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فراخوان شب شعر به مناسبت 
سالیاد شهادت قهرمان ملی
برایشعربرترجایزهدادهمیشود

روز  چنـد  تـا  می دانیـم  همـه  کـه  طـوری 
سـالیاد  هفدهمیـن  سـنبله(   18( دیگـر 
شـهید  کشـور  ملـی  قهرمـان  شـهادت 
احمدشـاه مسـعود برگـزار می شـود. طبـق 
معمـول همه سـاله یـک بخـش مهـم محفل 

می باشـد. شـعر  شـب  سـالیاد، 
بنابـر این، از تمام شـاعران کشـور که عالقۀ 
شـرکت در شـب شـعر قهرمان ملی کشـور 
را داشـته باشـند دعـوت به عمـل می آوریم 
تـا اشـعار جدید شـان را بـا ایـن محتـوای 
خـاص/ در وصـف قهرمـان ملـی کشـور، 
الـی تاریـخ شـانزدهم سنبله/شـهریور سـال 
روان بـه کمیتـه برگـزاری ایـن شـب شـعر، 

. ستند بفر
و  نـاب  اشـعار  یافتـن  راه  کنـار  در  نـوت: 
خـوب بـرای خوانش توسـط شـاعر در این 
شـب شـعر، به سـه شـعر برتر که معیارهای 
بلنـد شـاعرانه گی )تـازه بـودن شـعر، بکـر 
بـودن تصویرهـا و عینیت هـا و سـطح بلنـد 
داشـته  را  گـذاری(  تاثیـر   – شـاعرانه گی 

باشـد جوایـزی اهـدا خواهـد شـد.
 اشـعار توسـط افـراد بـا صالحیت بررسـی 

می شـوند.
 به شـاعرانی کـه سـروده های شـان را بـه به 
کمیته شـب شـعر نفرسـتاده باشـند، فرصت 

خوانش شـعر داده نمی شـود.
 16 تـا  سـنبله   6( شـعر:  فرسـتادن  تاریـخ 

روان( سـال  سـنبلۀ 
-آدرس فرستادن شعر: 

NAZARI.PARYANI@YAHOO.COM
زمـان و مـکان برگـزاری شـب شـعر بعـداً 

می گـردد. اعـالن 
بـا احتـرام کمیتـه برگـزاری شـب شـعر –
هفدهمیـن سـالروز شـهادت قهرمـان ملـی 

ر کشو
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ختم قرآن و خیرو خیرات عمومی در هفتۀ شهید

ریاسـت تحقیقـات جنایـی کابـل اعالم 
کـرده کـه طـی یک هفته گذشـته، 61تن 
قضایـای  بـه  دست داشـتن  به خاطـر 

بازداشـت شـده اند. جنایـی 
ادارۀ  طـرف  از  کـه  خبرنامه یـی  در 
منتشـر شـده  کابـل  تحقیقـات جنایـی 
آمـده اسـت کـه در یـک هفتـۀ گذشـته 
از ششـم تـا دوازدهم ماه سـنبله، 61تن 
قضایـای  بـه  دست داشـتن  به خاطـر 

شـده اند. بازداشـت  جنایـی 
در خبرنامـه ذکـر شـده که یـک زن نیز 
بـه  مظنونیـت  لطیفـه،  بـه اسـم بی  بـی 
مجروحیـت منجـر بـه قتـل یـک فـرد 
به نـام ذکریـا از سـاحه حـوزۀ دوازدهم 
امنیتـی پولیـس بازداشـت شـده اسـت.

ایـن منبـع می افزایـد که تعدادی سـالح 
سـرد و تفنگچـه نیـز از این افـراد ضبط 

شـده است.

درهمیـن حـال، شـهروندان پایتخـت از 
افزایـش جرایـم جنایـی ابـراز نگرانـی 
و  قتـل  جنایـی،  جرایـم  کـه  می کننـد 
سـرقت در شـهر کابـل طـی یک سـال 
افزایـش  بی پیشـینه  به گونه یـی  اخیـر 
رو  نیـز  هدف منـد  قتل هـای  و  یافتـه 

اسـت. به افزایـش 
در عیـن حـال، ادارۀ سـرمفتش امریـکا 
در  نیـز  افغانسـتان  بازسـازی  امـور  در 

بلندرفتـن جرایـم جنایـی  از  گزارشـی 
و ترورهـای هدفمنـد در کشـور ابـراز 

نگرانـی کـرده اسـت.
ایـن درحالی سـت کـه نهادهـای امنیتی 
تدابیـر  و  جرایـم  کاهـش  از  همـواره 
امنیتـی در شـهر اطمینـان می دهنـد، امـا 
آمـار بازداشـت مظنونـان و متهمـان بـه 
جرایـم جنایی در شـهر هرهفتـه بیش تر 

می شـود.

هفتــۀ شــهید، هفتــۀ تکریــم از 
ــه گان  ــای رفت ــار و قربانی ه ایث
و  وطــن  مــردم،  خــدا،  راه 
لحظه هــای برقــراری پیونــد 
روحــی بــا شهداســت کــه 
بــا ختــم و دعــا و خیــر و 
میــان  در  امــروز  خیــرات، 
ــگ  ــک فرهن ــه ی ــا ب ــردم م م

خجســته تبدیــل شــده اســت.
در  شــهید  هفتــۀ  آغــاز  بــا 
18ســنبله روز شــهادت قهرمان 
همیــن  از  پیــروی  و  ملــی 
ســنت نیــک، بنیــاد شــهید 
احمدشــاه مســعود امســال نیــز 
ــه  ــان، برادران ــۀ هموطن از هم
و خیرخواهانــه می طلبــد تــا 

ــه روح  ــا ب ــاف دع ــن اتح ضم
و  کشــور  شــهدای  همــه 
ــه  ــتان، آنانی ک ــالمتی افغانس س
بــا  دارنــد  توان منــدی 
ــک  ــرات و کم ــدازی خی راه ان
بــه نیازمنــدان و فقــراء بــر 
حســنات خویش و آســوده گی 
ــا  ــد، ت ــده گان خــدا بی افزاین بن
َدیــن  ادای  کم تریــن  باشــد 
ــن  ــر عظیم تری خــود را در براب
قربانــی و میلیون هــا شــهید 
ــااهلل  ــیم و انش ــام داده باش انج
خــدای بــزرگ ایــن نیــت 
درگاه  مقبــول  را  مــا  خیــر 

خــود بگردانــد.
همــه  روح  بــه  درود  بــا 

افغانســتان  شــهدای 
احمدولیمسعود

رییسبنیادشهیداحمدشاه
مسعود

۶۱مظنون جـرایم جنایی در کابـل بازداشت شـدند

ملـی  بـزرگ  ایتـالف 
رسوایـی گلیـم  و 

صفحه 3

شهروندان در رابطه 
به درگذشت حقانی: 

حـقانی ُمـرد،  اما حـقانی های 
زیـادی زنـده انـد

برنامه را كالن بسازيد، اما كار را از كوچك آغاز كنيد. 
قهرمان ملی كشور شهيد احمد شاه مسعود

 ایتالف بزرگ ملی با نشان   دادن 
هزاران شناس نامه مدعی 

شد كه به بیش از 10هزار 
شناس نامه جعلی دست یافته  

كه برای افراد خیالی صادر 
شده است.

در برخی از این شناس نامه های 
جعلی عکس یک نفر بر 

چندین شناس نامه با اسم های 
متفاوت یا مشابه نصب شده 

است.
پیش از كمیسیون انتخابات 

در برابر افشاگری های ایتالف 
بزرگ ملی به شک برخورد 
كرده بود و گفته بود كه 

نمی دانند
صفحه 2
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ــان  ــه قهرم ــت ک ــال اس ــت هفده س ــروز درس ام
ملــی کشــور مــا شــهید احمدشــاه مســعود دیگــر 
درمیــان مــا نیســت. او هفده ســال پیــش در یــک 
حملــۀ تروریســتی جــان بــه جان آفریــن تســلیم 
کــرد. می گوینــد مــرگ قهرمانــان بــا مــرگ 
ــان  ــه از جه ــرق دارد. او آن گون ــادی ف ــراد ع اف
ــرگ  ــت. م ــه در آن زیس ــه ک ــت، همان گون رف
او ادامــۀ زنده گــی اش بــود. او شــاید بــرای 
خــود چنیــن مرگــی را تصــور می کــرد. مرگــی 
ــرای آرمان هــای کــه تمــام عمــر در راه آن هــا  ب
مبــارزه کــرده بــود و یــک لحظــه هــم در مــورد 
حقانیــت آن هــا برایــش تردیــد به وجــود نیامــد. 
ــی  ــا نیســت ول ــان م ــه در می ــا آن ک ــروز ب او ام
مــا چنیــن احساســی نداریــم کــه قهرمــان ملــی 
ــا  ــان م ــان در می ــد. او هم چن ــا نباش ــان م در می
ــادی  ــل زی ــده اســت. دالی نفــس می کشــد و زن
بــرای چنیــن زنده بودنــی وجــود دارد. امــا 
مهم تریــن ایــن دالیــل کارنامــه و زنده گــی 
ــی  ــان قهرمان ــی واقعــا چون ــان مل اوســت. قهرم
زیســت و چونــان قهرمانــی ایــن جهــان را تــرک 
انســان  یــک  زنده گــی  او  زنده گــی  گفــت. 
اصیــل بــود. مصطفــی ملکیــان در یک ســخنرانی 
ــل  ــورد انســان اصی ــی در م مفصــل بحــث جالب
ــان  ــر انس ــمند معاص ــن اندیش ــر ای ــه نظ دارد. ب
اصیــل کســی اســت کــه می توانــد میــان« 
عقالنیــت » و » معنویــت« بــدون آن کــه یکــی را 
ــوازن  ــی اش ت ــازد، در زنده گ ــری س ــدای دیگ ف
ــمند،  ــن اندیش ــۀ ای ــه گفت ــی آورد. ب ــود م به وج
ــه  ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــل زمان ــی اصی زنده گ
فــرد بتوانــد هــم در بعــد عقالنــی و هــم در بعــد 
معنــوی هماهنگــی به وجــود آورد. شــاخصه های 
ــود  ــد از: به خ ــل عبارت ان ــی اصی ــی زنده گ اصل
ــا خــود  ــه  هیچ کــس دیگــر، ب ــه ب ــودن ن وفادارب

صداقت داشــتن نــه بــا هیچ کــس دیگــر، بــا 
ــر.  ــس دیگ ــا هیچ ک ــه ب ــودن ن ــود یک رنگ ب خ
ــه در آن  ــی ک ــی زنده گی  ی ــل یعن ــی اصی زنده گ
انســان تنهــا به خــودش وفادار اســت، و مســاوی 
اســت بــا »در التــزام خــود حرکت کــردن« و »در 
ــرگاه  ــن ه ــر ای ــتن«، و بناب ــود زیس ــت خ معی
ــر  ــه دیگ ــاداری ب ــدای وف ــود ف ــاداری به خ وف
یــا دیگرانــی شــود، زنده گــی مــن عاریتــی 
ــه؟  ــی چ ــود یعن ــاداری به خ ــود. وف ــد ب خواه
ــر  ــط ب ــود، فق ــاداری به خ ــر وف ــای واضح ت معن
ــود  ــم خ ــردن و فه ــود عمل ک ــم خ ــاس فه اس
ــراردادن  ــی ق ــای عمل ــای تصمیم گیری ه را مبن
ــاس  ــر اس ــط ب ــه فق ــس ک ــس هرک ــت. پ اس
تصمیم گیــری  زنده گــی اش  در  خــود  فهــم 
کنــد، فهــم خــود را تعطیــل نکــرده و زنده گــی 
ــل  ــم خــود را تعطی ــت فه ــل دارد. چــه وق اصی
مــا  زنده گــی  اســاس  کــه  آن گاه  می کنیــم؟ 
ــد،  ــوده، تعبّ ــنت های نیازم ــود: س ــا می ش این ه
ــا جماعــت،  ــد افــکار عمومــی، هم رنگــی ب تقلی
کســب محبوبیــت به هــر قیمتــی، کســب رضــای 
ــل  ــی اصی ــانی زنده گ ــن کس ــردم و… بنابرای م
ــی  ــاور نیازموده ی ــچ ب ــع هی ــه در واق ــد ک دارن
تقلیــد نمی کننــد،  مبنــا قــرار نمی دهنــد،  را 
جماعــت  بــا  هم رنگــی  نمی ورزنــد،  تعبــد 
ندارنــد، افــکار عمومــی در آن هــا مؤثــر نیســت 
ــت شــان را  ــه محبوبی ــن نیســتند ک ــی ای و در پ
به هرقیمتــی حفــظ کننــد؛ بلکــه می گوینــد: 
مــن برمبنــای آن چــه خــود فهــم می کنــم، عمــل 
ــم  ــای فه ــن »برمبن ــا ای ــر ب ــال اگ ــم. ح می کن
ــه  ــد، ک ــظ ش ــم حف ــردن« محبوبیت ــود عمل ک خ
شــد و اگــر نشــد، هیــچ مهــم نیســت. یعنــی مــن 
ــما  ــم در دل ش ــی نمی خواه ــع به هرقیمت در واق
جــا بــاز کنــم مــن می خواهــم در دل خــود جــا 

ــدم  ــودم ب ــودم از خ ــم خ ــم؛ می خواه ــاز کن ب
ــد؛  ــان نیای ــن بدت ــما از م ــه ش ــه این ک ــد، ن نیای
چــرا کــه خوشــایند خــودم بــر خوشــایند شــما 
ــی  ــع یعن ــل در واق ــی اصی ــدم دارد و زنده گ تق
همیــن. یعنــی زنده گی  یــی کــه در آن، مــن 
ــا  ــم ی ــاز کن به خاطــر این کــه در دل شــما جــا ب
ــت آورم،  ــما را به دس ــای ش ــه رض ــرای این ک ب
ــت  ــات دس ــودم از واقعی ــتنباط خ ــم و اس از فه
ــدارم. پــس تبعیــت از قواعــد و هنجارهــای  برن
اجتماعــی تنهــا زمانــی قابــل دفــاع منطقــی 
ــوف  ــا وق ــت آن ه ــه حقانی ــه خــودم ب اســت ک
داشــته باشــم؛ وگرنــه تبعیــت از آن هــا مســاوی 
ندانســته های  و  عمومــی  جهــل  از  تبعیــت 
ــه  ــط ب ــل فق ــان اصی ــود. انس ــد ب ــه خواه هم
یافته هــای خــود اعتنــا می کنــد و از چیــزی 
تبعیــت می کنــد کــه بــا مجمــوع نیروهــای 
ــد؛ و از  ــه باش ــوح یافت ــودش به وض ــی خ ادراک
ایــن لحــاظ انســان اصیــل و معنــوی هیــچ وقــت 
براســاس حــدس و امثــال آن ســخن نمی گویــد. 
ویژه گی هــای  از  یکــی  می گویــد:  هایدگــر 
انســان های عاریتــی ایــن اســت کــه چــون 
ــه  ــدارد، هم ــه ن ــا ریش ــزی در آن ه ــچ چی هی
ــت.  ــان اس ــدس و گم ــاس ح ــر اس ــان ب چیزش
بنابرایــن اگــر دنبــال ایــن هســتید کــه رضایــت 
ــد، قیمــت اش آن اســت  مــردم را به دســت آوری
کــه از خودتــان بدتــان خواهــد آمــد. عــالوه بــر 
ایــن، بــا آن رضایــت همــه  مــردم هــم به دســت 
نظــر  هرکســی  به هرحــال  چــون  نمی آیــد، 
خاصــی دارد کــه بــا دیگــری متفــاوت اســت و 
ــد، او را  ــا را خــوش می آی ــاری کــه م طبعــًا رفت
ــه  ــد ک ــر برس ــه نظ ــاید ب ــد. ش ــوش می آی ناخ
ــل زنده گــی  ــی کــه در مقاب اگــر زنده گــی عاریت
معنــوی و اصیــل قــرار دارد، قبــول کــردن 
ــی  ــًا زنده گ ــس حتم ــت، پ ــران اس ــوال دیگ اق
ــوال  ــه اق ــردن هم ــای ردک ــه معن ــد ب ــل بای اصی
ــل  ــی اصی ــت.  زنده گ ــور نیس ــا این ط ــد؛ ام باش
وقتــی بــه  دســت می آیــد کــه تابــع دلیــل 
وگرنــه  باشــیم؛  برگــرد  بی بــرو  قانع کننــده 
پیــرو صــرف قــول دیگران بــودن نــه دلیــل 
ــت  ــر صح ــل ب ــه دلی ــت و ن ــالن آن اس ــر بط ب
و حقانیــت آن. بدیــن ترتیــب، آن چــه زنده گــی 
را اصیــل می کنــد عبــارت اســت از: طــرف 
ابناء الدلیل بــودن،  مراعات کــردن،  را  دلیــل 
طــرف برهــان را دیــدن و رعایــت و پاسداشــت 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــردن. به همی ــان را ک بره
ــان  ــد بره ــی می توانن ــه چیزهای ــم چ ــد ببینی بای
ــد.  ــی نمی توانن ــه چیزهای ــد و چ ــاب آین به حس
وظیفــۀ اخالقــی مــا ایجــاب می کنــد یــک 
ــی  ــّدی از چیزهای ــناختی ج ــناخت معرفت ش ش
ــد،  ــا ندارن ــد ی ــودن را دارن ــت دلیل ب ــه قابلی ک
ــف  ــن تعاری ــه ای ــه ب ــا توج ــم. ب ــل کنی حاص
ــی کشــور غــور  ــان مل ــی در زنده گــی قهرم وقت
می کنیــم، می بینیــم کــه او زنده گــی اصیــل 
و  عقایــد  کــه  زنده گی یــی  اســت.  داشــته 
اصــول آن را خــودش محــک زده و ســنجیده 
ــوده  ــی ناآزم ــقراط زنده گ ــول س ــه ق ــت. ب اس
ارزش زیســتن را نــدارد. انســان های عــادی 
در پــی محــک زدن زنده گــی شــان نیســتند 
را  انســان های اصیــل زنده گــی شــان  ولــی 
محــک می زننــد. از چنیــن زنده گــی اســت 
کــه بــه نتایــج ذیــل می تــوان رســید: آزاده گــی، 
ــی  ــود زنده گ ــرای بهب ــالش ب ــق، شــور و ت تعم
دیگــران، انســان دوســتی، مبراشــدن از تعلقــات 
دنیــوی، مبراشــدن از تعلقــات نــژادی و زبانــی، 
ــه  ــی ب ــکیبایی. وقت ــدارا و ش ــب، م ــدم تعص ع
ــم  ــگاه می کنی ــور ن ــی کش ــان مل ــی قهرم زنده گ
ایــن ویژه گی هــا را در سراســر زنده گــی اش 
می تــوان دیــد. او هرگــز در زنده گــی اش دچــار 
ــز در  ــد. او هرگ ــری نش ــوب فک ــزل و آش تزل
مــورد انتخــاب راه اش در زنده گــی تردیــد نشــان 
نــداد. چــرا؟ چــون همــه این هــا را خــودش بــر 
مبنــای تامــل و تعمــق دریافتــه بــود و به همیــن 
دلیــل بــه اصــول و برنامه هایــش اعتقــاد داشــت.
یادداشــت: بخش هایــی از ایــن نوشــته مبتنــی بــر 
ــان از اســاس گذاران  ــی ملکی آرای اســتاد مصطف

پــروژۀ عقالنیــت و معنویــت اســت.
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و معنـویت  عقـالنیت 
در قهـرمان ملـی

 

ــی ســی مشــخص ســاخته اســت کــه  ــی ب یــک گــزارش ب
هــزارن شــناس نامۀ جعلــی رای دهنــده گان در دیتابیــس 
ــت  ــه ثب ــود دارد و هم ــات وج ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

شــده اند. 
ــال کــرده،  ــی ســی کــه از نزدیــک ایــن مســاله را دنب ــی ب ب
دریافتــه اســت کــه در مرکــز اطالعــات کمیســیون انتخابــات 
ــه اســاس  ــی وجــود دارد. ب افغانســتان شــناس نامه های جعل
تحقیــق بــی بــی ســی، شــماری از »شــناس نامه های جعلــی« 
ــی  ــزرگ مل ــالف ب ــه »ایت ــی را ک ــب های انتخابات و برچس
ــات کمیســیون  ــز اطالع افغانســتان« به دســت آورده، در مرک

مســتقل انتخابــات افغانســتان ثبــت اســت.
نشــان   دادن  بــا  ملــی  بــزرگ  ایتــالف  گذشــته،  شــنبۀ 
ــه بیــش از 1۰هــزار  هــزاران شــناس نامه مدعــی شــد کــه ب
ــی  ــراد خیال ــرای اف ــه ب ــه  ک ــی دســت یافت ــناس نامه جعل ش

ــت. ــده اس ــادر ش ص
در برخــی از ایــن شــناس نامه های جعلــی عکــس یــک 
نفــر بــر چندین شــناس نامه بــا اســم های متفــاوت یــا 

ــت. ــده اس ــب ش ــابه نص مش
پیــش از کمیســیون انتخابــات در برابــر افشــاگری های 
ایتــالف بــزرگ ملــی بــه شــک برخــورد کــرده بــود و گفتــه 
یــا  ایــن شــناس نامه ها اصلی انــد  بــود کــه نمی داننــد 
ــه  ــات گفت ــیون انتخاب ــخن گوی کمیس ــر س ــی و بعدت جعل
ــی کشــور  ــی، کشــفی و امنیت ــای عدل ــد نهاده ــه بای ــود ک ب
ــناد  ــن اس ــه ای ــه چه گون ــد ک ــق کنن ــی تحقی ــالف مل از ایت
ــات از  ــیون انتخاب ــای کمیس ــت. تقاض ــت آورده اس را به دس
ــی  ــالف مل ــای ایت ــق از اعض ــرای تحقی ــی ب ــای امنیت نهاده
ــالف  ــن ایت ــا ای ــه گوی ــرد ک ــته می ک ــه را برجس ــن نکت ای
خــود مرتکــب خطایــی شــده و گویــا کمیســیون انتخابــات 
مشــکلی نــدارد. امــا حــاال گــزارش تحقیقــی بــی بــی ســی 
ــا  ــع ب ــی در واق ــزرگ مل ــه ایتــالف ب ــت کــرد ک ــن را ثاب ای
ــم  ــع گلی ــی، در واق ــناس نامه جعل ــزاران ش ــردن ه هموارک
ــاال  ــود. ح ــرده ب ــن ک ــات را په ــیون انتخاب ــوایی کمیس رس
ــده از  ــون ثبت نام کنن ــای ده میلی ــه ادع ــد ک ــر می رس ــه  نظ ب
ــای  ــک ادع ــی ی ــۀ قطع ــات به گون ــیون انتخاب ــب کمیس جان
ــی  ــناس نامه های جعل ــه ش ــر همین گون ــت و اگ ــض اس مح
ــک  ــن کمیســیون کشــیده شــود ممکــن نزدی ــس ای از دیتابی
بــه چهارمیلیــون ثبتنام کننــده به عنــوان ثبت نام کننده هــای 

ــر از آن.  ــا کم ت ــد؛ حت ــته باش ــود داش ــتین وج راس
ــای سیاســی  ــز نهاده ــانۀ خارجــی و نی ــک رس ــه ی حــاال ک
و  تقلــب  این همــه  بــه  داخلــی  رســانه های  و  داخلــی 
ــد، چــه برخــوردی  ــون دســت یافته ان ــن اکن تخطــی از همی
ــزارش  ــرد. در گ ــورت می گی ــات ص ــیون انتخاب ــا کمیس ب
بــی بــی ســی از قــول مســووالن کمیســیون انتخابــات 
تاییــد شــده اســت کــه امــکان دارد ده هاهــزار از ایــن نــوع 
ــی  ــۀ ابتدای شــناس نامه ها وجــود داشــته باشــد کــه در مرحل
ــت شــده باشــد.  ــز اطالعــات کمیســیون ثب در سیســتم مرک
ــات  ــیون انتخاب ــود کمیس ــه خ ــت ک ــی اس ــه ارقام ــن البت ای
ــن  ــت ای ــن واقعی ــه ممک ــده اند، درحالی ک ــل ش ــه آن قای ب
رقــم چندین برابــر بــاال باشــد. امــا حــاال کــه نتیجــه روشــن 
شــده  اســت و کمیســیون انتخابــات به عنــوان مرکــزی عمــل 
ــا انتخابــات را.   می کنــد کــه تقلبــات را ســازمان دهی کنــد ت
ــاد  ــادی اعتم ــه نه ــد ب ــردم افغاســتان نمی توانن ــن م ــر ای بناب
کننــد کــه این گونــه وحشــتناک روی انجــام تقلب هــا نقــش 
ــیون  ــه کمیس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــاال ب ــا ح ــد. ام ــازی کن ب
ــه  ــه ب ــد ک ــالم کن ــردا اع ــردا و پس ف ــات ف ــتقل انتخاب مس
ــده گان  ــی رای دهن ــت صدهزار ورق جعل ــال هش ــداد مث تع
ــن  ــر ای ــرده و بناب ــرون ک را تشــخیص داده و از حســاب بی
ــن روش در  ــفانه ای ــت. متاس ــفاف اس ــر ش ــات دیگ انتخاب
گذشــته هــم تجربــه شــده اســت و همیــن ســبب شــد کــه 
اعتمــاد مــردم بــه کمیســیون انتخابــات و دولــت آقــای غنــی 
در امــر انتخابــات کامــال از بیــن بــرود.  بنابــر ایــن بــه نظــر 
ــالح  ــردم اص ــاد م ــت اعتم ــا راه برگش ــه تنه ــد ک می رس
ــت  ــد ثب ــرگیری رون ــات و از س ــیون انتخاب ــن کمیس بنیادی
نــام بــه روش مدرن تــر اســت کــه بتوانــد بــه مــردم اعتمــاد 
ــام  ــایۀ نظ ــر س ــود زی ــر نمی ش ــه مهم ت ــا از هم ــد ام بده
ــات  ــده انتخاب ــود آم ــب به وج ــه از روی تقل ــی ک ــای غن آق
ــه  ــن نکت ــد روی ای ــن بای ــر ای ــرد. بناب ــزار ک ــفاف برگ ش
ــات شــفاف  ــدازی یــک انتخاب ــرای راه ان توجــه شــود کــه ب

ــود. ــنجی ش ــو چاره س ازن

ایتـالف بـزرگ ملـی 
و گلیـم رسوایـی
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مســووالن در وزارت بارزگانــی و صنعــت 
ــادرات از  ــاز ص ــه آغ ــاره ب ــا اش ــور ب کش
ــیر  ــن مس ــه ای ــد ک ــورد می گوین راه  الج
از اهمیــت خاصــی بــرای افغانســتان و 

ــت.  ــوردار اس ــه برخ ــورهای منطق کش
کشــور  صنغــت  و  بارزگانــی  وزارت   
می گویــد کــه مرحلــۀ آزمایشــی صــادرات 
کاالهــا از راه الجــورد بــه کشــورهای 
اروپایــی و سایرکشــورهای ایــن مســیر تــا 

یک مــاه دیگــر آغــاز می شــود.
وزارت  ســخنگوی  قوقنــدی  مســافر   
بارزگانــی و صنعــت در گفت وگــو بــا 
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــدگار ب ــۀ مان روزنام
ــادرات  ــۀ ص ــود در زمین ــکالت موج مش
ــر  ــاه دیگ ــا یک م ــورد ت ــا از راه  الج کااله
ــن  ــت: ای ــردد، گف ــع می گ ــایی و رف شناس
مســیر بــرای افغانســتان و کشــورهای 

ــت.  ــی اس ــت حیات ــه دارای اهمی منطق
ــی و درک  ــن معرف ــدی، ضم ــای قوقن آق
اهمیــت راه ترانزیتــی  الجــورد، گفــت: 
ــه ســایر مســیرهای  راه الجــورد نســبت ب
ترانزیتــی کوتاه تریــن  راه اســت و کاالهــای 
صادراتــی افغانســتان چهــار روز زودتــر بــه 
مقصــد می رســد و هزینــۀ آن نیــز »دوهــزار 

ــت.  ــر اس ــر کم ت ــر« در هرکانتین دال
ــن  ــا در ای ــاری م ــای تج ــت: کااله او گف
ــن،  ــط آه ــر، خ ــه طریق موت ــیر از س مس

ــد. ــد ش ــال داده خواه ــتی انتق کش
ــت،  ــی و صنع ــخنگوی وزارت بارزگان  س
مهمــی  گام  را  »راه الجــورد«  پــروژۀ 
کشــورهای  اقتصــادی  رشــد  بــرای 
ــا گشــایش  ــه ب ــزود ک ــده، اف ــه خوان منطق
ایــن مســیر، تاجیکســتان، افغانســتان و 

ترکمنســتان بــه اروپــا و کشــورهای جنوب 
ــد. ــد ش ــل خواهن ــیا متص آس

 آقــای قوقنــدی بــا اشــاره بــه نــوع امــوال 
ــه  ــورد ب ــه از راه الج ــور ک ــی کش صادرات
اروپــا مــی رود، گفــت کــه کشــمش، میــوه، 

از  قالیــن، زعفــران، داروهــای گیاهــی 
جملــه اموالــی هســتند کــه از افغانســتان- 
راه الجــورد بــه اروپــا صــادر خواهــد 
ــان  ــه کارشناس ــت ک ــن درحالی س ــد. ای ش
اقتصــادی می گوینــد کــه پیشــینۀ تاریخــی 

ــال  ــزار س ــش از 2ه ــه بی ــیر ب ــن مس ای
برمی گــردد.

قــرار اســت کــه محموله هــای قالیــن، 
ــی،  ــای گیاه ــا، داروه ــنگ های گران به س
ــه و  ــه ترکی ــیر ب ــن مس ــران و...، از ای زعف

ــوند. ــادر ش ــد ص ــدر »روتردام«هالن بن
ــن  ــت، ای ــۀ مســووالن وزارت صنع  به گفت
ــورد  ــش روز از راه  الج ــا در ش محموله ه
از  الجــورد  راه   می رســند.  اروپــا  بــه 
ترانزیتی«تورغندی«)هــرات(  گــذرگاه 
آغــاز  افغانســتان  در  و«آقینه«)فاریــاب( 
و از بندر«ترکمــن باشــی« ترکمنســتان، 
در  »باکــو«  بنــدر  و  دریای«خــزر« 
آذربایجــان، بنادر«بوتــی« و »باتومــی در 
ــه  ــارس« در ترکی ــدر »ق ــتان و بن » گرجس
ــم  ــی خت ــه کشــورهای اروپای ــته و ب گذش
می شــود. برخــی از اعضــای اتاق هــای 
تجــارت و صنایــع بین المللــی کشــور 
بازشــدن راه  قدیمــی الجــورد را بــه ســود 
دانســته  منطقــه  و  کشــور  بازرگانــان 
ــای کشــور  ــال کاالی ه ــه انتق ــد ک می گوین
از راه  الجــورد وابســته گی افغانســتان را 
ــش داده و  ــایه کاه ــورهای همس ــه کش ب
یــک نــوع اســتقاللیت تجارتــی بــرای 

ــارت  ــازد. تج ــم می س ــور فراه ــن کش ای
افغانســتان بــا کشــورهای  همســایه همــواره 
ــوده و  ــرو ب ــدی رو ب ــای ج ــا چالش ه ب
ــن  ــوی ای ــون از س ــای گوناگ ــه بهانه ه ب
کشــورها متاثــر گردیــده اســت. بنابــر ایــن 
ــل  ــای بدی ــه راه ه ــاز دارد ک ــتان نی افغانس
و  وابســته گی  و  کــرده  جســت وجو  را 
ــی  آســیب پذیری خــود را از مســیر ترانزیت
ــش  ــایه، کاه ــور همس ــا دوکش ــک و ی ی
دهــد. راه الجــورد بــه ابتــکار وزارت امــور 
خارجــۀ افغانســتان طــرح و بــا کشــورهای 
ــده  ــته ش ــان گذاش ــرارداد در می ــرف ق ط
ــه  ــی ب ــرح ترانزنت ــک » ط ــوان ی ــه به عن ک
ــورهای  ــوی کش ــتان« از س ــکار افغانس ابت
گرفتــه  قــرار  اســتقبال  مــورد  منطقــه 
اســت. پــس از نشســت گــروپ تخنیکــی 
ــوان  ــت عن ــه تح ــرح موافقت نام کاری، ط
راه  الجــورد«  پنج جانبــه  »همکاری هــای 
ــان کشــورهای افغانســتان، ترکمنســتان،  می
آذربایجــان، گرجســتان و ترکیــه بــه تاریــخ 
ــور  ــر وزارات ام ــرب 1393 در مق 24 عق
خارجــه کشــور ترکمنســتان امضــا  شــد. 

ــان و  ــری طالب ــورای رهب ــو ش ــی عض ــن حقان  جالل الدی
ــت.  ــته اس ــی درگذش ــتی حقان ــبکۀ تروریس ــذار ش بنیان گ
گــروه طالبــان بــا انتشــار بیانیه یــی مــرگ جالل الدیــن 
ــن  ــه جالل الدی ــت ک ــه اس ــرده و گفت ــد ک ــی را تایی حقان
ــت. در  ــته اس ــی در گذش ــاری طوالن ــر بیم ــی در اث حقان
ــی« از  ــن حقان ــه » جالل الدی ــت ک ــده اس ــه آم ــن بیانی ای
ــوه  ــتری ب ــار و بس ــخت بیم ــو س ــه  این س ــال ب چندین س

ــت.  اس
ــه  ــه ک ــان گفت ــروه طالب ــخنگوی گ ــد س ــح اهلل مجاه  ذبی
ــوادۀ  ــا خان ــوده و ب ــج ب ــی از هشت ســال بدین ســو فل حقان
خــود به ســر می بــره اســت. ســخنگوی گــروه طالبــان ادعــا 
کــرده اســت کــه جســد حقانــی در داخــل افغانســتان دفــن 
ــاور  ــه برخــی آگاهــان ب ــن درحالی ســت ک شــده اســت. ای
ــد کــه جالل الدیــن حقانــی ســال ها پیــش در پاکســتان  دارن
ــت پاکســتان از  ــان و دول ــا گــروه طالب ــود و ام در گذشــته ب
ــد.  شــبکۀ  افشــای ایــن موضــوع تاحــال خــودداری کرده ان
ــه  ــتی در منطق ــبکه های تروریس ــن ش ــی از بزرگ تری حقان
اســت کــه حمــالت گســترده یی را از ســال 2۰۰1 تــا 
اکنــون در کشــور راه انــدازی کــرده اســت کــه ســبب تلفــات 
ــه  ــه ب ــده اســت. حمل ــی ش ــی و ملک ــراد نظام ــمار اف بی ش
هوتــل اینترکانتیننتــال کابــل، در مــاه جــون 2۰11، حملــه بــه 
ســفارت امریــکا در کابــل در مــاه ســپتامبر 2۰11 و هم چنــان 
حملــۀ هم زمــان به چنــد هــدف مهــم در شــهر کابــل در ســال 
2۰12 از اقداماتــی اســت کــه گــروه حقانــی مســوولیت آن ها 
ــتان  ــت افغانس ــو و دول ــای نات ــه و مقام ه ــده گرفت را به عه
ــوده  ــی ب ــروه حقان ــالت کار گ ــن حم ــه ای ــد ک ــز گفته ان نی
ــکا در ســال 2۰12  ــاالت متحــدۀ امری اســت. از همیــن رو ای

شــبکۀ حقانــی را غیرقانونــی و یــک گــروه تروریســتی اعالم 
کــرد. هم چنــان، انــس  حقانــی یکــی از فرزنــدان جالل الدیــن 
حقانــی در یــک عملیــات از طــرف نیرهــای امنیتی بازداشــت 
ــرد.  ــل به ســر می ب ــدان- کاب شــده و در حــال حاضــر در زن
 وحیــد مــژده آگاه مســایل سیاســی کــه در رژیــم طالبــان در 
وزارت خارجــه مســوولیت داشــت، در رابطــه بــه درگذشــت 
جالل الدیــن حقانــی گفتــه اســت کــه پــس از زخمی شــدن 
حقانــی در ســال  2۰۰1 او در تصمیم گیری هــای شــبکه 
حقانــی و شــورای رهبــری طالبــان نقــش مســتقیم نداشــت.  
آقــای مــژده می گویــد: در ســال 2۰۰۵ نــوار تصویری منتشــر  
ــف و  ــی ضعی ــی خیل ــی داد حقان ــان م ــه نش ــود ک ــده ب ش
ــده  ــون زن ــه از آن روز تاکن ــدارد ک ــکان ن ــود، ام ــال ب بی ح
ــتر  ــر بیش ــال های اخی ــه در س ــاور دارد ک ــد. او ب ــده باش مان
به دســت ســراج الدین  ایــن شــبکه  تصمیم گیری هــا در 
ــت.   ــوده اس ــی ب ــن حقان ــد جالل الدی ــد ارش ــی فرزن حقان
هم چنــان، برخــی از کاربــران شــبکه های اجتماعــی در 
مــرد  را  او  به درگذشــت جالل الدیــن حقانــی  واکنــش 
ــه  ــان ب ــۀ آن ــه گفت ــه ب ــد ک ــنگ دل خوانده ان ــم و س بی رح
نیابــت از منافــع بیرونی هــا در داخــل کشــور حمــالت 

ــی داده اســت.  تروریســتی را انجــام م
ــه  ــا اشــاره ب ــران ب ــن کارب ــم توخــی یکــی از ای ــر فهی داکت
درگذشــت حقانــی، می گویــد کــه نوکــران بیگانه هــا و 
ــت  ــای عدال ــا به پ ــن دنی ــر دری ــردم افغانســتان اگ ــالن م قات
نرســیدند در آن دنیــا مجبــور بــه پاســخ هســتند. هم چنــان، 
عبدالخلیــل مینــوی یــک دیگــر از ایــن کاربــران گفته، شــبکه 
ــان و  ــروه طالب ــی گ ــاخه های اصل ــی از ش ــتی حقان تروریس
مــورد حمایــت ســازمان اســتخبارات نظامــی پاکســتان اســت 

ــر  ــده را ب ــتی پیچی ــۀ تروریس ــا حمل ــال صده ــا ح ــه ت ک
اهــداف نظامــی و ملکــی انجــام داده کــه منجــر بــه شــهادت 
و مجروحیــت هــزاران شــهروند افغانســتان گردیــده اســت.  
ــای  ــاالی فعالیت ه ــری ب ــچ تاثی ــرگ وی هی ــه م ــه ک او گفت
دهشــت افگنانۀ ایــن شــبکه نخواهــد گذاشــت. ایــن کاربــر 
شــبکه های اجتماعــی تاکیــد کــرده اســت کــه »آی اس آی« 
ــد:  ــادی مانن ــای زی ــتان( حقانی ه ــی پاکس ــبکۀ جاسوس )ش
ــزه  ــی، هم ــل حقان ــی، خلی ــم حقان ــی، ابراهی ــراج حقان س
ــل(  ــی در کاب ــی )زندان ــس حقان ــی، ان ــا حقان ــی، یحی حقان
عزیــز حقانــی و... ، پــرورش داده اســت. امــا پرشــس اصلــی 
ایــن  اســت کــه چــرا مــرگ رهبــران گروه هــای تروریســتی 
ــرگ  ــر م ــن خب ــش از ای ــد. پی ــان می مان ــتان پنه در پاکس
مالمحمــد عمــر، رهبــر پیشــین گــروه طالبــان در مــاه اســد 
ســال 1394 منتشــر شــد، امــا چنــدی بعــد ثابــت شــد کــه او 
دوســال قبــل در مــاه حمــل 1392 خورشــیدی ُمــرده بــود. 

ــه  ــز گفت ــی نی ــکان حقان ــی از نزدی ــن، یک ــا ای ــان ب هم زم
ــرده و در  ــوت ک ــل)1393 ه ش( ف ــال قب ــی یک س ــه حقان ک
ــن  ــت. جالل الدی ــده اس ــپرده ش ــاک س ــه خ ــتان ب افغانس
حقانــی 6۰ســال پیــش در والیت پکتیــا در جنوب افغانســتان 
بــه دنیــا آمــد. او در زمــان حکومــت داوود خــان، نخســتین 
ــه  ــۀ ۵۰ ه ش( ب ــل ده ــتان )اوای ــوری افغانس ــس جمه ریی
ــس  ــالمی یون ــزب اس ــه ح ــا ب ــت و در آن ج ــتان رف پاکس
ــان در  ــت طالب ــی در دوران حاکمی ــت. حقان ــص پیوس خال
ــرده  ــرحدات کار ک ــل و س ــر قبای ــوان وزی ــتان به عن افغانس
بــود. پــس از انتخــاب مــال اختــر محمــد منصــور به عنــوان 
ــر  ــی، پس ــراج الدین حقان ــان، س ــروه طالب ــد گ ــر جدی رهب

ــد. ــده ش ــاون او برگزی ــوان مع ــی به عن ــن حقان جال ل الدی

وزارت بارزگانی و صنعت:

د  الجـور ه   ا ر ز  ا ات  در صـا
می شـود ز  غـا آ دیگـر  ه  یـک مـا تا 

شهروندان در رابطه به درگذشت حقانی: 

حقانی ُمرد اما حقانی های 
زیادی زنده اند

داکتر فهیم توخی یکی از این کاربران با اشاره به درگذشت حقانی، می گوید که نوکران بیگانه ها 
و قاتالن مردم افغانستان اگر درین دنیا به پای عدالت نرسیدند در آن دنیا مجبور به پاسخ هستند. 
هم چنان، عبدالخلیل مینوی یک دیگر از این کاربران گفته، شبکه تروریستی حقانی از شاخه های 
اصلی گروه طالبان و مورد حمایت سازمان استخبارات نظامی پاکستان است

ابوبکر صدیق

داود مکارم 
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وصـف  در  مقاله یـی  قبـل  روز  چنـد 
خارجـی  سیاسـت  دسـتگاه  کارکردهـای 
کشـور از سـوی یکی از مشـاورین فرهنگی 
ایـن نهـاد نگاشـته شـد و در مقالـه »اصالح 
و معیـاری سـازی دسـتگاه دیپلوماسـی« که 

بـود، برخـی  بـه آن نوشـته  پاسـخ  نوعـی 
ضعف ها و ناکارآمدی دسـتگاه دیپلوماسـی 

کشـور را برجسـته سـاخته اسـت.
مقالـۀ  نقـد  قصـد  مـن  نوشـته  درایـن 
پیش گفتـه را نـدارم، امـا می خواهـم به چند 
از  باشـم؛  داشـته  اشـاره  یی  اساسـی  نکتـۀ 
غیرمعیاری بـودن شـیوۀ نوشـتار و سـاختار 
مقالـه کـه عبور بکنیـم، محتوای این نوشـته 
هـم بـا مشـکالت فراوانـی به همراه اسـت.
واژه هـا و مفاهیـم تخصصـی علوم سیاسـی 
و روابـط بین الملـل در این نوشـته به شـکل 
و  شـده اند،  خلـط  باهـم  گیج کننده  یـی 
نمی شـود  متوجـه  اصـال  مقالـه  خواننـدۀ 
متنـی را کـه می خوانـد در مـورد سیاسـت 
خارجـی اسـت، یا دربـارۀ روابـط خارجی. 
از سـویی هـم هرچنـد نویسـنده در ابتدای 
سیاسـت  شـکل گیری  اسـاس  نوشـته 
خارجـی یـک کشـور را منافع ملی دانسـته، 
امـا میـان منافـع ملـی به مفهـوم مضیـق و 
موسـع آن تفـاوت نگذاشـته اسـت. در میان 
همـه مسـایلی و موضوعاتی را کـه نگارنده 
به عنـوان دسـت آوردهای وزارت خارجـه و 
سیاسـت خارجـی افغانسـتان برشـمرده، در 
واقـع تالش هایـی مبنـی بـر آغـاز و انجـام 
آن هـا ماحصـل توجـه دیگران به افغانسـتان 
تنهـا  افغانسـتان  خارجـه  وزارت  و  اسـت 
یکـی از اشـتراک کننده هـای ایـن روندهـا 

اسـت. بوده  مطـرح 
یـک  روی  کشـورها  خارجـی  سیاسـت 
سلسـله عوامـل و متغیرهـا شـکل می گیرد، 
کـه ایـن عوامـل عقالنی بـودن و عملی بودن 
عمـل  میـدان  و  تعامـل  عرصـۀ  در  آن را 
در  عمـده  عامـل  سـه  می کنـد.  تضمیـن 
کشـورها  خارجـی  سیاسـت  شـکل گیری 

دارد: وجـود 
 اول؛ تصمیم گیرنـده گان سیاسـت خارجی، 
این کـه در چـه بسـترهای فکـری و تربیتـی 
رشـد یافته انـد و نـوع نـگاه و قرائـت شـان 

از جهـان چه گونـه اسـت. 
دوم؛ محیـط یـا بسـتری کـه تصمیـم در آن 

اتخـاذ می شـود.
تصمیم گیـر  و  محیـط  بیـن  تعامـل  سـوم؛ 
سیاسـت خارجی اسـت که در چه شرایطی 
ازسـوی  کـه  اسـت  نیـاز  تصامیمـی  چـه 
مدیـران و تصمیم گیرنـده گان اتخـاذ شـود. 
بازتکویـن  و  تکویـن  بیان گـر  ایـن مسـاله 
دوطـرف تصمیم گیرنـده گان و محیطـی کـه 
اتخـاذ می شـود، می باشـد. در آن تصامیـم 
عوامـل و نابسـامانی های داخلی افغانسـتان 
روی تصامیم و عمل کرد دستگاه دییپلماسی 

کشـور تأثیـر گذاشـته اسـت. از آن جایی که 
رییـس جمهـور به مثابـۀ نخسـتین کارگزار 
سیاسـت خارجـی  بـا توجـه به طـرز تفکر 
انحصارگرایانـه اش مایل اسـت در هرکاری 
از  را  هرنهـادی  اجـراات  و  کنـد  مداخلـه 
نزدیـک زیـر کنتـرول داشـته باشـد، 
امـور  وزیـر  دیگـر  سـوی  از  و 
خارجـه کـه رهبری یکـی از احزاب 
سیاسـت های  مخالـف  برجسـتۀ 
دارد  به عهـده  را  جمهـوری  رییـس 
بـه لحـاظ طـرز تفکـر سیاسـی بـا 
ظـرف  یـک  در  جمهـوری  رییـس 
نمی گنجـد، کـه همیـن ناهماهنگـی 
آن  باعـث  دیدگاه هـا  تفـاوت  و 
گردیـده کـه مردم افغانسـتان شـاهد 
یـک دسـتگاه دیپلماسـی ضعیـف و 
وزیـر  کـه  به شـکلی  باشـد.  نـاکارا 
ربانـی  آقـای صالح الدیـن  خارجـه 
هرازگاهـی بـه وزارت خارجه مانند 
یـک مهمـان سـرزده وارد می شـود، 
کارش  بـه  دلچسـبی  هیچ گونـه  و 
نـدارد،  خارجـه  وزیـر  به عنـوان 
به گونه  یـی کـه حتـا بارها سـفرهای 
از قبل تنظیـم شـده بـه چنـد کشـور 
جنجال هـای  دلیـل  بـه  را  اروپایـی 
داخلـی سیاسـی لغـو نمـوده اسـت. 
بنابرایـن به هرانـدازه کـه در داخـل 
تضـاد  و  نابسـامانی ها  کشـور  یـک 
منافـع میـان مدیـران و رهبـران آن 
کشـور وجـود داشـته باشـد به همان 
انـدازه تعامـل آن کشـور بـا دیگر کشـورها 
چنددسـته گی  دچـار  بیرونـی  محیـط  در 

می گـردد.
در کنـار سـه عاملـی که در بـاال تذکر رفت، 
منافـع ملـی اسـاس و بنیـان طـرح، تکوین 
و اجـرای سیاسـت خارجـی می باشـد. امـا 
در خصـوص مفهـوم منافـع ملـی از سـوی 
نظریه پـردازان روابـط بین الملـل دو دیدگاه 
مثـل  عینـی  ملـی  منافـع  دارنـد؛  وجـود 
تمامیـت ارضـی، امنیـت، منافـع اقتصادی و 
منافع سیاسـی که شـامل همان نـگاه مضیق 
به منافـع ملی می شـود، و منافـع ملی عینی- 
ذهنـی، کـه جمـع هـردو نـگاه می باشـد و 
تعریفـی کـه از منافـع ملی به دسـت می دهد 
ملـی  منافـع  اسـت.  موسـع  تعریـف  یـک 
عینـی- ذهنـی یـک نـگاه هنجـاری نسـبت 
بـه  محیـط بین الملـل اسـت کـه در کنـار 
طرح مسـایل عینی، موضوعـات فرهنگی و 

ارزشـی را نیـز دنبـال می کنـد.
در دو دهۀ پسـین که عصر نوین افغانسـتان 
را می سـازد، ایـن کشـور نتوانسـته نـه در 
اوراق و نه هـم در عمـل یـک خـط   مشـی 
مشـخصی را زیـر عنـوان دکترین سیاسـت 
خارجـی و نقشـۀ راه بـرای تعامل بـا دنیای 
بین الملـل  محیـط  و  عرصـه  در  بیـرون 
سیاسـت  کلـی  خطـوط  بکنـد.  تدویـن 
خارجـی کـه از سـوی داکتـر سـپنتا مطرح 
در  و  غیرعملـی  آرمان گرایانـه،  گردیـد، 
واکنـش به سـلب اعتمـاد از سـوی مجلس 
گذشـته  هژده سـال  در  بـود.  نماینـده گان 
وزارت  مشـخصآ  و  افغانسـتان  دولـت 
سراسـیمه گی  یـک  در  افغانسـتان  خارجـۀ 
کامـل قـرار داشـته و نبـود یـک سیاسـت 
خارجـی مشـخص باعـث شـده اسـت کـه 
دولت و مدیران دسـتگاه دیپلماسـی کشـور 
یـک  نتواننـد  نیـاز  موقـع  در  و  عمـل  در 
تصمیـم واضـح  و روشـن در مطابقـت بـه 
منافـع ملـی کشـور اتخـاذ نمایند. بـا توجه 
بـه ایـن امـر، مدیـران دسـتگاه دیپلماسـی 
و ممثلیـن سیاسـت خارجـی کشـور، میـان 
دومفهـوم مضیـق و موسـع منافع ملـی نگاه 
تفکیـک شـده  یی ندارنـد. کشـورهایی که به 
لحـاظ تاثیرگـذاری در سـطح بین الملـل از 
تـالش  هسـتند،  برخـوردار  کم تـری  وزن 
می نماینـد تـا منافـع ملـی خویـش در قالب 
سیاسـت خارجـی را بـا مفهـوم مضیـق آن 
پی گیـری کننـد؛ یعنـی منافع عینـی خویش 
قـرار  مدنظـر  دیگـران  بـا  تعامـل  در  را 
افغانسـتان  ماننـد  کشـورهایی  می دهنـد. 
معمولـن بـرای دسـت یابی بـه منافـع عینی 

امـا  می کننـد.  عبـور  هنجـاری  منافـع  از 
مدیـران دسـتگاه دیپلماسـی در نبـود یـک 
نقشـۀ راه تعامـل بـا محیط بیرونـی، در میان 
ایـن دومفهـوم تصامیـم ناسـنجیده  یی مانند 
برابـر تصمیـم  واکنـش و موقف گیـری در 
به رسـمیت  بـرای  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت 
پایتخـت  به عنـوان  بیت المقـدس  شـناختن 
عینـی  لحـاظ  بـه  کـه  می گیرنـد،  اسـراییل 
و  نـدارد  افغانسـتان  بـه  نفـع  هیچ گونـه 
برعکـس بـه لحـاظ سیاسـی کشـور را در 
مقابـل بزرگتریـن حامی سیاسـی و مالی اش 

می دهـد. قـرار 
آن کـه  به جـای  افغانسـتان  وزارت خارجـۀ 
متخصـص  افـراد  بـا  مسـلکی  نهـاد  یـک 
فعـال و پی گیـری   توانایـی البی گـری  کـه 
مـردم  و  دولـت  منافـع  و  سیاسـت ها 
افغانسـتان در محیط بیرونی را داشـته باشد، 
تبدیـل بـه حرم سـرا و محـل خوش گذرانی 
سیاسـی  و  قومـی  تیکـه داران  شـهزاده گان، 
خارجـی  سـفرهای  داشـتن  اسـت.  شـده 
و  خارجـه  وزارت  در  کار  جریـان  در 
سـفارت خانه های  در  گماشته شـدن 
افغانسـتان در بیـرون به عنـوان یـک امتیـاز 
میـان  در  خطیـر،  مسـوولیت  یـک  نـه  و 
اسـت.  مطـرح  خارجـه  وزارت  کارمنـدان 
مصلحتـی  و  سـلیقه یی  حزبـی،  برخـورد 
رسـیده  آن  اوج  بـه  خارجـه  وزارت  در 
غیرمسـلکی  افـراد  گماشته شـدن  اسـت. 
چندحـرف  به جـز  کـه  غیرمتخصـص  و 
انگلیسـی دسـت و پا شکسـته، کوچک ترین 
خارجـی،  سیاسـت  مـورد  در  اطالعاتـی 
بین الملـل  روابـط  و  دیپلوماتیـک  مسـایل 
ندارنـد، به سـفارت خانه های افغانسـتان در 
بیـرون، هـرروز بیشـتر از دیـروز ناکارایی و 
عدم مؤثریت دسـتگاه دیپلماسـی افغانسـتان 

می گـذارد. نمایـش  بـه   را 
دیپلوماتیـک  کارکنـان  قانـون  بـه  مطابـق 
هرفـردی پـس از آن کـه در وزارت خارجـه 
به مـدت سه سـال انجـام وظیفـه می نمایـد، 
بـه ماموریت دیپلوماتیک گماشـته می شـود، 
کارمندانـی  بـرای  صرفـا  اصـول  ایـن  امـا 
پابرجاسـت کـه بـا وزیـر و اربابـان قـدرت 
بسـته گان  باشـند.  نداشـته  رابطه یـی 
انتصـاب  ماه هـای  نخسـتین  در  زورمنـدان 
شـان در وزارت خارجـه راهـی مهم تریـن 
بیـرون  در  افغانسـتان  خانه هـای  سـفارت 
وزارت  ایـن  در  هـم  کسـانی  می شـوند. 
وجـود دارنـد کـه چـون بـا اربـاب قـدرت 
رابطه یـی نداشـته، بیشـتر از پنچ سـال اسـت 
کـه در همین وزارت مصـروف کار و انجام 
وظیفه انـد، امـا بـه ماموریـت سـادۀ بیرونی 

نشـده اند. فرسـتاده 
در  کـه  خارجـه  وزارت  فعلـی  وضعیـت 
مجامـع بین المللی یـا نهادها و سـازمان های 
منطقـه اندک نقشـی دارد، نه از بهـر کارایی 
و برنامه محوربـودن بـل فضایـی اسـت کـه 
دیگـران ایجـاد کرده و دسـتگاه دیپلوماسـی 
کشـور صرفا بیروکراسـی آن را پیش می برد. 
آیـا وزارت امـور خارجـه می توانـد بـه این 
چندمتخصـص  کـه  دهـد  پاسـخ  سـوال 
اقتصـادی دارد کـه کنفرانس هـای بین المللی 

و منطقه یـی اقتصـادی را مدیریـت کنـد؟.
بسـیاری از کشـورهای اروپایی به خاطر گل 
روی امریکا در افغانسـتان سـفارت دارند در 
غیـر آن ایجـاد نماینده گـی سیاسـی در ایـن 
کشـور هچ گونـه منفعـت سیاسـی و امنیتـی 

ندارد. شـان  برای 
و  امتیـازات  همـه  واریزکـردن  بنابرایـن، 
دسـتگاه  به حسـاب  موجـود  فضاهـای 
سیاسـت  موفق خوانـدن  و  دیپلماسـی 
خارجـی که اصـال وجود ندارد، کاری سـت 
هیـچ  کارکـرد  خودفریبانـه.  و  مضحـک 
قابـل  ملـی  وحـدت  حکومـت  در  نهـاد 
دفـاع نیسـت. نهادی کـه در همیـن دو دهـه  
نتوانسـته اصـول سیاسـت خارجـی کـه از 
مسـوولیت  اساسـی ترین  و  ابتدایی تریـن 
نمایـد،  تدویـن  و  طـرح  را،  می باشـد  آن 
پی گیـری  امـر  در  اسـت  ممکـن  چه گونـه 
امنیتـی  اقتصـادی،  سیاسـی،  کالن  منافـع 
و... افغانسـتان در محیـط بین الملـل موفـق 

باشـد؟

درمانده گی های 
سیاست خارجی 
در فاصلۀ تا رسیدن 
به اصول سیاست 
خارجی

مطابق به قانون کارکنان دیپلوماتیک 
هرفردی پس از آن که در وزارت خارجه 
به مدت سه سال انجام وظیفه می نماید، 

به ماموریت دیپلوماتیک گماشته می شود، 
اما این اصول صرفا برای کارمندانی 

پابرجاست که با وزیر و اربابان قدرت 
رابطه یی نداشته باشند. بسته گان 

زورمندان در نخستین ماه های انتصاب 
شان در وزارت خارجه راهی مهم ترین 
سفارت خانه های افغانستان در بیرون 

می شوند. کسانی هم در این وزارت وجود 
دارند که چون با ارباب قدرت رابطه یی 

نداشته، بیشتر از پنچ سال است که 
در همین وزارت مصروف کار و انجام 

وظیفه اند، اما به ماموریت سادۀ بیرونی 
فرستاده نشده اند

حمید آزادمنش/ماستر روابط بین الملل

ACKU
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صفت نو، فی نفسه، نه بهتر از صفت دیگری است و 
نه بدتر، بلکه به خودی خود بر چیزی داللت نمی کند 
و از دیرباز می دانیم که این صفت در ادبیات ما به همه 
دایمی و  این تحول  نمایان گر  بزرگ گذشته که  آثار 
است-تحولی  شده  اطالق  بوده اند  قالب ها  ضروری 
که بدون آن، هنر داستان نویسی و به طورکلی هنر، نه 
می تواند پیش برود و نه زنده بماند. پس اگر در آغاز 
دهۀ پنجاه، این صفت دقیقا برای نشان دادن نوع خاصی 
رایج  برخالف سنت  که  است،  رفته  کار  به  رمان  از 
شکل گرفته بود، طبعا می بایستی دالیلی خاص داشته 
باشد. تنها در پرتو اصل آثار و نیز اصولی چندمی توان 

به این دالیل پی برد.
1.چارچوبۀنظریوعقیدتی

از برخی داده های کم اهمیت نباید غافل بود. اگر ناشر 
 )Jerome Lindon( لندون،  ژروم  به نام  جوانی 
نیمه شب   )Minuit( مینویی،]  انتشارات  مسوولیت 
[ را به عهده نگرفته بود و هم زمان با فعالیت سیاسی 
کتاب های  رشته  یک  انتشار  و  چاپ  به  متهورانه، 
از چاپ  شان  دیگر  ناشران  که  نمی زد  غریب دست 
نمی آمد.  به وجود  نو«  »رمان  هرگز  شاید  داشتند،  ابا 
کند  ایجاد  را  تصور  این  می تواند  معموال  نام  این 
اما  میان است.  پای گروه و نهضت و مکتبی در  که 
نویسنده گان  آثار  زیرا  است،  اشتباه  تصوری  چنین 
از  اما یک رشته  ندارند،  باهم  نو هیچ شباهتی  رمان 
شرایط تاریخی و اجتماعی و اقتصادی این تصور را 
تقویت کرده است. لوسین گلدمن، ) 197۰-1913( 
)Lucien Goldman( به هنگام تحلیل این شرایط، 
به این گمان رسیده است که این ادبیات تازۀ داستانی 
پیدا شده بود که تحوالت جامعه، ظهور  در عصری 
در  افراد  روزافزون  انفعالی شدن  و  تازه  پدیده های 
یک نظام مصرفی منجر به این می شد که برای اشیاء 
)فراگرد  شوند  قایل  آدم ها  به  نسبت  برتری  نوعی 
کرده  مطرح  لوکاچ  که   )Rification( شی واره گی، 
ظهور  از  خبر  دید،  این  به  توجه  با  گولدمن  است(. 
رئالیسم تازه یی داده است که در آن برتری با »شی« 
خواهد بود. در واقع به نظر می رسد او فراموش کرده 
است که ماجرای »رمان نو« شاید در درجۀ اول یک 
انقالبی  اگر  و  است   )Signifiant( دال،  ماجرای 
روی داده است، در درجۀ اول حاصل کسب آگاهی 
و  کالمی  قالب های  نقش  از  نویسنده گان  از  نسلی 
صور بالغی، قدرت های »مولد« نوشته و زبان در همه 

آفرینش های داستانی است.
ضد  بر  آگاهی  کسب  این  که  نیست  تردیدی 
برای  ادبیات  در  که  است  بوده  اگزیستانسیالیسم 
»پیام« حق تقدم قایل بود و نوعی گفتمان متعهد را 
می پسندید که در حوالی 19۵۰ با قدرت ضعیفی به 
میدان تاثیرگذاری در تاریخ قدم گذاشته بود. )رمان نو 
هم زمان بود با جنگ الجزایر و بازگشت ژنرال دوگل 
محسوس  اگزیستانسیالیسم  عقب نشینی  قدرت.(  به 
بود و هرچند که می شد درس هایی از شیوۀ نگارش 
سارتر یا کامو )که با این حال، رب- گریه انتقاد از او 
را فراموش نکرد( گرفت، نویسنده گان از تورم کالمی، 
»عقاید« و پرگویی ها دور می شدند؛ توسل به اشیاء و 
ابراز نوعی  به صور توصیفی، درمان این بیماری ها و 
بی اعتمادی به آن ها بود. ضمنا ترجیح می دادند که از 
آن به بعد، به آثار مهم ادبیات جهانی متکی باشند که 
بلندپروازی هایی  قرن،  اول  نیمۀ  در  نویسنده گان اش 
در  و،  داده  نشان  خود  از  اثر  شکل  و  ساختار  در 
به ترکیب و دید داستانی  تازه ای  عین حال، معنای 
بخشیده بودند: جویس، فاکنر، کافکا، ویرجینیا ولف 
و کمی بعد بورخس: و در نحله فرانسوی، پروست. 

نویسنده گان رمان نو این وجه مشترک را دارند که 
اضافه  است  بهتر  کرده اند.  درونی  عمیقآ  را  تاثیرات  این 
کنیم که سینما، این هنر برتر قرن بیستم نیز، همان گونه که 
نوشته  بر  می دهد،  نشان  نظریشان  متون  اولین  از  تعدادی 

آن ها و تلقی  شان از داستان تاثیر گذاشته است.
منجر  پژوهش  نوعی  به  تاثیرات  و  شرایط  این  مجموعه 
شد و به سرعت شکل کوششی را گرفت برای قراردادن 
یک زبان روایی-که در درجۀ اول در سطح صوری »عمل 
-191۵( بارت،  روالن  سنتی.  رمان  به جای   - می کرد« 
Roland Barthes( )198۰( در مقاله های مشهورش که 
سال های  )در  آلن رب-گریه  کتاب های  اولین  با  هم زمان 
انتقادی اش  تفسیرهای  و  می شد  منتشر   )19۵۵ و   19۵4
داشت،  نوزاد  ادبی  نوع  این  برای  کننده یی  تعیین  اهمیت 
آن را ادبیات عینی، )Objective( یا ادبیات تحت الفظی، 
ادبی  نوع  این  می دید  این که  از  و  می نامید   )Litterale(
را گندزدایی کند« و شاید  داستان  قالب  می خواهد »حتی 
هنر  قبال  در  را  خواننده  »غیرشرطی شدن  شرایط  بتواند 
ماهیت گرای بورژوایی فراهم آورد« سخت خوشحال بود.

2.راهها،بدگمانیها،پژوهشها
نیاورده  بر  سر  خال  از  تجربه  این  که  است  این  حقیقت 
بود. از یک دهه قبل راه های تازه یی گشوده شده، زمینه های 
سخن  نو  رمان  از  نمی توانیم  بود.  شده  کشف  ناشناخته 
ناتالی  و  بکت  آثار  که  بیاوریم  به خاطر  بی آنکه  بگوییم 
ساروت از دهۀ چهل شکل گرفته، راه را برای پژوهش های 

آینده گشوده بودند.
به   194۵ در  را   )Watt( وات،  نوشتن  بکت  سامویل 
منتشر   1947 در  را   )Murphy( مرفی،  و  می برد  پایان 
می کند. او که آثارش را به دو زبان فرانسوی و انگلیسی 
ابداع کرده  داستانی  زبان  نوعی  زبان  می نویسد، در هردو 
در  سرعت  به  ریش خند  و  ایرلندی  طنز  آن  در  که  است 
کنار نوعی لحن تراژیک نوشته، جای خود را باز می کنند. 
بود   19۵1 در   )Molloy( مولوی،  انتشار  منتظر  باید  اما 
تا ابعاد حقیقی آثار او آشکار شود. این کتاب، خواننده را 
اما  می کند؛  پریشان  و  می دهد  تکان  می اندازد،  حیرت  به 
مانند پدیده یی تازه و بی سابقه خود را تحمیل می کند. برنار 
به خوبی  را  مساله  این  که   )BernardPinggaud(،پنگو
تشخیص داده است می گوید: »از سال 19۵۰ مساله اساسی 
مولوی  اولین خواننده گان  است.   » »پوچی  مساله  ادبیات، 
نفی  آن  تا  باشد  کور  باید  انسان  و  دریافته اند  کامال  آن را 
ریشه یی را که در این رمان دست اندرکار است نبیند. یکی 
»وقایع  دیگری  می خواند،  انگاری«  هیچ  »اودیسه  آن را 
اعتراض،  به  سومی  می دهد،  نام   » تالش  و  فساد  نگاری 
می گوید  انسان« سخن  ساختن  بی اعتبار  برای  »اقدامی  از 
] ... [ بکت عصیان نمی کند، ارائه می کند. او برای داوری 
دربارۀ پوچی در بیرون از آن قرار نمی گیرد؛ در درون آن 
فرو  اولیه  بیهوده گی  آن  میل خود در  به  مسکن می سازد، 
چون  اما  ندارند.  خالصی  آن  از  قهرمانان اش  که  می رود 
این جا  در  می کنند،  داللت  چیزی  به  هرحال،  در  کلمات، 
به سوی خود زبان برمی گردند. برای نخستین بار در مولوی 
ادبیات می کوشد که فقط خودش را نشان دهد، و وقتی که 
»حجم  از   )Max-Pol Fouchet  ( فوشه،  پل  ماکس- 

شاعرانه « اثر سخن می گوید، عمال به غرابت و تازه گی حقیقی آن است که اهمیت می دهد؛ یعنی که، این حماسه 
استهزاآمیز، در درجۀ اول، حماسۀ زبان و ماجرای واژه گان است.

 )19۵3( نام ناپذیر،   ،  )Malone Meurt(  )19۵1( می  میرد،  مالون  بعدی اش:  کتاب های  در  بکت 
)Innommable( و چه گونه است؟ )Comment C|est( )1961?( در تصویر نوعی »تقلیل اللسان « بازهم 
فراتر می رود و بر تعداد شخصیت های خزنده و محتضر و کرم وار که در پرت و پالگویی های خویش غرق 
می شوند، می افزاید. در عین حال، بکت در تئاتر خود به آن ها نوعی زنده گی و حضور نمایشی می دهد، به عنوان 
مثال در در انتظار گودو )19۵2(. اما کار کالم در این میان تعیین کننده است. کالم به ویرانی و سکوت و به مرگ 
رهبری می کند، اما تقریبا اصل داستان را و مادۀ داستانی بنیادین کتاب را تشکیل می دهد. به این ترتیب، مرحله یی 
پشت سر گذاشته شده است. نوع تازه یی از رمان - هرچند که منطق آن به طور غم انگیزی استهزاآمیز باشد - دیگر 

نمی تواند خارج از »کارکرد« زبان و ساختمان روایی آن وجود داشته باشد.
ناتالی ساروت، )Nathalie Sarraute( )- 19۰2( نیز بسیار زود، اندیشیدن دربارۀ مسالۀ رمان مدرن را آغاز 
اولیۀ  آثار  از  به یکی  )Tropismes( )واکنش ها(  تروپیسم،  دادن عنوان  با  از همان سال 1939  کرده است. 
خود، کلمه یی ابداع کرد که برای توصیف نوعی کاوش »روانی - نوشتاری « با نگارش ظریف و 
حرکات نامحسوس ضمیر که نویسنده خود را تسلیم آن ها می کرد، رواج فراوان پیدا 
کرد. گذشته از آن، سارتر که در 1949 مقدمه یی بر اولین رمان او تصویر 
یک ناشناس، )Portrait d|un Inconnu( نوشت، درحالی 
به  می توانست،  که  )عنوانی  رمان  عنوان ضد  رمان  آن  به  که 
یک مفهوم، به رمان نو در مجموع خود اطالق شود( می داد، 
توجه خواننده را به جنبۀ اعتراضی که در این آثار وجود داشت 
جلب کرد. ضمنا خود ناتالی ساروت نیز در مجموعه مقاالتی که 
تحت عنوان عصر بدگمانی، )L|re du Soup ;on( )1( فراهم آورده بود، به روشنی، مقاصد و یا بهتر بگوییم 
»سوال های « خود را مطرح می کرد. می گفت که »بدگمانی« کشف نوعی سوءظن متقابل بین نویسنده و خواننده 
است؛ دربارۀ صحت یا اعتبار برخی از مفاهیم )به ویژه مفهوم »شخصیت «( که سابقا به خوبی کارآمد بودند و 
حال آن که امروزه فرسوده شده اند. پس این ضرورت احساس می شود که انواعی از قالب های داستانی جایگزین 
شوند که همان قالب های »رمان بالزاکی « نباشند. ساروت به سهم خود نوعی کاربرد ناپیوسته و موجز و دقیق 
زبان روایی را پیشنهاد می کرد که از خالل بافت محکم گفت وگوها و »گفت وگوهای مخفی « )که ایوی کامپتن 
انگلیسی ذوق آن را در وی ایجاد کرده بود(  بارنت،)Ivy Compton-Burnett( )1969-1864( نویسنده 
برخوردهای بی شمار و خشونت های دایمی را که جوهر زنده گی ضمیر آدمی هستند، بازسازی کند. او با صبر 
و حوصله و به خوبی، در یک رشته کتاب هایی بر گرد ماجراهای بیهوده بورژوایی و خانواده گی، مجموعه یی از 
تروپیسم ها و »قالب«های کوتاه و درهم پیچیده را فراهم می آورد: مارترو، )19۵3( ) ;میوه های زرین، ;)1963( 
بعد، صدای شان را می شنوید؟ )Vous les Entendez( )1972?( و  )Les Fruits d|or( و در سال های 
کودکی، .)Enfance( )1982( رمان هایی که با شیوۀ مخصوص خود، شهادت اجتماعیی دربارۀ دنیای محدودی 
به دست می دهد که ناتالی ساروت آن را – همان طور که پروست دنیای خود را می شناخت - خوب می شناسد. 
اما به ویژه به خشونت ضمنی نهفته در هرزبانی که به درجۀ معینی از باروری رسیده است این امکان را می دهد 
که در چارچوبۀ »سلول های« داستانی از نوع تازه بیان شود. پس سخن از نوعی رمان پژوهشی در میان است، 
اما نه از نوع آزمایش گاهی که در آن رئالیسم اجتماعی یا روانشناختی در برابر جریان آزاد تخیل داستانی از 
میان نمی رود، بلکه پژوهشی که تالشی است برای منفجرساختن بنای سنت و تردید در آن طرز تلقی از داستان 

نویسی که قراردادی شده است.

بخش نخست
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ن ژ
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 ترجمه: رضا سیدحسینی

سامویل بکت نوشتن وات، )Watt( را در 1945 به پایان می برد و مرفی، )Murphy( را در 1947 منتشر می كند. او كه آثارش را به دو زبان فرانسوی و 
انگلیسی می نویسد، در هردو زبان نوعی زبان داستانی ابداع كرده است كه در آن طنز ایرلندی و ریش خند به سرعت در كنار نوعی لحن تراژیک نوشته، جای 
خود را باز می كنند. اما باید منتظر انتشار مولوی، )Molloy( در 1951 بود تا ابعاد حقیقی آثار او آشکار شود. این كتاب، خواننده را به حیرت می اندازد، تکان 
می دهد و پریشان می كند؛ اما مانند پدیده یی تازه و بی سابقه خود را تحمیل می كند. برنار پنگو،)BernardPinggaud( كه این مساله را به خوبی تشخیص داده 
است می گوید: »از سال 1950 مساله اساسی ادبیات، مساله »پوچی « است. اولین خواننده گان مولوی آن را كامال دریافته اند و انسان باید كور باشد تا آن نفی 

ریشه یی را كه در این رمان دست اندركار است نبیند

ACKU



عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی  حکومـت وحـدت ملـی، 
از  بزرگداشـت  محفـل  در  سـنبله(   13( سه شـنبه  دیـروز 
روز سـوادآموزی خواسـتار بسـیج عمومـی بـرای ترویـج 

سـوادآموزی شـهروندان کشـور شـد.
حکومـت  کـه  گفـت  محفـل  ایـن  در  اجرایـی  رییـس 
وحـدت ملـی در هماهنگی با کشـورهای هـم کار خارجی، 
موسسـات و نهادهـای بین المللی برای ترویج سـوادآموزی 
تالش هـای جـدی کـرده و بخشـی از راه را رفته اسـت، اما 
ایـن تالش هـا کافی نیسـت و بایـد به صورت دسـته جمعی 

بـرای بـا سوادشـدن تمامی شـهروندان کشـور کار شـود.
وی افـزود کسـانی کـه مکاتـب و مسـاجد را می سـوزاند و 
مانـع کسـب آگاهـی و آموزش می شـوند کامیـاب نخواهند 

. شد
آقـای عبـداهلل تاکیـد کـرد کـه آموزه هـای دیـن اسـالم بـر 
ضـرورت آمـوزش و کسـب سـواد تاکید کـرده و حکومت 
نیـز بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف ارادۀ محکـم دارد. او 

سـواد  بـرای  بسـیاری  کمک هـای  کـه  گفـت  هم چنـان 
آمـوزی بـه داخـل کشـور سـرازیر می شـود و بایـد تـالش 
شـود تـا این کمک هـا به صورت درسـت به مصرف برسـد 

و ضایـع نگـردد.
در  جاپـان  سـفیر  سـوزوکا،  میتسـوجی  حـال،  همیـن  در 
افغانسـتان کـه در ایـن محفـل اشـتراک داشـت گفـت کـه 
کشـورش همیشـه هم کار افغانسـتان بوده و از سـال 2۰۰1 
بـه این سـو ۶٫۶ بیلیـون دالـر کمـک مالـی کرده که بیشـتر 
از ۵۰ میلیـون دالـر آن  در بخـش سـوادآموزی بـوده اسـت.

او افـزود، ایـن کمک هـا در بخش های مختلف هزینه شـده 
و جاپـان مصصـم اسـت بر اسـاس تعهـد کـه در کنفرانس 
بروکسـل کـرده، هم کاری هایـش به مـردم افغانسـتان را در 

بخش هـای مـورد نیاز شـان ادامـه دهد.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه روز گذشـته 
سـردارمحمد رحیمـی معیـن سـوادآموزی وزارت معـارف 
گفتـه بـود، در حـال حاضـر حـدود 6۰درصـد افـراد باالی 
1۵سـال جامعـۀ مـا بی سـواد و تنهـا 4۰درصـد افـراد باالی 

1۵سـال سـواد دارند.
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جنگ دیروز 
احمدشاه مسعود

و جنگ امروز 
دولت افغانستان

نوماندانو ته خربداری ورکړی د ټاکنو کمېسیون ځینو 

رییس اجرایی: 

است ز     نیا بسیج عمومی   آموزی  د   سوا ترویج   برای  

مسووالن محلی والیت غور:

با وضعیت فعلی برگزاری انتخابات ناممکن است

کمیســیون  ټاکنــو  د 

خــرداری  تــه  هغونوماندانــو 

ــې  ــمي دندې ی ــې رس ــړ چ ورک

پرېښــي. دي  نــه 

ټاکنیــزو شــکایتونو کمېســیون 

ــرداری  ــه خ ــو ت ــو نوماندان هغ

دولتــي  رســمي  چــې  ورکــړ 

ــه ده  ــتعفا ن ــې اس ــدو څخه ی دن

ــړې. ک

مــوارد  ځینــې  کمېســیون 

پــه  نومانــدان  مونــديل چــې 

ځینــې  او  دي  دنــدو  رســمي 

ــل  ــن پي ــه ښــکاره کمپای ــورو پ ن

دی. کــړی 

ــه  ــدان ل ــه نومان ــن ک اوس ممک

دنــدو اســتعفا و نــه کــړي او 

ــه ګرځــي،  ــو را و ن ــه کمپاینون ل

د  بــه  څنــګ  تــر  جریمــې  د 

نومانــدۍ حــق تــرې واخیســتل 

. يش

د  لپــاره  جرګــې  ولــي  د 

لیســت  وروســتۍ  نوماندانــو 

ــه  ــو ت ــوی او نوماندان ــان ش اع

ــه د کمپایــن  د میــزان شــپږمه نېټ

د پيــل وخــت ټــاکل شــوی، 

خــو ځینــې نوماندانــو لــه اوســه 

ــې  ــړی او ځین ــل ک ــن پی کمپای

نــورو دولتــي دنــدې نــه دي 

خوشــې کــړي.

د ټاکنیــزو شــکایتونو کمېســیون 

خــرداری ورکــړ؛ کــه نومانــدان 

لــه دنــدو اســتعفا و نــه کــړي او 

لــه کمپاینونــو الس وا نــه خــي، 

قانــوين چلنــد وررسه کــوي.

د ټاکنیــزو شــکایتونو اوریــدو 

دې  پــه  خــرې  کمېســیون 

برخــه کــې پــه توصیــه ورټولــې 

ــدې  ــت وړان ــه وخ ــو ل وې، خ

کمپاینونــه لــه هیچــا پــټ نــه دي 

او لــه بیلبوردونــو نیولــې بیــا تــر 

ټولنیــزو رســنیو پــورې نومانــدان 

ــوي. ــن ک ــکاره کمپای ــه ښ پ

نومانــدان چــې  ډيــری هغــه 

کې یــې  لیســت  وروســتي 

نومونــه راغــي پــه لويو ښــارونو 

کــې یــې داخــر مبارکیــو او 

خپلواکــۍ ورځــې د مبارکــۍ په 

پلمه یــې د ســرو بلبوردونــو د 

ــل  ــن پی ــه الرې کمپای ــو ل لګول

کــړی .

دولــت  امــروز  جنــگ  طــرف 
افغانســتان همــان طرفــی اســت کــه 
دیــروز یعنــی 18ســال پیــش بــا 
می جنگیدنــد.  مســعود  احمدشــاه 
القاعــده  طالبــان،  گــروه  یعنــی 
تروریســتی  گروه هــای  و 
و  پاکســتان  حمایــت  مــورد 
اســتخباراتی  مختلــف  حلقه هــای 
منطقه یــی  اســتخباراتی  غیــر  و 
قابــل  نکتــۀ  امــا  بین المللــی.   و 
ــن  ــاوت ای ــه تف پرســش و بحــث، ب
جنــگ در دوران مقاومــت و پایداری 
احمدشــاه مســعود و دوران حکومت 
ــر  ــی ب ــرف غن ــرزی و اش ــد ک حام
ــت  ــگ و مقاوم ــر جن ــردد. اگ می گ
ــت  ــگ و مقاوم ــردو دوره، جن در ه
ــر  ــر س ــمن و ب ــک دش ــر ی در براب
ــت،  ــتان اس ــات افغانس ــح و ثب صل
چــه نــکات مشــترک و متفاوتــی 
ــود  ــگ وج ــردو دورۀ جن ــن ه در ای
مشــترک  نکتــۀ  مهم تریــن  دارد؟ 
یعنــی در  در جنــگ هــردو دوره 
ــگ  ــگ احمدشــاه مســعود و جن جن
ــه  ــی، ب ــرزی و غن ــای ک حکومت ه

ــر می گــردد.  حقانیــت ایــن جنــگ ب
جنــگ  در  تفــاوت  عمده تریــن 
و مقاومــت احمدشــاه مســعود و 
جنــگ دولــت افغانســتان پــس از او 
علی رغــم ایــن حقانیــت مشــترک، به 
مظلومیــت احمدشــاه مســعود در این 
جنــگ برمی گــردد. او در ایــن جنــگ 
ــان- ــم طالب ــا تروریس ــت ب و مقاوم
ــان  ــدان پنه ــاوز نه چن ــده و تج القاع
ــان عــرب و عجــم  پاکســتان و حامی
ــی  ــوقین غرب ــا مش ــم و حت تروریس
ــوم  ــا و مظل ــی، تنه تروریســم طالبان
ــت  ــت و مظلومی ــن حقانی ــود. و ای ب
ــل  ــا خــود حم ــر ب ــس آخ ــا نف را ت
امــروز،  از  پیــش  کــرد. 18ســال 
احمدشــاه مســعود بــا همــان نیرویی 
در  و  او  از  پــس  کــه  می جنگیــد 
ــن ســال ها، 42کشــور  بســیاری از ای
بــه رهبــری ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
نظامــی  بــزرگ  پیمــان  یگانــه  و 
ــا ده هاهــزار نیــروی  جهــان »ناتــو« ب
خــود در کنــار ده هاهــزار نیــروی 
می جنگیدنــد  افغانســتان  دولــت 
قبــل  18ســال  می جنگنــد.   و 

ذیدخــل  کشــورهای  از  بســیاری 
بی ثباتــی چهل ســال  و  در جنــگ 
به خصــوص  افغانســتان  اخیــر 
ایــاالت متحــده امریــکا، اروپــا و 
ــه  ــلمان ن ــرب و مس ــورهای ع کش
ــت  ــر حقانی ــود را ب ــم خ ــا چش تنه
ــه  ــتند، بلک ــعود می بس ــت مس مقاوم
در جهــت پیــروزی طالبــان و القاعده 
و شکســت مقاومــت مســعود گام بــر 
ــعود  ــاه مس ــا احمدش ــتند. ام می داش
بــار دشــوار مقاومــت را مظلومانــه و 
بــه تنهایــی بــه دوش کشــید و بیــداد 
غربــی  دولت هــای  بي عدالتــی  و 
و حاکمــان عــرب و مســلمان در 
ــا  ــان و القاعــده و ی ــت از طالب حمای
ــی  ــکوت و بی اعتنای ــم س ــم از ک ک
آن هــا را بــه نظــاره نشســت تــا 
ــه  ــا ب ــدان آن ه ــداری وج ــاهد بی ش
ایــن بی عدالتــی  باشــد. امــا وجــدان 
کــه   2۰۰1 11ســپامبر  تــا  آن هــا 
ــب و  ــزم طال ــرگ تروری ــیر م شمش
القاعــده بــر فــرق شــان فــرود نیامــد، 

ــد. ــدار نش بی

ــور  ــت غ ــی در والی ــات محل مقام
ــه  ــد، در صورتی ک ــدار می دهن هش
ولســوالی های دولت یــار، ســاغر 
ــرف  ــور از ط ــت غ ــک والی و تول
ــت  ــن امنی ــی تامی ــاع مل وزارت دف
نشــود، امــکان برگــزاری انتخابــات 

دشــوار خواهــد بــود.
ــورای  ــو ش ــدوی عض ــد مه محم
ایــن  بیــان  بــا  غــور،  والیتــی 
ــی  ــدف اصل ــه ه ــه ک ــب گفت مطل
پروســۀ  مختل ســازی  طالبــان 
در  اگــر  و  اســت  انتخابــات 
وضعیــت امنیتــی تغییــر نیایــد، 
انتخابــات سراســری در کشــور 

گرفــت. نخواهــد  صــورت 
آقــای مهــدوی تصریــح کــرد: 
ــوالی  ــه ولس ــگ در س ــون جن اکن
نیروهــای  دارد و  غــور جریــان 
مردمــی  خیزش هــای  و  محلــی 
حکومــت  هــم کاری  بــدون 
بــا  مقابلــه  توانایــی  مرکــزی 

ندارنــد. را  مخالفــان 
ــدود  ــه ح ــرد ک ــان ک او خاطرنش
9۰۰تــن از خیزش هــای مردمــی 
ناگهانــی  حمــالت  به خاطــر 
ــلح  ــان مس ــان در قریه های ش طالب
ــاع  ــان دف ــا از حریم ش ــده اند ت ش

ــد. کنن
والیتــی  شــورای  عضــو  ایــن 
امنیتــی  وضعیــت  می افزایــد: 
کــه   شــده  بــد  به حــدی 
ــی ســرمایه های  ســرمایه داران تمام
ــرون  ــت بی ــن والی ــود را از ای خ
کــرده و هیــچ امیــدی بــرای تامیــن 
امنیــت جــان و مــال شــان ندارنــد.

او اضافــه کــرد کــه گــروه طالبــان 
ــد  ــود می رس ــدف خ ــی به ه زمان
ــات را  ــۀ انتخاب ــد پروس ــه بتوان ک
به چالــش بکشــد و نگــذارد در 
ــات  ــور انتخاب ــاط کش ــی نق تمام

ــود. ــزار ش برگ
از ســویی هــم عبدالحــی خطیبــی، 
نیــز  غــور  والــی  ســخن گوی 
بــا وجــود  عــالوه کــرده کــه 
نیروهــای  زیــاد  تالش هــای 
7۰کومانــدو  رســیدن  و  محلــی 
نگرانی هــا  هنوزهــم  مرکــز،  از 
ایــن  موقتی بــودن  به خاطــر 

دارد. وجــود  کمک هــا 
ــت  ــن والی ــی ای ــخن گوی وال س
ــدو  ــای کومان ــه نیروه ــزوده ک اف
کــه بــرای کمــک بــه ایــن والیــت 
عقب رانــدن  از  بعــد  آمده انــد 
مرکــز  بــه  دوبــاره  مخالفــان 
روش،  ایــن  بــا  و  برمی گردنــد 

ــن  ــل از ای ــورت کام ــان به  ص طالب
نمی شــوند. ریشــه کن  والیــت 
در همیــن حــال؛ محمــد رادمنــش، 
ــاع  ــخن گوی ورازت دف ــاون س مع
طرزالعمــل  می گویــد:  ملــی 
و  اردو  نیروهــای  از  اســتفاده 
کومانــدو به گونه یــی اســت کــه 
تحویــل دادن  و  بین بــردن  از  بــا 
ــی و  ــه ارگان هــای عدل ــان ب مخالف
ــان  ــه قرارگاه ش ــاره ب ــی دوب قضای

ــد. برگردن
کــه  کــرد  یــادآوری  رادمنــش 
امنیتــی  نیروهــای  کــه  زمانــی 
بــا  به مقابلــه  قــادر  محــل، 
بــه  نیــاز  و  نباشــند  مخالفــان 
ــند،  ــته باش ــای بیشــتر داش کمک ه
ــا  ــود، ام ــتاده می ش ــدو فرس کومان
ــای  ــم نیروه ــراری نظ ــرای برق ب
محلــی والیــات، بــه انــدازۀ کافــی 

دارد. وجــود  کومانــدو 

محمداكرام اندیشمند
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یک نوجـواِن امـروزی چنـد روز بـدون 
اینتـرنت زنـده می مـانـد؟

مـــا از گـــروهِ خـــود خواســـتیم تـــا حـــس  
ــه  ــد و بـ ــت کننـ ــود را ثبـ ــای خـ و حال هـ
حـــس  شـــان در طـــول روز نمره  یـــی از 
1)خیلـــی منفـــی( تـــا 1۰ )خیلـــی مثبـــت( 
بدهنـــد. چندیـــن نفـــر از آن هـــا گـــزارش 
ـــان  ـــاز ش ـــب اول امتی ـــه در چندش ـــد ک دادن
ـــتا،  ـــس داکاس ـــوده. جنی ـــه ب ـــا س ـــدود دو ی ح
هجده ســـاله، از لنـــدن می گویـــد: »هرچنـــد 
تمرین هـــای  برخـــی  می توانســـتم 
امـــا  دهـــم،  انجـــام  را  عقب افتـــاده ام 
اضطـــراِب نداشـــتن شـــبکه های اجتماعـــی 
واقعـــًا آزارم مـــی داد. همه چیـــز خیلـــی 
ـــر  ـــن متنف ـــت و از ای ـــت اس ـــریع در حرک س
بـــودم کـــه ندانـــم چـــه اتفاقاتـــی در حـــال 

رخ دادن اســـت«.
ــود  ــی بـ ــزوا تجربیاتـ ــس انـ ــت و حـ ماللـ
ــن  ــد؛ ایـ ــرار شـ ــا تکـ ــا و بارهـ ــه بارهـ کـ
ـــه  ـــار تجرب ـــن ب ـــرای اولی ـــازه ب ـــان ت نوجوان
از  یکـــی  از  جدایـــی  کـــه  می کردنـــد 
ــه  ــرگرمی کـ ــای سـ ــن روش هـ پیچیده تریـ
ـــده، چـــه حســـی دارد.  ـــون طراحـــی ش ـــا کن ت
ــر در  ــۀ کاربـ ــراح تجربـ ــی، طـ ــا بارتلـ السـ
یـــک پلت ُفـــرم بـــزرگ رســـانۀ اجتماعـــی، 
بـــرای بزرگســـاالن می گویـــد: »مـــا در 
می کنیـــم.  زنده گـــی  توجـــه  اقتصـــاد 
افـــراد در حرفـــۀ مـــن به همیشـــه گی در 
مـــورد درگیـــری حـــرف می زننـــد: چطـــور 
می توانیـــم افـــراد را درگیـــر نگه داریـــم؟ 
آن هـــا بـــه چـــه اطالعاتـــی نیـــاز دارنـــد؟ 
چه گونـــه آن را در زمـــان درســـت به خـــورد 
ــی  ــِز پلت فرم هایـ ــم؟« همه چیـ ــا دهیـ آن هـ
به گونه  یـــی طراحـــی  نظیـــر فیس بـــوک 
ـــود  ـــمت خ ـــاره به س ـــما را دوب ـــه ش ـــده ک ش
ــای  ــر نیازهـ ــانه ها بـ ــن رسـ ــد. ایـ برگردانـ
بســـیار اساســـی  مـــان دســـت می گذارنـــد: 
ــیفته گی  ــی و شـ ــد اجتماعـ ــه پیونـ ــل بـ میـ
ـــت.  ـــط اس ـــا مرتب ـــه م ـــه ب ـــی ک ـــه اطالعات ب
ــیار  ــی بسـ ــن حسـ ــد: »ایـ ــی می گویـ بارتلـ
ـــانه های  ـــزی در رس ـــه هرچی ـــت ک ـــوی اس ق
به شـــما  اصـــوالً  می بینیـــد  اجتماعـــی 

ــاط دارد«. ارتبـ
چندین نفـــر از نوجوانـــان مـــا می گفتنـــد 
ــدون  ــه، بـ ــازگاری اولیـ ــس از سـ ــه پـ کـ
ــادی  ــاس شـ ــی احسـ ــانه های اجتماعـ رسـ
بیشـــتری دارنـــد؛ امـــا وقتـــی بـــه آن هـــا اختیـــار 
اتصـــال مجـــدد بـــه شـــبکه های اجتماعـــی 
ـــدون  ـــی ب ـــد. »زنده گ ـــم آن را پذیرفتن را دادی
این هـــا برایـــم  تصورناپذیـــر اســـت«. ایـــن 
را داکاســـتا می گویـــد. بـــرای ایـــن نســـل، 

ـــا  ـــه دنی ـــت ک ـــی  اس ـــی جای ـــانۀ اجتماع رس
از  بیـــش  و  می یابـــد  معنـــا  برای شـــان 
ــود  ــل می شـ ــی تبدیـ ــه مکانـ پیـــش دارد بـ
کـــه هرآن چـــه بـــرای آن هـــا اهمیـــت دارد، 
اتفـــاق می افتـــد. آنالین شـــدن دیگـــر کاری 
ـــی از  ـــا لحظه ی ـــد ت ـــام دهی ـــه انج ـــت ک نیس
ــه  ــد؛ بلکـ ــار بگیریـ ــی کنـ ــی واقعـ زنده گـ

عیـــن زنده گـــی واقعـــی اســـت.
»وقتـــی  می گویـــد:  کیـــدرون 
می پرســـند  مـــن  از  توســـعه دهنده گان 
ــا  ــد تـ ــام دهنـ ــد انجـ ــه کاری می تواننـ چـ
محصـــول  شـــان بهتـــر شـــود، همیشـــه 
آن  بـــرای  می گویـــم: ســـاعت خوابـــی 
تعییـــن کنیـــد«. او بـــا توســـعه دهنده گان 
ـــران  ـــه کارب ـــد ک ـــنی کار می کن روی اپلیکیش
را قـــادر می ســـازد تـــا زمـــان آنالین بـــودن 
شـــان را محـــدود کننـــد و مهم تـــر این کـــه 
وقتـــی آفالیـــن می شـــوند، پیامـــی بـــه 
بقیـــۀ دنیـــا مخابـــره می کنـــد. »ایـــن یکـــی 
ـــت  ـــم اهمی ـــه دریافتی ـــت ک ـــی اس از چیزهای
بچه هـــا  دارد.  آفالین شـــدن  در  زیـــادی 
ــند،  ــترس نباشـ ــه در دسـ ــد از این کـ متنفرنـ
ـــند.«  ـــرده باش ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــل ای ـــون مث چ
مـــادر،  بـــا  چهارده ســـاله  لیـــچ،  ســـم 
ــرادر کوچک تـــرش  ــر و بـ ــر بزرگ تـ خواهـ
زندگـــی  برک شـــایر«  »میدن هـــد  در 
ــک  ــن: یـ ــط آنالیـ ــان متوسـ ــد. زمـ می کنـ
دوری  مـــدت  روز.  در  سه ســـاعت  تـــا 
و  روز  ســـه  اجتماعـــی:  رســـانه های  از 

16ســـاعت
اولیـــن گوشـــی ام را وقتـــی ده ســـاله بـــودم 
ـــود،  ـــم ب ـــی پدربزرگ ـــی قدیم ـــم. گوش گرفت
به خاطـــر همیـــن اینترنـــت نداشـــت. کالس 
هفتـــم کـــه رفتـــم یـــک بلک بـــری گرفتـــم 
ـــتم.  ـــتم بفرس ـــم می توانس ـــام ه ـــا آن پی ـــه ب ک
هم ســـنم  بچه هـــای  اکثـــر  موقـــع  آن 
ـــون 6 اس  ـــک آیف ـــاال ی ـــتند. ح ـــی داش گوش
ــم  ــگاه می کنـ ــاعت اش را نـ دارم. صبـــح سـ
و بـــه دوســـتانم پیـــام می دهـــم تـــا ببینـــم 
ـــم  ـــه بروی ـــه مدرس ـــه ب ـــا دوچرخ ـــد ب می آین
ـــا  ـــردم، ب ـــه برمی گ ـــم ک ـــه ه ـــه. از مدرس ـــا ن ی
ـــوش  ـــگ گ ـــم، آهن ـــک می کن ـــا را چ آن پیام ه
ــم  ــق تکالیفـ ــم تحقیـ ــاید هـ ــم، شـ می دهـ
را انجـــام دهـــم. بســـته گی دارد بعـــد از 
ـــروم،  ـــر ب ـــه. اگ ـــا ن ـــروم ی ـــرون ب ـــه بی مدرس
ـــاعت از  ـــک س ـــدود ی ـــی ام ح ـــاالً گوش احتم
ـــم  ـــه بمان ـــر خان ـــا اگ ـــرد، ام ـــت بگی ـــن وق م
ــت.  ــر اسـ ــی طوالنی تـ ــدت خیلـ ــن مـ ایـ
زمـــان زود می گـــذرد. چنـــد شـــب پیـــش، 

حـــدود ســـاعت شـــش گوشـــی را گرفتـــم 
و در چشـــم به هم زدنـــی دیـــدم ســـاعت 
هشـــت اســـت. والدینـــم بـــا ایـــن مســـاله 
ــه  ــرط کـ ــن شـ ــه ایـ ــد، بـ ــکلی ندارنـ مشـ
اول تکالیفـــم را انجـــام دهـــم. قانـــون ایـــن 

ـــت. اس
و  اســـنپ چت  از  همـــه  از  بیشـــتر 
ــتا  ــم. در اینسـ ــتفاده می کنـ ــتاگرام اسـ اینسـ
4۰۰ نفـــر را دنبـــال می کنـــم. بیشـــتر شـــان 
ــانی  ــا کسـ ــتند، یـ ــروف هسـ ــای معـ آدم هـ
ــتراک  ــه اشـ ــده دار بـ ــای خنـ ــه کلیپ هـ کـ
می گذارنـــد. اســـنپ چت بیشـــتر بـــرای 
دخترهایـــی  به نظـــرم  اســـت.  دوســـتان 
در  پســـرها  از  بیشـــتر  می شناســـم  کـــه 
به دوســـتانم  می پلکنـــد.  اســـنپ چت 
رســـانه های  می خواهـــم  کـــه  گفتـــم 
ـــام  ـــی تم ـــذارم. وقت ـــار بگ ـــی ام را کن اجتماع
ــبکه های  ــردن شـ ــرف چک کـ ــان را صـ زمـ
ـــام  ـــۀ انج ـــان لحظ ـــم، در هم ـــی می کن اجتماع
ایـــن کار خوشـــحال هســـتم، امـــا بعـــدش، 
حـــس می کنـــم یـــک ســـاعت هیـــچ کاری 
انجـــام نـــداده ام. سه شـــنبه کنـــار بگـــذارم. 
روز چهارشـــنبه بعـــد از مدرســـه ایـــن کار 
را کـــردم. واقعـــًا نگـــران بـــودم حوصلـــه ام 
ســـر بـــرود، به خاطـــر همیـــن بـــه مـــادرم 
گفتـــم برویـــم خریـــد. پنج شـــنبه بعـــد 
از مدرســـه، رفتـــم گـــردش. جمعـــه هـــم 
ــودم  ــه خـ ــرای این کـ ــور، فقـــط بـ همین طـ
را مشـــغول کنـــم. شـــنبه صبـــح دوســـتانم 
مجبـــور شـــدند بیاینـــد در خانـــۀ  مـــان تـــا 
ـــی  ـــدون گوش ـــن ب ـــرون رفت ـــد. بی ـــرا ببینن م
ـــدارم و  ـــاعت ن ـــن س ـــون م ـــود، چ ـــزه ب بام
دایـــم از دوســـتانم می پرســـیدم ســـاعت 

چنـــد اســـت.
دســـتم  از  همین طـــور  نوتیفیکیشـــن ها 
ــا  ــه آن هـ ــتم بـ ــا نمی توانسـ ــد، امـ می رفتنـ
ــود. روز  ــخت بـ ــی سـ ــم. خیلـ ــگاه کنـ نـ
شـــنبه بـــود کـــه دیـــدم همـــه دارنـــد 
دربـــارۀ فوتبـــال حـــرف می زننـــد و فکـــر 
ــم«.  ــگاه نکنـ ــم نـ ــه نمی توانـ ــردم »دیگـ کـ
ــز را  ــاره همه چیـ ــه دوبـ ــود کـ ــور بـ این طـ

راه انداختـــم.
ـــدون  ـــدروز ب ـــه چن ـــود ک ـــی ب ـــۀ خوب تجرب
ــر  ــا فکـ ــودم، امـ ــی بـ ــبکه های اجتماعـ شـ
نمی کنـــم بتوانـــم بیشـــتر دوام بیـــاورم. 
خرجـــم بیشـــتر می شـــد. شـــاید یـــک روز 
ــاید  ــم. شـ ــم، نمی دانـ ــان کنـ ــاره امتحـ دوبـ

یکـــی دوســـال بعـــد.

بخش دومبرگردان:  علیرضا شفیعی نسبنویسنده: رزی آیفولد

ورزش

نامزدهای بهتر 
سال فیفا اعالم شد

ــای  ــا( نامزده ــال )فیف ــی فوتب ــیون جهان ــان - فدراس ــال جه  فوتب
ــرد. ــالم ک ــاری را اع ــال ج ــای س بهترین ه

بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن، مراســم انتخــاب بهترین هــای 
ســال فیفــا اوایــل مهــر مــاه در لنــدن برگــزار می شــود.
فیفا نامزدهای بهترین های سال را به شرح زیر اعالم کرد:

بهترینمربی:
دیدیه دشان فرانسه

زالتکو دالیچ کرواسی
زین الدین زیدان رئال مادرید

بهترینبازیکن:
کریستیانو رونالدو - رئال مادرید

لوکا مودریچ - رئال مادرید
آنتوان گریزمان - اتلتیکومادرید

بهتریندروازهبان:
هوگو لوریس - فرانسه

کاسپر اشمایکل - دانمارک
تیبو کورتوا - بلژیک

مسی:
فکر نمی کردم رونالدو به یوونتوس برود

مســی، فــوق ســتاره بارســلونا معتقــد اســت کــه رئــال مادریــد در 
ــرده  ــدو دچــار افــت خواهــد شــد و او تصــور نمی ک ــاب رونال غی

رونالــدو ایــن تیــم را تــرک کنــد.
او گفــت: »مــن از جدایــی رونالــدو تعجــب کــردم، تصــور 
نمی کــردم کــه او رئــال را تــرک کنــد یــا حداقــل بــه یــووه بــرود؛ 
ــووه  ــام ی ــی ن ــود ول ــرح ب ــیاری مط ــای بس ــت تیم ه ــرا صحب زی
ــن  ــه م ــن اســت ک ــت ای ــد. واقعی ــنیده می ش ــران ش ــر از دیگ کم ت

ــته اســت.« ــی پیوس ــم خوب ــه تی ــی او ب ــدم ول ــوکه ش ش
درخواست رونالدو برای افزایش نگهبان ها

کــه  کــرده  درخواســت  یوونتــوس  ســتاره  فــوق  رونالــدو، 
بادیگاردهــای بیشــتری بایــد در خانــه اش حضــور داشــته باشــند تــا 

ــود. ــن ش ــواده اش تامی ــت او و خان امنی
ــال جــدا شــد و  ــا 12۰ میلیــون یــورو از رئ ــدو در تابســتان ب رونال
ــاال  ــه انتظــارات از او بســیار ب ــی ک ــوس پیوســت. درحال ــه یوونت ب
ــی  ــه گول زن ــق ب ــی موف ــوق ســتاره پرتغال ــازی اول ف ــوده، در 3ب ب
نشــده و انتظــارات را برطــرف نکــرده اســت. بــا ایــن حــال تاثیــر 
ــی  ــا خیل ــی تیکت ه ــوده و تمام ــاده ب ــوق الع ــر ورزشــگاه ها ف او ب
ســریع فروختــه می شــوند و در حقیقــت رونالــدو در مرکــز توجــه 

ــرار دارد. ــانه ها ق رس
ــا ایــن حــال، او بــرای این کــه امنیــت بیشــتری در توریــن حــس  ب
ــای  ــا و نگهبان ه ــداد بادیگارده ــه تع ــرده ک ــت ک ــد، درخواس کن
خانــه اش افزایــش پیــدا کننــد زیــرا تقریبــا همــه می داننــد کــه او در 
کــدام خانــه ســکونت دارد. یــووه ویالیــی مشــهور در توریــن را در 
اختیــار رونالــدو قــرار داده کــه بــرای بســیاری از مــردم آشناســت.

ــت  ــرای حفاظ ــان ب ــت دو نگهب ــدو درخواس ــن رو، رونال  از همی
ــه  ــووه ارای ــه ی ــرای خــودش را ب ــظ ب ــک محاف ــواده اش و ی از خان

ــرده اســت. ک
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ــکا  ــش امری ــد: ارت ــون می گوی ــد پنتاگ ــام ارش ــک مق ی
ــر  ــی پنج براب ــوق صوت ــلیحات ماف ــد تس ــال تولی در ح
ســریع تر از موشــک های متعــارف کنونــی اســت و 
ایــن فنــاوری را طــی 1۰ ســال آتــی آمــاده بهره بــرداری 

می کنــد.
ــی از  ــپر، یک ــارک اس ــل؛ م ــه دهی ــل از روزنام ــه نق ب
ــکا  ــاع امری ــد در وزارت دف ــی ارش ــات غیرنظام مقام
اســت کــه مســوولیت مســایل مربــوط بــه ارتــش ایاالت 
متحــده را برعهــده دارد؛ نیــروی انســانی، پرســنل، امــور 
ذخیــره، تاسیســات، مســایل مربــوط بــه محیط زیســت، 
سیســتم های تســلیحات و خریــد تجهیــزات، ارتباطــات 

ــوط می شــود. ــه او مرب ــه ب ــی هم ــت مال و مدیری
ــی  ــعه طرح های ــه توس ــپ ب ــت ترام ــد: دول  او می گوی
راســتای  در  پیشــرفته  تســلیحات  ســاخت  بــرای 
مدرن ســازی زرادخانــه خــودش طــی یــک دهــه آتــی 

ــت. ــرعت داده اس س
ــرد  ــق دورب ــرد: شــلیک های دقی ــد ک ــارک اســپر تاکی م
ــد از  ــه بای ــت ک ــی اس ــتراتژیک، قابلیت ــطح اس در س
ــم و  ــل کنی ــان حاص ــده اطمین ــه آن در آین ــتیابی ب دس
ــه  ــتیابی ب ــق دس ــه آن از طری ــیدن ب ــه رس ــدم ک معتق

ــت. ــن اس ــوت ممک ــوق ص ــلیحات ماف تس
ــل  ــاخت نس ــوول س ــه مس ــی ک ــه تیم ــاره ب ــا اش او ب
جدیــدی از موشــک های دوربــرد دقیــق اســت، گفــت 
ــاوری  ــد فن ــه ســمت تولی ــد ســریع تر ب ــش بای ــه ارت ک

ــد. مافــوق صــوت حرکــت کن
ایــن مقــام ارشــد تاکیــد کــرد: مــن آن هــا را بــه ســمت 
ــرویس ها  ــایر س ــم. س ــوق می ده ــر س ــت تندت حرک
ــن  ــد. ای ــرفته کار می کنن ــاوری پیش ــن فن ــم روی ای ه
ســرویس ها باهــم کار می کننــد، مــا یــک توافــق 
مشــترک امضــا کردیــم، مقام هــای ارشــد نیــروی 
دریایــی، هوایــی و مــن مکــررا دیــدار داریــم و 
ــدی  ــت کلی ــک قابلی ــن ی ــه ای ــم ک ــی معتقدی همه گ
ــا  ــن کار ت ــه ای ــم ک ــن مایل ــت، م ــی ماس ــرای تمام ب

ــود. ــام ش 2۰28 انج

کــه  داده انــد  گــزارش  پاکســتانی  رســانه های 
“عارف الرحمــن علــوی”، نامــزد حــزب حاکــم، 
بــه عنــوان ســیزدهمین رییــس جمهــوری پاکســتان 

ــت. ــده اس ــاب ش انتخ
بــه ایــن ترتیــب، رونــد تغییــر و تحــوالت سیاســی 
در پاکســتان بــا انتخــاب رییس جمهــور ایــن کشــور 

تکمیــل شــد.
اعتــزاز احســن از حــزب مــردم، “عــارف علــوی” از 
ــن  ــا فضل الرحم ــاف و موالن ــک انص ــزب تحری ح
ــای  ــده مشــترک ۵ حــزب، نامزده ــوان نماین ــه عن ب
پاکســتان   2۰18 جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 

ــد. بودن
ــس  ــده گان مجل ــور نماین ــا حض ــات ب ــن انتخاب ای
فــدرال، مجلــس ســنا و پارلمان هــای چهــار ایالــت 
ــنبه)13  ــح روز سه ش ــاعت 1۰ صب ــتان، از س پاکس
ســنبله( آغــاز و تــا ســاعت 4 بعــد از ظهــر دیــروز 

ادامــه داشــت.
پســت ریاســت جمهــوری در پاکســتان یــک مقــام 

تشــریفاتی اســت.
رییــس جمهــور پیشــین پاکســتان، ممنــون حســین، 
از چهره هــای وابســته بــه حــزب مســلم لیــگ 
ــت  ــی اس ــن در حال ــود. ای ــریف ب ــاخه نوازش ش
ــای  ــان از چهر ه ه ــران خ ــش عم ــد روز پی ــه چن ک
ــزب  ــه ح ــته ب ــتان وابس ــتون پاکس ــی - پش سیاس
مســلم لیــگ ایــن کشــور بــه عنــوان نخســت وزیــر 

ــور  ــه کش ــت ک ــن در حالی س ــد.  ای ــاب گردی انتخ
ــای  ــود گروه ه ــی و وج ــل ناامن ــه دلی ــتان ب پاکس
دهشــت افگن و شــبکه های تروریســتی در ایــن 
ــژه  ــه وی ــد ب ــورهای قدرتمن ــرف کش ــاک، از ط خ

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــم  ق ــورد تحری ــکا م امری
اخیــرا وزارت دفــاع امریــکا بــا پناگــون 3۰۰ میلیــون 
ــن کشــور  ــه ای ــی خــود را ب ــای نظام ــر کمک ه دال
ــس از آن در  ــم پ ــن تصمی ــرا ای ــرد. ظاه ــع ک قط
گنگــرۀ امریــکا گرفتــه شــد کــه برخــی از مســووالن 
ــتان  ــکا، پاکس ــدۀ امری ــاالت متح ــی ای ــد نظام ارش
را بــه جــدی نبــودن در مبــارزه بــا گروه هــای 
متهــم  کشــور  ایــن  در  موجــود  دهشــت افگن 

ــد. کردن

رو  اروپــا  ســطح  در  اسالم هراســی  روزگاری کــه  در 
به گســترش اســت، برنــد روک مــورخ آلمانــی نــگاه 
ــاور اســت  ــن ب ــه ای ــن اســالم دارد. او ب ــه دی ــی ب متفاوت
کــه اســالم ماننــد ادیــان مســیحیت و یهودیــت بــه آلمــان 

ــق دارد.  ــا تعل ــه اروپ و ب
ــخ  ــهر زوری ــگاه ش ــی از دانش ــورخ آلمان ــد روک م برن
کلیســای  خبرگــزاری  بــا  مصاحبه یــی  در  ســویس 
بــه  پاســخ  در  زوریــخ  در  )کــی.ان.ای(  کاتولیــک 
پرشــس کــه تیلوزاراســین )نویســنده و سیاســت مدار 
ــف و  ــود از ضع ــد خ ــاب جدی ــی( در کت ــین آلمان پیش
ــما  ــد. ش ــخن می گوی ــالم س ــی اس ــی فرهنگ پس مانده گ
در ایــن مــورد چــه نظــر داریــد؟ گفتــه کــه جهــان اســالم 
از قــرن هشــتم تــا دوازدهــم میــالدی نســبت بــه اروپــای 
برتــری داشــت. مســلمانان عــرب  به مراتــب  التیــن 
ــد.  ــا آوردن ــه اروپ ــطو را ب ــون و ارس ــته های افالط نوش
ــۀ  ــه گون ــت را ب ــۀ طباب ــینا ]بلخی[عرص ــی ابن س ابوعل
چشــم گیری تکامــل داد. محمــد ابن رشــد )فیلســوف 
نــام دار عربــی( از اندلــس اســپانیا در مــورد تقریبــًا هراثــر 
ارســطو توضیحاتــی نوشــته اســت. تصویــر او اثــر رافایــل 
ــه  ــانس( ک ــای در اوج عصــر رنس ــروف ایتالی ــاش مع )نق
ــکان  ــرای واتی ــن« ب ــب آت ــام »مکت ــر ن ــال 1۵1۰ زی در س
روی دیــوار و ســقف نقاشــی کــرده بــود، جاودانــه شــده 
اســت. ایــن خــود نشــان می دهــد کــه جهــان مســیحیت 
ــود. ــل ب ــدی ارزش قای ــه ح ــا چ ــد ت ــد ابن رش ــه محم ب
ــه  ــا، چ ــه عرب ه ــد ک ــه می کن ــد روک، اضاف ــای برن آق
ــای نجــوم، ریاضــی  فلســفه و طــب و چــه هــم عرصه ه
و فزیــک نــور را همیشــه به گونــۀ سیســتماتیک انکشــاف 
ــم و  ــز عل ــورد مراک ــژه در م ــاله به وی ــن مس ــد. ای داده ان
دانــش مثــل بغــداد و یــا جنــوب اســپانیا صــدق می کنــد. 
ــر از  ــه بزرگ ت ــز چندین مرتب ــن مراک ــا در ای کتاب خانه ه
کتابخانه هــای کلیســاها و صومعه هــا در اروپــای مســیحی 
بــوده اســت. اگــر اســالم نمی بــود، هیــچ دانشــگاه، هیــچ 
شــیوۀ تعلیمــی مســیحی )قــرون وســطی( و هیــچ علــم و 

ــت. ــود نمی داش ــروزی آن وج ــکل ام ــی در ش دانش
ــبب  ــه س ــی ک ــی از عوامل ــه یک ــاور دارد ک ــد روک ب برن
ــن  ــد، ای ــالم ش ــی در اس ــرفت ناگهان ــدن پیش متوقف ش

ــس  ــی )اســالمی( در اندل ــز روحان ــه مراک ــوده اســت ک ب
ــن در نتیجــۀ  ــان در بین النهری ــپانیا و هم چن ــوب اس در جن
ــس و تجــاوز مغول هــا  ــری اندل ــرای بازپس گی جنگ هــا ب
 از بیــن رفتنــد. از آن پــس مســلمانان دیگــر قــادر نشــدند 
کــه یــک سیســتم علمــی خودشــان را رشــد و انکشــاف 

ــد. بدهن
او در پاســخ بــه ایــن پرشــس کــه آیــا یــک ســخت گیری 
مذهبــی ســبب ایــن عــدم توانایــی شــد؟ گفــت: در ایــن 
امــر خــود دیــن مســتقیمًا تعیین کننــده نیســت. در کتــاب 
انجیــل نیــز فانتزی هــای نابــودی و پاکیزه گــی وجــود دارد 
ــان  ــدان و دگراندیش ــه های منتق ــا اندیش ــل ب ــه در تقاب ک
ــه  ــت ک ــم اس ــن مه ــه ای ــتر از هم ــد. بیش ــرار می گیرن ق
ایــن متــون در دســت چه کســانی قــرار دارنــد و آن هــا در 

امــور روزمــره چــه قدرتــی دارنــد. در اروپــای مســیحی، 
ــه این طــرف  نیرو هــای مخالــف دیــن از قــرون وســطی ب
ــم  ــا ازه ــت و کلیس ــوند. دول ــوی می ش ــتر ق ــه بیش هرچ
 جــدا ســاخته شــدند، دانشــمندان دیــدگاه خــود را 
ــیحیت  ــود مس ــل خ ــان در داخ ــد و هم چن ــاف دادن انکش
ــود  ــی وج ــاًل متفاوت ــری کام ــنت های فک ــا و س جریان ه
داشــت. امــا در جهــان اســالم برعکــس قــدرت سیاســی و 
دیــن در پیونــد بســیار نزدیــک باقــی ماندنــد. قدرتمنــدان 
ــد و  ــت نکردن ــه حمای ــای عام ــا و مفکوره ه از پژوهش ه
ــاندن  ــه چاپ رس ــی ب ــدند. حت ــع آن ش ــی مان ــی حت گاه
قــرآن ممنــوع قــرار داده شــده بــود. امــا در اروپــا راه هــای 
بیشــتر بــرون رفــت وجــود داشــت. طــور مثــال اگــر یــک 
ــد مواجــه  ــا تهدی ــک شــهر ب ــا دانشــمند در ی ــاش و ی نق

می شــد، می توانســت بــه شــهر دیگــری بــرود. بــه ایتالیــا 
بنگریــد، بــه شــهرهای روم، فلورنــس، میــالن و ونیــز تنهــا 
رقابــت میــان ایــن شــهرها کافــی بــود کــه تــا ایــن حــد 
ــع  ــان جوام ــا هم چن ــد. در آن ج ــد آی ــان پدی ــوع بین ش تن
ــم و  ــون عل ــای گوناگ ــان فرهنگ ه ــی و هم چن آگاه مدن
ــه  ــش راه را ب ــتر از پی ــه بیش ــد ک ــاد گردیدن ــش ایج دان

جهــان بــاز کردنــد.
ــا از نظــر شــما جهــان اســالم  ــه این کــه آی او در رابطــه ب
خواهــد توانســت بــه ابعــاد پیشــین برگــردد؟ افــزود مــن 
ــرای  ــای التیــن ب ــد دارم. اروپ ــن مــورد بســیار تردی در ای
ــه  ــیدن ب ــت. رس ــاز داش ــا نی ــه قرن ه ــی ب ــو هدف هم چ
داشــت.  به همــراه  زیــادی  قربانی هــای  هــدف  ایــن 
ــر  ــاله فک ــگ سی س ــای جن ــه ویرانی ه ــه ب ــت ک کافی س
شــود، جنگــی کــه در نهایــت بــه سکوالریســم و هم چنــان 
مهارشــدن دیــن منجــر گردیــد. امــا در ایــن رابطــه اســالم 
طــور مثــال نســبت بــه کلیســای کاتولیــک، ســاختار کامــاًل 
ــام تعلیمــی  ــک مق ــچ ی ــن اســالم هی دیگــری دارد. در دی
واحــد و بــا صالحیــت کــه بتوانــد تغییــری ایجــاد کنــد، 
وجــود نــدارد. هــر امام خــودش صالحیــت تدریــس دارد. 
ــر در ســاختار اســالمی  ــن رو واردکــردن یــک تغیی از همی
بســیار دشــوار اســت. بــه نظــر مــن ایــن ارتبــاط می گیــرد 
ــه در آن  ــم ک ــی می کنی ــا در عصــری زنده گ ــه م ــه این ک ب
ــدارد. بســیاری  ــزرگ وجــود ن ــای ب ــا و آرمان ه مفکوره ه
وابســته گی های  و  وضاحــت  خواســتار  انســان ها  از 
ــوم خــود را از  ــی مفه ــای مذهب روشــن هســتند. هویت ه
ــان کاپیتالیســم و کمونیســم  ــالف می ــد، اخت دســت داده ان
دیگــر ابزارســازی نمی شــود و ملی گرایــی مــدت طوالنــی 
ــرای اکثریــت شــهروندانش  ــا ب هواخــواه نداشــت. و اروپ
ــته کننده  ــرات خس ــی و مذاک ــاد بیوروکراس ــک نم ــه ی ب

بــرای رســیدن بــه یــک ســازش مبــدل شــده اســت. 
ــه آلمــان  ــا اســالم ب ــه آی ــه این ک ــان در پاســخ ب او هم چن
ــالم،  ــًا. اس ــه طبع ــرده ک ــد ک ــق دارد؟ تاکی ــا تعل و اروپ
ــق  ــا( تعل ــان و اروپ ــه آلم ــم )ب ــت و بودیس ــد یهودی مانن
اســالم  متنــوع  مفکوره هــای  از  همــواره  اروپــا  دارد. 
بهره منــد شــده و جریانــات و دانش هــای جدیــد را 
ــر  ــأله ب ــر آن مس ــزون ب ــت. اف ــرده اس ــم ک ــا آن مدغ ب
ــتند  ــا هس ــن گروه ه ــه ای ــت، بلک ــالم نیس ــن اس ــر دی س
ــه در  ــلمان های ک ــت مس ــد و اکثری ــرح بحث ان ــه مط ک
ــی و  ــان های معمول ــد، انس ــی می کنن ــا زنده گ ــور م کش
ــی  ــارب زنده گ ــم از تج ــی توانی ــا م ــه م ــد ک بی غرضی ان

ــم. ــود ببری ــیار س ــا بس ــای آن ه و ارزش ه

برند روک مورخ آلمانی:

اگر اسالم نمی بود، دانش و دانشگاه امروزی وجود نمی داشت

موشـک های دیگر  چندسـال  تا  امـریکا 
 مافـوق  صوت می سـازد

شد پاکستان  رییس جمهور  علوی  ACKUعارف الرحمن 




