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صفحه 3

ــأت  ــران و هی ــرات س ــان مذاک ــس از پای پ
همــراه رؤســای جمهــور ترکمنســتان و 
افغانســتان در عشــق آباد، 8 ســند همــکاری 
توســط مقامــات 2 کشــور بــه امضــا رســید.
 - سیاســی  همکاری هــای  موافقت نامــه 
امــور  بیــن وزارتخانه هــای  دیپلماتیــک 
ــال های 2018  ــرای س ــور ب ــه 2 کش خارج
ــت  ــٔه صنع ــکاری در زمین ــی 2019، هم ال
و  جاده یــی  حمل ونقــل  قالی)فــرش(، 
مــرزی، همــکاری ریلــی در مناطــق مــرزی 
انتقــال  زمینــٔه  در  2 کشــور، همــکاری 
ــان  ــت جوزج ــه والی ــتان ب ــرق ترکمنس ب
دانشــگاه  بیــن  همــکاری  بادغیــس،  و 
ــز  ــان و نی ــگاه جوزج ــی و دانش مختومقل
بیانیــه روســای جمهــور از جملــه اســنادی 
هســتند کــه طــی مراســم رســمی در محــل 
ترکمنســتان  جمهــوری  ریاســت  کاخ 
و  دولــت  عالی رتبــه  مقامــات  توســط 

ــید. ــا رس ــه امض ــور ب ــران دو کش س

بردی محمــداف و محمــد  قلــی  قربــان 
اشــرف غنــی روســای جمهــور ترکمنســتان 
و افغانســتان پــس از پایــان مراســم امضــاء 
اســناد مذکــور، در اجــاس مطبوعاتــی 
ــات  ــج ماق ــه و نتای مشــترک حضــور یافت

ــور  ــفر رییس جمه ــای س ــت آورده و دس
تشــریح  را  عشــق آباد  بــه  افغانســتان 

ــد. کردن
ایــن  در  ترکمنســتان  رییس جمهــور 
ــه 3 ــه صفح ــی...   ادام اجــاس مطبوعات

بنیاد  عمومی  رییس  مسعود  احمدولی 
شهید مسعود در پیوند به تشکیل ائتاف 
که  است  گفته  کشور  در  سیاسی  جدید 
اعتراض احزاب ائتافی، بیشتر در گسترۀ 
فروپاشی دولتی است که نتوانست چتری 

به نام دولت ایجاد نماید.
آقای مسعود گفت که این اعتراض حتا 
یک  یابد،  ادامه  بیشتر  هم  روز  یک  اگر 
روز بیشتر از عمر فاشیسم کم می کند و 

از قوت آن فرو می کاهد.
او افزود: آنانی که صدای دروغین حمایت 
به  بلندتر سر می دهند، بیشتر  از نظام را 
سعی  خودشان  استبداد  پایه های  تحکیم 
نظام  ظهور  نظام، چون  تحکیم  تا  دارند 
خون  مدیون  بدین سو  بُن  کنفرانس  از 
کسانی  است که امروز با ما نیستند و در 
این راه قربانی ها داده اند، نه آنانی که کار 
همیشگی شان براندازی نظام ها بوده است 

و در آن راه قربانی ها داده اند.
بنیاد شهید مسعود خاطر  رییس عمومی 
نشان ساخته است: هر حرکتی، جنبشی، 
استبداد،  فاشیسم،  مقابل  در  که  جهشی 
باشد،  عدالتخواهی  خاطر  به  و  ظلم 
سرآغاز بیداری نسل جوان را به نمایش 
می گذارد، کشور را در مسیر درست آن 
و  مردم  هـمگرایی  می شود،  رهنمون 

وحدت افغانستان را حفظ مي نماید.
جمعیت  ملی،  جنبش  احزاب  اخیراً 
مردم  اسامی  وحدت  و  اسامی 
افغانستان ائتافی را در انقره شکل دادند. 
آنان اعام کردند که خواهان اصاحات 
در نظام و تطبیق توافقنامۀ سیاسی تشکیل 

دولت وحدت ملی هستند. 

ترکمنستان و افغانستان 8 سند همکاری امضا کردند
غنــــی:

 روابط کابل- عشق آباد منحصر به فرد است

دیدگاه احمدولی مسعود 
در مورد اعالم ائتالف 

نجات افغانستان
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رستاخیز تغییر متفاوت به خیابان آمد
»اتمر، استانکزی و جاهد کنار بروند«

وليس جرګه: 

هغو وزیرانو چې سمه بودجه یې 

نه وي لګولې بې واکه به يش

چین به بهبود 
روابط کابل- اسالم  آباد کمر بسته است

آگاهان:
حکومت به حرکت های مدنی و مردمی باور ندارد

مرتضوی: 
وضعیت شـکننده است

غنـی مردم را 

»کـودک« 
تصـور کرده!
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تــاش  به شــدت  غنــی  رییس جمهــور 
ــا  ــت هایش را ب ــِت سیاس ــه حقانی ــد ک می کن
کلمــات اثبــات کنــد، در صورتی کــه نــوع 
اســتدالِل او بــه هیچ وجــه اقناع کننــده بــه 
نظــر نمی رســد. آقــای غنــی کــه ایــن روزهــا 
ــۀ  ــه بهان خــود را از حــوادث اصلــِی جامعــه ب
ــه  ــور ب ــی"ِ کش ــایل" اساس ــه مس ــن ب پرداخت
آغــاز  را  تاش هایــی  مــی دارد،  نگــه  دور 
کــرده کــه حکومتــش را حکومتــی متخصــص 
و برنامه هایــش را از نــوع اصاحــاِت دورۀ 
ــی  ــای غن ــه آق ــه ن ــد. درحالی ک ــی بنمایان امان
ــه  ــرار دارد و ن ــان اهلل ق ــاه ام ــِت ش در موقعی
جامعــۀ مــا آن جامعــۀ صــد ســاِل پیــش اســت 
کــه آن را بــه شــیوۀ شــاه امــان اهلل متحــول کرد. 
آقــای غنــی در مراســم معرفــی کریــم خلیلــی 
از چهره هــای جهــادی بــه عنــوان رییــس 
ــزش را  ــه مغ ــت ک ــح، گف ــی صل ــورای عال ش
از فــوالد و قلبــش را از ســنگ فــرض می کنــد 
تــا بــا مشــکاِت افغانســتان بتوانــد به صــورِت 
ــدن  ــه دی ــت ک ــد. او گف ــارزه کن ــی مب واقع
ــد  ــت و بای ــانی نیس ــتار کارِ آس ــه کش این هم

ــی از ســنگ داشــته باشــد. قلب
ــد  ــارات می خواه ــن اظه ــا ای ــی ب ــای غن  آق
ــل  ــر مث ــد و اگ ــه حــوادث را می بین ــد ک بگوی
ــزد،  ــک نمی ری ــین اش ــوری پیش ــس جمه ریی
دلیلــش آن نیســت کــه از ایــن حــوادث متأثــر 
ــای  ــل حرکت ه ــن دلی ــه ای ــل ب ــود، ب نمی ش
احساســی نشــان نمی دهــد کــه بــه فکــر 
چــارۀ بنیــادی و ریشــه یی بــرای این گونــه 

ــت.  ــوادث اس ح
ــۀ چهارراهــی  ــی اســت کــه حادث ــن در حال ای
زنبــق کابــل چنــان موجــی از نگرانی هــا را در 
ــن  ــادآوری ای ــه ی ــود آورده ک ــه به وج جامع
رویــداد خونیــن پــس از گذشــت هفته هــا 
هنــوز چونــان زخــِم ناســور دل هــا را بــه درد 
مــی آورد. جالــب این کــه پــس از افشــای 
برخــی مســایل در ایــن خصــوص توســط 
کشــور  ملــی  امنیــت  ریاســت  آلمانی هــا، 
ــه مراتــب  اعــام کــرد کــه یافته هــای آن هــا ب
ایــن  آلمانی هــا در  از  بیشــتر و گســترده تر 

ــت. ــورد اس م
ــد روز  ــی چن ــانی آلمان ــبکۀ خبررس ــک ش  ی
پیــش اعــام کــرد کــه ســفارت آلمــان از 
حملــۀ چهارراهــی زنبــق اطــاع داشــته و یــک 
ــای خــود را در  ــه، یافته ه ــش از حمل ــه پی هفت

اختیــار نهادهــای امنیتــی افغانســتان قــرار داده 
ــی  ــت مل ــس امنی ــاال ریی ــا ح ــوده اســت. ام ب
ــه  ــد ک ــی می گوی ــال پُرروی ــا کم ــتان ب افغانس
آن هــا پیــش و بیــش از آلمان هــا از ایــن حادثــه 
ــا  ــت؟ آی ــه معناس ــه چ ــن ب ــته اند. ای می دانس
ــه  ــد ک ــد بگوی ــی می خواه ــت مل ــس امنی ریی
ــوع  ــق از وق ــاِت دقی ــا وجــود داشــتن اطاع ب
ــن  ــو چنی ــه جل ــت ک ــته اس ــه، نخواس حمل
گفتــن  آیــا  بگیــرد؟  را  خونینــی  رویــداد 
این گونــه مســایل به تنهایــی کافــی نیســت 
ــی  ــه دادگاه معرف ــی ب ــت مل ــس امنی ــه ریی ک
شــود؟  آلمانی هــا یــک هفتــه پیــش از حملــه، 
ــراد  ــام اف ــات، تم ــت اطاع ــه محــض دریاف ب
ســفارِت خــود را از افغانســتان بیــرون کرده انــد 
ولــی امنیــت ملــی کشــور حتــا تدابیــر ناچیــز 
ــرده  ــاظ نک ــوص لح ــن خص ــی را در ای امنیت
ــاخ و دم دارد؟  ــی ش ــت مل ــا خیان ــت؛ آی اس

و  فــوالد  جــای  بــه  رییس جمهــوری 
از  خــود،  قلــب  و  مغــز  ســاختن  ســنگ 
ــانی را  ــد و کس ــتفاده کن ــش اس صاحیت های
ــای  ــه نهاده ــد، ب ــت می کنن ــًا خیان ــه عم ک
ــد  ــت خواه ــپارد، آن وق ــی بس ــی و قضای عدل
ــۀ  ــی در عرص ــراِت مهم ــه تغیی ــه چ ــد ک دی
ــب  ــد. از جان ــد آم ــود خواه ــه وج ــت ب امنی
دیگــر، آیــا بــا ســنگ و فــوالد ســاختِن 
مشــکاِت  بــه  می تــوان  مغــز  و  قلــب 
درحالی کــه  کــرد،  رســیده گی  کشــور 
ــخ گوِی  ــه پاس ــود ن ــاختارهای موج ــًا س عم
ــود را در  ــِی خ ــم کارآی ــه ه ــد و ن وضعیت ان

حــِل مشــکات نشــان داده انــد؟
از کابینــه در وضعیــِت  نیمــی   هم اکنـــون 
تعطیلــِی کامــل قــرار دارد، شــورای ملــی 
مشــروعیِت خــود را از دســت داده، دادگاه 
عالــی بــا تشــکیات ناقــص کار می کنــد، 
آن گاه رییــس جمهــوری داد از تخصص گرایــی 
ــدام  ــد. ک ــه می زن ــه عرص ــان ب و آوردِن جوان
جوان ســازی  کــدام  گرایــی؟  تخصــص 

ــا؟!  نهاده
اصطــاِح  یــک  فقــط  جمهــوری  رییــس 
عوام فریبانــه پیــدا کــرده و همیشــه از ایــن 
ــن اصطــاح  اصطــاح اســتفاده می کنــد. ای
ــه جــز "ایجــاد اجمــاع". در  چیــزی نیســت ب
ــد  ــوری می خواه ــس جمه ــوردی ریی ــر م ه
اجمــاع ملــی ایجــاد کنــد. مــن در جــای دیگــر 
نیــز نوشـــته بــودم کــه رییــس جمهــوری حتــا 

ــز  ــای ارگ نی ــردن توالت ه ــاک ک ــورد پ در م
ــد. او در  ــاد کن ــی ایج ــاع مل ــد اجم می خواه
جریــان معرفــی آقــای خلیلــی، یــک بــارِ دیگــر 
بــه ایــن اصطــاِح همه فن حریــف پنــاه بــرد و 
گفــت که بــرای تأمیــن صلــح باید اجمــاع ملی 
بــه وجــود آیــد. ایــن بــه معنــای آن اســت کــه 
ــردم  ــه موضــع م ــوز نســبت ب ــی هن ــای غن آق
ــکوک  ــد، مش ــح می خواهن ــه صل ــتان ک افغانس
اســت و بایــد در ایــن خصــوص همــه موضــِع 

ــد.  خــود را روشــن کنن
رییــس جمهــوری در ایــن مراســم گفــت کــه 
بــرای رســیدن بــه صلــح، باید مــردم افغانســتان 
ســه اجمــاع تشــکیل دهنــد: اجمــاع اجتماعــی 
بــه شــمول زنــان؛ اجمــاع سیاســی بــه شــمول 
و  مدنــی؛  جامعــۀ  و  سیاســی  حزب هــای 
ــای  ــت آق ــال حکوم ــه س ــی. س ــاع امنیت اجم
غنــی در راه ســاختِن کابینــه و حــِل اختاف هــا 
بــا شـــریِک قدرتــش تمــام شــد کــه آن هــم بــه 
ــده را  ــال باقی مان ــاال دو س ــید، ح ــی نرس جای
می خواهــد در راه ایجــاد اجمــاع ســپری کنــد، 
ــای  ــره از گره ه ــک گ ــًا ی ــه واقع ــدون آن ک ب
ــد.  مشــکاِت موجــود کشــور را گشــوده باش
ــت  ــه وارد ارگ ریاس ــی از روزی ک ــای غن آق
ــورد  ــازه در م ــه کشــفی ت ــده، ب ــوری ش جمه
پاکســتان نیــز کــه از آن بــه عنــوان اصلی تریــن 
ــت  ــود، دس ــه می ش ــخن گفت ــح س ــع صل مان
پیــدا کــرده کــه جــا دارد ایــن کشــِف تــازه در 

ــت برســد! ــه ثب ــان ب ــاب کشــفیاِت جه کت
ــا   آقــای غنــی کشــف کــرده کــه افغانســتان ب
ــرد و  ــر نمی ب ــح به س ــاِل صل ــتان در ح پاکس
توقــع همــکاری در رونــد صلــح از این کشــور 
ــد شــرایطی فراهــم شــود  ــل بای بی جاســت، ب

ــا ایــن کشــور صلــح شــود.  کــه ب
اوالً معلــوم نیســت کــه آقــای غنــی چــرا حــاال 
تــازه درک کــرده کــه افغانســتان با پاکســتان در 
وضعیــِت جنگــی قــرار دارد؛ زیــرا اگــر ایشــان 
ــر  ــۀ اخی ــار ده ــن چه ــی همی ــانه ها را ط رس
رصــد می کــرد، متوجــه می شــد کــه پاکســتان 
و افغانســتان نــه تنهــا در ایــن چهــار دهــه، بــل 
در چهــار دهــۀ قبــل از آن نیــز در حــاِل جنــگ 
قــرار داشــته اند. ثبــوت ســادۀ آن این کــه: یــک 
بــار حتــا در زمــان محمــد داوود خــان دســتور 
ــک  ــرای ی ــا ب ســفربری داده شــد و آماده گی ه
رویارویــی واقعــی گرفتــه شــد. در زمــان دولت 
ــًا  ــور هــم کــه وضــع کام ــای ث پــس از کودت
مشــخص اســت. آیــا بازهــم آقــای غنــی گفتــه 
می توانــد کــه ایــن کشــف بــه او برمی گــردد؟ 
و بــاز گفتــن این کــه مــا بــا پاکســتان در حــال 
ــح  ــور صل ــن کش ــم و از ای ــرار داری ــگ ق جن
ــا ایــن کشــور  ــم ب ــل می خواهی ــم ب نمی خواهی

صلــح کنیــم، چــه دردی را دوا می کنـــد؟ 
مــا بــرای رســیدن بــه صلــح در افغانســتان بــه 
چیزهــای دیگــری نیــاز داریــم کــه آقــای غنــی 
بــا وجــود مغــز فــوالدی و قلــب ســنگِی خــود 
ــه  ــیده، ب ــم رس ــر ه ــیده و اگ ــا نرس ــه آن ه ب
ــی او  ــع قوم ــا مناف ــا ب ــه آن چیزه ــل این ک دلی
ــا  ــد از آن ه ــد، نمی خواه ــرار دارن ــاد ق در تض

حرفــی بزنــد.
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ــج  ــل را فل ــار دیگــر شــهِر کاب ــروز ب ــل دی ــون کاب گارنیزی
ســاخت و زنده گــی بخشــی از ســاکناِن پایتخــت را تعطیــل 
کــرد. ایــن فلج ســازی و تعطیلــی، بــا بســتِن جاده هــا 
کیلومترهــا دورتــر از ارگ صــورت گرفــت. بهانــه هــم آن 
ــد  ــه در چن ــد ک ــه  بودن ــم گرفت ــه معترضــان تصمی ــوده ک ب
ــط  ــم فق ــان ه ــد و تظاهرات ش ــرات کنن ــهر تظاه ــادۀ ش ج
بــا به صــدا درآوردِن آژیــِر موترهــا شــکل می گرفتــه 
ــان  ــر خودروهای ش ــراد آژی ــدادی از اف ــی تع ــت. یعن اس
ــش  ــک واکن ــاید ی ــن ش ــد و ای ــدا درمی آوردن ــه ص را ب
ــر  ــد ب ــختی می توان ــه به س ــد ک ــی باش ــادِی مدن ــیار ع بس

ــد.  ــار وارد کن ــا فش حکومت ه
ــش،  ــوع واکن ــن ن ــِر ای ــد در براب ــت بیای ــه دول ــا این ک ام
ــه روی  ــا را ب ــل از آن، جاده ه ــاعت ها قب ــگام و س صبح هن
ترافیــک ببنــدد و بــرای مــردم مزاحمــت خلــق  کنــد، هیــچ 
ــن  ــی ای ــد. پرســش اساس ــته باش ــد داش ــی نمی توان توجیه
ــی، راه را  ــای امنیت ــم نهاده ــا ه ــرا ارگ و ی ــه چ ــت ک اس
ــردم  ــد از م ــن ح ــا ای ــرا ت ــد و چ ــردم می بندن ــر روی م ب
ــکل دهندۀ  ــت ش ــه در حقیق ــی ک ــم مردم ــند، آن ه می ترس
نظــامِ موجــود انــد و هــر روز بــرای دفــاع از همیــن نظامــی 
کــه نقــدش می کننــد و در برابــرش اعتــراض دارنــد، 
بــرادران و فرزندان شــان را در خطــوط گــرمِ جنــگ در 

ــد؟ ــت می دهن ــمنان از دس ــِر دش براب
بســیار جــای تعجــب اســت کــه ارگ ریاســت جمهــوری 
ــای  ــد اعتراض ه ــد دارن ــه قص ــد ک ــی می ترس از جوان های
ــازند!  ــونت س ــگ و خش ــِگ جن ــین فرهن ــی را جانش مدن
مســلمًا آن هــا قصــد ندارنــد نظــام را فرو بپاشــند و بــه ارگ 
ــای  ــا اعتراض ه ــد ب ــی نمی توان ــچ کس ــد. هی ــه کنن حمل
ــن و  ــۀ تحص ــی خیم ــا برپای ــرات و ی ــل تظاه ــی، مث مدن
ــت را  ــاقط و دول ــا، ارگ را س ــر موتره ــم آرن و آژی ــا ه ی
ــرای برهــم زدِن  ــد. اگــر کســی هــم قصــدی ب ســرچپه کن
ــه  ــد، ب ــته باش ــل داش ــردِن آن در کاب ــاقط ک ــت و س دول
ــده متوســل می شــود،  ــاِی ســخت و بُرن ــایل  و روش ه وس

ــر.  ــل خیمــه و هــارن موت ــی مث ــاِت مدن ــه اقدام ن
از  برخــی  کــه  نیســت  شــکی  این هــم  در  البتــه 
سیاســت مداراِن خام بــاز و غیرمحبــوب در تــاش انــد کــه 
بــا اســتفاده از چنیــن حرکت هایــی، خودشــان را بــار دیگــر 
ــن آدرس صــادر  ــه و هشــدارهایی از همی ــد ک ــرح کنن مط
کننــد کــه سراســر خودخواهــی اســت و بــس. امــا وقتــی 
ــوِش  ــی و خودج ــرکاِت مدن ــع تح ــد و مان ــت می آی دول
مــردم می شــود و یــا بــا راه بنــدِی خودســاخته بــرای مــردم 
مزاحمــت خلــق می کنــد بــه ایــن امیــد کــه اعتراض هــا را 
خامــوش و فضــای عمومــی را آرام ســازد، نتیجــۀ برعکــس 
ــب  ــت ترغی ــِر دول ــت در براب ــه مقاوم ــردم ب ــرد و م می گی

می شــوند. 
ــب  ــه مرات ــد، ب ــاد می کن ــت ایج ــه دول ــی ک راه بندی های
ــرض  ــوان معت ــد ج ــه چن ــت ک ــی اس ــدیدتر از راه بندان ش
ــرس انجــام  ــن کار را از ت ــا ای ــت ی ــد. دول ــه راه می اندازن ب
می دهــد کــه ایــن تــرس نــه منطــق دارد و نــه هــم توجیــه، 
ــه دالیلــی سیاســی آن را ســامان می دهــد کــه  ــا هــم ب و ی
ــودش  ــه خ ــوارش ب ــای ناگ ــکات و پیامده ــم مش بازه

برمی گــردد. 
پیشــنهاد مــا بــه دولــت و حکومــت ایــن اســت کــه 
ــری و  ــع کانتین ــا موان ــا ب ــتِن جاده ه ــار بس ــر ب ــای ه به ج
ــا هــم ســرکوِب خشــن  ــع واســطه یی و ی ــا موان ــا هــم ب ی
و قاتانــۀ اعتراضــاِت مدنــی، بــه قانــون احتــرام بگذارنــد و 
از ارزش هــای مدنــی پاســداری کننــد و اجــازه دهنــد کــه 
مــردم بــا اســتفاده از قانــون و مقــررات عــرِض انــدام کننــد 
ــکل  ــه ش ــت ب ــر دول ــان را در براب ــدای اعتراض ش و ص

ــد.  ــارز بدهن ــِی آن تب مدن
خفــه کــردن و ســرکوب مــردم و جلوگیــری از حرکت هــای 
ــران  ــن اســت و مدی ــی ممک ــامِ طالبان ــط در نظ ــی، فق مدن
ــرکوب  ــا س ــه ب ــد ک ــد بدانن ــور بای ــِی کش ــی و سیاس امنیت
ــه ســمت  ــان، کشــور را ب معترضــان و کشــتن و بســتن آن
ــورت،  ــه در آن ص ــد ک ــتبدادی می برن ــتۀ اس ــای بس نظام ه
اوضــاع بــه ســودِ هیچ کــس نخواهــد بــود. دولــت بایــد بــه 
مقاصــِد اعتراض هــای مــردم توجــه کنــد تــا نشــود روزی 
اقدامــاِت زورگویانــه و بی جــای برخــی از چهره هــا در 

ــردد. ــِی آن گ ــبب ازهم پاش ــت، س حکوم

چــرا 
ارگ از مـردم مـی ترسد؟
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در حالی کــه فصــل جدیــدی از تاش هــا 
بــرای برقــراری روابــط حســنه بیــن پاکســتان 
و افغانســتان توســط چیــن آغــاز شــده اســت 
ــال  ــق اعم ــعی دارد از طری ــم س ــکا ه ، امری
فشــار بــر پاکســتان از ایــن میــدان بی نصیــب 

نمانــد.
ــتان در دو -  ــتان و پاکس ــن افغانس ــط بی رواب
ــرای  ــره بوده اســت و ب ســه ســال گذشــته تی
اعــاده اعتمــاد میــان دو کشــور جوانــب 
مختلــف بــه شــمول بریتانیــا تاش هــای 

بوده اســت. بی نتیجــه  ولــی  کرده انــد، 
امــا اکنــون ایــن تاش هــا بــه هــدف بهبــود 
ــد از آن  ــایه بع ــن دو همس ــان ای ــط می رواب
ــه  ــر خارج ــه وزی ــت ک ــر شده اس ــدی ت ج
و  افغانســتان  از  اخیــراً  ای  وانــگ  چیــن 
ــا مقام هــای هــر  ــدار نمــوده و ب پاکســتان دی

دو کشــور صحبت هایــی داشــته اســت.
ــا  ــش ب ــته در ماقات ــنبه گذش وی روز یکش
ســرتاج عزیــز مشــاور صدراعظــم نــواز 
شــریف گفــت: هــدف اصلــی دیــدارش از دو 
ــل و اســام  ــان کاب ــط می ــود رواب کشــور بهب
ــه پروســه صلــح افغانســتان  ــاد و کمــک ب آب

اســت.
ســرتاج عزیــز مشــاور روابــط خارجــی 
ــاید  ــت: ش ــروز گف ــتان دی ــم پاکس صدراعظ

ــی  ــس جمهورغن ــریف و رئی ــم ش صدراعظ
ــان نشســت ســه  ــه روز چهارشــنبه در جری ب
جانبــه افغانســتان، پاکســتان و تاجکســتان در 

ــد. ــات کنن ــنبه ماق ــهر دوش ش
دواخــان مینــه پــال معــاون ســخنگوی رییــس 
ــط  ــه رواب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــور اب جمه
ــری  ــه میانجیگ ــاد ب ــام آب ــل و اس ــان کاب می

چیــن بهتــر شــود.
ــه  ــر خارج ــدن وزی ــد از آم ــت: "بع وی گف
ــاز  ــو آغ ــک فصــل ن ــه افغانســتان ی ــن ب چی
ــای  ــم گفتگوه ــار داری ــا انتظ ــت. م شده اس
ــد و  ــه برس ــک نتیج ــه ی ــتان ب ــا پاکس ــا ب م
ــد  ــارت خواه ــا نظ ــن گفتگوه ــن از ای چی
ــه  ــک نتیج ــه ی ــیدن ب ــان رس ــرد و خواه ک

ــت." اس
ــه  ــد ک ــزارش داده ان ــتان گ ــانه های پاکس  رس
ــط  ــر شــدن رواب ــه هــدف بهت ــرار اســت ب ق
بیــن افغانســتان و پاکســتان در آینــده نزدیــک 
ــه  ــور ب ــت آن کش ــا صاحی ــت ب ــک هیئ ی

ــد. ــل بیای کاب
همچنــان نــواز شــریف صدراعظــم پاکســتان 
ــه حیــث  در ایــن اواخــر زاهــد نصــراهلل را ب
ســفیر جدیــد دایمــی کشــورش در افغانســتان 
گــزارش  اســاس  بــر  و  نمــوده  تعییــن 
رســانه های پاکســتانی، بــه زاهــد وظیفــه داده 

شده اســت کــه بــرای بهبــود روابــط بیــن دو 
ــد. کشــور تــاش کن

کمیســیون  اعضــای  از  هیاتــی  از ســویی 
ــه اســام  امــور نظامــی ســنای امریــکا کــه ب
ــای  ــات ه ــرده اســت، در ماق ــفر ک ــاد س آب
جداگانــه بــا فرمانــده ارتــش پاکســتان و 
ایــن کشــور در  مشــاور نخســت وزیــر 
موضــوع  خصــوص  در  خارجــی،  امــور 
هــای مختلــف از جملــه افغانســتان، داعــش 
ــی  ــه رایزن ــه ب ــت منطق ــم و امنی و تروریس

پرداخــت.
ــا  ــی ب ــات امریکای ــن هی ــه ای ــی ک در ماقات
فرمانــده ارتــش پاکســتان در مقــر فرماندهــی 
داد،  انجــام  راولپنــدی  شــهر  در  ارتــش 
ــی در خصــوص  ــتانی توضیحات ــرف پاکس ط
ــه مســائل  اوضــاع امنیــت منطقــه ای از جمل
مربــوط بــه افغانســتان و نیــز توضیحاتــی در 
ــه  ــی کــه پاکســتان در زمین خصــوص اقدامات
کمــک بــه امنیــت و ثبــات منطقــه ای انجــام 
ــه داد. ــی ارائ ــه طــرف امریکای داده اســت، ب
جنــرال قمــر باجــوا فرمانــده ارتــش پاکســتان 
ــام  ــم تم ــه رغ ــورش ب ــه کش ــرد ک ــد ک تاکی
ــا آن  ــه ب ــی ک ــت های ــکات و محدودی مش
ــرای  مواجــه اســت، تمــام تــاش خــود را ب
کمــک بــه صلــح و ثبــات منطقــه انجــام داده 
ــن  ــد داد ضم ــه خواه ــیر را ادام ــن مس و ای
اینکــه همــکاری امنیتــی امریکا-پاکســتان 
ــه  ــن زمین ــدی در ای ــم و کلی ــل مه ــک عام ی

ــی شــود. محســوب م
ســناتور جــان مــک کیــن سرپرســت هیــات 
امریکایــی نیــز در ایــن ماقــات، بــر اهمیــت 
ــان  ــی می ــای امنیت ــکاری ه ــی و هم هماهنگ

ــد کــرد. پاکســتان و افغانســتان تاکی
در ماقــات ایــن هیــات ســنای امریــکا 
ــر  ــت وزی ــاور نخس ــز مش ــرتاج عزی ــا س ب
پاکســتان در امــور خارجــی نیــز طــرف 
ــردی دو کشــور را  ــراکت راهب ــتانی، ش پاکس
ــه ای و  ــات منطق ــح و ثب ــق صل ــرای تحق ب
فرامنطقــه ای را بســیار مهــم توصیــف کــرد.

شــهر کابــل روز دوشــنبه شــاهد تظاهــرات متفــاوت 
ــه  ــر ب ــا موت ــود. صده ــر« ب ــتاخیز تغیی ــش »رس جنب
ــارن  ــا ه ــد و ب ــت کردن ــهر حرک ــز ش ــرف مرک ط
موترهــا صــدای اعتراض شــان را در برابــر حکومــت 

ــد. ــد نمودن ــی بلن ــدت مل وح
ــس از  ــت پ ــر حکوم ــرات  در براب ــراض و تظاه اعت
آن شــدت گرفــت کــه نیروهــای امنیتــی حــدود یــک 
ــد  ــده گان شــلیک کردن ــر روی تظاهرکنن ــاه پیــش ب م
ــروزی،  ــرات دی ــتند. در تظاه ــن را کش ــن ت و چندی
ــز  ــرات پیشــین نی ــای کشــته شــده گان تظاه عکس ه

بــر موترهــا نصــب شــده بــود.
ــهر  ــنده گان ش ــماری از باش ــوزا ش ــخ 12 ج ــه تاری ب
کابــل در اعتــراض بــه ناامنی هــا در ایــن شــهر 
تظاهــرات کردنــد و خواســتند خــود را تــا ارگ 
ــی  ــای امنیت ــا نیروه ــانند؛ ام ــوری برس ریاســت جمه
ــه  ــن ب ــج ت ــه در نتیجــه پن ــرد ک ــان شــلیک ک ــر آن ب
ــدند. ــته ش ــنا کش ــس س ــاون مجل ــر مع ــمول پس ش
بــه دنبــال آن معترضــان خیمه هایــی را در شــهر 
کابــل برافراشــتند و خواهــان اســتعفای وزیــران 
ــخ ۳0 جــوزا  ــه تاری ــت ب ــا حکوم ــی شــدند. ام امنیت
خیمــه معترضــان را از طــرف شــب جمــع کــرد و در 
نتیجــه برخــورد نیروهــای امنیتــی بــا معترضــان یــک 
تــن کشــته شــد و پنــج تــن دیگــر زخــم برداشــتند.
تظاهــرات کننــده گان روز دوشــنبه تاکیــد کردنــد 
ــه  ــد محاکم ــان بای ــر معترض ــلیک ب ــان ش ــه عام ک
ــن تظاهــرات کــه  و مجــازات شــوند. در قطعنامــه ای
ــت:  ــده اس ــد، آم ــده ش ــی خوان ــر پروان ــط عم توس
»مــا خواســتار برکنــاری مدیــران و بازیگــران سیاســی 
ــاور  ــر مش ــف اتم ــد حنی ــی، محم ــای امنیت ــا نهاده ب
ــس  ــتانکزی ریی ــوم س ــی، معص ــت مل ــورای امنی ش
ــه  ــر داخل ــد وزی ــد جاه ــاج محم ــی و ت ــت مل امنی

ــتیم.« ــور هس کش
واکنش حکومت

ــا  ــش اعتراض ه ــس از افزای ــتان پ ــت افغانس حکوم
ــه  ــدان امنی ــل و قومان ــون کاب ــس گارنیزی ــه ریی وظیف

ــه  ــه ب ــا در رابط ــق درآورد؛ ام ــه تعلی ــهر را ب ــن ش ای
ــت  ــه اس ــی گفت ــران امنیت ــاری وزی ــت برکن درخواس
کــه نمی خواهــد ایــن مقامــات را محاکمــه صحرایــی 

کنــد.
گارنیزیــون کابــل یــک روز پیــش از تظاهــرات 
اباغیــه ای صــادر کــرد و از تظاهرکننــدگان خواســت 
تــا از نزدیــک شــدن بــه مراکــز دیپلوماتیــک، مراکــز 
نظامــی، مکتب هــا و مراکــز تجارتــی خــودداری کنند. 
گارنیزیــون تمــام راه هــای منتهــی بــه مرکــز شــهر را 
بســت و بــه جــز عابــران پیــاده، بــرای ترافیــک اجازه 
ــای شــهر  ــردد در شــهر داده نمی شــد. چهارراهی ه ت
توســط الری هــا مســدود شــده بــود و شــمار زیــادی 
از نیروهــای امنیتــی همــراه بــا زرهپوش هــا در نقــاط 

مرکــزی شــهر حضــور یافتــه بودنــد.

در اعامیــه معترضــان آمــده اســت: »یــک بــار دیگــر 
تاکیــد می کنیــم کــه ادامــه خودکامگــی و قانــون 
ــد  ــی محم ــدت مل ــت وح ــری حکوم ــکنی رهب ش
اشــرف غنــی و عبــداهلل عبــداهلل تهدیــد جــدی بــرای 
ــه نظــام جمهــوری اســامی افغانســتان  ســامت کلی
می باشــد. خواســت مــا ایــن اســت کــه بــرای 
ــد از ســمت شــان  ــری از فروپاشــی نظــام بای جلوگی

ــد.« ــتعفا کنن اس
تظاهرات بدون خشونت

بــا توجــه بــه پیشــینه تظاهرات هــای اخیــر در 
ــروز  ــرات ام ــی از خشــونت در تظاه کابل، نگرانی های
ــن کــه  ــدون ای ــن تظاهــرات ب ــا ای وجــود داشــت ام
بــه خشــونت کشــیده شــود بــه پایــان رســید. هرچنــد 
ــا  ــل از راهبندی ه ــهر کاب ــاکنان ش ــح س در اول صب

ــان  ــور کاروان معترض ــا عب ــا ب ــد ام ــکایت کردن ش
ــدند. ــاز می ش ــک ب ــر روی ترافی ــا ب جاده ه

برگــزار کننــدگان تظاهــرات تاکیــد کردنــد در صورتی 
کــه بــه خواســت های آنــان رســیدگی نشــود، دوبــاره 
بــه جاده هــا خواهنــد آمــد و بــر خواســت های شــان 

پافشــاری خواهنــد کرد.
در همیــن حــال شــماری از نماینــدگان تاکیــد کردنــد 
ــد  ــز باش ــالمت آمی ــد مس ــرات بای ــوع تظاه ــه هرن ک
ــان  ــادر خ ــه نشــود. ن و در آن از خشــونت کار گرفت
ــت: »خواســت  ــدگان گف ــن از نماین ــک ت ــوازی ی کت
ــرول  ــرات را کنت ــه تظاه ــن اســت کســانی ک ــن ای م
ــد، در  ــم کنن ــن تنظی ــا قوانی ــرات را ب ــد، تظاه می کنن
ــه  ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــم رویدادهای ــر آن بازه غی

ــود.« ــه می ش ــی هم ــبب غمگین س
از  شــماری  کابــل،  در  اعتراضــات  بــا  همزمــان 
ــاف  ــه ائت ــه ترکی ــفری ب ــی در س ــای حکومت مقام ه
ــات در  ــان اصاح ــکیل داده و خواه ــدی را تش جدی
حکومــت شــده اند. ایــن ایــن مقامــات از ســه حــزب 
جمعیــت اســامی، حــزب وحــدت مــردم و حــزب 
جنبــش ملــی اســامی گفته انــد کــه جلســات بعــدی 

ــد. ــزار می کنن ــل برگ را در کاب
امــا اعضــای جنبــش »رســتاخیز تغییــر« تاکیــد کردنــد 
کــه بــه هیــچ گــروه سیاســی وابســته نیســت. آصــف 
آشــنا یــک تــن از اشــتراک کننــدگان ایــن تظاهــرات 
ــان سیاســی  ــچ جری ــه هی ــر ب گفــت: »رســتاخیز تغیی
ــان سیاســی اجــازه  ــچ جری ــه هی وابســته نیســت و ب
بهــره  مدنــی اش،  دادخواهــی  از  کــه  نمی دهــد 

ــد.«  ــرداری سیاســی کن ب
تظاهرکننــدگان از ســازمان ملــل متحــد، ســازمان های 
حقــوق بشــری و جامعــه جهانــی خواســتند تــا جلــو 
»اعمــال غیردموکراتیــک« زمامــداران حکومــت را 
بگیرنــد و اجــازه ندهنــد کــه یــک دهــه تــاش بــرای 
ــت های  ــی خواس ــی قربان ــردن دموکراس ــه ک نهادین

مقامــات حکومتــی شــود.
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روابط کابل- اسالم  آباد کمر بسته است

رستاخیز متفاوت به خیابان آمد
»اتمر، استانکزی و جاهد کنار بروند«

ترکمنستان و افغانستان... 
که در آن خبرنگاران خارجی و محلی 
نیز حضور داشتند، سفر اشرف غنی به 

عشق آباد را نتیجه بخش و سازنده توصیف 
کرد و گفت: در این ماقات طیف 

وسیعی از روند فعلی و دورنمای روابط 
و همکاری های همه جانبه بین عشق آباد 

و کابل موردبحث و تبادل نظر قرارگرفت 
که گسترش تعامات اقتصادی، تجاری، 

انرژی، حمل ونقل و نیز همکاری های 
فرهنگی، ورزشی و انسانی از مهم ترین 

موضوعات محوری آن بود.
وی تصریــح کــرد: افزایــش حجــم انتقــال 
ــه افغانســتان، اجــرای  بــرق ترکمنســتان ب
طرح هــای زیربنــای مشــترک ازجملــه 
ــاده  ــوری، ج ــر ن ــن، فیب ــوط راه آه خط
ــه افغانســتان و  ــرق ب ــال ب و خطــوط انتق
کشــورهای منطقــه، چگونگــی تحقق خط 
ــای  ــترش همکاری ه ــی«، گس ــه »تاپ لول
ــص  ــای متخص ــت نیروه ــو تربی آکادمیکی
ــتان  ــه افغانس ــی ک ــایر طرح های ــز س و نی
را بیشــتر در فراینــد اقتصــادی و تجــاری 
امــروز  مذاکــرات  در  می کنــد  کمــک 

ــت. ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق م
ــه داد:  ــتان ادام ــور ترکمنس ــس جمه ریی
منطقــه  در  ثبــات  و  صلــح  برقــراری 
ایــن  اساســی  موضوعــات  دیگــر  از 
ــیار  ــج بس ــه نتای ــه ب ــود ک ــرات ب مذاک
نویدبخــش و مثبــت دســت  پیــدا کردیــم.
بردی محمــداف بــا اشــاره بــه اینکــه 
جنــگ هرگــز راه حــل مناســب بــرای 
رفــع اختافــات نبــوده بلکــه پیامــد 
ــرد:  ــد ک ــته تأکی ــی داش ــز در پ ــوم نی ش
کــه  اســت  آن  خواهــان  ترکمنســتان 
مســائل و اختافــات از طریــق ابــزار 
سیاســی و دیپلماتیــک حل وفصــل شــوند 
و همــکاری ســازمان ملــل در ایــن زمینــه 

نیــز یــک ضــرورت مهــم می باشــد
ــادآور می شــوم کــه  وی اظهــار داشــت: ی
در نوامبــر ســال جــاری میــادی )2017( 
در عشــق آباد هفتمیــن اجــاس منطقــه ای 
ــز  ــتان نی ــادی افغانس ــای اقتص همکاری ه
بــا حضــور ده هــا کشــور دنیــا و مقامــات 

دولــت کابــل برگــزار خواهــد شــد.
بــا  نیــز  افغانســتان  رییس جمهــور 

اظهــار خرســندی از دســت آوردهــای 
ــی خــود در  ــای ترکمن ــا همت ــرات ب مذاک
عشــق آباد،گفت: ترکمنســتان و افغانســتان 
ــل  ــا تعام ــد ب ــه می توانن ــد ک ــات کردن اثب
ــاد،  ــا اعتم ــوأم ب ــجم ت ــکاری منس و هم
ــد  ــل کنن ــه فرصت هــا تبدی چالش هــا را ب
و مناســبات فعــال و موفقیت آمیــزی را 

ــند. ــته باش داش
ــن  ــط بی ــه رواب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب غن
بفــرد  منحصــر  عشــق آباد  و  کابــل 
ــر  ــم اخی ــزود: در دو ســال و نی اســت، اف
برنامه هــای  کشــور   2 دولت هــای 
بلندمــدت مــراودات اقتصــادی، تجــاری، 
ــه ای را  ــرا منطق ــه ای و ف ــات منطق تعام
ــای  ــه طرح ه ــد ک ــاده کرده ان ــن و پی تدوی
احــداث خطــوط راه آهــن، جــاده، خطوط 
انتقــال بــرق و نیــز آغــاز عملیــات اجــرای 
خــط لولــه گاز »تاپــی« و .. گــواه بــر ایــن 

می باشــند. گفته هــا 
ــتان و  ــه افغانس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــیا  ــع آس ــارراه و تقاط ــتان در چه ترکمنس
ــا اصــل  ــد، گفــت: عشــق آباد ب ــرار دارن ق
بی طرفــی مثبــت موفــق شــده اســت 
کــه روابــط و همــکاری بســیار خــوب و 
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــز را ب موفقیت آمی
از جملــه بــا کابــل برقــرار کننــد کــه ایــن 
ــت 2  ــه دول ــت ک ــده اس ــث ش ــر باع ام
ــٔه ایجــاد  ــال درزمین ــکاری فع کشــور هم
حمل ونقــل،  منطقــه ای  کریدورهــای 
انــرژی، ایجــاد اشــتغال، فقرزدایــی، ایجــاد 

ــند. ــته باش ــی داش ــاه اجتماع رف
گفتنــی اســت اکلیــل حکیمــی وزیــر 
ــاد،  ــر اقتص ــراد وزی ــتار م ــه، عبدالس مالی
عمومــی  رئیــس  رحیمــی  عبدالســام 
قیومــی  همایــون  محمــد  امــور،  اداره 
مشــاور ارشــد رئیس جمهــور در امــور 
ــده  زیربناهــا، محمــد شــاکر کارگــر نماین
ویــژه رئیس جمهــور در امــور کشــورهای 
ــدی  ــان پیون ــاه  زم ــزی و ش ــیای مرک آس
مشــاور ارشــد رئیس جمهــور در امــور 
ــه  ــک روزه ب ــفر ی ــی در س ــط مردم رواب
ــور را  ــور کش ــس جمه ــتان ریی ترکمنس

ــد. ــی کردن همراه

ACKU
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حکومت غفورزی 
ــت اســامی  ــورزی نخســت وزیر دول ــم غف ــرار شــد عبدالرحی ق
افغانســتان شــود و بــا تشــکیل کابینه یــی متخصــص، نظــر غــرب 

و شــرق را جلــب کنــد.
غفــورزی بــه تاریــخ ۳1 اســد 1۳76 خورشــیدی، جهــت مشــوره 
بــا عبدالکریــم خلیلــی یکــی از رهبــران حــزب وحــدت اســامی، 
بــه بامیــان رفــت تــا در مــورد کابینــۀ جدیــد نظــِر ایشــان را نیــز 
ــادی از  ــمار زی ــد و ش ــاده ش ــینه آم ــی چهارماش ــرد. طیاره ی بگی
ــا  ــز ب ــن نی ــود م ــرار ب ــن شــدند. ق ــادۀ رفت ــن آم ســراِن مجاهدی

رحیــم رفعــت همــراه باشــم، امــا نشــد.
ــگام ســقوط  ــرد و در هن ــا خــود ب ــورزی ب ــم رفعــت را غف رحی
ــمار  ــا ش ــراه ب ــت هم ــم رفع ــان، رحی ــان در بامی ــارۀ حامل ش طی
زیــادی از شــخصیت  های نخبــۀ کشــور شــهید شــد. امــا جالــب 
ــی  ــت اجرای ــر ریاس ــس دفت ــًا ریی ــد، فع ــار عاب ــه عبدالقه این ک
ــۀ  ــن حادث ــا، از ای ــۀ معجزه آس ــه گون ــی، ب ــدت  مل ــت وح دول

ــرد. ــامت ب ــه  س ــان ب ــز ج غم انگی
حکومت ظالم و رعیت مظلوم

خورشــیدی،   1۳76 عقــرب   9 یادداشــت هایم،  دفترچــۀ  از 
پنجشــیر.

»طالبــان بیــش از یک  ســال اســت پایتخــت افغانســتان را اشــغال 
ــد.  ــن کشــور حکومــت می کنن ــش از نصــِف ای ــد و در بی کرده ان
ــف  ــاط مختل ــه در نق ــی را ک ــف و احزاب ــای مختل ــا گروه ه آن ه
ــت در  ــن امنی ــعار »تأمی ــا ش ــتند، ب ــت داش ــتان، حاکمی افغانس
ــۀ  ــی«، از صحن ــدل اله ــت ع ــیس حکوم ــور و تأس ــر کش سراس
ــا شــماری از ایــن گروه  هــا در  ــد و خــود ب نظامــی حــذف کردن

ــد.  ــر ماندن ــِگ حاکمیــت درگی جن
طالبــان بعــد از قدرتمنــد شــدن خــود در کابــل، بــه چنــان روِش 
اســتبدادی و ظالمانــه، در مقابــل رعیــِت مظلــوم بــه جفــا و ظلــم 
پرداختنــد کــه تاریــخ افغانســتان مثــل آن را کمتــر بــه یــاد دارد؛ 
آن هــا بــا همــکاری بخشــی از پشــتون  ها، خون  خوارتریــن و 

ــد. ــم کردن ــتان قای ــت را در افغانس ــن حکوم ظالم  تری
طالبــان کــه بــرای محــو شــر و فســاد آمــده بودنــد، خود بــه حدی 
در شــر و فســاد غــرق شــدند کــه دســت تمــامِ جنایتــکاران را از 
ــا  ــا، بی عدالتی ه ــن ناروایی ه ــه ای ــب این ک ــتند و جال ــت بس پش
ــورت  ــریعت ص ــام و ش ــامِ اس ــه  ن ــار و ب ــا، باافتخ و رذالت  ه
ــی  ــِگ قوم ــان جن ــه طالب ــر این ک ــه فاجعه آمیزت ــت. از هم می  گرف
ــردم  ــود، م ــت خ ــرو و حاکمی ــام قلم ــد و در تم ــن زدن را دام
ــه قــوم و تبــار آن  هــا وابســته نیســتند، حبــس  مظلومــی را کــه ب
ــی  ــق زنده گ ــران ح ــه دیگ ــند و ب ــد، می  کش ــکنجه می کنن و ش

ــد. ــردن را نمی  دهن ک
ــتان،  ــان در افغانس ــم طالب ــه بگوی ــود ک ــد ب ــز نخواه مبالغه آمی
ــن  ــِت ای ــد. رعی ــکیل داده ان ــا را تش ــِت دنی ــی  ترین حکوم وحش
حکومــِت ظالــم به حــدی مظلوم انــد کــه قــدرِت خواســت 
حقــوق مشــروِع خــود را ندارنــد، آرزوی مــردم فقــط زوال 

ــت.« ــان اس ــۀ طالب ــت ظالمان حاکمی
اکنــون از ســقوط حاکمیــِت ظالمانــۀ طالبــان 15 ســال می گــذرد، 
ــم  ــتان ک ــان از افغانس ــایۀ وحشت ش ــوز س ــفانه تاهن ــا متأس ام
نگردیــده و بــار دیگــر بــا حمایــت پاکســتان و بــه وســیلۀ کــرزی 
ــردم  ــه م ــده اند ک ــویق ش ــتان، تش ــین افغانس ــور پیش رییس جمه

را بیشــتر بکشــند.
به قول سعدی:

شنیدم گوسفندی را بزرگی 
رهانید از دهان چند گرگی 

شبانگاه کارد بر حلقش بمالید
روان گوسفند از وی بنالید

در اول از کف گرگم ربودی 
چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی

پاره اهی ویپستهبخشسیوهشـتم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

فقدان تعریف از مناسبات شهروندی، اعمال تبعیض 
از طرف نظام نسبت به شهروندان، ساختار نامتعادِل 
فقدان  و  اجتماعی  ـ  و سازمان های سیاسی  نهادها 
نگرش فراقومی در سیاست گذاری های ملی، سبب 
می گردد که تعلق خاطِر شهروندان در درون حصار 
توجه  با  لذا  بماند.  محصور  قومی  خصلت های  و 
از  کثیری  که  نیست  ازانتظار  دور  واقعیت،  این  به 
تحصیاِت  داشتن  به رغم  جامعه  فکری  نخبه گان 
فکری  محصوالت  و  فراورده ها  با  تماس  و  مدرن 
و  پنداره ها  حصار  در  همچنان  معاصر،  مکاتب 
عصبیت های قومی گرفتار مانده و در پناهگاه هویت 

قومی احساس هویت کنند. 
در این میان، گروه سنی یی که بیشتر از همه قربانی 
این وضعیت آشفته می گردند، جوانان و نوجواناِن 
سرزمین،  این  فردای  سرنوشت  که  اند  کشور  این 
آنان  تفکِر  و  اندیشه  قدرِت  و  ظرفیت  به  توجه  با 
رقم می خورد. جوانان و نوجوانان از نظر سنی در 
مرحلۀ بسیار حساِس تربیتی و آموزشی قرار دارند 
که کوچک ترین غفلت نسبت به آنان، فرایند توسعۀ 
روند  و  کرده  مواجه  جدی  موانع  با  را  اجتماعی 
بالنده گی جامعه را متوقف می سازد. در افغانستان، 
نوجوانان و جوانان قربانیان خاموِش فاجعه اند که 
تا چشم گشوده اند، ویرانی و بدن های تکه تکه دیده 
اند و به جای صدای عشق و محبت، صفیر گلوله 
و صدای انفجار را شنیده اند و اغلب به جای درس 
را  تفنگ  ماشۀ  اند،  و تحصیل رهسپار جنگ شده 
فشرده اند، به کارهای طاقت فرسا مجبور شده اند و 
یا با آرزوهای شکسته تن به آواره گی و سرنوشت 
نامعلوم سپرده اند. در این میان، هیچ کسی از این 
فاجعه سخن نگفته و هیچ راهکاری هم برای مهار 
سنی  گروه  این  است.  نگردیده  ارایه  فاجعه  این 
خونین،  نبردهای  میادیِن  در  جنگی،  شرایط  در 
نامعلوم  آواره گی های  در  و  وحشت  و  گریز  در 
و  مرجع  هیچ  متأسفانه  اما  می شوند  جامعه پذیر 
منبعی نیندیشده است که اثرات رفتاری و اخاقِی 
تا کجا  این ها در سرنوشت امروز و فرداِی جامعه 

فاجعه برانگیز خواهد بود. 

چالش های جامعه پذیری در افغانستان
همان گونه که اشاره رفت، افغانستان تاهنوز توفیق 
و  فرهنگ  افتادۀ  جدا  جزایر  از  که  است  نیافته 
سنت های قومی بیرون آمده و شرایطی فراهم شود 
بستر  در  فرایند جامعه پذیری  آن،  از  استفاده  با  که 
پذیرد.  صورت  فراقومی  فضیلت های  و  آموزه ها 
که  اند  گردیده  سبب  مختلفی  عوامِل  و  دالیل 
نهادهای فرهنگی و اجتماعی که کانون جامعه پذیری 
و  فرهنگ  عواطف،  تأثیر  تحت  می شوند،  دانسته 
برسازه های  و  میکانیسم  نتوانند  قومی  سنت های 
شکل گیری  برای  را  انسانی  فضیلت های  با  موافق 
و  تعریف  شهروندان  اخاقی  و  رفتاری  الگوهای 
تدوین نمایند. از سوی دیگر، جغرافیای شهری و 

قومی  تعلقات  اساِس  بر  اغلب  که  محات زیستی 
جامعه پذیرِی  فرایند  به  خود  است،  شده   تجزیه 
جامعه  نهادهای  ناتوانی  است.  کرده  کمک  قومی 
البته در سایه فقر اندیشه و فقدان خردورزی، قابل 
تحلیل می باشد که که برای بازتعریِف مکلفیت های 
کاری و ارتقای ظرفیت تولید آن، هیچ گونه تأمل و 

اقدامات جدی به انجام نرسیده است. 
و  است  باقی  خود  جاِی  سر  بر  هنوز  مشکل  این 
شهری،  توسعۀ  دانش  فقدان  دلیل  به  متأسفانه 
هیچ گونه تدبیر و تأملی در این زمینه وجود ندارد که 
چگونه می توان فرایند توسعۀ شهری را متناسب با 
بافت اجتماعی قومی و فرهنگِی شهروندان مدیریت 
کرد تا از امکان تجزیۀ مسکن بر اساس قوم و زبان 
استراتژی  فقدان  رو،  همین  از  گردد.  جلوگیری 
چالش های  از  یکی  می توان  را  مسکن  توسعۀ 
الگوهای  با  جامعه پذیری  فرایند  برابر  در  جدی 
نیز  این موضوع  مدرن و فراقومی برشمرد که حتا 
وارد مباحث رفتارشناختی نگردیده است. با توجه 
در  اگر  را  قومی  تجزیۀ  فرایند  واقعیت،  همین  به 
نظر  مد  است  افغانستان  پایتخت  که  کابل  شهر 
بگیریم، در نخستین نگاه درمی یابیم که این شهر به 
جزیزه های کوچک و تجزیه شدۀ قومی تبدیل شده 
مشخص  تیرۀ  چهار  شهر،  این  سمِت  چهار  در  و 
قومی مسکن گزیده اند. هرچند که در بخش هایی 
از شهر، اقوام مختلف درهم آمیخته اند، اما این که 
این درهم آمیزی به عنوان یک فرایند تعریف شده 
مدیریت گردد، متأسفانه چنین چیزی تا هنوز وجود 
اثرگذاری،  نخستین  در  این وضعیت  برآیند  ندارد. 
و  رفتاری  الگوهای  با  را  جامعه پذیری  جریان 
با  آمیخته  و سنت های  فرهنگ  از  برگرفته  نگرشی 
درهم  یکدیگر  به  نسبت  عصیبت  و  تبعیض  نگاه 
درهم آمیزی  امکان  فرایند،  این  حاصل  که  آمیخته 
ُخرده فرهنگ های قومی را به منظور ایجاد و توسعۀ 

فرهنگ ملی ناممکن می سازد. 

فقر اندیشه
یاد  قانون  نام  به  آن  از  که  اجتماعی  قراردادهای 
و  اندیشمندان  اندیشه آفرینی  های  حاصل  می شود، 
اجتماعی  مناسبات  بر  مسلط  فرهنِگ  ظرفیت  نماد 
به  که  کشورهایی  می شود.  پنداشته  جامعه  یک  در 
اقتصادی  ثبات  اجتماعی،  رفاه  از  مختلفی  درجاِت 
فرایند  این  تمام  اند،  یافته  دست  روانی  امنیت  و 
اندیشه و دانش مدرن شکل گرفته است.  در پرتو 
هیچ گونه توسعه در یک جامعه اتفاق نمی افتد مگر 
و  گردیده  فراهم  آن  فکرِی  پیش نیازهای  این که 
اما  افغانستان  باشد.  گردیده  مهیا  ذهنی اش  شرایط 
متأسفانه یکی از معدود کشورهایی است که افزون 
بر فقر نفس گیر اقتصادی، با فقر شدید اندیشه نیز 
دست وپنجه نرم می کند. در افغانستان چیزی به نام 
مطالعه  فرهنگ  ندارد.  وجود  اندیشه  و  فکر  تولید 
در این کشور بسیار کمرنگ و مهجور است. میزان 

چاپ کتاب به صورت ماهانه، از بیشتر از ده عنوان 
تجاوز نمی کند. در شهر کابل که جمعیِت آن بیشتر 
از شش میلیون تخمین زده می شود، تیراژ معتبرترین 
روزنامه های آن از شش هزار بیشتر نیست. ظرفیت 
بسیار  کشور  این  در  عالی  تحصیات  و  آموزشی 
و  تحقیقی  و  آموزشی  منابع  فقر  و  می باشد  پایین 
سبب  آموزشی  مدرن  میکانیسم  فقدان  همچنان 
نتوانند  عالی  تحصیات  فراورده های  که  گردیده 
شرایط دگردیسی های اجتماعی معطوف به توسعه 
را فراهم نمایند. افزون بر این ها، فقر اندیشه سبب 
گردیده  است که بازی های زبانی نیز ناشکفته مانده 
و دایرۀ واژه گانی شهرونداِن کشور محدود گردیده 
از  یکی  گردد.  مواجه  مشکل  با  مفاهیم  انتقال  و 
ناشگفتِی  در  می توان  نیز  را  اعمال خشونت  دالیل 
بازی های زبانی و محدودیِت دایرۀ واژگانی در میان 
کاربران زبان در این کشور جست وجو کرد؛ آن جا 
که پای استدالل لنگ می شود، راه توسل به خشونت 

هموار می گردد. 
اصلِی  دلیل  و  عامل  می توان  را  اندیشه  فقر 
در  که  دانست  کشور  این  در  مستمر  مصیبت های 
رفاه  و  توسعه  فرصت  تنها  نه  آن،  متوالی  گردش 
ناشکفته باقی مانده، بلکه فرایند خرد جمعی نیز از 
لجام گسیخته  جهالِت  و  تفرق  و  مانده  باز  شکفتن 
بر  ممتد  پریشانی های  از  موجی  با  همراه  را 
چنین  در  است.  کرده  حاکم  جامعه  سرنوشِت 
به  اندیشه  و  تفکر  جرقۀ  شدن  روشن  وضعیتی، 
منظور طرح راهکارهای تأمین رفاه اجتماعی، یک 
امر دشوار به نظر می رسد. به همین دلیل است که 
فرایند جامعه پذیری در افغانستان نتوانسته است از 
بستر  یک  به  و  کرده  عبور  قومی  عایِق  مرزهای 

تولید فضیلت های انسانی  تبدیل شود. 
عصبیت 

ویرانگر  پدیده یی  آن،  رادیکال  اشکال  در  عصبیت 
و  اشکال  در  متأسفانه  که  است  فاجعه برانگیز  و 
افغانستان  در  متفاوت  الیه های  در  مختلف  ابعاد 
عصبیت  عصبیت ها،  میان  در  می شود)4(.  تجربه 
و  مناسبات  از  وسیعی  گسترۀ  بر  مذهبی  و  قومی 
شبکه های اجتماعی سایه افکنده است که پیامدهای 
بدبینی، فرایند درهم آمیزی  آن در اشکال تفرق و 
فرهنگی و اجتماعی را با موانع جدی  مواجه گرده 
نامید  مزمن  مرِض  یک  می شود  را  عصبیت  است. 
خود  که  تنها  نه  آن  به  مبتا  اشخاِص  و  افراد  که 
تولید  منبع  عنوان  به  بلکه  اند،  مرض  این  قربانیاِن 
شبکه های  از  وسیعی  گسترۀ  مرض  این  تکثیِر  و 
در  و  کرده  آلوده  مرض  این  به  را  خود  پیراموِن 
مواجه  رکود  با  را  اجتماعی  توسعۀ  فرایند  نهایت 
می کنند. عصبیت به عنوان یک رویکرد اخاقی و 
رفتای، اقوام و پیروان مذاهِب مختلف را در حصار 
و فرصت  کرده  گرفتار  خودخواهی و خودپنداری 
هر نوع آمیزش برون قومی و برون مذهبی را از آنها 

سلب کرده است. 

افغانستان 
و چالش های جامعه پذیری

هادی میـران  ///////////////  بخش دوم
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تکنالوژی و متافیزیک
از  بی¬جا  و  به جا  استفادۀ  با  غربی  انسان  فکرت،  دید  از 
استفاده  این  که  اسیر شده  چنان  ماشین  منطِق  در  تکنالوژی 
شده  تبدیل  او  روزمرۀ  وظایِف  جدی¬ترین  از  یکی  به 
است. فناوری در همه¬ جا حتا در ذهن و باورِ انسان غربی 
این  از  نمی¬تواند  احدی  آن جا  در  و  دارد  پُررنگ  حضور 
انسانی را که اگزیستانسیالیست ها  مسأله بی خیال عبور کند. 
می¬تواند  او  که  می¬خواندند  بی¬پایان  )شدن(  صیرورت 
ماهیِت خویش را به دسِت خودش بیافریند، این تیوری در 
خودش  برای  غربی  انسان  است.  یافته  عینیت  عمًا  غرب 
نمی¬تواند  که  است  کرده  درست  ماشینی  ماهیِت  چنان 
معنویت  و  خدا  برای  جایی  و  آید  بیرون  آن  چرخ های  از 
نیرومند  رقیب  تکنالوژی  وی،  عقیدۀ  به  کند.  باز  قلبش  در 

خویش )متافیزیک( را از حوزۀ عمومی زنده¬گی 
غربی  انسان  ذهن  بر  خود  و  است  کرده  بیرون 
با  فرمان¬ روایی می¬کند. فکرت  مسلط شده و 
انساِن  یاد  به  انسان غربی  دیدن وضع اسف¬بارِ 
فرار  از  هاید¬گر  شکوه های  شریعتی،  بی¬خود 
از بی¬عاطفه¬گی  نیچه  بلند  فریادهای  خدایان، 
مدرنیته، انسان تک ساحتی مارکوزه و انسان "اسیر 
در قفس آهنین" ماکس¬ وبر می ¬افتد و آن ها را 
در آسیب شناسی و تشخیص بیماری انسان مدرن 

آفرین می¬گوید.
مرگ متافیزیک

فراتجربی  ساحت های  در  بحث  را  متافیزیک 
تا  گفته اند که هنوز هم در غرب مطرح است و 
حال کسی به این اقیانوس راه نبرده است. نیچه از 
مرگ خدای مسیحیت و هایدگر از فرار خدایان 
سخن گفت. فیورباخ دین را مانع آزادی بشر و 
دین  نیز  مارکس  کرد.  عنوان  انسان  فرا¬فکنی 
بشر  ازخودبیگانه¬گی  توده ها و وسیلۀ  افیوِن  را 
معرفی کرد، او ویرانی دنیای مبتنی بر آموزه های 
جامعۀ  یک  تشکیل  برای  مقدمه¬یی  را  مسیح 
بر  خودش  آن  در  بشر  که  می دانست  انسانی 

سرنوشِت خود حاکم می شود.
با  سارتر  اگزیستانسیالیسیِم  فلسفی  مکتب 
تا  داد  مصاف  بشر  به  آگاهی،  و  اراده  بر  تأکید 
زنده¬گی  به  و  بیافریند  را  ماهیِت خودش  خود 
خویش معنی ببخشد. در واقع تمامی این¬ها با 
طرح نظریاِت متفاوت بر کنار بردِن مسیحیت از 
حوزۀ عمومی زنده¬گی تاش های بی¬دریغ به 
به  بشر  که  می¬خواستند  این¬ ها  داده اند.  خرج 
در  آن  ناخواستۀ¬  تبعاِت  اما  برسد  خودارادیت 
عمل نارسایی های همۀ این تیوری¬ های توخالی  
را به اثبات رساند. از نظر فکرت، این تیوری ها با 

اشکاالت فلسفی روبه رو است.
و  مسیح  میان  خدا،  مرگ  اعام  با  نیچه 
کارنامه¬اش تمایز قایل شده است. این در حالی 
دفتر  ثبت  کارنامه¬¬ های شان  با  آدم ها  که  است 
تاریخ می¬شوند، ورنه شایستۀ ارزش این¬ همه 
این همه  امروز  اگر  نیستند.  بد  و  خوب  شهرِت 
می¬گویند،  سخن  )ص(  خدا  رسول  مورد  در 
اوست.  خوِب  کارنامه های  از  سخن  واقع  در 
او  مرِگ  معنی  به  کارنامه اش  از  فرد  نمودن  جدا 
آن پی  به  فهمی  فلسفه  آن همه  با  نیچه  است که 
نبرده است. فرار خدایاِن هایدگر خبر از واقعیت 
از  خدا  دیگر  که  روز¬گاری  اوست؛  روز¬گارِ 
و  بربسته  رخت  غربی  انسان  رفتار  و  ذهن  النۀ 

کوچیده است. 
به باور فکرت، جریان ذهن¬گرایانۀ فلسفی غرب 
از ذهن  سبب شده است که واقعیت های خارج 
نیز ذهنی تصور شده و به درهم آمیخته¬گی میان 
نیچه،  خدای  مرگ  شود.  منتج  معرفت  و  وجود 
از  بیرون  که  خداست  از  کلیسایی  تصور  مرگ 
ساحِت ذهن را در بر نمی¬گیرد.  فرار خدایاِن 

هایدگر نیز بالتبع فرار تصور خدا از ساحِت ذهن است که 
می ¬توان بر اساس آن این فرار را تا مرز غیابِت حضور خدا 
فلسفۀ  مواجهۀ  فکرت،   عقیدۀ¬  به  داد.  تعمیم  رفتارها  در 
که  است  شده  سبب  )ابژه(  شناسایی  موضوعات  با  غرب 
خارجی  وجود  با  متافیزیکی  مفاهیم  پاره¬یی  تصور  وجود 
آن¬ها یکسان انگاشته شود و از نفی وجود، تصور به نفی 
از دید فکرت، خدا یک تصور  وجود خارجی سخن برود. 
ذهنی نیست که با فرارِ او از ذهن از فرار خدای عالم)خارج( 
سخن به¬میان آید. به هر حال، مرگ تصوری از خدا، مرگ 
این  نمودِن  تلقی  یکی  و  نیست  خارجی  یا  حقیقی  خدای 
وجود  مسألۀ  درهم آمیخته¬ گی  یا  خلط  می توان  را  دو  هر 
چارچوپ  در  غربی  فیلسوفان  که  ¬کرد  عنوان  معرفت  و 

پارادایم فلسفی ذهن¬گرا با آن روبه رو شده اند. 
فیورباخ با فرافکنی پنداشتن دین و مارکس با ویرانی جهان 
دین  بنِد  و  قید  از  را  بشر  می¬خواستند  دو  هر  مسیحیت، 
طبیعت  زنجیرهای  در  را  او  ناخودآگاه  به گونۀ  اما  برهانند، 
با  باخ  انداخته اند.  تولید  روابط  و  ابزار  میکانیک، شرایط،  و 
تکیه بر تبیین طبیعی حوادث، تبیین های متافیزیکی رقیب را 
از صحنه راند و دین را محصول فرافکنی بشر خواند. شاید 
اما  اولیه درست به نظر برسد،  ادیان  حرِف او در خصوص 
در مورد ادیان ابراهیمی و به خصوص اسام که انسان را به 
بحث اندر باِب دقت در مورد جهان و انسان فرا می¬خواند 
و کلمات معلق به دانش، تفکر، تعقل، حکمت، قلم و غیره 

که پنجم حصۀ قرآن کریم را تشکیل می¬دهد، چندان صادق 
به نظر نمی¬خورد. مارکس نیز با تبیین اقتصادی، تاریخ بشر 
را جهانی نوید می داد که در آن کشمکش طبقاتی و دولت به 
چشم نخواهد خورد. دیری نگذشته بود که در این¬ جا بایدها 
بر کرسی هست ها تکیه زد و نه تنها بشر را به منزل مقصود 
نرساند، برعکس با گام ماندن در این راه دشوار و نامعلوم، 
قربانی های بی شماری از بشر ستاند. طرح این نظریات برای 
ساختن جهان به دور از سایۀ دین که شبیه تیر زدن در تاریکی 
بود، به اختیار بشر لطمه زد و شاید تنها کارکرد این نظریات 
این بود که زندان های به زعِم آن ها متافیزیکی را به زندان های 
که  بشر  آقایی  و  اما سروری  کنند.  مبدل  بشر  برای  فیزیکی 
متاع گم گشتۀ آن ها بود، کماکان امید دست نیافتنی باقی بماند.
به  اختیار  لگام  سپردن  با  نیز  خداناباور  اگزیستانسیالیسم 
انسان مبنی بر این که خود او ماهیت مطلوبی برای 
خودش خلق کند، وارونه به نظر رسید. چون او 
برای خودش ماهیِت نامیمونی آفرید که به سوی 
بی ماهیتی و بی معنایی زنده¬گی رهنمون شد و در 

آخر روز سر از آستین یأس برآورد. 
خدا  مرگ  چون  قداست ستیز  تیوری های  برآیند 
که  را  دینی  آموزه های  و  دین  که  بود  این  و... 
آن ها  از  بود،  مردم  روحی  آرامش  مایۀ  حداقل 
برجا  را  خداباوری  و  ایمان  از  اثری  و  بگیرد 
نگذارد و اینک کلیساهای مجلل و بدون توحید و 
عبادت که هگل، آن¬ را نمادی از فرهنِگ اقوام و 
قبایل در گذشته می¬خواند، به تعبیر شریعتی به 
قبرستانی می¬ماند که احساس چندانی از آن در 
انسان فرانسه¬یی زنده نیست و به نماد دیروزی و 
تاریخی مبدل گشته است که صرف برای اهداِف 

توریستی از آن ها استفاده می¬شود.
به عقیدۀ فکرت، از این رو به احتماِل زیاد کلیساها 
تمامی ثروِت دست داشتۀ خویش را در کشورهای 
پول،  یاری  به  تا  می¬رسانند  مصرف  به  شرقی 
مردماِن بی بضاعِت این سرزمین ها را به مسیحیت 
بکشانند. چون در سرزمین سرد خودشان، دیانت 
و  نیست  برخوردار  چندانی  جذبۀ  و  کشش  از 
دینی  مسوولیت  همان  اند  ناگزیر  روحانیون 
)مسیحی( خویش را این¬گونه ادا کنند. شاید از 
کارل  خداباور  اگزیستانسیالیسم  که  همین جاست 

لحظات  تاریک¬ ترین  در  را  خدا  یاسپرس، 
تنهایی جست وجو می¬کند. از نظر راسل، به 
هر اندازه یی که مصایب در یک جامعه اوج¬ 
نیز  به دیانت  اندازه گرایش  به همان  بگیرد، 
شرایطی  یک  چنین  در  می¬گیرد  فزونی 
به  را  خویش  مثبِت  کارکرد  دین  که  است 
غیرقابِل  مشقت های  و  نمایش می¬گذارد 
واقع  در  می¬کند.  تحمل پذیر  را  تحمل 
"این اندیشه ها و تیوری ها که در واکنش 
به  شکل¬گرفته اند،  زمان  مسیحیِت  به 
دل  از  که  می¬مانند  حکومت هایی 

گونۀ  به¬  و  آمده اند  به در  سیاسی  انقاباِت 
سریع و برق آسا کارآیی شان را از دست داده اند و 
رهروان شان را بدون اندیشه و طرح مثمر در بیاباِن 

خالی از برنامه رها کرده اند. 
نویسندۀ انسان مدرن، از عدم موفقیت و کارآیی 
در عمل،  رهایی بخش  ستیز  متافیزیک  نظریه های 
بر بطان این اندیشه ها رسیده است. اما همچنان 
اندیشه ها  می توان  آیا  که  است  باقی  پرسش  این 
مثًا  دانست؟  یکسان  آن ها  بر  مترتب  آثار  با  را 
می توانیم آدم کشی ها، ترور و غیره که به نام اسام 
به  از مسلمانان صورت می گیرد،  از سوی برخی 
پیش بینی های شخص  آیا  بریزیم؟  اسام  حساب 
بر  می شود  دالیلی  چه  و  بود  تجویزی  مارکس 

تجویزی بودن آن ارایه داد؟
پرسش های عمده و بنیادین بشر

با  ما  از کجا آمده ایم،  نسبت  پرسش هایی چون: 
این جهان چیست، سرنوشِت ما چه خواهد بود؛ پرسش های 
مهمی  هستند که اذهاِن بسیاری را در طی تاریخ به چالش فرا 
خوانده است. در این میان، انسان مدرن که عاقه و فرصتی 
پرسش ها  این  با  را  خویشتن  وقتی  ندارد،  اندیشیدن  برای 
تکامِل  تیوری  مانند  علمی یی  نظریه های  به  می بیند،  مواجه 
داروین متوسل می شود و می خواهد برای فرار از متافیزیک، 
پاسخ آن را در دروِن علم بیابد و سرانجام به درستی تیوری 

داروین تن درمی دهد. 
فکرت، تیوری تکامل را این گونه به نقد می گیرد:

همیشه  علمی  گزاره های  از  عمده یی  پارۀ  ابطال پذیری   .1
وجود دارد.

آن  ابطال  امکان  بازهم  تکامل،  تیوری  درستی  فرض  به   .2
زیرا  ماند؛  خواهد  ابطال  معرض  در  و  شد  نخواهد  منتفی 
دو  هر  که  است  استوار  آزمایش  و  تجربه  بر  تیوری  این 

محدودیت هایی به همراه دارند.
بنا شده است، این  پایۀ استقرای علمی  ۳. تیوری تکامل بر 
در حالی است که استقرا و به خصوص استقرای ناقص نتیجۀ 
قطعی به دست نمی دهد. استقرا گذشته از نقش های مثبتی که 
در شناخت جهان و... دارد، در باب توضیح و شرِح منشای 
انواع از قطعیِت چندانی برخوردار نیست و دلیل آن نیز تکثر 
و تنوع چشم گیری است که میان انواع مختلِف موجودات به 
چشم می خورد. این انواع از یک نواختی و قانون مشابهتی که 

طبیعت از آن برخوردار است، برخوردار نیستند.

4. تیوری تکامل بیانگر حرکِت بدون وقفه و دایمی موجودات 
بودِن  مخلوقات  اشرف  و  است  پیچیده گی  به  ساده گی  از 
انسان نیز نتیجۀ همین برایش کند طبیعی است، نه موهبتی از 
سوی خدای عالم. به باور فکرت،  وقتی پای تدرج در امر 
حیات دخیل شد، اشرف مخلوقات بودن بشر نیز از شرارت 
آن خواهد شکست و موقف کنونی بشر به صورِت قطع در 

آینده دگرگون خواهد شد.
5. تیوری تکامل میان موجودات، تابع قانون طبیعت و موجود 
خودمختاری به نام انسان، قایل به تساوی است. این در حالی 
ارجاع  و  اوست  بشری  کرامت  مبنای  بشر  اختیار  که  است 
نظر  به  ناموجه  قانون طبیعت، غیرمعقول و  به  انسان  اختیار 

می خورد.
سلجوقی می گوید: طبیعت می تواند اشیا و پدیده ها را رشد 
و نمو ببخشد اما از تعویض ماهیِت آن ها عاجز است. انسان 
با همین فطرت انسانی اش آفریده شده است و طبیعت نقشی 

جز نموبخشی او ندارد.
قرآن کریم نیز ضمن پذیرش اصل حرکت و تکامل در کار 

جهان، انسان و جامعۀ آن را منشای انواع نمی داند.
دید  مفهوم  به  بقا  تنازع  اصل  و  تکامل  تیوری  پذیریش 
تک خطی به حرکت موجودات حیه است و در این سیر رو 
به جلو، بخت و اقبال با اصلح است و موجودات ناتوان بر 
پایۀ قانون طبیعی بساط شان از صفحۀ حیات برچیده می شود.
ورود این تیوری به صحنۀ اجتماع که به داروینیسم اجتماعی 

مشهور است، تبعات ناخوشایندی برجا گذاشت.
تکامل،  تیوری  بر  اندیشمندان  سوی  از  وارده  نقدهای   .6
به  اذعان  و  دیدگاه ها  از  برخی  تعدیل  به  را  داروینیست ها 
حلقه های ناکشف شدۀ حیات آدمی واداشت. آزمایش دی ان 

ای نیز درستی این تیوری را به چالش کشید. 
درحالی که  داد،   خالقیت  نقش  طبیعت  به  تیوری  این   .7
طبیعِت بی جان از خلق موجودی صاحِب ذهن و شعور به 

نامِ انسان ناتوان است.
به  تکامل  تیوری  و  عام  صورِت  به  علمی  تیوری های 
صورِت خاص، همه به فرض وجود پیشیِن ماده بنا یافته اند، 
تجربی،  شناخت های  به  شناخت ها  فروکاستن  با  علم گرایان 
اسیر  و  گرفته اند  نادیده  را  تجربی  علوم  نارسایی های 
جزم اندیشی فاحشی  شده اند. این ها با چسپیدن به دریافت 
پاسخ پرسش های متافیزکی از علم تجربی به بی راهه رفته اند 
و علم را به پاسخ دهی پرسش هایی مجبور ساخته اند که در 

تواِن آن نیست.
به باور فکرت، در این خاواره گی جایی برای جوالِن ایمان 
و متافیزیک باز می شود.  قرآن کریم با سخن گفتن از آغاز 
آفرینش بشر، خیال او را نسبت به گذشته اش آسوده می سازد. 
نظریات  به سان  نیز  قرآن  مدرن  انسان  نویسنده،  باور  به 
با اول و آخر  اما  علمی، وجود مادۀ قبلی را مسلم می گیرد 
پرسش های  برای  جایی  خداوند  وجود  خواندِن  "ذاتی"  یا 
بنیادین و مبدای خلقت باقی نمی گذارد. در واقع با این بیان، 
روشن  آخرت  به  باورمندی  با  فقط  زنده گی  تاریکی های  

می شود.
فکرت: آرامش و سکونی  را که علم و فلسفه نتوانست برای 
بشر عرضه کند، دین به صورِت فوق العاده از عهدۀ این کار 

به درآمده است.
به باور من، خاصیت تیوری های علمی این است که وجود 
را  پدیده ها  همۀ  علم  یعنی  می گیرند؛  مسلم  را  پیشین  مادۀ 
محصول فعل و انفعاالِت ماده و انرژی می داند، اما از ارایۀ 

پاسخ به چیستی ماده و انرژی همچنان ناتوان مانده است.
 این تیوری در غرب پیرواِن چندانی ندارد و مهجور است، اما 
با این وجود فکرت نیز دالیل عدیده یی بر بطان این نظریه 
ارایه کرده است.  اما تا جایی که معلوم است، استقراء در علم 
تجربی و فلسفۀ کانتننتال ـ قاره یی به عنوان یکی از معیارهای 
آنالیتیکال ـ  اما در فلسفۀ  قوی برای داوری محسوب شده، 
تحلیلی با اما و اگرهایی همراه است. در این جا روشن نیست 
که منظور نویسنده از استقرا، استقرای علمی است یا استقرای 

فلسفی؟ 

نیم نگاهی به »انسان 

مدرن از این چشم انداز«  
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در پـــی بـــاال گرفتـــن حیـــف و میـــل مالیـــات ده 
درصـــدی مشـــتریان شـــبکه های مخابراتـــی، مجلـــس 
ـــه  ـــع آوری مالی ـــون جم ـــن قان ـــه ای ـــت ک ـــی آن اس در پ
ـــن  ـــع آوری ای ـــفاف جم ـــتم ش ـــاد سیس ـــان ایج ـــا زم را ت

ـــد. ـــو کن ـــه لغ مالی
ــدگان  ــس نماینـ ــاون اول مجلـ ــون معـ ــون همایـ همایـ
ـــس  ـــن مجل ـــات ای ـــرات و مواص ـــیون مخاب ـــه کمیس ب
ـــذ  ـــد اخ ـــفافیت در رون ـــی و ش ـــه چگونگ ـــتور داد ک دس
ـــی  ـــای مخابرات ـــت کارت ه ـــدی کریدی ـــات ده درص مالی
ـــفاف  ـــد ش ـــن رون ـــه ای ـــی ک ـــد و در صورت ـــی کن را بررس
ـــنهاد  ـــس پیش ـــه مجل ـــه را ب ـــن مالی ـــون ای ـــو قان ـــد لغ نباش

ـــد. کن
ـــنبه  ـــته )دوش ـــت روز گذش ـــه در نشس ـــون ک ـــای همای آق

12 ســـرطان( مجلـــس صحبـــت می کـــرد گفـــت کـــه 
ـــع  ـــتم جم ـــه سیس ـــود دارد ک ـــادی وج ـــکایت های زی ش
ـــفاف  ـــی ش ـــای مخابرات ـــت کارت ه ـــه از کریدی آوری مالی
ـــل  ـــف و می ـــه حی ـــن ناحی ـــردم از ای ـــول م ـــت و پ نیس

می شـــود.
او از کمیســـیون مخابـــرات و مواصـــات مجلـــس 
خواســـت کـــه مســـووالن وزارت مخابـــرات و وزارت 

ــد. ــتجواب کنـ ــوص اسـ ــن خصـ ــه را در ایـ مالیـ
ــز  ــس نیـ ــو مجلـ ــر عضـ ــهید زاده دیگـ ــل اهلل شـ خلیـ
ـــت  ـــدی کریدی ـــه ده درص ـــع آوری مالی ـــه جم ـــت ک گف
ــزرگ و  ــل بـ ــه یـــک معضـ ــی بـ ــای مخابراتـ کارت هـ

مافیایـــی در کشـــور تبدیـــل شـــده اســـت.
ـــی  ـــرکت های مخابرات ـــه ش ـــزود ک ـــهید زاده اف ـــای ش آق

ــای  ــاز را در بازارهـ ــر مجـ ــیمکارت غیـ ــا سـ میلیون هـ
ــن  ــر ایـ ــات اکثـ ــد و مالیـ ــرده انـ ــه کـ ــور عرضـ کشـ
ــان  ــخصی خودشـ ــاب شـ ــه حسـ ــیمکارت ها را بـ سـ

جمـــع آوری مـــی کننـــد.
ــد و  ــده خوانـ ــران کننـ ــوع را نگـ ــن موضـ ــاد ایـ او یـ
ـــی  ـــع م ـــردم ضای ـــه حـــق م ـــن گون ـــه ای ـــرد ک ـــح ک تصری

شـــود و مجلـــس بایـــد از حـــق مـــردم دفـــاع کنـــد.
ــس  ــن رییـ ــه قیـــس حسـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
ـــدگان  ـــس نماین ـــات مجل ـــرات و مواص ـــیون مخاب کمیس
ـــزاری  ـــه خبرگ ـــر ب ـــعید فط ـــد س ـــل از عی ـــه قب ـــز هفت نی
ـــع آوری  ـــون جم ـــری قان ـــه بازنگ ـــود ک ـــه ب ـــور گفت جمه
ـــت کارت هـــا را روی دســـت  ـــات ده درصـــدی کریدی مالی

ـــت. ـــه اس گرفت
آقـــای حســـن گفتـــه بـــود کـــه وزارت هـــای مالیـــه و 
مخابـــرات هنـــگام تصویـــب ایـــن طـــرح از مجلـــس، 
ــتم  ــاه سیسـ ــدت 7مـ ــه در مـ ــد کـ ــده داده بودنـ وعـ
ــت  ــدی کریدیـ ــات ده درصـ ــع آوری مالیـ ــژه جمـ ویـ
کارت هـــای مخابراتـــی را ایجـــاد مـــی کننـــد؛ امـــا بـــا 
ـــن  ـــه ای ـــق ب ـــوز موف ـــال تاهن ـــه دو س ـــک ب ـــت نزدی گذش

کار نشـــده انـــد.
قانـــون جمـــع آوری مالیـــات ده درصـــدی کریدیـــت 
ـــش از ســـوی  ـــال پی ـــی حـــدود دو س ـــای مخابرات کارت ه

ـــد. ـــب ش ـــس تصوی مجل
بـــر اســـاس آن ده درصـــد کریدیـــت کارت هـــای 
ـــی شـــود؛  ـــت جمـــع آوری م ـــه حســـاب دول ـــی ب مخابرات
ـــن  ـــع آوری ای ـــتم جم ـــه سیس ـــود ک ـــی ش ـــه م ـــا گفت ام
ـــده  ـــع آوری ش ـــای جم ـــت و پول ه ـــفاف نیس ـــه ش مالی
ـــزد. ـــی می ری ـــرکت های مخابرات ـــراد و ش ـــب اف ـــه جی ب
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه روز گذشـــته وزارت مخابـــرات 
اعـــام کـــرد کـــه حـــدود 22 میلیـــون ســـیمکارت از 
ســـوی شـــبکه هـــای مخابراتـــی در بازارهـــای کشـــور 
ـــور  ـــه ط ـــون آن ب ـــا 8 میلی ـــه تنه ـــد ک ـــده ان ـــه ش عرض

ـــتند. ـــت هس ـــی ثب قانون
نگرانـــی هـــای جـــدا از حیـــف و میـــل مالیاتـــی نیـــز 
ـــای  ـــیم کارته ـــه س ـــود ک ـــی ش ـــه م ـــود دارد و گفت وج
غیـــر مجـــاز تهدیدهـــای امنیتـــی را نیـــز متوجـــه 

شـــهروندان و امنیـــت کشـــور ســـاخته انـــد.

ابوبکر صدیق
رهبـران حکومـت وحـدت ملـی بـه اعتراضـات مدنـی و 

دموکراتیـک مـردم بـاور ندارنـد.
می گوینـد  مطلـب  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  منابـع  از  برخـی 
کـه  تظاهـرات حـق هـر شـهروند اسـت، در کشـورهای 
دموکراتیـک، شـهروندان بـه جاد ه ها می ریزنـد و حکومت 
امنیـت شـهروندان را تأمیـن می کنـد و بـه مطالبات شـان 

گـوش فـرا می دهـد. 
امـا، در افغانسـتان، اوضـاع بـه عکـس پیـش مـی رود، در 
می شـود،  بسـته  کانتنرهـا  بـا  جاده هـا  تظاهـرات،  روزی 
جاده هـای منتهی به ارگ مسـدود می شـوند و معترضان از 

طـرف افـراد حکومـت بـه گلولـه بسـته می شـوند. 
فعـاالن سیاسـی بـاور دارند کـه این کاری حکومت ناشـی 
مدنـی  مطالبـات  و  دموکراسـی  بـه  رهبـران  بی بـاور  از 
شـهروندان اسـت. حکومتـی کـه از آرای مـردم تشـکیل 
نشـده اسـت  بـه رغـم این کـه بـه خواسـت های مـردم 
وقعـی نمی گـذارد جاده هـای را نیز بـه روی شـان می بندد.
امـا، مسـووالن حکومت وحـدت ملی می گویند که بسـتن 
جاده ها ناشـی از اوضاع شـکنندۀ کشـور اسـت. جاده های 
و  خارجـی  نهادهـای  نگرانـی   به خاطـر  ارگ  منتهـی 
سـفارت های که  در این مسـیر وجود دارد بسـته می شـود.
بـا  گفت وگـو  در  سیاسـی  مسـایل  آگاه  سـعیدی  احمـد 
روزنامـۀ مانـدگار می گوید: در افغانسـتان رهبران سیاسـی 
بـاور بـه دموکراسـی ندارنـد و حـرف و عمل شـان از هـم 

اسـت.  متفاوت 
آقـای سـعیدی تأکید می کند که در کشـورهای کـه رهبران 
باورمنـد دموکراسـی هسـتند، از داد خواهی مردم هراسـی 
ندارنـد و بـه مطالبـات مدنـی شـهروندان  خود گـوش فرا 

و راه هـای منطقـی بـرای حـل بحـران در پیش می گیرند.
بـه گفتـۀ او،  حکومـت فعلـی افغانسـتان یـک حکومـت 
ملـی و برآمـد از آرای مـردم نیسـت، ایـن حکومـت بـه 
ارزش هـای دموکراسـی و مدنـی باور نـدارد و هر از گاهی 
که سـر و صـدا از راه پیمایـی مدنی و مردمی بلند می شـود 
نـه تنهـا کـه جاده هـا را مسـدود می کننـد بلکـه صدا هـای 

مـردم را در گلـو بـا گلولـه خفه می سـازد. 
ایـن آگاه مسـایل سیاسـی تأکیـد می کنـد کـه حکومـت 
افغانسـتان بـه سـلیقه  های قومـی و قبیله یی بـاور دارد. این 
حکومـت قبیله یـی بـه خواسـت های مدنـی مـردم بـاور 

ندارد. 
او گفـت: نهادهای حکومتی به شـمول ریاسـت جمهوری، 
از شـنیدن حقایـق هـراس دارنـد، ایـن  رهبران بـا انگیزی 
ملـی روی کار نیامـده، بلکـه بـا میان جیگـری جانکـری 

منصـوب شـده اند. 
آقـای سـعیدی بـاور دارد کـه در افغانسـتان یـک اجمـاع 
فعـال سیاسـی وجـود نداشـت و در حـال حاضـر ایـن 
کشـور فاقـد یک اجماع سیاسـی فعـال نیز اسـت. به رغم 
شکسـتن اجمـاع ملـی در افغانسـتان باورهـای ملـی نیـز 

است.  شکسـته شـده 
او گفـت کـه بـا گذشـت هـر روز حکومـت افغانسـتان، 

زبـون، بدنـام و عیـر فعـال می شـود و نیروهـای ملـی و 
مردمـی در ایـن کشـور از دموکراسـی ناامیـد می شـوند.
آقـای سـعیدی تصریـح کـرد کـه حکومـت افغانسـتان بر 
آمـده از رأی مـردم نیسـت و بـه دسـت بیرونی ها تشـکیل 
شـده اسـت، بنَا تصمیم انحـال آن نیز به دسـت بیرونی ها 
قـرار دارد. فعالیت هـای مدنـی و مردمـی از ایـن حکومت 

مایـوس و سـر خورده شـده اند. 
ایـن در حالـی اسـت که بیش از ۳ سـال از عمـر حکومت 
وحـدت ملـی می گـذرد، امـا در جریـان این سـال ها چند 
جنبـش بـرای عدالـت خواهـی تشـکیل شـده و از طـرف 

حکومـت سـرکوب گردیده اسـت. 
مسـووالن حکومتـی، بـه غم این که نتوانسـته اند کـه امنیت 
معترضـان را تأمیـن کننـد، برخـی اوقـات خـود به سـوی 
معترضان شـلیک کرده شـماری را کشـته و مجروح کردند.
در همیـن حـال، شـاه حسـین مرتضوی معاون سـخنگوی 
اعتـراض و  ملـی، می گویـد:  رییـس حکومـت وحـدت 
راه پیمایـی حـق شـهروندان اسـت و طبـق قانـون باید این 

شـود.  راه اندازی 
آقـای مرتضـوی بـا اشـاره بـه مسـدود کـردن برخـی از 
جاده هـای کـه منتهـی بـه ارگ می  شـوند، گفـت:  بخاطـر 
رفـع نگرانی برخـی از سـفارت خانه ها و نهادهـای بیرونی 

مجبـور بـه بسـتن جاده هـا می شـوند. 

سـر پرسـت دفتر سـخنگوی رییس حکومت وحدت ملی 
گفـت کـه حضـور نهادهـای خارجـی و سـفارت خانه  ها 
بـرای دولـت افغانسـتان و مـردم مهم اسـت. تأمیـن امنیت 
ایـن نهادهـا از اولویت هـای حکومـت افغانسـتان، چـون 
حملـۀ اخیـر چهـار راهی زنبـق بخـش از اهدافی دشـمن 

بـه نقـاط دیپلوماتیـک بود. 
پیشـنهادات  شـنیدن  و  اعتراضـات  فرصـت   گفـت:  او 
معترضـان در حکومـت وجـود دارد، این را ه های اسـت که 
می توانـد از بـه خشـونت کشـیدن اعتراضـات جلوگیـری 

. کند
آقـای مرتضـوی خاطـر نشـان کـرد کـه  پایتخـت تجربـۀ 
تظاهـرات بزرگ ماننـد، تظاهـرات دوران انتخبات، جنبش 
روشـنایی و جنبـش تبسـم را داشـت، امـا در حـال حاضر 
مدنـی  مطالبـات  پهلـوی  در  اسـت.  شـکننده  وضعیـت 

وضعیـت حاکـم در کشـور را نیـز بایـد درک کنیـم. 
جلوگیـری  بایـد  معترضـان  هـدف  این کـه  بیـان  بـا  او 
از آسـیب رسـاند بـه شـهروندان باشـد، گفـت:  رییـس 
حکومـت وحـدت ملـی در یک ماه گذشـته، با بیـش از 6 
هـزار تـن فعاالن جامعـۀ مدنی، دیـدار و گفت وگو داشـته 
اسـت  و ایـن مکلفیـت حکومت اسـت کـه در مطابقت به 

قانـون امنیـت تظاهـرات را تأمیـن کند. 

www.mandegardaily.com

د افغانســـتان ولـــي جرګـــه د حکومـــت له خـــوا د 

پراختیايـــي بودجـــې پـــه کـــم مـــرف انتقـــاد کـــوي او 

ـــان رسه  ـــه پ ـــې ل ـــو چ ـــو وزیران ـــې کوم ـــوي چ ـــواښ ک ګ

ســـمه بودجـــه نـــه وي مـــرف کـــړې د بې واکـــه کېـــدو 

لـــه برخلیـــک رسه بـــه مـــخ يش.

ــون  ــون هامیـ ــتیال هامیـ ــړي مرسـ ــې لومـ ــې جرګـ د دغـ

ـــه  ـــه ل ـــري کول ـــې م ـــې د جرګ ـــه ورځ ی ـــنبې پ ـــې د دوش چ

مالیـــې وزارت نـــه وغوښـــتل چـــې د اوړي لـــه رخصتیـــو 

ـــړي. ـــدې ک ـــور وړان ـــپړ راپ ـــه بش ـــه دې اړه دوی ت ـــدې پ وړان

نوموړی وايي:

ـــې ژر  ـــره چ ـــوم، څوم ـــه ک ـــه هیل ـــر ن ـــه وزی ـــې ل "زه د مالی

ـــور  کـــوالی يش، د شـــپږو میاشـــتو د بودجـــې د لګښـــت راپ

ـــو  ـــه رخصتی ـــو ل ـــړي، څ ـــدې ک ـــه وړان ـــورا ت ـــي ش دې م

ـــو  ـــه وزارت خان ـــم ونیـــول يش، ل ـــه اړه تصمی ـــې پ ـــدې ی وړان

ـــې  ـــورت ک ـــه ص ـــه هغ ـــتنه ده، پ ـــدي غوښ ـــا ج ـــم زم ـــه ه ن

ـــران  ـــه وزی ـــا ب ـــل بی ـــو ځ ـــه يش، ی ـــرف ن ـــه م ـــې بودج چ

ـــک  ـــه برخلی ـــدو ل ـــه کې ـــه د بې صاحیت ـــواين هغ ـــه پخ لک

ـــخ يش." رسه م

ــې د  ــران چـ ــه وزیـ ــړه، هغـ ــه کـ ــون زیاتـ ــاغي هامیـ ښـ

ــه رابلـــل شـــوي،  ــیون تـ ولـــي جرګـــې اړونـــد کمېسـ

وکیانـــو ته یـــې ویـــي چـــې د مـــي تدارکاتـــو پـــه 

ــم  ــې د کـ ــايف بودجـ ــتونزې د انکشـ ــې سـ ــیون کـ کمېسـ

ــوي دي. ــل شـ ــرف المـ مـ

ــتان  ــم د افغانسـ ــز کال هـ ــر ملریـ ــې تېـ ــې ده چـ د یادونـ

ـــې  ـــه چ ـــه دې امل ـــران ل ـــې اووه وزی ـــې د کابین ـــي جرګ ول

ـــه  ـــي بودج ـــلنه پراختیاي ـــې ۷۰ س ـــورې ی ـــه پ ـــر پای د کال ت

ـــړل. ـــت ک ـــلب صاحی ـــړې س ـــرف ک ـــه وه م ن

ـــو  ـــړه د منل ـــي جرګـــې دا پرېک ـــه د ول ـــت ت ـــو حکوم خ

ـــې  ـــړه چ ـــع ک ـــه راج ـــې ت ـــرې محکم ـــئله یې س ـــه وه او مس ن

ــاد  ــره یـ ــوم او اکـ ــه دی معلـ ــک نـ ــه یې برخلیـ ــر اوسـ تـ

وزیـــران ال هـــم خپلـــې دنـــدې تـــررسه کـــوي.

ـــز ډول  ـــه ټوله یی ـــې پ ـــي چ ـــې وزارت واي ـــتان مالی د افغانس

ـــړې  ـــرف ک ـــه م ـــايف بودج ـــده انکش ـــت ۱۹ فیص حکوم

ـــه  ـــي جرګ ـــور ول ـــه راپ ـــه دغ ـــې ب ـــو ک ـــږدې ورځ ـــه نې او پ

ـــپاري. ـــه وس ت

ـــزي ازادي  ـــد عبدالرحیم ـــل حمی ـــد اجم ـــه وزارت ویان د دغ

ـــې او  ـــه دې اړه کابین ـــۍ پ ـــره اوون ـــل، دوی ه ـــه ووی ـــو ت راډي

ـــږي. ـــه  لې ـــه راپورون ـــورا ت ـــي ش م

ښاغي عبدالرحیم زي زیاته کړه:

ـــه  ـــه وار ډول پ ـــه هفت ـــئله پ ـــرف مس ـــې د م ـــوږ د بودج "م

ــې ادارې  ــې کومـ ــروو چـ ــې خپـ ــایټ کـ ــل وېب سـ خپـ

څومـــره مـــروف کـــړې، کابینـــې او مـــي شـــورا تـــه 

ـــتني  ـــه میاش ـــه ده، پ ـــئله ن ـــه مس ـــه پټ ـــوو، دا کوم ـــور ورک راپ

ــې د  ــه د بودجـ ــیون تـ ــد کمېسـ ــورا اړونـ ــي شـ ډول د مـ

ـــتنې  ـــه غوښ ـــه د دوی ل ـــم ب ـــوو او ه ـــور ورک ـــرف راپ م

رسه ســـم دغـــه راپـــور ولـــي جرګـــې تـــه وســـپارو."

ښـــاغلی عبدالرحیمـــزی زیاتـــوي مالیـــې وزارت لـــه 

وزارتونـــو او اړونـــدو ادارو رسه یـــوه مشـــرکه کمېټـــه 

ـــه  ـــرف پ ـــې د م ـــي بودج ـــو د پراختیاي ـــړې، څ ـــه  ک رامنځت

برخـــه کـــې پـــه شـــته ســـتونزو بحـــث وکـــړي.

د ولـــي جرګـــې ځینـــي غـــړي وايـــي، د پراختیايـــي بودجـــې 

ـــې  ـــی چ ـــه دی توانېدل ـــت ن ـــه حکوم ـــه امل ـــرف ل ـــم م د ک

ـــړي. ـــدې ک ـــه وړان ـــل وخـــت خدمتون ـــه خپ ـــه پ خلکـــو ت

ـــه  ـــت دغ ـــې حکوم ـــي چ ـــې وزارت واي ـــتان د مالی د افغانس

ـــه  ـــې ب ـــع ک ـــې دوو رب ـــه پات ـــې او پ ـــدي نیول ـــوع ج موض

وتوانېـــږي چـــې لـــه پـــان رسه ســـم پراختیايـــي بودجـــه 

ـــړي. ـــرف ک م

پارلمان در پی حذف مالیات 
ده درصدی شرکت های مخابراتی است

وليس جرګه: 

هغو وزیرانو چې سمه بودجه یې 

نه وي لګولې بې واکه به يش

آگاهان:
حکومت به حرکت های مدنی و مردمی باور ندارد

مرتضوی: 
وضعیت شـکننده است
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ورزش
Abdulshaheed Saqeb

ــرو  ــرس ف ــوري ت ــرکوب؛ امپرات ــس از س ــزش پ خی
ــي پاشــد! م

بــاري هــگل گفتــه بــود: "شــرق جایــي اســت کــه در 
ــي  ــا م ــا ی ــد. شــرقي ه ــي کن ــي م ــرس و اســتبداد حکمروای آن ت

ترســند و یــا از طریــق تــرس حکمروایــي مــي کننــد."
ــد  ــي ده ــان م ــز نش ــتان نی ــخ افغانس ــه تاری ــذرا ب ــي گ ــم نگاه نی
کــه ایــن جــا "امپراتــوري تــرس" حاکــم بــوده اســت؛ بــه گونــه 
ــهریاران  ــد، و ش ــیده ان ــي ترس ــرکوب م ــهروندان از س ــه ش اي ک
بــه منظــور ایجــاد تــرس، همــواره معترضــان را بــا تفنــگ، باتــوم، 

ــد.  ــوپ، تانــک و ارتــش ســرکوب مــي کــرده ان ت
خیــزش پــس از ســرکوب جنبــش رســتاخیز امــا - بــه بــاور مــن - 
ســرآغاز فروپاشــي ایــن امپراتــوري اســت. جوانــان مــا امــروز بــا 
حضــور مجــدد شــان در خیابــان عمــا بــه ریــش تــرس خندیدنــد 

و محاســبات فاشیســم و اســتبداد را بــه چالــش کشــیدند.
ــران خواهــد شــد.  ــم و ســتم وی ــت، کاخ ظل ــار رف ــه کن ــرس ک ت
کاخ ظلــم و ســتم کــه ویــران شــود، جایــي تــرس را در سیاســت، 

محبــت و نــوع دوســتي خواهــد گرفــت. 
و ایــن چیــزي نیســت، مگــر انقــاب کوپرنیکــي در قلمــرو 
سیاســت؛ چیــزي کــه رامیــن جهانبگلــو از آن صحبــت مــي کنــد.

 Asif Ashna

وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
بتکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر...!

تــا زمانــی کــه در مقابــل خودکامگــی حاکمــان فاســد 
و نامشــروع ســکوت کنیــم؛ تــا زمانــی کــه علیــه اســتبداد و تــک 
ــوان  ــه عن ــی ب ــا زمان ــم؛ ت ــا تمــام صراحــت قــد علــم نکنی روی ب
ــوق  ــهروندی و حق ــت ش ــای هوی ــر مبن ــوول و ب ــهروند مس ش
مدنی_سیاســی مــان، جلــو فرهنــگ قانــون شــکنی، تقلب، اســتبداد 
ــه وطــن،  ــاری ایســتاد نشــویم ن ــی تب ــر قوم ــور و ک و تعصــب ک
وطــن می شــود. نــه مــا شــهروندانی برخــوردار از حــق و حقــوق 
ــش از  ــد پی ــس، بیای ــان. پ ــی سیاســی در ســرزمین و زادگاه م مدن
هرچیــزی شــهروند شــویم. ســپس، ســکوت فــردی و جمعــی مــان 
علیــه اســتبداد و قانــون شــکنی را بشــکنیم و جســارت کنشــگری 

بــر مبنــای اصالــت شــهروندی را بــه اجــرا بگذاریــم...!

Bashir Ahmad Tahyanj

عبدالباري جهاني راست میگوید!
وزراي دیگــر نیــز بایــد بیشــتر از ایــن جســارت کننــد 
ــه( را افشــاء  ــل و وکیل و شــهرت رأي فروشــان )وکی

ســازند.
چــون وزراء خــوب میداننــد کــه بــه کیهــا و چگونــه بســته هــاي 

دالــري داده شــده اســت؟
ــول  ــل پ ــز در مقاب ــت اداري نی ــه هی ــه بلک ــي وزراء ن ــا برخ تنه

ــده. ــئ نش ــت منش ــادر زازي مف ــد، ق ــت میای بدس
)حرمت وکاي پاکنفس محفوظ است.(

روح اهلل یوسف زاده

ــر،  ــرای نقــد یــک اث ــم ب بســیار تنگ نظری ســت کــه بگویی
یــک رویکــرد و یــک رفتــار، بایــد تحصیــات اکادمیــک و 

تخصــص رســمی داشــت. 
ــرای درِک  ــزاری ب ــد و اب ــت ان ــلمًا فضیل ــص مس ــات و تخص تحصی
ــا  ــرار دادِن آن ه ــا ق ــوند، ام ــوب می ش ــر محس ــِم عالی ت ــت تر و فه درس
ــزی جــز بســتن  ــد، چی ــرای نق ــی و ضــروری ب ــوان شــرط حتم ــه عن ب
دهــاِن آزادی و ســنگ انداختــن در مســیر پیشــرفِت ذهــِن بشــر و حمایــت 

ــت.  ــی نیس ــتایی و درجازده گ از ایس
در گذشــته شــاید بــرای نقــد و نقــادی، آداب و اصــول و آییــِن فراوانــی 
ــر  ــروطها به س ــرطها و ش ــادی بش ــون روزگار نق ــا اکن ــد، ام ــل بودن قای
آمــده و آزادی بیــان و بــه تبــع آن، آزادی نقــد، همــٔه حصارهــا را شکســته 

ــت.  ــه اس ــران یافت ــروی بی ک و قلم
ــان و  ــرا آزادی بی ــت زی ــه نیس ــرج و فتن ــای هرج وم ــه معن ــن ب ــه ای البت
آزادی نقــد بــرای همــه، خــود بــرج و بارویــی محکــم در برابــر بی نظمــی 

فتنه گری ســت.  و 
بی ادبانــه و مخــرب  نقدهــای ضعیــف و  نقـــد،  آزادی  در فضــای 
ــار  ــکنند و از اعتب ــم می ش ــازنده دره ــه و س ــوی، ادیبان ــای ق ــا نقده ب
می افتنــد. در چنیــن فضایــی، کســی کــه بــدون آگاهــی و دانــِش رســمی 
ــه کســی  ــع خــود - و ن ــی رود، در واق ــد م ــدان نق ــه می ــا غیررســمی ب ی
دیگــر - را ســبک و مفتضــح می ســازد؛ چنان کــه نقــد آگاهانــه و 

دانش محــور نیــز صاحبــش را ســنگین و جلیل القــدر می ســازد.
ــا قلــِم صاحبــش بیــرون شــود،  پــس پیــش از این کــه نقــد از حنجــره ی
نبایــد آن را یــاوه خوانــد و در نطفــه خفــه کــرد، چــون در چرخــٔه منطقــی 
دانــِش امــروز کــه از نقــادی سرچشــمه گرفتــه، هــر آن چــه یــاوه و بهتــان 

ثابــت شــود، خــود بــر زمیــن افتــاده و می شــکند.

سیر تا پیاز 
جام جهانی 2018 روسیه

فیـسبـوک نـــامــه

کمتــر از یــک ســال تــا آغــاز بزرگتریــن رویــداد فوتبالــی جهــان در کشــور 
روســیه باقــی مانــده، در ایــن فاصلــه تمامــی اطاعــات مــورد نیــاز نســبت 

بــه جــام جهانــی را بررســی خواهیــم کــرد.
جــام جهانــی روســیه کــه بیســت و یکمیــن دوره جــام جهانــی محســوب 
ــار  ــن ب ــان برگــزار خواهــد شــد. ای ــن کشــور جه می شــود، در پهناورتری
نیــز ۳2 تیــم قــرار اســت در ایــن جــام حاضــر باشــند تــا ماننــد گذشــته در 

هشــت گــروه چهــار تیمــی بــه رقابــت بپردازنــد.
* جام جهانی چه زمانی شروع می شود؟

ــی کــه یــک طــرف آن قطعــا تیــم ملــی روســیه  ــازی جــام جهان اولیــن ب
قــرار دارد، روز پنجشــنبه 14 ژوئــن ســاعت 17:۳0 بــه وقــت ایــران آغــاز 
ــی  ــام جهان ــت ج ــروه نخس ــرگروه گ ــوان س ــه عن ــیه ب ــود. روس می ش
خواهــد بــود و بــازی افتتاحیــه نیــز در ورزشــگاه لژنیکــی برگــزار خواهــد 
ــود.  ــی خواهــد ب ــازی روز نخســت جــام جهان ــن ب ــازی اولی ــن ب شــد. ای
بعــد از روز نخســت، هــر روز ســه یــا چهــار بــازی برگــزار خواهــد شــد 
تــا در نهایــت روز 15 جــوالی دیــدار نهایــی، روز یکشــنبه راس ســاعت 
19:۳0 بــه وقــت ایــران برگــزار و قهرمــان جــام جهانــی مشــخص شــود. 
دیــدار نهایــی نیــز قــرار اســت در همــان ورزشــگاه لژنیکــی برگــزار شــود.

* جام جهانی کجا برگزار می شود؟
ــع 12  ــد. در واق ــد ش ــزار خواه ــیه برگ ــهر روس ــی در 11 ش ــام جهان ج
ــر عهــده  ــی را ب ــداد جــام جهان ــی روی ــن 11 شــهر میزبان ورزشــگاه از ای
ــا  ــازه ســاخته شــده ی ــد داشــت. 10 ورزشــگاه از 12 ورزشــگاه، ت خواهن
بازســازی شــده اند. تنهــا اســتثناها ورزشــگاه لژنیکــی در مســکو و ســنترال 

ــده اند. ــازی نش ــه بازس ــتند ک ــرگ هس در یکاترینب
* قرعه کشی جام جهانی چه زمانی برگزار می شود؟

۳2 تیــم راه یافتــه بــه جــام جهانــی اول دامبــر 2017 )۳0 آبــان 96( در کاخ 
ــر  ــر از والدیمی ــناخت. غی ــد ش ــان خــود را خواهن ــن مســکو حریف کرملی
ــد  ــم حاضــر خواهن ــن مراس ــناس دیگــری در ای ــای سرش ــن چهره ه پوتی
ــال  ــای فوتب ــار دنی ــان پرافتخ ــابق و قهرمان ــان س ــامل بازیکن ــه ش ــود ک ب

ــود. خواهنــد ب
* چه تیم هایی صعود کرده اند؟

تاکنــون حضــور ســه تیــم از ۳2 تیــم در جــام جهانــی قطعــی شــده اســت. 
بعــد از روســیه میزبــان، برزیــل بــه عنــوان اولیــن تیــم و ایــران بــه عنــوان 
دومیــن تیــم جــواز حضــور در جــام جهانــی را بــه دســت آورده انــد. 29 
تیــم دیگــر هنــوز باقــی مانده انــد کــه بایــد در چنــد مــاه آینــده بارشــان را 

بــرای رفتــن بــه روســیه ببندنــد.
* چطور می توانیم بلیت جام جهانی را بخریم؟

ــیون ها در  ــام کنفدراس ــال ج ــد از فین ــی بع ــام جهان ــای ج ــت بازی ه بلی
ــا  ــام فیف ــق اع ــر طب ــد. ب ــد ش ــته خواهن ــروش گذاش ــه ف ــا ب ــایت فیف س
بلیت هــای جــام جهانــی چهــار طبقه بنــدی دارنــد کــه متناســب بــا 
جایــگاه در ورزشــگاه قیمت گــذاری شــده اند. همچنیــن مرحلــه بــه 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــا افزای ــت بلیت ه ــم قیم ــه ه مرحل
ــده  ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــاوت بلی ــت متف ــار قیم ــدار چه ــر دی ــرای ه ب

ــر اســت: ــه شــرح زی ــه ب اســت ک
- مرحله گروهی: 165 پوند، 1۳0 پوند، 8۳ پوند، 17 پوند

- مرحله یک هشتم نهایی: 19۳ پوند، 145 پوند، 90 پوند، ۳0 پوند
- یک چهارم نهایی: 287 پوند، 200 پوند، 1۳8 پوند، 51 پوند

- نیمه نهایی: 589 پوند، ۳77 پوند، 224 پوند، 60 پوند
- رده بندی: 287 پوند، 200 پوند، 1۳8 پوند، 51 پوند

- فینال: 864 پوند، 558 پوند، ۳58 پوند، 94 پوند
* مدعیان قهرمانی در جام جهانی چه تیم هایی هستند؟

قطعــا مدافــع عنــوان قهرمانــی یعنــی آلمــان شــانس زیــادی بــرای قهرمانــی 
ــادی در  ــتاره های زی ــده س ــم ش ــر ه ــه جوان ت ــو ک ــم ل ــم یوآخی دارد. تی
ــرای انتخــاب 11 بازیکــن اصلــی  ــی را ب ترکیــب خــود دارد کــه هــر مرب
ــی  ــه خیل ــم ک ــل را داری ــان ، برزی ــد از آلم ــدازد. بع ــر می ان ــه دردس ب
ــرای  ــی ب ــی قطعــی کــرد و شــانس خوب ــه جــام جهان زود صعــودش را ب
موفقیــت در جــام جهانــی دارد. فرانســه، آرژانتیــن، اســپانیا، بلژیــک، ایتالیــا، 
انگلیــس و پرتغــال نیــز تیم هــای دیگــری هســتند کــه بــه نظــر از مدعیــان 

قهرمانــی محســوب خواهنــد شــد.
* شانس اصلی توپ طای جام جهانی کدام بازیکن خواهد بود؟

غیــر از مســی و رونالــدو کــه در صــورت موفقیــت تیــم ملــی کشورشــان 
ــر، نویــر  بــه ایــن مهــم می رســند، نیمــار، پوگبــا، گریزمــان، رامــوس، مول
و تونــی کــروس دیگــر بازیکنانــی هســتند کــه نیم نگاهــی بــه ایــن جایــزه 

ارزشــمند خواهنــد داشــت.

مفکوره و حِس »نمی شود و 
نمی توانیم« را باید از خود دور سازیم

امراهلل صالح
ـــس  ـــک کانفران ـــتراک در ی ـــت اش ـــال جه ـــانزده س ـــد ش ـــن بع م
ـــنبه  ـــه دوش ـــردد ب ـــل می گ ـــکا تموی ـــرف امری ـــه از ط ـــوی ک منطق
ـــذار را  ـــی فرصـــت گشـــت و گ ـــده و کم ـــتان آم پایتخـــت تاجکس
ـــا  ـــی صرف ـــس امنیت ـــک مجل ـــتراک در ی ـــرای اش ـــًا ب ـــم.  قب یافت
بـــرای یـــک روز کاری آمـــده بـــودم. آنچـــه را بـــه وضاحـــت 
ــی ،  ــد گدایـ ــر ماننـ ــانه های فقـ ــه نشـ ــت کـ ــن اسـ ــدم ایـ دیـ
دســـت فروشـــی ، جوانـــان بیـــکار نشســـته در ســـایه پـــارک 
هـــا و کافـــه هـــا دیـــده نمی شـــود.  فقـــر از شـــهر دوشـــنبه 
برچیـــده شـــده اســـت. در هـــر محلـــه شـــهر تفریحگاه هـــای 
ـــج  ـــل پن ـــن هوت ـــت. چندی ـــده اس ـــاخته ش ـــم س ـــنگ و منظ قش
ســـتاره ســـاخته شـــده اســـت و بـــه گفتـــۀ خـــود شـــان حـــاال 
توانایـــی میزبانـــی از دوازده رییـــس دولـــت را در یـــک زمـــان 
دارنـــد. شـــهر از دیـــد صفایـــی قابـــل مقایســـه بـــا ســـویس و 
ـــه  ـــی و خریط ـــل خال ـــک بوت ـــی ی ـــت. حت ـــر از آن اس ـــی بهت حت
ـــتان  ـــدم. تاجکس ـــرک ها ندی ـــد روز در س ـــن چن ـــتیک را دری پاس
زمانـــی وارد کننـــده ســـمنت بـــود حـــاال یکـــی از بزرگتریـــن 
ـــه  ـــت. باآنک ـــده اس ـــل ش ـــمنت تبدی ـــرق و س ـــای ب ـــادر کننده ه ص
ـــی در  ـــا مواش ـــد م ـــبز ان ـــهر سرس ـــرون ش ـــل و بی ـــای داخ تپه ه
ـــی  ـــظ مواش ـــی و حف ـــرش مواش ـــرای چ ـــدم. ب ـــرش ندی ـــال چ ح
قانـــون وجـــود دارد. اکثـــر موترهایـــی کـــه در جاده هـــا دیـــده 
ــم  ــکا خانـ ــفیر امریـ ــیک اند. سـ ــد و شـ ــو تولیـ ــوند نـ می شـ
ـــفیر  ـــگاه س ـــرد. اقامت ـــوت ک ـــام دع ـــت ش ـــه ضیاف ـــا را ب ـــرد م میل
ـــی  ـــات فزیک ـــوع ترتیب ـــچ ن ـــت و هی ـــهر اس ـــارج از ش ـــکا خ امری
ـــاح در  ـــس بی س ـــک پولی ـــا ی ـــوع. صرف ـــچ ن ـــدارد. هی ـــی ن امنیت
ـــن  ـــی از بهتری ـــتان یک ـــس. تاجکس ـــود و ب ـــتاده ب دروازه اش ایس
ــه  ــت کـ ــر اسـ ــه دارد وخبـ ــه را در منطقـ ــتم های احصایـ سیسـ
ـــه  ـــد و چ ـــا در کجاین ـــد و کیه ـــا مردن ـــدند، کیه ـــد ش ـــا تول کیه
می کننـــد. زنده هـــا و مـــرده هـــای کشـــور درج احصایـــه 
انـــد. یکـــی از میزبان هـــای تاجیکـــی مـــا بـــه شـــوخی گفـــت 
- شـــوخی کـــه تـــا مغـــز اســـتخوانم را ســـوزاند- اینکـــه مـــا 
در ایـــن هفـــده ســـال اخیـــر ده هـــا کیلومتـــر تونـــل ســـاختیم 
و افغانســـتان نتوانســـت یـــک و نیـــم کیلومتـــر تونـــل ســـاخته 
ـــه راه  ـــًا فاصل ـــد. قب ـــت کن ـــم و مراقب ـــالنگ را ترمی ـــده در س ش
ـــا  ـــاال صرف ـــود ح ـــاعت ب ـــد 16 س ـــت خجن ـــا والی ـــنبه ت از دوش
ـــهر  ـــتدیوم ش ـــا اس ـــه ت ـــت. از س ـــه اس ـــل یافت ـــاعت تقلی ـــه 4 س ب
ــن  ــود. ایـ ــان ورزش کار بـ ــر از جوانـ ــه پـ ــردم همـ ــدن کـ دیـ
داســـتان دراز اســـت. امـــا دســـتاورد معنـــوی تاجکســـتان ایـــن 
ـــود،  ـــی خ ـــت مل ـــه هوی ـــود، ب ـــی خ ـــم مل ـــه پرچ ـــه ب ـــت ک اس
بـــه دســـتاوردهای اقتصـــادی خـــود از تـــه دل فخـــر می کننـــد. 
تـــوام بـــا هـــر دســـتاورد اقتصـــادی یـــک دســـتاورد فرهنگـــی 
ــان  ــته برایشـ ــر خواسـ ــور قطـ ــد. کشـ ــز دارنـ ــوی نیـ و معنـ
بزرگتریـــن مدرســـه دینـــی را بســـازد امـــا دیزایـــن و طـــرح و 
ـــن  ـــم ای ـــی قدی ـــخ مهندس ـــه از تاری ـــام گرفت ـــق اله ـــن آن مطل دیزی
خطـــه اســـت. قـــوت افـــاده، فصاحـــت در گفتـــار و نوشـــتن 
و در کل رشـــد زبـــان فارســـی درینجـــا چشـــم گیر اســـت. از 
ــتقال  ــای پـــس از اسـ ــق روزهـ ــده و مغلـ ــات پیچیـ اصطاحـ
دیگـــر خبـــری نیســـت. فصیـــح حـــرف می زننـــد. نشـــانه های 
ـــا  ـــی تمـــام عمارت ه ـــوند ول ـــده می ش ـــوح دی ـــه وض ـــروت ب ث
و بناهـــای نـــو پـــا کرکتـــر بســـیار خـــاص و ســـنگین دارنـــد. 
ـــتان  ـــاال در تاجکس ـــی ح ـــر خارج ـــزار کارگ ـــاد ه ـــر هفت دور و ب
مصـــروف کار هـــای مختلـــف انـــد. نشـــانه یی از ســـرمایه های 
عـــاری از ســـویه و کاس دیـــده نمی شـــود. خانه هـــای لـــب 
ـــورهای  ـــه کش ـــا ب ـــن باره ـــدارد. م ـــود ن ـــی وج ـــرین دار لبلوی س
ـــس  ـــدازه ح ـــن ان ـــه ای ـــگاه ب ـــی هیچ ـــرده ام ول ـــفر ک ـــی س غرب
عجیـــب برایـــم از اینکـــه چـــرا مـــا نتوانســـتیم و نمی توانیـــم 
دســـت نـــداده اســـت. بـــا خـــود گفتـــم بزرگتریـــن مانـــع در 
ـــد  ـــته باش ـــود داش ـــع وج ـــا مان ـــاید ده ه ـــت؟ ش ـــا چیس ـــر راه م س
ولـــی یکـــی از بزرگتریـــن آنهـــا همیـــن حـــس نمی توانیـــم و 
نمی شـــود اســـت کـــه بایـــد آنـــرا از ســـر و وجـــود خویـــش 
ـــًا بیســـت  ـــن کشـــور صرف ـــه ای ـــاد داشـــت ک ـــد بی ـــازیم. بای دور س
و پنـــج ســـال عمـــر دارد و هیـــچ الف و طمطـــراق از تاریـــخ 
هـــم نمی زنـــد. بـــه گفتـــۀ خودشـــان زنده گی شـــان بـــر 
ـــه  ـــد در مقایس ـــرار باش ـــر ق ـــت. اگ ـــوی اس ـــوق و دنی ـــاد حق بنی
بـــا دیگـــران بخـــود پیـــچ بخوریـــم و احســـاس شـــرم کنیـــم 
ـــن  ـــل فقیرتری ـــال قب ـــد س ـــتان چن ـــون تاجکس ـــت چ ـــن جاس همی

جمهوریـــت آســـیای مرکـــزی بـــود.
ـــد.  ـــری دی ـــور دیگ ـــد ط ـــا را بای ـــت و دنی ـــد شس ـــم ها را بای چش

ـــو. ـــا ه ـــود. ی ـــی نم ـــاال زد و کار واقع ـــد ب ـــتین ها را بای آس
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واشنگتن پست
اگرچـه رییس جمهـور امریـکا هماننـد همتـای 
ترکیـه ای اش بـرای سـرکوب آزادی مطبوعات، 
بـه  امـا  نمی انـدازد  زنـدان  بـه  را  خبرنـگاران 
نظـر می رسـد منطـق اولیـه آنهـا در برخـورد با 

رسـانه ها یکـی اسـت.
یـک نـوع غفلـت سـورئال نسـبت بـه جنـگ 
بی رحمانـه پرزیدنـت ترامـپ علیـه رسـانه های 

اصلـی امریـکا وجـود دارد.
و  هشـتگ ها  از  ناراضـی،  رییـس  جمهـور 
توئیتـری اش  پیام هـای  در  ناخوشـایند  القـاب 
اسـتفاده می کنـد. بـه طـور مثـال می تـوان بـه 
"نیویورک تایمـز نـاکام"، "نیـکا برزژینسـکی"، 
خبرنـگار شـبکه ام اس ان بی سـی، "دیوانـه ای بـا 
آی کیـو پاییـن" و توئیـت مـورد عاقـه ترامـپ 
"سـی ان ان متقلـب" و یـا "جعلی" اشـاره کرد.

در  ترامـپ  دونالـد   2017 ژوئیـه  مـاه  اول  در 
نـام  تغییـر  دربـاره  مـن  کـرد:  اعـام  توئیتـی 
"سـی ان ان نیـوز جعلـی" بـه "سـی ان ان نیـوز 

می کنـم! فکـر  متقلـب" 
خـود  گلـف  زمیـن  در  ترامـپ  یکشـنبه،  روز 
بـود کـه یـک کلیـپ کودکانـه  نیوجرسـی  در 
از گاویـز شـدن خـود در بـازی کشـتی کج بـا 
فـردی کـه مثا خبرنـگار سـی ان ان بود، منتشـر 

. د کر
در همیـن راسـتا برایان اسـتلتر، خبرنگار رسـانه 
امـروز روز  اعـام کـرد:  توئیتـی  سـی ان ان در 
امریـکا  رییس جمهـور  کـه  اسـت  غم انگیـزی 
خشـونت علیـه خبرنـگاران را ترویـج می کنـد. 
امـا بـرای ترامـپ کوبیـدن بی رحمانـه بـر طبل 
خشـم علیـه مطبوعـات یـک تاکتیـک سیاسـی 
تقویـت جایـگاه وی  راسـتای  مشـخص و در 
قربانـی  کـه  نشـان دهد  می خواهـد  او  و  بـوده 
امریـکا  رییس جمهـور  اسـت.  شـده  رسـانه ها 
ریاسـت  گیـری  عهـده  زمـان  از  وقفـه  بـدون 
جمهـوری کـه بـه اعتقـاد وی پوشـش خبـری 
انجـام  سـفید  کاخ  اطـراف  در  غیرمنصفانـه ای 
گرفتـه بـود، معتـرض بـوده و خبرنـگاران را به 

اپوزیسـیون خـود معرفـی می کنـد. عنـوان 
وی همچنیـن بارهـا بـا بیان مواضـع مختلف در 
سیاسـت امریـکا توانسـته افـراط گرایی راسـتی 
بـدون  و  کنـد  مواضـع خـود شـعله ور  در  را 
هیـچ شـرم و خجالتـی دروغ هـای بسـیاری را 
دربـاره مسـائل مهـم و بدیهـی بیـان کنـد. البته، 
یـک بحث مشـروع دربـاره اینکـه آیا رسـانه ها 
می کننـد  رفتـار  "جانبدارانـه"  ترامـپ  علیـه 
یـا نـه، وجـود دارد. ترامـپ رییـس جمهـوری 
اسـت که بـه طـور رادیکالی فضای سیاسـی در 

واشـنگتن را تغییـر داده اسـت. بـه طـور نمونـه 
چنـد روز گذشـته سـی ان ان را مجبـور کرد که 
از داسـتان تحقیقـی سـرهم بنـدی شـده درباره 
ترامـپ  انتخاباتـی  کمپیـن  بـا  روسـیه  ارتبـاط 
عقب بکشـد. ترامـپ و هوادارانـش در باره این 
اشـتباه بسـیار سـر و صدا کردند و حتـی تمایل 
سـی ان ان بـرای پاسـخگو بـودن در برابـر این 
اشـتباه را نادیـده گرفتنـد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه ترامپ همـان تمایل و خواسـته را هرگز در 
برابر اشـتباهات اظهـارات تندش از خود نشـان 
نداده اسـت. به جـای آن رییس جمهـور  امریکا 
بـه اسـتفاده از شـبکه اجتماعـی اش و همچنیـن 
تـا  می دهـد  ادامـه  راسـتی  دسـت  رسـانه های 
اعـام کنـد تمام موسسـات رسـانه ای "دشـمن 

مـردم امریکا" هسـتند.
در همیـن راسـتا اگـر چـه سـناتور بـن سـس، 
بـه  ترامـپ  کـه  داد  جمهـوری خـواه هشـدار 
دنبـال ایجـاد بـی اعتمـادی نسـبت به رسـانه ها 
اسـت امـا در نظـر حامیـان اصلـی اش بـه نظـر 
انجـام  اشـتباهی  ترامـپ هیـچ گونـه  می رسـد 

نمی دهـد.
کمپیـن  نظرسـنجی  رییـس  فبریزیـو،  تونـی 
انتخاباتـی ترامـپ می گویـد، آنهـا او را دوسـت 
داشـته و بـه او اعتقـاد دارنـد. تنهـا رسـانه ها به 
او حملـه می کننـد. حامیـان ترامـپ در حقیقـت 
غیـر  او  دربـاره  رسـانه ها  کـه  می کننـد  فکـر 

می کننـد. رفتـار  منصفانـه 
البتـه ترامـپ اولیـن سیاسـتمداری نیسـت کـه 
از سـاح بـی اعتمـادی علیه رسـانه ها اسـتفاده 

می کنـد.
ریچـارد هـاس، رییس شـورای روابـط خارجی 
رییـس  خشـونتهای  کـرد:  اعـام  توئیتـی  در 
جمهـور امریـکا علیه خبرنـگاران افزایـش یافته 
اسـت. اما ایـن مسـاله در ترکیه اردوغـان انتظار 

مـی رود، نـه در امریـکا.
البتـه سـرکوب ها در ترکیه بزرگتر و گسـترده تر 
اسـت. رجـب طیـب اردوغـان، رییس جمهـور 
ترکیه بعد از کودتای یکسـال گذشـته سـرکوب 
مدنـی  جامعـه  و  موسسـات  علیـه  را  بزرگـی 
آغـاز کرده اسـت. بیـش از 100 خبرنـگار را به 
زنـدان فرسـتاده و یـا آنها را اخراج کرده اسـت. 
چندیـن رسـانه بسـته شـده و یـا آنهـا تحـت 
روزنامه هـا  اسـت.  درآورده  دولتـی  مدیریـت 
چندیـن  بـاره  ایـن  در  امـا  شـده اند  تعطیـل 
مشـابهت مهـم وجـود دارد کـه بایـد در ذهـن 

داریم. نگـه 
اردوغـان و ترامـپ بـا حمایـت ملی گرایـی بـه 
مقابلـه بـا نخبـگان جهانـی بـه پاخاسـته اند. هر 

دو منتقـدان را بـه عنـوان تهدیـدی بـرای ملـت 
اعـام کرده انـد. در همیـن راسـتا در طـول چند 
روز گذشـته اردوغـان راهپیمایـی صلـح آمیـز 
اپوزیسـیون از آنـکارا تـا اسـتانبول را اقدامی در 
راسـتای همـدردی با تروریسـت ها اعـام کرد.
در همیـن راسـتا سـتون نویس فایننشـال تایمـز 
در گزارشـی نوشت: هر سیسـتم دموکراتیک در 
برابـر حمات یک رهبـر اقتدارگـرا و دیکتاتور 
آسـیب پذیـر اسـت. آقـای اردوغـان در سـال 
200۳ نخسـت وزیـر شـد و در طول سـال های 
گذشـته توانسـت کشـورش را تغییر دهد. اکنون 
در  کـه  می دهـد  روز رخ  یـک  در  اتفاق هایـی 

گذشـته غیرممکـن بود.
لنـدن  اقتصـاد  دانشـگاه  از  کاس،  برایـان 
اردوغـان  بـا  می گویـد: ترامـپ اگرچـه هنـوز 
را  خبرنـگاران  کـه  اردوغانـی  دارد،  فاصلـه 
زندانـی می کنـد، امـا منطـق اولیـه آنهـا یکسـان 

اسـت.
همچنیـن نشـریه اشـپیگل آلمان در سـرمقاله ای 
در مـاه فوریه نوشـت: اردوغـان و ترامپ تاش 
می کننـد خـود را در جایگاهـی نشـان دهنـد که 
تنها کسـانی هسـتند که مـردم را به طـور واقعی 
درک کـرده و بـا آنها صحبـت می کنند. به عقیده 
آنهـا آزادی مطبوعـات از دموکراسـی حمایـت 
نمی کنـد و مطبوعـات احترام کافی بـه آنها قائل 
نیسـتند. بـر همین اسـاس رسـانه ها بـی مصرف 
هسـتند. آنهـا معتقدنـد کـه کلماتی کـه از دهان 
آنهـا بـه عنوان رهبـران قدرتمند خارج می شـود 
عیـن حقیقـت اسـت و رسـانه ها تـاش می کند 
بـا دروغ پراکنـی مـردم را منحـرف کننـد. ایـن 
یـک تفکر خودکامگی اسـت. ایـن همان روش 

حفـظ دیکاتوری اسـت.
دو رهبـر ترکیـه و امریـکا همچنیـن در برابـر 
انتقـادات از یکدیگـر حمایـت می کننـد به طور 
نمونـه ترامپ دربـاره سـرکوبگری های اردوغان 
اعـام کـرد، امریـکا چنـدان حقـی بـرای نقـد 
اقـدام رییس جمهـور ترکیـه نـدارد و اردوغـان 
اعتراضـات علیـه ترامـپ پـس از ورود وی بـه 
کاخ سـفید را بـی احترامـی دانسـته و حتـی از 
عنـوان  بـه  سـی ان ان  دربـاره  ترامـپ  مواضـع 
یـک "رسـانه جعلـی" تحسـین کـرد. اردوغـان 
بـه دلیـل اینکـه ترامـپ خبرنـگار سـی ان ان را 
در جـای اصلـی خـود نشـانده اسـت، تبریـک 
گفـت. ایـن همان احساسـی اسـت که بسـیاری 
از حامیـان ترامـپ بـه طـور حتم با هر هشـتگ 
جدیـد و توهیـن ترامپ علیه خبرنـگاران دارند.

حـلول روح 
اردوغـان در تـرامپ!

واکنش تند محقق 

در برابر مخالفان ایتالف نجات افغانستان
ایجاد  به  حلقات  از  برخی  انتقادهای  به  اجرایی  ریاست  دوم  معاون  محقق  محمد  حاجی 

"شورای عالی ایتاف برای نجات افغانستان" به شدت واکنش نشان داده است.
به تازه گی احزاب جمعیت، جنبش و وحدت اسامی مردم افغانستان ایتافی را به نام "شورای 

عالی ایتاف برای نجات افغانستان "شکل داده اند.
شکل گیری این ایتاف واکنش های زیادی را در داخل کشور به همراه داشته است.

ریاست جمهوری در واکنش به ایجاد این ایتاف اعام کرده که از طرح های اصاحی هر 
جریان ایتافی حمایت می کند اما افکار تقسیم قدرت را هرگز نمی پذیرد.

حزب اسامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز شکل گیری این ایتاف را تقابل خصمانه و 
رقابت ناسالم عنوان نموده خاطر نشان ساخت که این حزب به هیچ جریانی اجازه نمی دهد 

که در راه تضعیف نظام گام بردارد.
نمایندگان مجلس نیز در پیوند به شکل گیری این ایتاف واکنش های متفاوتی نشان دادند. 
ریاست  ارگ  های  روی  تک  از  ناشی  را  سیاسی  ایتاف  این  ایجاد  نمایندگان  این  برخی 
جمهوری وفاصله گرفتن مردم از حکومت دانسته و برخی دیگر آن را تعقیب خواسته های 

شخصی، برهم زننده ثبات ومغایر منافع ملی عنوان نمودند.
جنرال  بلخ،  والی  نور  محمد  عطا  استاد  ایتاف  نیز  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار  عبدالهادی 
عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست 

اجرایی را غیرقانونی خوانده و خواهان استعفای آنان از سمت های حکومتی شان شده اند.
اما آقای محقق واکنش تندی به این انتقادها داشته است و تاکید کرده که این ایتاف نه برای 
تضعیف یا سقوط نظام بلکه به منظور ختم زورگویی، حق کشی و نابسامانی درسطح حکومت 

وحدت ملی به میان آمده است.
آقای محقق در صفحه فیسبوک خود نوشته:"گسست عظیمی که بین ملت وحکومت پیش 
آمده؛ فقدان اعتماد میان قشر سیاسی وحکومت، کار را بجایی رسانیده که نه تنها قشر سیاسی 
و جهادی بیرون ازحکومت که عناصر وجهت های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت 
ملی به تدریج از تصمیم گیري ها و اجراءات دولتی کنار گذاشته شده و یا تحت فشار قرار و 

مورد هجوم تبلیغاتی قرار گرفتند اند".
آقای محقق تاکید کرده:" با تیم اصاحات وهمگرایی منحیث یک تیم شریک در قدرت که 
بر اساس توافقنامه ، پنجاه در صد شریک قدرت است بر خورد نمي کند بلکه بعد از چند ماه 
اگر اعصابشان بجای باشد فقط یک جلسه با رییس اجراییه میکنند و آنهم در حد تشریفات؛ 
این وضعیت قابل دوام نیست و به امنیت کشور کمک نمیکند فلهذا یک تشریک مساعی در 

سطح بزرگان ملت کار است".
چندین  شد  اضافه  داعش  حاال  مي کرد  جنگ  طالبان  تنها  گذشته  در  که  است  نوشته  وی 
سازمان تروریستی دیگر پدید آمد، جنگ تنها در جنوب بود حاال به شمال هم کشانیده شد، 
از بدخشان تا بادغیس فلهذا ایجاب یک تاش برای اصاح حکومتداری ای مؤثر ضرورت 

است.
معاون دوم ریاست اجرایی تاکید کرده:" بعضی فکر مي کنند که ما در صدد هستیم که دولت 
را سقوط بدهیم نخیر سقوط دولت بخیر و صاح کشور نیست مگر اینکه حکومت خودش 
به دست خود زمینه سقوط خود را فراهم کند، ما میخواهیم دولت اصاح شود ومؤثر شود".
اساس مشروعیت حکومت است  ملی که  توافقنامه حکومت وحدت  افزوده:"  آقای محقق 
ریاست  معاونین  اجرائیه ومعاونین ریاست جمهوری و  ریاست  عملی شود؛ صاحیت های 

اجرائیه در چهار چوب قانون اساسی و توافقنامه حکومت وحدت ملی عملی شود".
وی به شدت به منتقدان ایتاف جدید تاخته و نوشته:"بعضی افراطیون نزدیک به ارگ به 
طرف ایتاف نجات توصیه کرده که از حکومت کنار بروند ، آنها فکر کرده اند که این سه 
طرف که تاهنوز جلسات مقدماتی ایتاف را دایر کردند مردمانی هستند که به اساس مهربانی 
محقق  آقای  بروند".  کنار  توصیه  به  تا  اند  شده  گماشته  حکومت  به  ها  بعضی  وعطوفت 
چهار  تا  نیم  و  سه  اقل  حد  نجات  ایتاف  تی  مقدما  جلسات  کنندگان  دایر  افزوده:"مایان 
میلیون رای پاک ، از هشت میلیون نیم آراء پاک وناپاک انتخابات را با خود داریم نمي خواهیم 

حکومت به هم بخورد، فقط میخواهیم زور گویی وسرشاری وحق کشی خاتمه پیدا کند".
اوزبک هم عین سیاست های  اقوام شریف  با  نوشته:"  ادامه  در  اجرایی  ریاست  دوم  معاون 
انگلیسی تفرقه بیانداز وحکومت کن اعمال مي شود، با اقوام برادر پشتون بای دیگری را بنام 
این قوم و آن قوم به میان آورده که در بعضی مناطق فاجعه بار است و موجب تلفات گردیده".
آقای محقق تاکید کرده:" با تیم اصاحات وهمگرایی منحیث یک تیم شریک در قدرت که 
بر اساس توافقنامه ، پنجاه در صد شریک قدرت است بر خورد نمي کند بلکه بعد از چند ماه 
اگر اعصابشان بجای باشد فقط یک جلسه با رییس اجراییه میکنند و آنهم در حد تشریفات؛ 
این وضعیت قابل دوام نیست و به امنیت کشور کمک نمیکند فلهذا یک تشریک مساعی در 

سطح بزرگان ملت کار است".
وی به شدت به منتقدان ایتاف جدید تاخته و نوشته:"بعضی افراطیون نزدیک به ارگ به 
طرف ایتاف نجات توصیه کرده که از حکومت کنار بروند ، آنها فکر کرده اند که این سه 
طرف که تاهنوز جلسات مقدماتی ایتاف را دایر کردند مردمانی هستند که به اساس مهربانی 

وعطوفت بعضی ها به حکومت گماشته شده اند تا به توصیه کنار بروند".
آقای محقق افزوده:"مایان دایر کنندگان جلسات مقدماتی ایتاف نجات حد اقل سه و نیم 
تا چهار میلیون رای پاک، از هشت میلیون نیم آراء پاک وناپاک انتخابات را با خود داریم 
نمي خواهیم حکومت به هم بخورد، فقط مي خواهیم زور گویی وسرشاری وحق کشی خاتمه 

پیدا کند".
معاون دوم ریاست اجرایی در اخیر تاکید کرده؛ بعضی هم بر چسپ قومی و سمتی به ایتاف 
ما مي زنند که چنین نیست ما پشتیبانی همه اقوام ، سمت ها و زون های کشور را به این ایتاف 
انحصار  ناامنی ، خود کامگی،  از  افغانستان  این یک حرکت سراسری برای نجات  داریم و 
طلبی، استداد حلقه ای و سر انجام فساد متمرکز و سازماندهی شده مالی است و نیز روند 

توقف ناپذیر اصاحات است.
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