد شـده در قـرآن را بـه 
مکاشـفۀ غیریقینی بسـپارد. مثـًا در قرآن، 
حرکـت و حالِت مادر موسـی هنـگام به آب 
سـپردن فرزندش، تفسـیر شـده است و این 
درِک تفسـیری از طریق مکاشـفه که مفید 

یقیـن نمی باشـد، ممکن نیسـت.  
می دهـد  دسـتور  اکـرم  پیامبـر  همچنـان 
کـه آن چـه تحـت عنـواِن قـرآن بـر او نازل 
می گـردد و بـه صـورِت مصـوت و لفظـی 
قرائـت می شـود، ثبـت و کتابت گـردد. ولی 
دسـتۀ دیگـری از گفتارش که امـروز تحت 
نبایـد  عنـوان حدیـث شـناخته می شـود، 
ثبت شـود تـا این که بـا قرآن خلـط نگردد. 

ایـن امـر چنـد نکتـه را می رسـاند:
تقسـیم  مکاشـفه  به وسـیلۀ  این کـه  اول 
نیسـت  مکاشـفه ممکـن  مـورد  مضامیـن 
و نمی تـوان مبتنـی بـر یـک تصـور ذهنـی 
قابـل تردید عیـن موضوِع مکاشـفه را به دو 

دسـته تقسـیم نمـود.
دوم این کـه جنبـۀ مصـوت بـودِن برخـی از 
ایـن گفتارهـا بایـد جزیـی از احـکام باشـد 
ولـی برخی دیگـر از این ویژه گـی برخوردار 
نباشـد، منطقـی به نظر نمی آیـد جز این که 
دسـتۀ اول بـه صـورت مصـوت و مفهـوم از 
بیرون وارد شـده باشـد و دسـتۀ دوم دارای 

ایـن محدودیت نباشـد.
این کـه پیامبـر نمی توانسـت بـدون  سـوم 
یقیـن و آگاهـی کامـل بـه ایـن تفکیـک و 
ویژه گـِی گفتارهـای وحی شـده، دسـتور به 

ایـن نـوع دسـته بندی صـادر نمایـد.
قـرآن نیـز بـه صـورِت جدلـی و منطقـی، 
وحـی را بـه عنـوان یـک حربـه بـرای اقناع 
مخالفیـِن پیامبـر معرفی می کنـد آن جا که 
می فرمایـد »قـل هـو نبـأ عظیـم أنتـم عنه 
معرضـون ماکان لی من علـم بالماء االعلی 
اذ یختصمـون إن یوحـی الـی اال انمـا أنـا 
نذیرمبیـن«: "بگو آن داسـتانی اسـت بزرگ  
کـه شـما از او رویگردانیـد. نیسـت مرا علم 
بـه گـروه بـاال گاهی کـه با هم می سـتیزند. 
وحـی نمی شـود بـه مـن جـز آن کـه منـم 
بـه  ایـن عبـارات  هشـداردهندۀ آشـکار".  
خوبـی معنـای "الهام غیبی" را بـرای "وحی" 
بیـان مـی دارد. الهامـی از طـرف یـک غیِب 
کامـًا دقیـق و مشـخص کـه بـر جزییات و 
دقایـق مـادِی یـک صحنـۀ کامـًا روانـی و 
یـک واقعـۀ کامـًا مشـخص احاطـه دارد و 
پیامبـررا بی خبـر از ایـن جزییـات، قبـل از 
این کـه وحی گـردد، معرفـی می نمایـد. در 
جـای دیگـر چنیـن می فرمایـد: »ذالک من 
أنبـاء الغیـب نوحیـه الیک و ماکنـت لدیهم 
اذ یلقـون اقامهـم ایهـم یکفـل مریـم و ما 
کنـت لدیهـم اذ یختصمون«: "ایـن از اخبار 
پنهانـی اسـت کـه بـر تـو وحـی می کنیم و 
تـو نزد آنان نبـودی وقتی که قلم های شـان 
را می افکندنـد کـه کدام یـک کفیـل مریـم 
شـود و تـو نبـودی نزد ایشـان وقتـی با هم 
قبیـل  ایـن  از  آیاتـی  می کردنـد".  سـتیزه 
نشـان می دهـد کـه ایـن غیـب الهام کننده 
معیـار  یـک  عنـوان  بـه  پیامبـر  نظـر  در 
جلوه گـر شـده کـه بـه او امـکان می دهد تا 
بیـن آن چه کـه مربوط به شـخص اوسـت، 
مثـل نظریات و افـکار و ادراکات جاری او، و 
آن چه که غیر شـخصِی اوسـت و سرچشمه 

گرفتـه از وحـی اسـت، تمایـز قایـل گردد.
نکتـۀ دیگـری کـه پیرامون کیفیـت "وحی" 
از قـرآن به دسـت می آیـد ایـن اسـت که در 
عیـن حالی کـه پیامبـر به طـور یقیـن درک 
می کـرده اسـت کـه ایـن آگاهـی از بیـرون 
بـر او می آیـد، یقیـن او نسـبت بـه ایـن امر 
)یقیـن بـه آن( یک انعـکاس ذهنی منبعث 
از خـود او بـوده اسـت، آن طـوری که قرآن 
در جـای دیگـر می فرمایـد: »و اذ اوحیـت 
الـی الحوارییـن أن آمنوا بی و برسـولی قالوا 
آمنا و اشـهد بأننا مسـلمون«: "و هنگامی که 
وحـی فرسـتادیم بـه سـوی حواریـون کـه 
ایمـان آوریـد بـه مـن و بـه فرسـتادۀ مـن، 
گفتنـد ایمـان آوردیـم و گـواه بـاش کـه 
ماییم تسـلیم شـده گان". در این جـا "وحی" 
معنـای یـک کام عـادِی خطـاب شـده به 
حواریـون را بـه خـود می گیـرد و به نوعـی 
به وسـیلۀ پاسـِخ آنـان از ابهـام درمی آیـد. 

ایـن پاسـخ، ضمنـاً نمایانگـِر نوعـی یقیـن 
مـاورای عقلِی منشـعب از "وحی" اسـت که 
بـا خـود وحـی نـازل نمی شـود؛ همان طـور 
کـه یقیـن بـه فـان پدیـده در ضمیـِر مـا 
در همـان لحظـۀ ادراک حاصـل نمی گردد، 
بلکـه ایـن یقیـن مثل یـک انعـکاس ذهنی 
برخاسته از خود ما، از آن ادراک قبلی منتج 
می شـود. از ایـن قضیه معلـوم می گردد که 
یقیـِن یـک پیامبـر در مـورد ریشـه و اصل 
آگاهـِی الهـام شـده، خودبه خـود بـه همراه 
"وحـی " نمی آیـد و در ذاِت "وحـی" وجـود 
نـدارد، بلکـه ایـن یقیـن معمـوالً به وسـیلۀ 
وجـدان و شـعور پیامبـر، مثل یـک واکنش 
معمولـی از طـرِف او در برابـر یـک پدیـدۀ 
خارجی شـکل می گیـرد و ایجـاد می گردد.

ایـن ویژه گـی، آن طـور کـه مـا می خواهیم 
آن را اثبـات نماییـم، بـه "وحـی" امتیـازی 
منحصـر بـه فـرد می بخشـد کـه آن را در 
خـارج از واکنش هـای روانـی فـرد )کـه در 
مـورد وحـی تنهـا واکنـِش او عبارت اسـت 
از متحول سـاختِن عقانی یقیـن و اعتقاد( 

قـرار می دهـد.

نگرشی بر 
چگونه گی رابطۀ وحی  

   و شـخص پیــامبر 

 کمـال الدین حامد             بخش دوم
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بـا  راه هـا  چهـار  در  ترافیـک   پولیـس 
نسـخه های تقلبـی راننـده گان موترهـای 

می کننـد. جریمـه  را  شـهری 
برخـی از راننـده گان و شـهروندان بـا بیان 
ایـن  مطلب بـه روزنامۀ مانـدگار می گویند 
طـرف  از  کـه  جریمـه  پارچه هـای  کـه 
ترافیـک داده می شـود، تقلبـی اسـت و و 

پارچـه اصلی نیسـت. 
آنـان تأکیـد می کنند که پولیـس ترافیک، 
پارچه های تقلبی و کاپی شـده را برای شان 
طریـق  ایـن  از  کـه  پولـی  و  می دهنـد 
می گیرنـد به جیـب ترافیک های مـی رود.

برای  چهارراهی ها،  در  ترافیک   پولیس 
تنظیم عبور و مرور موترهای حضور دارند، با 
نسخه های تقلبی و کاپی شده از نسخه های 
می کنند. جریمه  را  راننده های  اصلی 

دوکان  کـه  کسـانی  از  یکـی  هم چنـان، 
فوتوکاپـی اسـناد دارد، نیـز می گویـد کـه 
ترافیک ها نسـخه های اصلی  پارچه جریمه 
را در دوکان او فوتـو کاپـی می کننـد کـه 
ایـن پول به جـای هزینـه دولـت در جیب 

مـی رود. ترافیک هـا 
بـا تاش هـای زیـاد خواسـتیم کـه موقف 
ریاسـت و مدیریت ترافیک کابـل در مورد 
داشـته باشـیم؛ امـا آنـان از گفـت و گو در 

ایـن بـا مـا خـود داری کردند.
عینـی  مشـاهدات  و  تصویرهـا  نوارهـا، 
ترافیـک  پولیـس  کـه  می دهنـد  نشـان 
تنهـا کاری را کـه انجـام نمـی دهـد، کار 
اصلـی اش اسـت. ترافیک هـا بـرای کسـب 
درآمـد و عایـدات بیشـتر در بسـیاری از 
مواقـع، راننـده گان را مـورد لـت و کـوب 

از آنهـا بـرای توقـف در  قـرار می دهنـد، 
ایسـتگاه های مشـخص، پـول می گیرنـد و 
در عوض نوشـتن پارچه هـای جریمه، پول 
دسـتی مـی گیرنـد کـه از حسـاب دولـت 
خـارج بـوده و تنهـا بـه جیـب ترافیـک 
موظـف و مدیر همان چهارراهـی می رود.
روزنامـۀ  بـه  تکسـی،  راننـد   یـک  شـاکر 
از  “ترافیک هـا  می گویـد:  مانـدگار 
پارچه هـای اصلـی کاپی بـرداری می کنند 

و بـه به جای پارچـه اصلی جریمـه، پارچه 
موتروانـان  بـه  را  شـده  بـرداری  کاپـی 
می دهنـد و پولـی کـه می گیرنـد، بجـای 
این کـه بـه هزینـه دولـت بـرود، در جیـب 

مـی رود”.  ترافیک هـا 
او می گوید: هر موتری تکسـی که از طرف 
ترافیک هـای پارچه جریمـه داده می شـود، 
دازد.  بپـر  بایـد  جریمـه  افغانـی   ۳۰۰
هم چنـان، شـریف، یـک تکسـی ران دیگر 

نیـز می گویـد: “پارچه هـای جریمـه که از 
موتروان هـای  بـرای  ترافیک هـای  طـرف 
داده می شـود، بیشتر شـان تقلبـی اسـت”. 
او گفت: ترافیک  چهارراه ها با “زد و خوردی 
پارچه های  از  دارند،  قومندان شان  با  که 
را  موترها  وقتی  و  می گیرند  کاپی  اصلی 
جریمه می کنند به جای پارچه اصلی پارچه 
می گیرند”.  پول  و  می دهند  کاپی شده 
او پیشـنهاد می کنـد کـه اگـر مکانیسـم 

سـاخته شـود تـا پـول پارچه هـای جریمه 
را در بانـک تحویـل کننـد در آن صـورت 
دارد  وجـود  کـه  دزدی  و  اختـاس  از 

جلوگیـری خواهـد شـد. 
دوکان  که  کسانی  از  یکی  همچنان، 
عکاسی و فوتو کاپی در شهر کابل دارد و 
نمی خواهد نامی از او برده شود، می گوید: 
“ترافیک ها پارچه های اصلی جریمه را در 
می کنند”. کاپی  فوتوکاپی،  دوکان های 
کـه  نمی دانـد  او  هرچنـد  کـه  گفـت  او 
پارچه  هـای کاپـی جریمه را کجـا می برند؛ 
سـوء  پارچه هـا  ایـن  از  دارد  امـکان  امـا 

اسـتفاده کننـد.
در کنـار ایـن موضوعـات، در بسـیاری از 
مواقـع پولیـس ترافیـک مـورد آزار و اذیت 
مواقعـی  در  و  می شـوند  نیـز  زورمنـدان 
مـورد لـت و کـوب نیـز قـرار می گیرنـد و 
عـدم آگاهی راننده گان کـه گرفتن مدرک 
راننده گـی )الیسـنس( آنهـا خـود زمینـه 
سـاز رشـوت اسـت؛ پولیـس ترافیـک را با 
چالش هـای عمـده روبـرو سـاخته اسـت.

همچنـان کـه رفتـار، کـردار و اخاذی های 
غیرقانونـی پولیـس ترافیـک مـورد انتقـاد 
سـوی  از  برخـورد  نحـوه  دارد،  قـرار 
زورمنـدان نیـز بـا پولیـس ترافیـک مـورد 
قبـول نیسـت؛ امـا در این روند، مشـکات 
از ناحیـه پولیـس ترافیـک بیشـتر اسـت.

ناگفتـه نمانـد کـه چهارراهی هـای شـهر 
کابـل نیـز بـه اسـاس داوطلبـی در بیـن 
مدیـران و صاحب منصبـان ترافیک تبادله 
شـده و در اختیـار افـراد خاصـی قـرار می 
گیـرد که هر مسـووالن چهارراه، بـه اندازۀ 
در آمـده بـرای مدیـران و صاحب منصبـان 

پولیـس ترافیک پـول می پـردازد.

راننده  گان:

پولیس ترافیک با پارچه های تقلبی جریمه می کند

  ناجیه نوری  

برخـی از نماینـده گان مجلـس، ایـن اتاق را 
شـریک رویـداد خونیـن قـول اردوی دوصد 
نه شـاهین دانسـته تاکید دارند که مسـایل 
قومـی و زبانـی یکـی از موارد اصلـی برکنار 
امنیتـی و رییـس عمومـی  نشـدن وزرای 

امنیتـی ملـی بود.
به گفته آنان مسـاله هم تیمی، گرفتن پول 
و راضی نگه داشـتن حکومت نیـز از مواردی 
بـود کـه وزیرانـی امنیتی و رییـس عمومی 
امنیت ملی از جلسـه اسـتیضاح مسـووالن 
آمدنـد. بیـرون  موفـق  امنیتـی  نهادهـای 

شـکیبا هاشـمی عضـو کمیسـیون امنیـت 
داخلـی مجلـس، رویداد قـول اردوی دوصد 
نـه شـاهین را فاجعه بارتر از رویـداد خونین 
چهارصدبسـتر خوانده تاکیـد دارد که بدون 
افغانسـتان  پارلمـان  درایـن مسـاله  شـک 
مقصـر اصلی اسـت؛ زیـرا آنان به مسـووالن 
امنیتی پس از اسـتیضاح رای اعتماد دادند.

بانـو هاشـمی بـه روزنامه مانـدگار می گوید: 
تمـام  شـاهین،  نـه  دوصـد  اردوی  قـول 
صفحات سـمت شـمال را پوشـش می داد و 
بدون شـک رقـم تلفات به مراتب  بیشـتر از 
آمـاری اسـت کـه رسـانه ها نشـر می کنند.

بـه گفتـه ایـن عضـو مجلـس: »پارلمـان با 
اقـدام خـود در مـورد اسـتیضاح مسـووالن 
ارشـد امنیتـی ثابـت کردنـد کـه از مـردم 
حمایـت نمی کننـد، بنابرایـن حـاال نوبـت 

مـردم اسـت کـه خـود اقـدام کننـد«.
او تاکیـد می کنـد: »مـردم بایـد وارد صحنه 
شـده بـا یک پارچه گـی وزیرانـی ناکارایـی 
امنیتـی را برکنـار کننـد، زیـرا دیگـری از 
پارلمـان افغانسـتان امیـدی نیسـت کـه از 

حق مردم و خون شـهدای افغانسـتان دفاع 
و حمایـت کنند".

عضـو  پیمـان  عبدالـوود  حـال،  ایـن  در 
روزنامـۀ  بـه  مجلـس  دفاعـی  کمیسـیون 
مانـدگار گفـت: پارلمـان در مسـاله رویـداد 
شـاهین  نـه  دوصـد  اردوی  قـول  خونیـن 
شـریک انـد، زیـرا آنـان سـبب شـدند تـا 
در  امنیتـی  بی کفالیـت  ارشـد  مسـووالن 

بماننـد. باقـی  جـای خـود 
البته کسانی هم در  پیمان می گوید:  آقای 
عدم  که  داشتند  حضور  نماینده گان  میان 
رای اعتماد دادند و یا اصلن در جلسه حضور 
وزرایی  این  به  اکثریت  چون  اما  نیافتند، 
ناکارا رای دادند؛ بنابراین پارلمان افغانستان 
است. شریک  خونین  رویداد  این  در 
بـه گفتـه ایـن عضـو مجلـس: در پارلمـان 
کسـانی حضـور دارنـد که ارتبـاط نزدیک با 
حکومت دارند و بدون شـک ایـن ارتباطات 
سـبب شـده تـا وزرایـی نـاکارا رای اعتمـاد 
بگیرنـد؛ امـا نبایـد تمامـی وکا را درایـن 
مـورد مقصـر دانسـت؛ زیـرا کسـانی هـم 
بودنـد کـه رای اعتمـاد ندادند و حتـا در آن 

روز در جلسـه حضـور نیافتنـد.
درهمیـن حـال،  چمن شـاه اعتمـادی عضو 
دیگـر مجلـس نماینـده گان بـه ایـن بـاور 
اسـت کـه مسـایل قومـی و زبانـی سـبب 
شـده تـا وزیـران امنیتـی و رییـس عمومی 
امنیـت ملـی از زیـر تیغ اسـتیضاح مجلس 

نماینـده گان سـالم بیـرون شـوند.
آقـای اعتمـادی می گویـد: پارلمـان درایـن 
مسـاله مقصر اسـت، زیـرا نباید بـه وزیرانی 
امینتـی رأی اعتماد می دادند که متاسـفانه 
چنیـن نشـد، زیـرا مسـایل قومـی، زبانـی 
و حتـا زد و بندهـای گروهـی و تیمـی در 
پارلمـان افغانسـتان حاکم اسـت که سـبب 
می شـود تـا وزیـران نـاکارا در جـای خـود 

بمانند. باقـی 
بـه گفتـه ایـن عضـو مجلـس: بدون شـک 
اردوی  قـول  خونیـن  رویـداد  در  پارلمـان 
دوصـد نـه شـاهین مقصـر اس،؛ امـا ایـن 
مـورد نیـز ثابت شـد کـه نیروهـای امنیتی 
همـواره از سـطوح باالی و درونی خودشـان 
مـورد حملـه قـرار می گیرنـد و دشـمن در 
درون نیروهـای امنیتـی نفـوذ خوبـی دارد.

می گویـد  ارگ  سـخنگوی  حـال،  ایـن  در 
یـک تیـم فنی و امنیتی تحقیقـات در مورد 

حملـه مرگبـار بلـخ را آغـاز کرده اسـت.
شـاه حسـین مرتضـوی، سرپرسـت دفتـر 
وحـدت  حکومـت  ریاسـت  سـخنگوی 
ملـی پـس چاشـت دیـروز در یک نشسـت 
خبـری گفـت در نتیجۀ این تحقیقـات اگر 
مشـخص شـود کسـی سـهل انـگاری کرده 
و یـا شـریک در رویـداد بـوده، دولـت بـا 

قاطعیـت بـا او برخـورد خواهـد کـرد.
او تأکیـد کـرد کـه ایـن بررسـی ها بـا تمام 
گرفـت  خواهـد  صـورت  دولـت  امکانـات 
بایـد بـرای مـردم و رییـس  و نتیجـه آن 
حکومـت وحـدت ملـی ایـن کشـور قناعت 

بخـش باشـد.
سرپرست دفتر سخنگوی ریاست حکومت 
مسلح  مخالفان  که  می گوید  ملی  وحدت 
اکنون ماهیت جنگ را تغییر داده اند و پس از 
این که در به دست آوردن جغرافیا در داخل 
افغانستان ناکام ماندند، به قتل غیرنظامیان 
آورده اند. رو  وحشت  و  رعب  ایجاد  و 

اخیـر  سـال های  در  کـه  کـرد  تاکیـد  او 

دیـدگاه  در  بنیـادی  و  عمـده  تغییـرات 
حکومـت و رهبـری آن نیـز به وجـود آمده، 
نیسـت  متوقـف  شـبانه  عملیـات  اکنـون 
»دشـمن«  بـه خاطـر کشـتن  و سـربازان 

نمی شـوند. سـرزنش 
گفتـه می شـود که ده هـا تن در حملـه روز 
جمعـه هفتـه گذشـته اول ثور/ اردبیهشـت 
بر قول اردوی دو صد و نه شـاهین در شـهر 

مزار شـریف شـهید شدند.
سـخنگوی فرماندهی مرکـزی ارتش ایاالت 
متحـده  گفـت: مـا احتمـال می دهیـم که 
بیشـتر از 5۰ تن در این حمله کشته شدند.

در همیـن حـال دولـت وزیری، سـخنگوی 
وزارت دفـاع ملـی گفتـه کـه مهاجمانی که 
لبـاس ارتش به تن داشـتند در جریان نماز 
جمعـه بـاالی قـول اردوی شـاهین حملـه 
کردنـد و  بـا اسـتفاده از یـک موتـر رنجـر 
نیروهـای نظامـی وارد پایگاه نظامی شـدند 
و بر عسـاکری که در مسـجد مصـروف نماز 

جمعـه بودند، گلولـه بـاری کردند.
ادامـه یافـت  ایـن درگیـری پنـج سـاعت 
و پنـج تـن از مهاجمـان از پـا درآمدنـد و 
یـک تـن از آنـان توسـط نیروهـای امنیتی 

دسـتگیر شـده اسـت.
بـا آنکـه حکومـت آمـار دقیقـی از تلفات به 
دسـت نمی دهنـد؛ امـا گفتـه می شـود کـه 
در ایـن رویـداد خونیـن بیـش از دوصد نفر 
کشـته و صدها تن دیگر زخم برداشـته اند.

دو مـاه پیـش نیز هراس افگنان بر شـفاخانه 
سـردار محمـد داود در کابـل حملـه کردند 
کـه در آن حـد اقـل 5۰ تن جان های شـان 

را از دسـت دادند.
ایـن حملـه بـا واکنش هـای شـدید مـردم 
بـه  رو  نماینـده گان  افغانسـتان و مجلـس 
رو شـد و پـس از آن مجلـس تصمیـم بـه 
اسـتیضاح وزیـران امور داخلـه، امنیت ملی 
و رییـس عمومـی امنیـت ملـی گرفتنـد؛ 
امـا پـس از اسـیتضاح وزیـران ابقا شـدند و 
توانسـتند به کار خود ادامـه بدهند؛ اقدامی 
کـه پـس از آن مـردم وکا را به گرفتن پول 

از ایـن سـه مقـام امنیتـی متهـم کرد.

اعضای مجلس:

پارلمان در جنایت قول اردوی 209 شاهین شریک است
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فیسبوک نامه

 رحمت اهلل نبیل
مسوالن محترم قوای سه گانه!

حتمـاً می بینیـد، دشـمن می آیـد و بـه کمک مـزدوران 
را  مـا  افسـر  و  سـرباز  صدهـا  داخلی شـان،  ُعمـال  و 
درحالی کـه بـا دسـت های بسـته به دربـار خداونـد)ج(، 
ایسـتاده اند،  )مسـجد(  دینـی  مـکان  مقدس تریـن  در 
یـا هـم در مقدس تریـن مـکان انسـانی یعنی شـفاخانه 
مشـغول خدمت انـد و یـا در بسـتر مریضـی افتاده انـد، 
قتـل عـام می کننـد و بعدش مسـولیت حملـه را هم بر 
دوش می گیرنـد. اگـر ایـن سـربازان دلیر ما مثـل دیگر 
شـهدای جاویدان اردو در جنگ شـهید می شـدند، شاید 

دردش این قـدر جانـکاه نبـود.
اما، حکومت ما صدها تروریسـتی را که هر سـه محکمه 
حکـم اعدام شـان را صـادر کـرده اسـت، بـه ایـن امیـد 
چـاق و چله می سـازد، تا یکـی بیاید و بـرای رهایی این 
تروریسـتان بنابر وابسـته گی ها واسـطه و وسـیله کند و 
یـا هـم با پرداخت پول بـه این و آن، جرم شـان را تقلیل 
داده زمینـۀ عفـو و رهایی شـان را از طریـق فرمان هـای 
عیـد و برات مهیا سـازد.  چنان چه باربار گفتـه ام، بازهم 
تکـرار می کنـم کـه بـا ایـن مداراهـا و برخوردهـای غیر 
مسـوالنۀ سـران حکومـت، دشـمنان بی رحـم، سـفاک 
از  بیشـتری  و قسـم خورده، هـر روز جان هـای شـمار 
عزیـزان مـا را می گیرنـد، مسـووالن بلندپایـه فقـط بـه 
تقبیـح اعمال شـوم آنان اکتفـا می کننـد و در نتیجه، با 
گذشـت هـر روز متأسـفانه ملـت مظلوم تـر و بی دفاع تر 
بی پرواتـر. و  عوام فریب تـر  ظالـم،  سـران  و  می شـود 

غـم ایـن عزیزان به اندازۀ سـنگین اسـت که با تسـلیت 
گفتـن بـه مـادران، پـدران و همسـران و فرزندان شـان 
در تـوان زبـان نیسـت. عـزای عمومـی نـه یک بـار، نـه 
دوبـار، بلکـه بـرای چندمین بـار اعـام خواهد شـد، مگر 
این کـه ابتـکار عمـل را در دسـت داشـته باشـید و خود 
را مسـول در پـی حادثـات خون بـار اخیـر بدانیـد. بهتر 
بـود حکومـت بـه جـای اعـام عـزای عمومـی، روزی را 
به نـام روز »هم بسـته گی ملـی« بـرای نبـرد جـدی در 

برابـر تروریسـتان و حامیان شـان اعـام کنـد.

  عبدالرحمان رحمانی
ماتم ملی؟

ملـی  ماتـم  در  دور  سـال های  از  افغانسـتان  مـردم 
نشسـته  اند. حملـۀ دیـروز، نـه اول بـود و نه آخر اسـت. 
ریشـه  های تروریسـم را مـردم خـوب می  دانند. بـرای از 
میـان برداشـتن آن، اما کوچک تریـن حرکت نمی  کنند. 
مـا سـربازان نیروهـای امنیتی انـگار با مـرگ نابه  هنگام 
و ناجوان مردانـه از سـوی تروریسـتان، عقـد بسـته  ایم و 
فقـط بایـد مـا قربانـی شـویم. دور و اطـراف قشـله  های 
عسـکری مـا خانه  های امن تروریسـتان اسـت. جاده  ها و 
کوچه  هـای کابل و مزار و ننگرهار همه برای تروریسـتان 
فـرش سـرخ دارند. فرشـی از رنگ خون سـربازانی که با 
امتیـاز ناچیـز و اما از برای دفاع جـان و مال مردم عادی 
افغانسـتان خودشـان را قربانی می  کنند. مرگ سـربازان 
به یک مضحکۀ سیاسـی مبدل گشـته و هر که ُکشـت، 
از دولـت تـا ملت فقـط یاد دارنـد دست به دسـت بمالند 
و افسـوس بکشـند. نـه وجدانـی وجـود دارد که خودش 
را مامـت کنـد و نـه هم دردیـی بـا خانواده  های شـهدا. 
جلریـز بـه یادمـان اسـت. حمله بـه امنیت ملـی و حاال 
قـول اردوی شـمال، اما کدام ما آدرس خانۀ یک شـهید 

یـا زخمـی یا قربانـی این جنـگ نابرابـر را بلدیم؟
راه مـان ُگـم اسـت. نـه صلـح می  توانیـم بیاریـم و نـه 
تـوان و عـزم جنـگ داریـم. از بیـخ گـوش ارگ صـدای 
پارلمـان  درون  از  می  شـود.  بیـرون  القاعـده  و  طالـب 
البغـدادی فریـاد می  زنـد. در جلسـات شـورای وزیـران 
چـه می  گـذرد؟ همـه محکوم  ایـم، محکـوم بـه مـرگ و 
ویرانـی و نابـودی و در ایـن میان، سـربازانی کـه از تیل 
و تجهیزات شـان بلند منزل  های قشـنگ سـاخته شـد و 
فاحشـه  های دبـی و هنـد و اروپـا پـول  دار، محکوم  تـر از 
همـه باید ُکشـته شـوند و آخریـن واکنش مـا ماتم ملی 
باشـد! می  گوییـم صلح را دوسـت داریم، امـا اگر صلحی 
نمی  توانـد تأمیـن شـود، اگر صلـح را همسـایه  های در و 
دیـوار نمی  خواهنـد، آنـگاه جنـگ الزم می  شـود. ما دعا 
می  کنیـم، صلـح بیایـد، اگر صلح بـا جنگ می  آیـد، این 
جنـگ هـم اکنـون آغاز شـود و امـا پایـان یابـد و دیگر 
قربانـی نشـویم. در چنیـن وضعیتـی، جنـگ مـال همه 
اسـت. همـه دعـا می  کنیـم بـرای جنـگ و همـه، زن و 
مـرد پـس از دعـا جنگ می  کنیـم و پـس از جنگ صلح 
و پـس از صلـح خانـۀ مشـترک مان را آبـاد می  کنیـم. 
معـذرت می  خواهـم، اما به ایـن عزم و ایسـتاده گی ملی 

نیـاز اسـت، نـه به ماتـم ملی!

رییـس مجلـس نماینـده گان امریـکا تأکیـد 
کـرد، یکـی از دالیلـی کـه کنگـرۀ امریـکا 
تحقیقاتـی را دربـارۀ اتهـام مداخلـۀ روس ها 
در انتخابـات ۲۰۱۶ آغـاز کردنـد، این اسـت 
کـه از وقـوع حـوادث مشـابه بـرای متحدان 
خـودش در ناتو و سـایر متحـدان جلوگیری 

بـه عمـل آورد.
نماینـده گان  مجلـس  رییـس  رایـن،   پـل 
امریـکا بـه همراه هیـأت دو حزبی بـه تالین، 
پایتخت اسـتونی سـفر کـرده و در کنفرانس 
خبـری با نخسـت وزیر اسـتونی صحبت کرد.

نماینده گان  مجلس  جمهوری خواه  رییس 
مداخلۀ  که  کرد  تأکید  آنکه  رغم  به  امریکا 
احتمالی تأثیری در نتیجۀ انتخابات نداشته،  
گفت که نمی توان چنین اقداماتی را تحمل کرد.

او گفـت: "چیـزی کـه قطعـاً می دانیـم، ایـن 

اسـت کـه روسـیه در انتخابـات مـا مداخلـه 
کـرد. ایـن یـک کشـور خارجـی اسـت کـه 
بـرای مداخلـه در فعالیت هـای داخلـی یـک 
کشـور مسـتقل و یا یـک دموکراسـی تاش 

می کنـد."
پـل رایـن تأکیـد کـرد: امریـکا وظیفـه دارد 
نتایـج تحقیقـات روسـیه را بـا کشـورهایی 
مثل اسـتونی که در سـال های اخیـر در کنار 
سـایر همسـایه گان بالکان خود شامل لتونی 
و لیتوانـی با تهاجـم تبلیغاتی منفی روسـیه 
مواجـه هسـتند، بـه اشـتراک می گـذارد. ما 
در تحقیقـات خودمـان تاش داریـم متوجه 
شـویم که آنـان دقیقاً چـه کاری انجام دادند 
و چگونـه، تـا بتوانیـم متحـدان خودمـان را 
تجهیـز کنیـم تا جلـوی وقوع مجـدد چنین 

حوادثـی را بگیریم.

کانون وکای الهور از نخسـت وزیر پاکسـتان 
خواسـتند تـا ظـرف یـک هفتـه از سـمتش 
کناره گیـری کنـد، در غیـر ایـن صـورت بـا 

اقدامـی از سـوی وکا روبـه رو می شـود.
این درخواسـت از سـوی وکای الهور در پی 
حکـم دادگاه عالـی صورت گرفـت که قاضی 
این دادگاه نواز شـریف، نخست وزیر پاکستان 
را بـه صورت مسـتقیم بی کفایـت نخواند، اما 
بـه شـدت از اقدامـات او انتقاد کرد و دسـتور 
داد تـا تیـم ویـژۀ مشـترک تحقیقاتـی برای 
بررسـی دارایی هـا او و خانـواده اش در خـارج 

از کشور تشـکیل شود.
نـواز شـریف از زمان افشـای اسـناد محرمانۀ 

پانامـا مربـوط بـه دارایی هـای او و اعضـای 
خانـواده اش در خـارج از کشـور به شـدت در 

مظـان اتهـام و انتقـاد قـرار گرفته اسـت.
دادگاه  وکای  کانـون  دیگـر،  طـرف  از 
عالـی خواسـته تـا نـواز شـریف از سـمتش 
کناره گیـری کنـد تـا این کـه رونـد فعالیت و 
جمـع آوری اطاعـات از سـوی تیم مشـترک 

تحقیقاتـی تکمیـل شـود.
رییـس کانـون وکای الهـور گفـت: از نظـر 
اخاقی، نواز شـریف بایـد پس از حکم دادگاه 
عالی از سـمتش کناره گیری کنـد. اگر ظرف 
یـک هفته این کار را انجام ندهـد، ما در برابر 
او اقامـۀ دعـوای بزرگـی بـه راه می اندازیـم.

بـرای  کـرد،  اعـام  ترکیـه  رییس جمهـور 
شـده«  انجـام  »ظلم هـای  برابـر  در  این کـه 
صـدای خـود را بلند کرده ایم، بـه ما دیکتاتور 
می گوینـد. بگذاریـد آنـان بـه مـن دیکتاتـور 
بگوینـد، امـا بازهـم من صـدای خـود را بلند 

کرد. خواهـم 
رجب طیـب اردوغـان، رییس جمهـور ترکیه 
در  مبعـث  روز  مناسـبت  بـه  مراسـمی  در 
اسـتانبول گفـت: پیغمبـر مـا نیـز در برابـر 
ظلم هـا سـکوت نکـرد. سـکوت در برابر ظلم، 
ظلم اسـت. بر همین اسـاس ما نمی توانیم در 
برابر کسـانی که ظلم می کنند، بگوییم شـما 
کار خوبـی می کنید و به کارتـان ادامه دهید.

او در ادامـه افـزود: مسـلمانان خـود وظیفـه 
دارند که از عزت شـان دفاع کنند. مسـلمانان 

بایـد عـزت خـود را در مسـیر پیامبران مـان 
پیـدا کننـد. بایـد شـرایط موجـود در جهان 
اسـام را بـه خوبـی مـورد تجزیـه و تحلیـل 
قـرار دهیـم. در چنیـن شـرایطی می توانیـم 
کمبودهـا را برطرف کرده و اشـکاالت موجود 

را درسـت کنیم.
اردوغـان اضافـه کـرد: در حال حاضـر یکی از 
دالیـل اصلـی که مسـألۀ فلسـطین به چنین 
شـکل دردآوری پیـش می رود، این اسـت که 
مسـلمانان در درگیـری بـا یک دیگـر به سـر 
می برنـد و دیگـر زمانـی بـرای توجـه بـه این 
مسـأله نـدارد. بی اعتنایـی جهـان اسـام بـه 
ایـن مسـأله ناراحت کننده اسـت. مـا اکنون 
تمـام تـاش خـود را می کنیـم کـه بـه حـل 

این مسـأله کمـک کنیم.

اردوغان:
به خاطر مبارزه با ظلم، به ما دیکتاتور می گویند

کوریـای شـمالی تهدید کرد که اگر اسـترالیا 
بـه پیـروی کورکورانه و سرسـختانۀ از امریکا 

ادامـه دهد، دسـت بـه حملۀ اتمـی می زند.
ایـن اظهـارات دولـت کوریـای شـمالی پـس 
از آن مطـرح شـد کـه جولـی بیشـاپ، وزیـر 
امـور خارجـۀ اسـترالیا گفـت: پیونـگ یانگ 
تهدیـد جـدی برای صلـح و ثبـات در منطقه 

محسـوب می شـود.
سـخنگوی وزارت خارجـۀ کوریـای شـمالی 
گفـت: اگـر اسـترالیا از اقدامـات امریـکا برای 
منزوی کردن و به حاشـیۀ کشـاندن کوریای 
شمالی پیروی کند و هرکاری را که واشنگتن 
در قبـال پیونـگ یانـگ انجـام می دهـد، بـه 
کار بگیـرد، ایـن اقدامـی نوعی »خودکشـی« 
اسـت و در آسـتانۀ حملـۀ اتمـی از سـوی 

نیروهـای کوریـای شـمالی قـرار می گیـرد.
ایـن تهدید از سـوی پیونگ یانـگ پس از آن 
مطرح شـد که بیشـاپ گفتـه بـود: »کوریای 
شـمالی در مسـیر دسـتیابی به سـاح اتمی 
اسـت و یـک خطـر غیرقابـل قبـول بـرای 
از  اقداماتـش  و  منطقـه محسـوب می شـود 
سـوی جامعۀ بین الملـل باید متوقف شـود.«

وزارت خارجه کوریای شـمالی ایـن اظهارات 
وزیـر خارجـۀ اسـترالیا را »کامـًا بی اسـاس« 
خوانـد و در ادامـه آورده اسـت: آنچه که وزیر 
خارجـۀ اسـترالیا گفته، همان هایی اسـت که 

امریکا مدت هاسـت گفته اسـت.
سـخنگوی وزارت خارجۀ کوریای شـمالی به 
وزیـر خارجـۀ اسـترالیا ُهشـدار داد کـه بایـد 
دربـارۀ پیامدهای این مسـأله بهتـر فکر کند.

کوریای شمالی، استرالیا را به حملۀ اتمی تهدید کرد

ضرب االجل وکالی پاکستانی به نواز شریف برای استعفا

رییس مجلس نماینده گان امریکا:
نتایج تحقیق درباره مداخله روس ها را به اشتراک می گذاریم

پیتر شگرت:

برای ثروت اندوزی به افغانستان نیامده بودم

پیتر شـگرت، سـرمربی پیشـین تیم ملی فوتبال کشـور گفته است، 
بـرای ثروت انـدوزی به افغانسـتان نیامده بـوده، بلکه آمده بـود تا به 
جهانیـان نشـان دهـد که در افغانسـتان می تـوان اسـتعدادها را پیدا 

و بـا آنان نتیجـه گرفت. 
پیتر شـگرت، سـرمربی پیشـین تیم ملی فوتبال کشـور افزود: یکی 
از جدی و اصلی ترین تعهد مسـووالن فدراسـیون فوتبال افغانسـتان 
بـه او ایـن بوده کـه در امور انتخـاب بازیکنان دخالـت نمی کنند، اما 

این تعهد عملی نشـده اسـت.
سـرمربی پیشـین تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان گفـت: مـن بـرای 
بـودم  آمـده  بلکـه  بـودم،  نیامـده  افغانسـتان  ثروت اندوزی بـه 
به جهانیـان نشـان دهم کـه در افغانسـتان نیز می تـوان فوتبال کرد 

و اسـتعدادها را پیـدا کـرده و بـا آنـان نتیجـه گرفـت.
ایـن مربی آلمانی گفت: مسـووالن فدراسـیون فوتبال افغانسـتان به 
او تعهـد سـپرده بودنـد که در امـور انتخـاب بازیکنان هیـچ دخالت 
نمی  کننـد، امـا بـا گذشـت مـدت زمـان کوتـاه، آنـان به ایـن تعهد 
خـود صـادق باقی نماندنـد و در انتخـاب بازیکنان تیـم ملی دخالت 

می کردنـد.
شـگرت بیان کرد: مسـووالن فدراسـیون فوتبال افغانستان، تیم ملی 
را بـه درسـتی حمایـت نمی کردنـد، چنان چـه در بسـیاری از مواقع 

مصـارف تیـم را از هزینه شـخصی خود پرداخت کرده اسـت.
مربـی آلمانی بـه افغـان نیـوز گفته اسـت: من بـا تیم ملـی و جامعۀ 
ورزشـی افغانسـتان مشـکل ندارم، بلکه مشکل من مسـووالن فعلی 
فدراسـیون فوتبال هسـتند که در بعضی مسـابقات حتـا لباس برای 
بازیکنان تهیـه نمی  کردنـد و ایـن حالت بـرای تیم ملی یک کشـور 

است. فاجعه 
او ابـراز داشـت: زمانـی کـه تیـم فوتبـال افغانسـتان در مسـابقات 
راه یابـی بـه جـام جهانـی در ایران مسـابقه داشـت، صد هـا و هزارها 
مهاجـر ایـن کشـور در ایـران و شـهروندان ایرانی، تیم ما را تشـویق 
کردنـد، امـا بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانسـتان از جانب مسـووالن 

فدراسـیون این کشـور تشـویق آنچنانی نشـدند.
شـگرت ضمـن متهـم کـردن مسـووالن فدراسـیون فوتبـال کشـور 
مبنـی بـر تـاش موثـر بـرای بهبـود وضعیـت تیـم ملـی، خاطـر 
نشـان کـرد: بـا رسـیدن تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان به  شـرایط 
الزم، مسـووالن فدراسـیون متعهـد شـدند تا بـرای رشـد تیم تاش 
کنند، امـا در عمـل هیـچ اقدام موثر بـرای بهبود تیم انجـام ندادند. 

او بـا بیـان این کـه مسـووالن فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان در بین 
خـود درگیـر بودند و از او نیز خواسـته شـده بود که بـه طرفداری از 
یکـی از اعضـای فدراسـیون اقـدام کند، تصریـح کرد: من بـه عنوان 

سـرمربی تیـم ملـی فوتبال، بـا این خواسـت آنان مخالفـت کردم.
شـگرت گفـت: بسـتن قـرار داد با یک مربـی به مدت پنج سـال کار 
اشـتباه اسـت، چراکـه معلـوم نیسـت آیـا ایـن فـرد می توانـد مربی 

خوبـی بـرای تیم ملی یک کشـور باشـد؟
افغانسـتان  در  کـرد:  تأکیـد  افغانسـتان  ملـی  تیـم  سـابق  مربـی 
اسـتعدادهای وجـود دارد کـه بایـد به این اسـتعدادها توجـه کافی و 
الزم صورت گیرد، اما مسـووالن فدراسـیون فعلی فوتبال افغانسـتان 

توجـه الزم را بـرای رشـد بازیکنـان ندارند.
شـگرت خاطر نشـان کرد:  بازیکنان افغانسـتان تنها روزهای جمعه 
وقـت دارنـد که فوتبال بـازی کنند و دیگر روزهای هفته را مشـغول 
کار هسـتند و بـا ایـن وضعیـت نمی تـوان انتظار داشـت کـه فوتبال 

رشـد کند.
او افزود: بـرای رشـد فوتبـال و بازیکنـان فوتبـال در افغانسـتان باید 

هزینه هـای بازیکنـان در نظـر گرفته شـود.
سـرمربی سـابق تیـم ملـی فوتبـال کشـور در ادامۀ سـخنانش بیان 
داشـت: بازیکنـان بارهـا از من خواسـته اند که دوبـاره مربی تیم ملی 

شوم.
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خلیل زاد:

پالیسی ترامپ در مورد افغانستان سه هفته 
بعد مشخص می شود

در  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  پیشـین  سـفیر  خلیـل زاد،  زلمـی 
افغانسـتان می گوید پالیسـی دونالـد ترامپ در مورد افغانسـتان، 

تـا سـه هفتۀ آینـده مشـخص خواهـد شـد.
آقـای خلیـل زاد در گفت گویـی بـا بی بی سـی گفته اسـت کـه 
بحث هـا جریـان دارد و ممکـن اسـت در پانزدهـم مـاه مـی، بـه 

یـک نتیجه برسـد.
آقـای خلیـل زاد گفته اسـت در مـاه مـی نشسـتی از سـوی ناتـو 
در ایتالیـا برگـزار می شـود کـه رییس جمهـور ترامپ نیـز در آن 
نشسـت اشـتراک می کنـد و پـس از آن نشسـت، بایـد در مـورد 

اسـتراتژی اش در زمینـۀ افغانسـتان، فیصلـه کند.
ایـن در حالی سـت کـه اگرچـه امریـکا بـه ادامـۀ هـم کاری بـا 
افغانسـتان تاکیـد می کنـد امـا راه برد دونالـد ترامپ تـا کنون در 

خصـوص افغانسـتان بـه گونـۀ واضح مشـخص نیسـت.
پیش از این گفته شـد در سـفر مک ماسـتر، مشـاور امنیت ملی 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا به کابل پالیسـی دولـت ترامـپ در مورد 

افغانسـتان اعام خواهد شـد.
امـا در سـفر ماسـتر بـه کابـل و دیـدار بـا مقام هـای حکومـت 
افغانسـتان، بـا آن کـه در مورد مسـایل مختلف از جملـه امنیت، 
توسـعه، اصاحـات و مبـارزه بـا فسـاد در افغانسـتان صحبـت و 

تاکیـد، اسـتراتژی کلـی ترامـپ هنـوز معلوم نیسـت.

کشف 40 قبضه سالح کمری مکروف در 
دروازۀ پلچرخی

شـخصی کـه می خواسـت ٤۰ میـل سـاح کمـری را بـه کابـل 
قاچـاق کند توسـط نیروهـای کنتـرل دروازه های کابـل )کابل_

گیـت( در دروازۀ پلچرخی دسـتگیر شـد.
امـام الدیـن مطمیـن، رییـس قطعات خـاص معینیت مبـارزه با 
مـواد مخـدر وزارت امورداخله می گوید: منسـوبان پولیس مبارزه 
بـا مـواد مخـدر وزارت امورداخلـه روز گذشـته یکتـن مظنون به 
اسـم اسـماعیل فرزنـد غام محـی الدین باشـنده اصلـی والیت 
ننگرهـار را کـه چهـل قبضـه تفنگچـه نوع مکـروف را به شـکل 
ماهرانـه در یـک عراده واسـطه نقلیه نوع کـروال دارای نمبرپلیت 
8۲۳9۷ شـخصی کابـل، جاسـازی کـرده و قصـد انتقـال اش را 
بـه ولسـوالی قـره بـاغ والیت کابـل داشـت در مربوطـات دروازۀ 
پلچرخـی شـهر کابـل کشـف و ضبـط نمـوده و نیـز شـخص 

مظنـون در پیونـد بـه ایـن قضیه را بازداشـت کـرده اند.
فـرد بازداشـت شـده بـه جرم خـود اعتـراف نمـوده قضیه تحت 

تحقیـق و بررسـی بیشـتر پولیس قـرار دارد.

مسـووالن  وزارت صحـت عامـه بـا آنکـه 
اطفـال  دسترسـی  میـزان  افزایـش  از 
به واکسـین خبـر می دهنـد، امـا می گویند 
کـه هنـوز هـم نزدیـک بـه بیسـت درصـد 
 اطفال کشـور به  واکسـین دسترسی ندارند. 
و  پالیسـی  معـاون  نعیـم،  احمدجـان 
در  دیـروز  عامـه،  صحـت  وزارت  برنامـۀ 
»هفته جهانـی  از  گرامی د اشـت  مراسـم 
نتیجـۀ  در  کـه  گفـت  واکسیناسـیون«، 
زمینـه  افغانسـتان  حکومـت  تاش هـای 
و  کتلـوی  معافیـت  برنامـه  تقویـت 
حمایـت شـرکای محلـی و بیـن المللـی، 
امـراض  از  ناشـی  میـر  و  مـرگ  میـزان 
یـک  واکسـین در  از طریـق  وقایـه  قابـل 
یافته اسـت.  کاهـش  گذشـته   دهـه 
ارایـه  مراکـز  تعـداد  کـه  گفـت  نعیـم 
در  کتلـوی  معافیـت  خدمـات  کننـده 
افزایـش  درصـد   ۱۲ گذشـته  سـال 
 ۱,۷۶۷ بـه  آن  تعـداد  و  اسـت  یافتـه 
اسـت.  رسـیده  کشـور  سراسـر  در   مرکـز 
بربنیـاد گفته هـای نعیـم، در حـال حاضـر 
۱۰ نـوع واکسـین شـامل برنامـه معافیـت 
بصـورت  و  اسـت  افغانسـتان  کتلـوی 
 رایـگان در اختیـار اطفـال قـرار می گیـرد. 
او در ادامـه واکسـین را حـق هـر کـودک 
عنـوان کـرد و افـزود کـه تقویـت سیسـتم 
از  واکسیناسـیون  یـا  کتلـوی  معافیـت 
اولویت هـای  از  صحـی  مراکـز  طریـق 
اسـت.  عامـه  صحـت  وزارت   اساسـی 
طریـق  از  مـا  کـه  گفـت  نعیـم  آقـای 
در  را  اطفـال  می توانیـم  واکسیناسـیون 

مقابـل بیماری هـای –سـرخکان، سـینه و 
بغـل و پولیو- که عامل اصلـی مرگ اطفال 
 زیـر پنج سـال می باشـند، حفاظـت کنیـم. 
او بـا بیـان  اینکـه واکسیناسـیون می توانـد 
جلـوی بیشـتر از یـک سـوم مـرگ و میـر 
خاطـر  بگیـرد،  را  پنج سـال  زیـر  اطفـال 
نشـان کرد که اما براسـاس تخمیـن برنامه 
معافیـت کتلـوی، تقریباً از هر شـش طفل 
 یک طفـل به واکسـین ها دسترسـی ندارد. 
براسـاس گفته هـای نعیم، افغانسـتان یکی 
از کشـورهای دارای باالتریـن میزان مرگ و 
میـر اطفال زیر پنج سـال در جهان اسـت و 
از هـر یک هزار کودک 55 تن از آنان پیش 
 از رسـیدن به پنج سـالگی از دنیـا می روند. 
وزارت  کـه  کـرد  تاکیـد  آنهـم  بـا  نعیـم 
بـا  تـا  اسـت  تـاش  در  عامـه  صحـت 
افزایـش  و  سراسـری  واکسـین  تطبیـق 
سـطح پوشـش ایـن برنامـه تمـام اطفـال 
 کشـور را در مقابـل امـراض حفاظـت کند. 
نماینـده  پیپرکـورن،  ریچـارد  داکتـر 
سـازمان صحـی جهـان در افغانسـتان نیـز 
در ایـن نشسـت بیـان کـرد کـه ما بایـد از 
رسـیدن خدمـات معافیت کتلـوی به تمام 
افغانسـتانی ها، بـدون در نظر داشـت مکان 
زنده گـی آنـان و واکسـین شـدن اطفـال 
آنان در جریان کمپاین های واکسیناسـیون 
 خانـه بـه خانـه، اطمینـان حاصـل کنیـم. 
بایـد  مـا  افـزود:  پیپرکـورن  آقـای 
تاش هـای خویـش را بـرای رسـیدن بـه 
بـه  همه گانـی  دسترسـی  جهانـی  هـدف 
وضعیـت  بهبـود  راسـتای  در  واکسـین ها 
انکشـاف  بـه  رسـیدن  و  اطفـال  صحـی 
بدهیـم.  وسـعت  افغانسـتان،  در   پایـدار 
ادیل خضر، نمایندۀ یونیسـف در افغانستان 
دیگر سـخنران این نشسـت تاکیـد کرد که 
واکسـین های  بایـد  عامـه  صحـت  وزارت 
بـا کیفیـت را بـه تمـام اطفـال برسـاند و 
تاش هـای خـود بـرای رسـیدن بـه اطفال 
نیازمند و آسـیب پذیرتر را شـدت ببخشـد.

ــواد  ــت او د دې هې ــتان حکوم د پاکس
ــخ  ــه بل ــتان پ ــر د افغانس ــوځ مش د پ
واليــت کــې د افغانســتان پوځيانــو 
ــرو  ــله والو ترهګ ــز د وس ــوه مرک ــر ي پ
ــو  ــرۍ د ځپل ــی او د ترهګ ــد غندل بري
ټولنــې ســره  نړيوالــې  لــه  لپاره يــې 
لپــاره چمتووالــی  د ګــډ کار کولــو 

دی. ښــودلی 
چــې  ده  کــې  حــال  داســې  پــه  دا 
وســله والو ترهګــرو د جمعــې پــه ورځ 
ــتان  ــې د افغانس ــخ ک ــت بل ــه وخ هغ
ــول اردو  ــاهين ۲۰۹ ق ــر ش ــو پ پوځيان
ــر لمانځــه  ــان پ بريــد وکــړ چــې پوځي
والړ وو چــې لســګونه پوځيانــو تــه 

په کــې مــرګ ژوبلــه واوښــته.
د افغــان امنيتــي چارواکــو پــه وينــا پــه 
دغــه بريــد کــې تــر ۸۰ زيــات پوځيــان 
وژل شــوي او تــر ۷۰ زيــات ټپيــان دي، 
خــو بېالبېلــې رســنۍ بيــا پــه بريــد کې 
د افغــان پوځيانــو د تلفاتــو شــمېر ډېــر 

ښــيي.
د پاکســتان پــوځ پــه مــزار شــريف کــې 
دغــه بريــد غندلــی او ترهګــري يــې د 
پاکســتان او افغانســتان ګــډ دښــمن 

ــی دی. بلل
د پاکســتان د بهرنيــو چــارو وزارت د 
ــوې  ــه ي ــه دې اړه پ ــه ورځ پ ــنبې پ ش
خپــرې کــړې خبرپاڼــه کــې بيــا ويلــي 
چــې دا هېــواد ترهګــري چــې پــه هــر 

ــدي. ــو غن ــو ټک ــه کلک ــکل وي، پ ش
خبرپاڼــه پــه دې اړه مخکــې کاږي: 
د  نامــوس  د  ترهګــرۍ  د  "پاکســتان 
ــتان  ــه افغانس ــاره ل ــو لپ ــه وړل له منځ
ــای کار  ــره يوځ ــې س ــې ټولن او نړيوال

ــو دی“. ــه چمت ــو ت کول
لــه بلې خــوا بيــا د پاکســتان پــوځ 
مشــر جنــرال قمــر جاويــد باجــوه 
هــم دا بريــد غندلــی او ترهګــري يــې 
ــمن  ــډ دښ ــتان ګ ــتان او افغانس د پاکس

بللــی دی.
د يــاد پــوځ د مطبوعاتــي دفتــر خبرپاڼه 
پــه دې اړه د جنــرال باجــوه پــه حوالــه 
ــمنان  ــډ دښ ــوږ ګ ــر زم ــي: "ترهګ ويل

دي او بايــد ماتــې ورکــړو“.
ــه  ــله وال پ ــا، وس ــه وين ــو پ د چارواک
ــه  ــه پ ــز ت ــو مرک ــې د پوځيان ــخ ک بل
پوځــي يونيفــورم او رنجــر موټــرو کــې 
ــه  ــې دغ ــې چ ــه خبره ي ــي وو او پ ننوتل
بريــد نېــږدې پنځــه ســاعته دوام کــړی 

و.
لــه بلې خــوا د افغانســتان ولسمشــر 
محمــد اشــرف غنــي تــر دغــه خونــړي 
بريــد وروســته د شــنبې پــه ورځ د بلــخ 
ــاره دې  ــې لپ ــي ارزون ــت د امنيت والي
واليــت تــه والړ او همــداراز يــې نــن د 
دغــه بريــد لــه املــه پــه ټــول هېــواد کې 

ملــي ماتــم اعــالن کــړی دی.
پــر پاکســتان ســربېره امريــکا، ناټــو او 
اروپايــي هېوادونــو هــم پــه بلــخ کــې 
پــر افغــان پوځيانــو بريــد غندلــی او دا 

ــی دی. ــه کار بلل ــې ُبزدالن ي
بريـد  دغـه  د  چـې  ده  وړ  يادونـې  د 
مسـؤليت طالبانو په غاړه اخيسـتی دی.

پاکستان: 

د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره ګډ 
کار ته چمتو یو

وزارت صحت عامه:
نزدیک به بیست درصد کودکان به واکسین دسترسی ندارند

رییس جمهـور  کـرزی،  حامـد 
پیشـین کشـور می گویـد، امریـکا 
بایـد سیاسـت دوگانـه در مـورد 
افغانسـتان را کنـار گذاشـته و در 

کنـد. آوردن صلـح همـکاری 
حامـد کـرزی در کنفرانس خبری 
در  دیـروز  چاشـت  از  پـس  کـه 
کـه  گفـت  کـرد،  برگـزار  کابـل 
دسـت هایی بـرای تفرقـه و نفـاق، 
قـوی در کشـور فعالیـت دارنـد و 
نیـز مـردم، رسـانه ها و حکومـت 
از  را بـه هم آهنگـی بـرای دفـاع 

مصالـح کشـور دعـودت کـرد.
در  کـه  گفـت  کـرزی  آقـای 
عنـوان  بـه  افـرادی  رسـانه ها، 
کارشـناس نفـاق قومـی را دامـن 

. ننـد می ز
رییس جمهـور پیشـین از طالبـان 
خواسـت کـه راه صلـح را انتخاب 
کـرده و دسـت از جنگ بردارند. او 
گفت: »به خاطـری طالبان را برادر 
خطاب کـردم که آنـان را به صلح 

دعـوت کنم.«
طالبـان  داشـت:  بیـان  کـرزی 
بـردارد  جنـگ  از  دسـت  بایـد 
بمـب  اسـتعمال  زمینه سـاز  و 

امریکایـی در افغانسـتان نگردنـد.
او از امریـکا انتقـاد کـرده و اظهـار 
داشـت کـه ایـن کشـور در قبـال 
افغانسـتان سـیاس  دوگانـه دارد، 
زیـرا در حضـور امریـکا، طالبـان 
سـرکوب نشـدند، دسـت مداخلۀ 
پاکسـتان کوتا نگردید و نیز جنگ 
بزرگ تریـن  و  کـرد  پیـدا  ادامـه 
گردیـد. اسـتعمال  نیـز  بمـب  

رییس جمهـور پیشـین از امریـکا 
فرسـتادن  به جـای  تـا  خواسـت 
افغانسـتان،  بـه  بیشـتر  سـربازان 
در زمینـۀ آوردن صلـح در کشـور 
همـکاری کنـد. حامدکرزی گفت: 
صلـح  آروزی  افغانسـتان  بـرای 
دارم و پسـر و دخترانـم هـم در 
افغانسـتان زنده گـی خواهند کرد.

هـر  کـه  گفـت  کـرزی  حامـد 
از  بزرگـش  پسـر  میرویـس،  روز 
مـادرش می خواهـد کـه بـا موتـر 
بـه مکتب نـرود، بلکـه می خواهد 

بـا بایسـکل بـرود.
کرزی گفـت: آروز دارد در کشـور 
صلـح شـود تـا پسـر و دخترانش 
و فرزنـدان افغانسـتان در امنیـت 

زنده گـی کننـد.

حامدکرزی:

امریکا سیاست دوگانه را کنار گذاشته در آورن 
صلح همکاری کند
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