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پیروزی قاطع افغانستان
 در برابر مالدیف

مسووالن وزارت امور داخله می گویند که از سال ۱۳۸۱ تا کنون پنجاه هزار 
تن از سربازان پولیس ملی در کشور کشته و زخمی شده اند.

بر اساس آمار ارایه شده از سوی این وزارت، از این میان، ۲۰۰۰۰ هزار تن 
کشته و ۳۰۰۰۰ هزار دیگر زخمی شدند.

نورالحق علومی وزیر امور داخله روز گذشته که در مراسم فراغت هشت صد 
تن از افسران آموزش یافته سخن می گفت: از افسران خواست که برای تطبیق 

یکسان قانون و ایجاد نظم عامه بی طرفانه عمل کنند.
همزمان آقای علومی، بی ثباتی کشور را به سازمان های استخباراتی کشورهای 
منطقه نسبت داد و از مداخلۀ آنان در امور افغانستان انتقاد کرد و گفت که 
کشورهای منطقه خوش نیستند که مردم افغانستان در فضای امن و عاری از 

رویدادهای امنیتی زنده گی نمایند.
از سویی هم، آقای علومی جنگ و نا امنی در برخی از والیت های کشور را 
یک چالش جدید یاد کرده به نیروهای مسلح کشور دستور داد که النه های 

تروریستان و هراس افگنان را نابود کنند.
وی افزود: از سال ۱۳۸۱ به این سو، آمار کشته و زخمی شده گان پولیس ملی 
حدود پنچاه هزار به ثبت رسیده است که در این میان، ۲۰۰۰۰ هزار تن کشته 

وز ۳۰۰۰۰ هزار تن دیگر زخمی شدند.
مقامات وزارت امور داخله، دلیل اصلی تلفات پولیس ملی را غیر مسلکی 

بودن و بی احتیاطی این سربازان می خوانند.
این وزارت می گوید که بیش از سه هزار نیروی پولیس به شکل غیرمسکلی 
ایفای وظیفه می کنند و بیشتر از سی هزار دیگر از این نیروها، بی سواد هستند.
اکادمی  ملی،  پولیس  افسران  از  تن  هشتصد  حدود  دیروز  که  است  گفتنی 

پولیس ملی کابل، فارغ گردیدند.
این هشتصد افسر آموزش های زرمی را به مدت چهار سال در اکامی پولیس 
ملی کابل فرا گرفته و قرار است برای تامین امنیت و حافظت از کشور به 

والیت های مختلف کشور توظیف شوند.
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همیشه قشنگ ترين پاسخ، از آِن قشنگ ترين پرسش 
است.
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سفر راحیل شریف رییس ستاد ارتش پاکستان 
به کابل، خوش بینی هایی را در حلقاِت سیاسِی 
دروِن دولت ایجاد کرده است. مقام های کشور 
این  با  که  توافق هایی  اساِس  بر  می گویند 
احتمال  گرفته،  صورت  پاکستان  ارشد  نظامی 
میالدی،  آیندۀ  سال  آغاز  در  که  می شود  برده 
و  افغانستان  دولت  میان  صلح  گفت وگوهای 

مخالفاِن مسلح آغاز شود.  
روابط  در  که  تنش هایی  دنباِل  به  پاکستان 
بود،  آمده  وجود  به  کابل  و  اسالم آباد  میان 
گفت وگوهای صلح را به حالِت تعلیق درآورد 
غربی  کشورهای  دیگر  بارِ  یک  که  گذاشت  و 
در این باره وارد میدان شوند. روابط میان کابل 
غنی  رییس جمهور  سفر  دنبال  به  اسالم آباد،  و 
نخست وزیر  نوازشریف  با  دیدار  و  پاریس  به 
پاکستان با پادرمیانی دیوید کامرون نخست وزیر 
بریتانیا، ظاهراً به حالِت عادی درآمد و سبب شد 
آسیا در  که در حاشیۀ نشست کشورهای قلب 
نیز  از سرگیری گفت وگوهای صلح  اسالم آباد، 

دوباره مطرح شود. 
که  می کنند  فکر  کشور  مقام های  اما  این بار 
دیپلماسی آن ها موثر واقع شده و می تواند نتایج 
ملموسی را به دنبال داشته باشد. اما این که واقعًا 
در عقِب درهای بسته چه مسایلی میان رهبران 
کشور و جنرال راحیل شریف گذشته که آن ها 
را این همه به وعده های پاکستان امیدوار ساخته، 

هنوز کسی چیزی نمی داند. 
به زودی  که  می شود  گفته  حال،  همین  در   
با شرکِت کشورهای  نیز  نشسِت چهارجانبه یی 
راستای  در  چین  و  امریکا  پاکستان،  افغانستان، 
توافق های به وجود آمده برگزار خواهد شد. اما 
گفت وگوهای  با  رابطه  در  اساسی  و  مهم  نکتۀ 
صلح، زمانی کلید می خورد که واقعًا اراده و نیِت 
واقعی برای تأمین صلح و بیرون شدن از بحران 
به وجود آمده باشد. تنها دیدار و گفت وگو در 
مورد حِل مسایل کافی نیست که به نتایج واقعی 
بینجامد، بل تشخیِص اولویت ها و ضرورت های 

برقراری صلح به عنوان پیش شرِط روابط سازنده 
و مفید در چهارچوب همکاری های درازمدت، 

می تواند چنین آروزیی را برآورده سازد. 
طرف های  بارها  گذشته،  سال  پانزده  طول  در 
امیدواری  ابراز  افغانستان  قضیۀ  در  دخیل 
دست  منطقه  تنش های  راه حِل  به  که   کردند 
پیدا کرده اند، اما به محض این که مسایل شکِل 
داد  رخ  اتفاق هایی  گرفت،  خود  به  جدی تری 
برگرداند.  صفر  نقطۀ  به  را  وضعیت  دوباره  که 
نتایج  به  می تواند  خوش خیالی  و  خوش بینی 
پانزده  ما دست کم در  خطرناکی منجر شود که 

سال گذشته شاهد آن بوده ایم. 
در زمانی که آقای شریف در کابل به سر می برد، 
از موج درگیری ها و زد و خوردها در افغانستان 
به هیچ صورت کاسته نشد. در هلمند وضعیت 
و  گراییده  وخامت  به  رو  دراماتیکی  گونۀ  به 
این  در  کنیم  قبول  که  بود  خواهد  خام خیالی 
نمی کند.  بازی  نقشی  هیچ  پاکستان  حوادث 
وضعیِت امنیتی در گوشه گوشۀ افغانستان بدتر 
افزوده  نظامیاِن کشور  تلفات  بر  شده و هرروز 
می شود. این جنگ ها با چه سرمایه و امکاناتی 
تازه نفس  افراد  چه گونه  و  می شوند  رهبری 

میدان های جنگ را پُر می کنند؟ 
جغرافیای  و  مرزها  که  کشوری ست  افغانستان 
سیاسِی آن کاماًل مشخص است، همسایه های آن 
کاماًل  آن  ناآرامِ  و  آسیب پذیر  نقاط  و  معلوم اند 
می توان  آیا  وضعیتی،  چنین  در  است.  مشهود 
باور کرد که نیروهای مخالف از زمین و آسمان 
به  ما  همسایه گِی  در  کشوری  هیچ  و  می رویند 

آن ها کمک نمی رساند؟ 
 پاکستانی ها از بسته کردِن اردوگاه های آموزشی 
اما  می ورزند،  اجتناب  جنگجویان  نظامِی  و 
این  می گویند.  سخن  صلح  گفت وگوهای  از 
می تواند  مغرضانه  رفتارِ  و  تناقض گویی  اوِج 
همسایه گی  در  دیگری  کشورِ  اگر  شود.  تعبیر 
پاکستان قرار می داشت که از توان نظامی خوبی 
و  دخالت  این همه  پاسخ  آیا  می بود،  برخوردار 

جنگ افروزی را با زباِن دیپلماسی می داد و یا از 
گزینه های دیگری سود می جست؟ 

پاکستان حتا نمی خواهد برای نشان دادِن حسن 
بردارد  گام  یک  افغانستان  برابِر  در  خود  نیِت 
از  خشونت  و  جنگ  سردمدارِ  زباِن  آن گاه  و 
تلویزیون فارسِی بی بی سی بیرون می شود و برای 
افغانستان در سیاست های خارجی و داخلی اش 
تعیین تکلیف می کند. آیا سخنان پرویز مشرف 
در گفت وگو با تلویزیون فارسی بی بی سی، عمق 

استراتژیک این کشور را به نمایش نگذاشت؟ 
چنان  هند  و  افغانستان  رابطۀ  از  پاکستان 
را  خود  کشور  این  گویی  که  است  خشمگین 
در معرِض آسیب پذیرِی جدی احساس می کند؛ 
اما از این که روزانه صدها جنگ جوی قسی القب 
بی گناه  انسان های  کشتارِ  برای  افغانستان  به  را 
گسیل می دارد، خم به ابرو نمی آورد. در چنین 
و  دوستی  از  می شود  چه گونه  فضایی،  و  جو 
حسن نیت برای آغاز گفت وگوهای صلح سخن 

گفت؟ 
فریِب  به ساده گی  نباید  افغانستان  رهبران 
پاکستانی ها را بخورند؛ آن ها در هفته های اخیر 
فشارهای زیادی را متحمل شده اند که یک بارِ 
دیگر تمایِل خود را به آغاز گفت وگوهای صلح 
در  به شدت  منطقه  در  وضعیت  می دهند.  نشان 
نیز  تازه  بازیگراِن  حاال  است.  دگرگونی  حاِل 
یکی پِی دیگر وارد میدان شده اند و مهارِ این همه 
برای پاکستان کار دشواری خواهد بود. روسیه و 
کشورهای آسیای میانه، از پیشروی های داعش 
به سمِت خود نگران اند و این موضوع می تواند 
چرخِش بزرگی را در منطقه رقم بزند. شاید در 
حال حاضر پاکستان توانسته باشد که کمک های 
دیگری را هم از غرب در بدِل معضِل افغانستان 
چیِز  وضعیت  دورنمای  ولی  آورد،  به دست 
دیگری را نشان می دهد که می تواند به شدت به 
دگرگونی وضعیت منجر شود و این بار پاکستان 

به میداِن اصلِی بازی تبدیل گردد!  
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احمـد عمران

پیامـدهای سفر راحیـل شریف 
چه خـواهد بـود؟

 

حملۀ انتحاری صبِح روزِ گذشته در کابل، در میاِن غیرنظامیان 
تلفاتی را برجا گذاشت و این پرسش را بار دیگر به اذهان 
متبادر کرد که »چرا نهادهای کشفِی داخلی و خارجی یی که 
در کابل حضور دارند، قادر به کشف و خنثاسازی این نوع 
عملیات ها نیستند و چرا دشمن به ساده گی می تواند موتِر مملو 
از مواد منفجره را به سوی اهداِف مورد نظرش انتقال دهد؟« 
مسلمًا چنین موترهایی، تا رسیدن به هدف از چندین پاسگاه 
امنیتی عبور می کنند بی آن که مورد سوءظن قرار گیرند. حتا در 
پایتخت که ایست وبازرسی ها  از حساس ترین روزهای  یکی 
انتحاری  داشت، حمله کنندۀ  در شهر جریان  به شکِل جدی 
این  کنـد.  منفجر  لویه جرگه  تاالر  نزدیِک  را  موفق شد خود 
وضعیت به هیچ عنوان عادی و قابل پذیرش نیست؛ زیرا تا 
زمانی که هماهنگی ها و همکاری های الزم به هدِف موفقیِت 
حمالِت دشمن در داخِل نهادهای امنیتِی کشور وجود نداشته 
اِعمال  این زمینه  بسیاربلند در  مقاماِت  باشد و اشخاصی در 
نفوذ نکنند، به هیچ عنوان چنین حمالتی در پایتخت صورت 
نمی پذیرند. اگر چنین اتفاق هایی در والیت های دوردست و 
وقتی  اما  نیست؛  شگفت  جای  زیاد  دهند،  رخ  کشور  ناامِن 
و  داخلی  و  خارجی  نیروهای  به رغِم حضور  کابل  قلِب  در 
نهادهای کشفی استخباراتی شان، چنین حمالتی با موفقیت به 

انجام می رسند، پای توطیه و خیانت نیز به میان می آید! 
به  انتحاری  موتِر  حرکِت  و  شدن  پُر  نقطۀ  که  است  واضح 
دورتر؛  نه  باشد  هدف  چندکیلومترِی  در  باید  هدف،  سوی 
پیش  راه  مسیِر  در  انفجار  خطِر  مسافت،  بودِن  طوالنی  زیرا 
از رسیدن به هدف را افزایش می دهد. درحالی که ما تا کنون 
اتفاقی نبوده ایم. این به معنای آن است که طی  شاهد چنین 
این همه سال در کابل، همۀ موترهای انتحاری در گوشه و کنارِ 
امنیتی،  پوسته های  انبوهِ  از  با گذشتن  و  اشباع شده  پایتخت 

خود را به هدف رسانده اند.
رد  را  ادعا  و  تحلیل  این  امنیتی  مقامات  و  اگر حکومت  اما 
واقع  عالِم  از  دور  و  جادویی  فرضیۀ  این  الجرم  می کننـد، 
انتحاری  و  انفجاری  موترهای  که  می ماند  به جا  برای شان 

یک باره از آسماِن کابل فرود می آیند!
تجارِب گذشته و روایت های مردمی از رویدادهای تروریستی 
از  پیش  هفته ها  و  روزها  تروریستان  که  داده  نشان  کابل  در 
انجام عملیات، در خانه و ساختمانی مسکن گزین می شوند، 
ساحۀ عملیاتی شان را مورد نظارت و مطالعه قرار می دهند و 
و  می پردازند  نقشۀشان  و  تعدیِل طرح   و  بازخوانی  به  بارها 
طی این فرایند، رفت وآمدهای مشکوکی نیز از خود به نمایش 
انتحاریان  با  عالی رتبه  مقامات  برخی  اگر  مسلمًا  می گذارند. 
همکاری نداشته باشند، این پروسه تا نیل به مقصود، توسط 
سران  که  زمانی  تا  بنابراین،  می شود.  رصد  کشفی  نهادهای 
عالی رتبۀ  مقاماِت  طردِ  و  شناسایی  به  ملی  وحدت  دولِت 
این گونه  پنجم همت نگمارند،  یا ستون  به دشمن  مددرسان 
حمالت در پایتخت نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه به تدریج 

سیر صعودی به خود می گیرد. 
نوعی  پایتخت،  در  رویدادها  این  تکرارِ  که  نشود  فراموش 
است.  کرده  ایجاد  مردم و حکومت  میان  بی اعتمادی  فضای 
مردم برخی از چهره ها در داخِل نظام را همکار دشمن تلقی 
می کنند و به این باور هستند که با وجود چنین اشخاصی، این 
کشور هرگز روی آرامش و ثبات را نخواهد دید. این فضا، 
فضایی به شدت مسموم و غبارآلود است؛ یعنی هر گمانه و 
اتهام در عیِن این که نمی تواند درست باشد، احتماِل صدِق آن 
یا خاین،  ـ صادق  مقامات  فضا چهرۀ همۀ  این  می رود.  نیز 
وطن دوست یا وطن فروش ـ را مخدوش می سازد و از همه 
به  آب  فضایی  چنین  که  است  مبرهن  می کند.  اعتماد  سلِب 
آسیاِب دشمن می ریزاند و در نهایت، همه را قربانی می کند. 

با این اوصاف، تنها راهِ چاره این است که اراده یی قاطع در 
دولت وحدت ملی برای شناسایی ستون پنجـم یا همکاراِن 
دشمن در دروِن نظام به میان آید تا سره و ناسره از هم جدا 
و  همدلی  فضای  به  اتهام زنی،  و  بی اعتمادی  فضای  و  شود 

تشویق تبدیل گردد.

حمالت انتحاری
 و پرسش های بی پاسخ
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رهبران افغانستان نبايد به ساده گی فريِب پاكستانی ها را بخورند؛ آن ها در هفته های اخیر فشارهای زيادی را متحمل شده اند 
كه يک باِر ديگر تمايِل خود را به آغاز گفت وگوهای صلح نشان می دهند. وضعیت در منطقه به شدت در حاِل دگرگونی است. حاال 
بازيگراِن تازه نیز يکی پِی ديگر وارد میدان شده اند و مهاِر اين همه برای پاكستان كار دشواری خواهد بود. روسیه و كشورهای 
آسیای میانه، از پیشروی های داعش به سمِت خود نگران اند و اين موضوع می تواند چرخِش بزرگی را در منطقه رقم بزند. شايد 
در حال حاضر پاكستان توانسته باشد كه كمک های ديگری را هم از غرب در بدِل معضِل افغانستان به دست آورد، ولی دورنمای 
وضعیت چیِز ديگری را نشان می دهد كه می تواند به شدت به دگرگونی وضعیت منجر شود و اين بار پاكستان به میداِن اصلِی بازی 

تبديل گردد! 
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دشـوارتـرین سـال 
چـهارده سـال پسیـن

ساختار اداری 
پیشرفتۀ داعش

 ۲۰۱۵ سال  رویدادهای  به  اجمالی  نگاه 
سال  افغانستان  مردم  برای  که  میالدی، 
شدیدی  جنگ های  طالبان  بود:  دشواری 
در چندین والیت به راه انداختند، بیکاری 
و  دورنمای صلح  و  یافت  افزایش  فقر  و 

ثبات در این کشور تاریک تر شد.
با آغاز کار حکومت وحدت ملی، مقام های 
حکومت تالش کردند که به منظور تامین 
صلح و ثبات مستقیما با مقام های پاکستانی 
از  هیاتی  که  شد  این  نتیجه  کنند.  گفتگو 
حکومت افغانستان به پاکستان رفت و در 
مری اسالم آباد با نمایندگان طالبان روبرو 

گفتگو کردند.
نمایندگان  با  مستقیم  مذاکره  نخستین 
به  مردم  برای  را  امیدواری هایی  طالبان 
وجود آورد اما دیری نگذشت که تیر صلح 
به سنگ اصابت کرد و نیروهای امنیتی با 

جنگ بسیار شدیدی روبرو شدند.
مرگ مال عمر

اعالم مرگ مال عمر برای حکومت و مردم 
افغانستان غافل گیرکننده بود. پس از تایید 
غنی  جمهور  رییس  طالبان،  رهبر  مرگ 
این که  بر  مبنی  افغانستان  حقانیت  گفت 
این  خاک  از  بیرون  در  ریشه  تروریسم 

کشور دارد، ثابت شد.
جوالی،  ماه  در  عمر  مال  مرگ  اعالم  با 
حمالت  و  شد  متوقف  صلح  پروسه 
آغاز  دیگر  والیات  و  کابل  بر  خونباری 
گردید. انفجار یک موتر باربری در منطقه 
شاه شهید کابل تلفات انسانی و ویرانی های 
به جا گذاشت و حکومت مجبور  زیادی 

شد برای جنگ در والیات آماده شود.
ظهور داعش

زابل  ننگرهار،  والیات  در  داعش  فعالیت 
و فراه خبر بدی برای مردم افغانستان در 
در  افغانستان  حکومت  بود.   ۲۰۱۵ سال 
ابتدا حضور این گروه را رد می کرد اما پس 
از آغاز درگیری های خونین بین داعش و 
طالبان حکومت پذیرفت که این گروه به 

سربازگیری و فعالیت آغاز کرده است.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رییس 
که  کرد  اعالم  اپریل  ماه  در  غنی  جمهور 
حکومت برای سرکوب داعش آمادگی های 
ویژه ای گرفته است: »فعالیت داعش منکر 
است.  افغانستان  ملی  حاکمیت  و  آزادی 
یک  داعش  می کنیم،  رد  ما  را  گروه  این 
که  است  دهشت افگن  و  تروریستی  نهاد 
بدترین جنایات را علیه مسلمان ها مرتکب 

شده است.«
بیشتر  تروریستی  گروه  این  فعالیت های 
از  تکان دهنده ای  گزارش های  و  شد 
رسید.  نشر  به  گروه  این  عملکردهای 
مشرانو جرگه  رییس  مسلمیار  فضل هادی 
در ماه سپتامبر گفت که گروه طالبان قرار 
به  دیگری  بازی  و  برسد  پایان  به  است 
نام داعش در افغانستان آغاز خواهد شد: 
»درامه جدیدی از سوی استخبارات منطقه 
و جهان آغاز شده است که نامش داعش 

است. ما باید جلو این گروه را بگیریم.«
تشدید جنگ

سال  در  افغانستان  مردم  و  حکومت 
بودند.  خونینی  جنگ های  شاهد   ۲۰۱۵
ناتو،  نیروهای  هوایی  حمایت  نبود  در 
طالبان حمالت تهاجمی و گروهی خودرا 
گسترش دادند و جغرافیای جنگ نیز تغییر 
کرد. والیات بدخشان، تخار، کندز، بغالن، 
شمالشرق  و  شمال  در  غور  و  فاریاب 
طالبان  شدید  حمالت  شاید  افغانستان 

بودند.
جنگ،  میدان  در  ناتو  نیروهای  غیابت 

امنیتی  نیروهای  دوش  بر  سنگینی  بار 
بیش  در  نیروها  این  و  افغانستان گذاشت 
از ۲۲ والیت مجبور شدند حمالت طالبان 

را دفع کنند.
سقوط کندز

سال  چهارده  از  پس  نخستین بار  برای 
توانستند در ۲۸ سپتمبر وارد شهر  طالبان 
این شهر  در  امنیتی  نیروهای  کندز شوند. 
پس از مقاومت اندک، شهر را ترک کردند 
و گروه طالبان سه روز بر تمام شهر تسلط 

داشت.
ناگواری  تاثیر  روانی  نظر  از  کندز  سقوط 
روزها  آن  در  داشت.  افغانستان  مردم  بر 
دلهره و نگرانی از آینده در چهره افغان ها 
بودند.  نگران  آینده  از  همه  و  بود  آشکار 
اما رییس جمهور در یک سخنرانی خود 
»می خواهم  داد:  دلداری  مردم  به  ارگ  در 
کندز  که  دهم  اطمینان  وطندارانم  تمام  به 
تحت مدیریت است. از این جهت ایجاد 
دشمن  اصلی  هدف  را  که  وحشت  یک 

است راه ندهیم.«
شهر کندز پس از پانزده روز و با حمایت 
هوایی نیروهای امریکایی از کنترول طالبان 
خارج شد ولی این گروه هنوز پناهگاه های 

مستحکمی در کندز دارد.
گروگان گیری

گروه های تروریستی زمستان گذشته دست 
به گروگان گیری دست زدند و ۳۱ مسافر 
را در والیت زابل ربودند. ۱۹ تن از این 
گروگان ها تبادله شدند ولی ۷ تن دیگر در 

ماه نوامبر سر بریده شدند.
به کابل  این هفت تن را  مردم جنازه های 
یک  در  تن  هزار  ده ها  و  دادند  انتقال 
تظاهرات، خواهان پایان دادن به ناامنی ها، 
گروه های  فعالیت  و  گروگان گیری 

تروریستی شدند.
انسان سوزی

می  که  دختری  فرخنده  شدن  کش  زجر 
و  تعویذنویسی  از  را  مالها  خواست 
و  افغانستان  مردم  کند،  منع  جادوگری 
جهان را تکان داد. با وجودی که نهادهای 
داد  زنان  حقوق  از  سال  چهارده  مدنی 
ارگ  قدمی  چند  در  دختر  یک  اما  زدند 
پس از لت و کوب زجر کش شد و مردم 

خشمگین جسدش را آتش زدند.
حوادث طبیعی

تلفات  جنگ  در  تنها  افغانستان  مردم 
والیت  فبروری   ۲۵ تاریخ  به  ندادند. 
پنجشیر شاهد برفکوچ مرگباری بود. ۲۵۰ 
و  دادند  جان  برفکوچ  این  نتیجه  در  تن 
راه  توانست  هفته  چند  از  پس  حکومت 
گیرمانده های  برای  رسانی  کمک  برای  را 

برفکوچ باز کند.
رویدادهای امیدوار کننده

مردم  کننده،  مأیوس  خبرهای  باوجود 
افغانستان در سال ۲۰۱۵ شاهد رویدادهای 
عملی  کار  آغاز  بودند.  نیز  کننده  امیدوار 
پروژه تاپی )پایپ الین گاز از ترکمنستان 
پاکستان(  و  افغانستان  طربق  از  هند  تا 
امیدواری به آینده را بیشتر کرد. در همین 
تجارت  سازمان  عضویت  افغانستان  سال 

جهانی را نیز کسب کرد.
افغانستان  پارلمان  جدید  ساختمان  افتتاح 
مودی  ناریندرا  امیدوارکننده  سخنان  و 
برای  خوشی  خبر  هند،  وزیر  نخست 

افغان ها بود.
در پایان سال ۲۰۱۵ قرار است روند صلح 
حکومت  اما  شود.  سرگرفته  از  دیگر  بار 
شدید  جنگ  برای  مردم  که  است  گفته 

دیگر در سال ۲۰۱۶ آماده باشند.

انتحاری  حملۀ  که  می گوید  کابل  پولیس 
صبح روز دوشنبه در جادۀ هواشناسی در 
مربوطات حوزۀ نهم امنیتی پولیس کابل، 
گذاشته  برجا  زخمی   ۱۳ و  کشته  یک 
این  زخمیان  شامل  هم  زن  سه  است. 

رویداد هستند.
عبدالرحمان رحیمی، فرمانده پولیس کابل 
ساعت  حوالی  کننده  انتحار  که  می گوید 
هشت صبح موتر نوع سراچۀ مملو از مواد 
انفجاری اش در شلوغی میان مردم انفجار 

داده است.
نزدیکی  در  که  می گوید  رحیمی  آقای 
محل انفجار هیچ ساختمان و ادارۀ دولتی 
دولت  کارمند  کدام  هم چنان  و  نبوده 
است.دکتر  نبوده  حمله  این  هدف  نیز 
شفاخانۀ  عاجل  بخش  مسؤول  غالم نبی، 
وزیر اکبرخان نیز می گوید که ۱۳ زخمی 
رویداد امروز به این شفاخانه منتقل شده 
این  از  اند. او وضعیت صحی هشت تن 

زخمیان را وخیم توصیف می کند.
مسجد  خطیب  عبدالرب،  دیگر  سوی  از 
محل  نزدیکی  در  که  مسعود  ابن  عبداهلل 
انفجار واقع شده می گوید، در این انفجار 

از ۵۰ شاگرد که مصروف آموختن  بیش 
بودند، زخمی  این مسجد  علوم دینی در 

شده اند.
این  که  می گویند  عینی  شاهدان  هم چنان 
آن  از  پس  و  بوده  نیرومند  بسیار  انفجار 
زده  هوایی  شلیک  به  دست  نیز  پولیس 

است.
محل  باشنده های  از  یکی  احمدفواد، 
کاروان  کننده،  انتحار  هدف  که  می گوید 
بوده  خلبان ها  و  ترکیه  نظامیان  موترهای 
اند. او می  گوید در محل رویداد دو جسد 

را دیده است.
کابل  در  ترکیه  نظامیان  موترهای  کاروان 
پیش از این نیز هدف حملۀ انتحاری قرار 

گرفته اند.
طالبان  سخن گوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
مسؤولیت این رویداد را بر دوش گرفته و 
گفته است که هدف آن  کاروان موترهای 

نیروهای خارجی بوده است.
حمله  این  در  که  می کند  ادعا  مجاهد 
خارجی  نیروهای  سربازان  از  شماری 

کشته و زخمی شده اند.

رأی تأیید مجلس به تمام اعضای کمیسیون مستقل 

نظارت بر تطبیق قانون اساسی

زخم برداشتن 13 غیرنظامی
در حملۀ انتحاری دیروز در کابل

عضو  یک  به  دیروز  نماینده گان  مجلس 
دادگاه عالی و شش عضو کمیسیون مستقل 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی رأی تایید داد.
قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون 
بود.  خالی  گذشته  سال  یک  حدود  اساسی 
زمان کار اعضاء قدیم ختم و دولت موفق به 

معرفی اعضاء جدید نشده بود.
دولت وحدت ملی در نهم قوس عبدالحسیب 
برای  به عنوان عضو دادگاه عالی  احدی را 

گرفتن رای تایید به مجلس معرفی  کرد.
روز  تایید  رای   ۱۴۸ گرفتن  با  احدی  آقای 

گذشته رسمًا عضو دادگاه عالی شد.
او قبل از این به عنوان رییس دبیرخانه دادگاه 
استیناف  محکمه  رییس  افغانستان،  عالی 
ریاست  سرپرست  وردک،  میدان  والیت 
دیگر  و  کابل  محکمه  عامه  امنیت  دیوان 

اداره های قضایی افغانستان کار کرده است.
بر آن محمد قاسم هاشمزی، عبداهلل  عالوه 
شفایی، سید ابوبکر متقی، عبدالروف هروی، 
غزال  خانم  و  حافظ  عارف  محمد  قاضی 
بر  نظارت  اعضاء کمیسیون مستقل  حارث؛ 

تطبیق قانون اساسی نیز رای تایید گرفتند.
کمیسیون  عضو  شش  میان  در  نیز  زن  یک 
اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل 

افغانستان شامل اند.
بر  نظارت  مستقل  کمیسیون  اعضاء  معرفی 

تطبیق قانون اساسی
از مجلس  تایید  رای  که ۱۳۲  خانم حارث 
لندن  در  دانشگاهی  آموخته  دانش  گرفت، 
است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در 

بخش حقوق از بریتانیا گرفته است.
آمریکایی  دانشگاه  در   ۱۳۹۰ سال  از  او 
افغانستان در بخش حقوق مشغول تدریس 
به عنوان  بوده است. خانم حارث همچنین 
روستایی  صنایع  ملی  برنامه  اجرایی  رییس 

کار  افغانستان  روستاهای  توسعه  وزارت 
کرده است.

این  دیگر  عضو  هاشمزی،  قاسم  محمد 
کمیسیون نیز ۱۱۳ رای تایید گرفت. او متولد 
ارشد خود  کابل است و مدرک کارشناسی 
معاون  عنوان  به  سالها  و  گرفته  لندن  از  را 
اداری وزارت عدلیه )دادگستری( افغانستان 

کار کرده است.
عبدالروف هروی نیز متولد هرات در جنوب 
از  تایید  رای  و ۱۲۸  است  افغانستان  غرب 

مجلس نمایندگان گرفت.
است  االزهر مصر  دانشگاه  دانش آموخته  او 
در  را  خود  دکترای  و  کارشناسی  مدرک  و 
دانشگاه  این  از  اسالمی  تعلیمات  زمینه 

بدست آورده است.
دیروز  که  توانست  نیز  عارف حافظ  محمد 
۱۳۱ رای تایید بگیرد. او متولد ولسوالی پریان 
والیت پنجشیر است. مدرک کارشناسی اش 
را در رشته حقوق جزاء بین الملل از دانشگاه 
آزاد اسالمی ایران گرفته و قبل از این رییس 

دیوان مدنی محکمه ابتدایه کابل بود.
عبداهلل شفایی، ۱۲۵ رای تایید گرفت و متولد 
و  کارشناسی  مدرک  است.  ارزگان  والیت 
ایران  از  حقوق  رشته  در  را  خود  دکترای 

گرفته است.
سید ابوبکر متقی نیز توانست ۱۲۶ رای تایید 
بگیرد. او متولد والیت فاریاب است. آقای 
را  خود  دکترای  و  کارشناسی  مدرک  متقی 
اصول  و  اسالمی، حقوق  رشته سیاست  در 

حکومتداری گرفته است.
و  ازبکی  زبان  استاد  عنوان  به  متقی  آقای 
دانشگاه  مصر،  االزهر  دانشگاه  در  فارسی 
قاهره و استاد شرعیات در دانشگاه کابل کار 

کرده است.

می دهند  نشان  آمده  دست  به  اسناد  برخی 
خود  اداری  نظام  در  داعش  تروریستی  گروه 
به  مربوط  امور  مدیریت  برای  را  سازمان هایی 
از  بهره برداری  و  برده ها  شامل  جنگی«  »غنائم 
منابع طبیعی مثل نفت به وجود آورده و تالش 
داشته تا شمایل یک دولت را که ظاهرا می تواند 
مناطق اشغال شده در سوریه و عراق را مدیریت 

کند، ایجاد کند.
مربوط  رویترز، جزییات  گزارش خبرگزاری  به 
گروه  مراتب  سلسله  دارای  بروکراسی  نظام  به 
این  قوانین  مجموع  از  اعم  داعش  تروریستی 
گروه که در قالب فتواهای به ظاهر مذهبی ارائه 
ویژه  نیروهای  که  اسنادی  مجموع  در  شدند، 
علیه  سوریه  در  مه،  ماه  عملیات  در  امریکایی 
دست  به  داعش  مالی  نظام  مسوول  ابوسیاف 

آوردند، ذکر شده است.
مقام های امریکایی می گویند این اسناد توانستند 
به آنها در درک ساختار اداری گروه تروریستی 
داعش کمک کنند و مهارت این گروه تروریستی 
در کنترل مناطق خود موجب شگفتی زیادی شد.
گروه  یک  چطور  که  می دهد  نشان  اسناد  این 
یک  به  تبدیل  کوچک  نظامی  شبه  ظاهر  به 
جریان های  مدیریت  برای  پیچیده  بروکراسی 
سرقت  عتیقه جات  تا  نفت  فروش  از  اعم  مالی 
کنترل  تحت  مردم  بر  نظارت  همچنین  و  شده 

شد.
اوباما،  باراک  ویژه  فرستاده  گورک،  مک  برت 
رهبری  تحت  ائتالف  به  امریکا  جمهور  رییس 
این  گفت:  رویترز  به  داعش  علیه  کشور  این 
اطالعات جدید کامال مساله را روشن می کند و 
ما می توانیم سطح بروکراسی، سازمان ها، دیوان ها 

و کمیته های تحت امر داعش را درک کنیم.
به عنوان مثال گروه داعش یک به اصطالح دیوان 
مسوول  است،  دولتی  وزارتخانه  معادل  که  را 
از  بهره برداری  جمله  از  طبیعی  منابع  مدیریت 
کرده  تاریخی  آثار  از  آمده  به دست  عتیقه جات 
غنائم  مدیریت  مسوول  نیز  را  دیگری  دیوان  و 

جنگی کرده است.
مجمع  اندیشکده  کارشناس  التمیمی،  ایمن 
به  مربوط  امور  نظران  صاحب  از  و  خاورمیانه 
سازمان  هر  از  بیش  داعش  گروه  گفت:  داعش 
دادن  و  دولت  ایجاد  در  دیگری  افراط گرای 
کرده  سرمایه گذاری  خالفت  یک  از  تصویری 
است. ایجاد یک سازمان رسمی عالوه بر کارایی 
عملی به هنگام کنترل مساحت زیادی از اراضی 
و تعداد زیادی از شهرها باعث تقویت تصویری 

از یک دولت می شود.
امور  ارشد  مقام  استاین،  هوچ  آموس  همچنین 
گفت:  امریکا  خارجه  امور  وزارت  در  انرژی 
داعش  که  می دهند  نشان  آمده  دست  به  اسناد 
میزان  چه  تا  گاز  و  نفت  بخش  مدیریت  در 
می کند،  عمل  اطالعات محور  و  موشکافانه 
هرچند که البته این عملیات یک عملیات چندان 

پیچیده نیست.
جدید  اسناد  که  گفتند  امریکایی  مقام های 
با  مبارزه  برای  این کشور  ائتالف  به  توانسته اند 
داعش در فهمیدن نقاط ضعف و آسیب پذیر این 

گروه تروریستی کمک کند.
نشان می دهد که گروه  در عین حال  اسناد  این 
و  شخصی  خصومت های  مساله  از  نیز  داعش 
تحت  سازمان  در  اداری  مقام های  میان  دشمنی 

امر خود مصون نیست.
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بخش سوم  ایمان بحران
بخش شـشم

از زمان های بسیار قدیم، نام خدا نام آن چیزی بوده که ما به آن مشتاق بوده ایم؛ 
اشتیاقی فراتر از اشتیاق، چنان که یک راه برای این که بکوشیم از همه چیز دست 
برداریم، این است که از خداوند دست بکشیم یا بکوشیم که چنین کنیم. هر گاه 
که ما به این یا آن چیز معین اشتیاق داریم، در حقیقت درست است که آن چیِز 
معین همان چیزی است که ما مشتاقش هستیم. اما این تمام حقیقت نیست. این 
که  اگر چیزی  زیرا  نیست؛  می پذیرد،  آن صورت  در  ما  اشتیاق  که  نهایی  شکل 
ما به آن اشتیاق داریم ابراز شود، در آن صورت تنها آتش اشتیاق را شعله ورتر 
بیاورد،  می کند و اگر ـ خدای نکرده ـ آن چیز یا شخص خیز بردارد و هجوم 
در آن صورت بر اشتیاق ما هجوم نمی آورد )یا نیازی نیست که چنین کند(؛ زیرا 
اشتیاق هرگز به آن موقعیت معینی تقلیل نخواهد یافت. اشتیاق ما فروکاست ناپذیر 
است، زیرا رویداد ـ که همان چیزی است که ما به آن مشتاقیم ـ فروکاست ناپذیر 
است. این که می گوییم باید خود را به گونه یی سامان دهی کنیم که ارزش رویداد 
را داشته باشیم، به آن معناست که ما زنده گی خویش را در حالی می گذرانیم که 
باید چنین  یا  داریم.  را  اشتیاقش  می کوشیم خویشتن را شایستۀ چیزی کنیم که 
کنیم. ما زنده گی خویش را در حالی می گذرانیم یا باید بگذرانیم که به رویداد 
آن  برای  می کشیم.  آه  برایش  و  می پرورانیم  سر  در  را  آن  رویای  بسته ایم،  امید 
نیایش می کنیم و اشک می ریزیم. نام خدا نامی چنان محترم و قدیمی است که ما 
آرزویش را داریم؛ اشتیاقی فراتر از اشتیاق. قلب ما با این اشتیاق بی قرار می شود 
)۷( و آرام نمی گیرد مگر در تو قرار یابد )۸(؛ در رویدادی که »تو« را در بر دارد. 
من به چه اشتیاق دارم؟ اندروِن من به چه کس یا چه چیز مشتاق است؟ دقیقًا 
بر اساس آن چه که ما از اشتیاق و رویداد در نظر داریم، هرگز نمی توان متعلق 
اشتیاق را به صورت نهایی ابراز یا عرضه کرد. البته این فقط نیمی از ماجراست؛ 
جریان  یک  خویش،  اشتیاق  نهایی  صورت بندی  در  ما  توانایی  عدم  بحث  زیرا 
یک نواخت از صورت بندی های موقتی است. ما همه گی در خصوص آن چه که 
به آن اشتیاق داریم، در خصوص آن چه که اشتیاق ما را برمی انگیزد، در خصوص 
اما این  آن چه که در »درون« ما اشتیاق ایجاد می کند، در تاریکی به سر می بریم. 
تاریکی، اشتیاق را از گزند خورشید خشماگین دانش در امان نگه می دارد. دریدا 
عشق  خدایم  به  که  هنگامی  می پرسد:   )۱۰  :۶  ۷ )اعترافات،  آگوستین  با  همراه 
می ورزم، به چه عشق می ورزم؟ )۹( وقتی به خدایم مشتاقم، به چه اشتیاق دارم؟ 
این رویداد اشتیاق که در من جای گرفته که خویشتن را در درون من همان جا که 
می گویم »من« مستقر کرده، چیست؟ رویداد اشتیاق، که همواره مشتاق رویدادی 

است که در الهیات رخ می دهد، چیست؟ 

 آشوب مقدس 
جریان های  و  برمی آشوبد  می کند،  پریشان  می دهد،  تکان  را  جهان  رویداد 
توان مندی های  امکانات و  که  را مخدوش می کند. در حالی  رسوب کردۀ چیزها 
عادی  راه های  دل  از  شتاب،  با  که  می دهد  قرار  دید  معرض  در  را  جای گزینی 
روزمره که چیزها به طور عادی جریان دارند، راه کوچ روی خود را پی می گیرند. 
کارهای  از  این قدر  دلوز  این که  دلیل  و  می خوانیم  ادبیات  ما  که  دالیلی  از  یکی 
لوییس کارول )۱۰( لذت می برد هم همین است و باید همین طور باشد. من تنها 
حیرت زده ام، ُخب دقیقًا نه حیرت زده که ناامیدم که چرا او به دیگر آثار ادبی توجه 
نکرده که کم تر از آثار کارول آشوب گرا و هرج ومرج طلب نیستند )و این نقطۀ 
تفاوت دلوز و دریداست( و آشوبی را ندیده که در رسیدن به اوج، دست کمی 

از آثار کارول ندارد. 
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فراروایت های  یا  فراتشریح ها  پست مدرنیسم 
از قبیل علم دین، فلسفه و اومانیسم  مدرنیسم 
قرار  انتقاد  مورد  را  زنان  آزادی  و  سوسیالیسم 
مدرنیست ها  تاریخِی  توسعۀ  ایدۀ  و  می دهد 
بتوان گفت که  به جرأت  را رد می نماید. شاید 
یک  داشته اند.  همکاری  مدرنیسم  با  بسیاری 
ساخت گرایی  مابعد  ساخت گرایی،  تشابه  وجه 
است  زبان  به  آن ها  توجه  مدرنیسم  مابعد  و 
به خصوص  زبان شناسی  در  که جمله گی ریشه 
نمونه  عنوان  به  دارند.  دوسوسور  ایده های 
نوعی  علمی  »شناخت  که  است  معتقد  لیوتار 
گفت وگو است« و به طور خالصه آن ها معتقدند 
تمامی  توجه  مرکز  امروزه  ضرورتًا  »زبان  که 
از  یکی  است«،  زنده گی  و  کنش ها  دانسته ها، 
کسانی که آثارش هم جنبه های ساخت گرایی و 
هم ما بعد ساخت گرایی و هم پست مدرنیستی 
داشته است، میشل فوکو جامعه شناس فرانسوی 
افراد  از  فوکو«  »میشل  می باشد.  ۱۹۸۴ـ۱۹۶۲ 
عقالنیت  از  مثاًل  است.  پذیرفته  تأثیر  مختلفی 
روش  مارکسیستی،  ایده های  وبر،  ماکس 
»هرمنوتیک«، ساخت گرایی و همچنین از نیچه 
که  داشت  توجه  باید  البته  است.  پذیرفته  تاثیر 
و  گرفت  قرار  انتقاد  مورد  نیز  ساخت گرایی 
باعث شد نظریات ضد ساخت گرایی نیز وارد 
جامعه شناسی شود و در این ارتباط می توان به 
جامعه شناسِی هستی شناسانه و نظریۀ سیستم ها 
در برابر ساخت گرایی اشاره کرد.)دالوری، بی 

تا(
پست مدرنیسم و هنر

شامل حرکت  هنر،  زمینۀ  در  پست مدرن  تفکر 
و  بودن  خطی  غیر  بی ارجاعی،  سمت  به 
گروه های  ریختن  فرو  نیز  و  مختصر  فرم های 
جریان  سه  این  می شود.  هنر  بر  مسلط  سنتی 
مصالح  عنوان  به  را  انسانی  علوم  مباحث  همۀ 
مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و بررسی به هم 
دادند.)  ارایه  ادبی  نظریه پردازان  به  و  پیوستند 

کمال آبادی، ۱۳۸۷ (
دیدگاه پست مدرن تغییر سازمانی

مورد  در  پست مدرن  دیدگاه  بررسی  برای 
انتقاد  محور  با  باید  را  بحث  تغییر،  پدیدۀ 
مدرنیستی  دیدگاه  یعنی  پست مدرنیست ها 
تغییر  دیدگاه مدرنیست ها،  در  آغاز کرد.  تغییر 
تغییر  طریق  از  محیط  می شود.  آغاز  محیط  از 
سازمان  بر  حدی  از  بیش  قدرت  بقا،  شرایط 

از  یکی  اساس  بر  می کند.  اعمال 
مورد  در  مدرنیستم  نظریه های 
رابطۀ محیط و سازمان یعنی تیوری 
سازمانی  جمعیت  بوم شناسی 
)اکولوژی سازمان(، در میان بوم ها 
به  که  سازمانی  جمعیت های  یا 
وابسته  مشخصی  محیطی  منابع 
می یابند  بقا  سازمان هایی  هستند، 
که به طور موثری خود را با محیط 
محیطی  تغییرات  و  دهند  انطباق 
خود  ساختارهای  درون  به  را 
پست مدرنیست ها  کنند.  منعکس 
قرار  انتقاد  مورد  را  دیدگاه  این 
می دهند و کانون و منشای تغییر را 
در درون خود سازمان جست وجو 
نگاهی  پست مدرنیسم  می کنند. 
برنامه یی  دارای  که  است  بنیادی 
انقالبی در سطح  برای آغاز تغییر 
کامل  تغییر  طریق  از  و  فردی 
پیش فرض های مسلم فرد در مورد 
خود، دیگران و سازمان اجتماعی 
نوع  دو  پست مدرنیست ها  است. 
ابزار اساسی را برای بررسی پدیدۀ 

تغییر سازمانی، به کار می برند:
اساس  بر  شالوده شکنی:   )۱
طریق  از  پست مدرنیسم،  نظر 
معکوس  و  برهان  شالوده شکنی 
بنیادین  پیش فرض های  کردن 
برای  را  فضا  می توان  آن، 
مورد  قباًل  که  پیش فرض هایی 
به  باز کرد.  نگرفته اند،  قرار  توجه 
مدرنیسم  نظریه های  مثال،  عنوان 
عدم  که  می کنند  فرض  سازمان 
نامطلوب  محیطی  اطمینان 
بنابراین  است،  ناخوشایند  و 
برای  سازمان  تصمیم گیرنده گان 
کاهش عدم اطمینان محیطی سعی 

خود  ساختارهای  در  که  می کنند 
وفق  محیط  با  را  خود  و  کنند  ایجاد  تغییراتی 
دهند تا بقا یابند. پست مدرنیست ها شالوده های 
این پیش فرض را می شکنند و فرض می کنند که 
عدم اطمینان محیطی به جای این که نامطلوب و 
پدیده یی جذاب و خوشایند  باشد،  ناخوشایند 
است. در نتیجۀ این شالوده شکنی، مرزهای بین 

سازمان و محیط زیر سوال می رود و به دنبال 
اساسی  تغییرات  سازمانی  ساختارهای  در  آن 
ایجاد می شود و ساختارهای سازمانی از جمله 
و  مرز  بدون  مجازی،  شبکه یی،  سازمان های 
پست مدرنیسم،  شیوۀ  می گیرند.  ساختار، شکل 
ایده  یا  نگاه  یک  تحکِم  بر  غلبه  برای  ابزاری 
کنترل  جای  به  رهایی  برای  دانش  از  و  است 
گفتمان  بر  پست مدرنیست ها  می کند.  استفاده 
شدِن  مطرح  برای  روشی  عنوان  به  عمومی، 
در  می کنند.  تأکید  جدید،  پیش فرض های 
بحث انگیز  موضوعات  گروه  یک  گفتمان، 
می شکافد.  گوناگون  منظرهای  از  را  پیچیده یی 
مردد  خود  پیش فرضهای  به  نسبت  افراد 
آزادانه  را  خود  پیش فرض های  اما  می شوند، 
مشاهده گران  افراد  گفتمان،  در  می کنند.  ابالغ 
برای  ایده  یک  بنابراین  می شوند.  اندیشۀ خود 
استفاده  تحول،  و  تغییر  ایجاد  و  نوآوری  خلق 
بیشتری  فرصت های  گفتمان  است.  گفتمان  از 
سازمان دهی  نتیجه  در  و  سازمان دهی  برای  را 

مجدد )تغییر( فراهم می آورد.
۲( نظریه پردازی خودانعکاسی: در نظریه پردازی 
اندیشه های  و  باورها  افراد،  خودانعکاسی، 
و  انتقاد  مورد  را  ذهنی(  )پارادایم های  خود 
دو  یادگیری  همان  این  می دهند.  قرار  ارزیابی 
سیستم،  که  می کند  ایجاب  که  است  حلقه یی 
را  خود  زیربنایی  ارزش های  و  پیش فرض ها 
شیوۀ  سیستم،  بنابراین  ببرد.  سوال  زیر 
الگوی  می گیرد.  یاد  را  آموختن 
 ۱ شکل  در  حلقه یی  دو  یادگیری 

نشان داده شده است.
حلقه یی  دو  یادگیری  این  واقع  در 
در ارتباط با توسعۀ ظرفیت سازمان 
طراحی  مشکالت،  حل  برای 
سیستم ها،  ساختارها،  سیاست ها، 
تغییر  با  مواجه شدن  در  و روش ها 
پیرامون  پیش فرضهای  در  مداوم 
در  می تواند  و  است  محیط  و  خود 
و  دواند  ریشه  سنتی  سیستم های 
تغییرات مورد  را دست خوش  آن ها 
حالت  این  در  بنابراین  سازد.  نظر 
به  حلقه یی  دو  یادگیری  که  است 
پیوند  خودسازمانده  سیستم  ایدۀ 
ایده،  این  اساس  بر  می شود.  داده 
همۀ دانش ما، دانش از خود یا خود 
دانشی است. در واقع همۀ دانش ما 
در مورد جهان و پدیده های پیرامون، 
دنبال  به  که  است  خود  از  دانش 
پدیده های  شناخت  برای  تالش 
پیرامون خود، آن را بازتولید می کنیم.
است  امر  این  مستلزمِ  این ها  همۀ 
در  افتادن  از  پرهیز  برای  فرد  که 
در  مخفی شده  تحّکِم  دام های 
خواهان  خاص،  دیدگاه های  قالب 
متناقض،  دیدگاه های  از  استفاده 
شود  ناهمجو  و  پارادوکس گونه 
و  خودنگرانه  تفکر  داشتن  با  و 
خود  خاص  شیوه های  به کارگیری 
پیرامون  جهاِن  و کشف  درک  برای 
یک  از  محض  پیروی  )به جای 
موجودی  به  واحد(،  ذهنی  پارادایم 
مثبت(  معنای  )به  فرصت طلب 
مداوم  تحول  و  تغییر  خواهان  و 
از  یکی  نظِر  اساس  بر  شود.  تبدیل 
اندیشمندان برجستۀ پست مدرنیسم، 
شوید،  پست مدرنیست  این که  »برای 
بیان  به  کنید«.  فراموش  را  فعلی تان  خود  باید 
خود  از  دیرینه  برداشت های  باید  شما  دیگر، 
شیوه های  و  بریزید  دور  را  پیرامون  جهاِن  و 
 ،۱۳۸۶ پوری،  بیاموزید.)نظر  را  دیدن  متفاوت 

ص ۴۹(

نتقادی ا رویکردهای 
پست مدرن و   

وتونويسنده: فاطمه اسالمیه
كپی

ی. 
ده: جان د

سن
نوي

یمانی 
ضیه سل
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تغییراتی ايجاد كنند 
و خود را با محیط وفق 

دهند تا بقا يابند. 
پست مدرنیست ها 

شالوده های اين 
پیش فرض را 

می شکنند و فرض 
می كنند كه عدم 
اطمینان محیطی 
به جای اين كه 

نامطلوب و ناخوشايند 
باشد، پديده يی 

جذاب و خوشايند 
است. در نتیجۀ 

اين شالوده شکنی، 
مرزهای بین سازمان 

و محیط زير سوال 
می رود و به دنبال 
آن در ساختارهای 
سازمانی تغییرات 

اساسی ايجاد می شود 
و ساختارهای سازمانی 
از جمله سازمان های 

شبکه يی، مجازی، 
بدون مرز و ساختار، 

شکل می گیرند. شیوة 
پست مدرنیسم، 

ابزاری برای غلبه بر 
تحکِم يک نگاه يا ايده 
است و از دانش برای 
رهايی به جای كنترل 

استفاده می كند
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»ماریو بارگاس یوسا« در حالی که جاکِت ورزشی 
و پیراهن سرخ رنگی به تن کرده، می گوید: »ادبیات 
کسب و کارِ من است! من هیچ وقت حاضر نیستم 
در این دنیای پُر از فانتزی خانه نشین بشوم. من هم 

دلم می خواهد که به خیابان بیایم.« 

ادبیات  پرنورِ  مشعل های  از  یکی  یوسا  بارگاس 
را  حرفه یی  زنده گی  او  است.  جنوبی  امریکای 
زمانی  یعنی  کرده،  شروع  ساله گی  پانزده  سن  از 
برای  پرو  پایتخت  لیما،  شهر  پوسِت  زیر  در  که 
روزنامۀ »ال کرونیکا« خبرنگار جنایی بوده است. 
یوسا هنوز هم کماکان روزنامه نگار است و ستون 
به  را  او  پائیس«  »ال  اسپانیایی  روزنامۀ  در  ثابتی 
مختلفی  موضوعات  دربارۀ  و  کرده  مشغول  خود 
از جمله جنگ عراق تا موضوع تجاوز روسیه به 

خاِک گرجستان مطلب می نویسد. 
هرچند یوسا همیشه بین روزنامه نگاری و ادبیات 
خانه اش  از  بیرون  دنیای  اما  بوده،  قایل  فرق 
]سیاسی کاری هایش[ در دنیای نویسنده گی او تأثیر 

زیادی گذاشته است.
کامل  آزادی  با  می نویسم،  »وقتی  می گوید:  یوسا 

می نویسم اما به تکیه گاه محکمی نیازمندم.« 
به کشور کنگو است  آماده سفر  این روزها  یوسا 
کند. خود  تحقیق  بعدی اش  رمان  نوشتن  برای  تا 
به  را  صحنه  سفر  »این  می گوید:  باره  این  در  او 
آن جا  نزدیک  از  تا  بروم  باید  می دهد،  نشان  من 
که  است  بستری  این سفر  کنم.  احساس  و  بو  را 
این  در  بنویسم.  درباره اش  می دهد  اجازه  من  به 
سفر وقایع دقیِق تاریخی برایم مهم نیست، اما باید 
احساس اطمینان بکنم و این سفر این اطمینان را 

به من می دهد.« 

به  تا  می کند  سفر  رمان هایش  نوشتن  برای  یوسا 
این طریق از هرگونه تعصب و یک جانبه نگری در 
امان باشد. در همین باره می گوید: »می دانم که در 
رمان چه بر سر کنگو می  آید، من تا به امروز هم 
کلی دربارۀ این منطقه خوانده ام اما وقتی با واقعیت 

روبه رو می شوم، چیز متفاوتی گیرم می آید.«

یوسا در این سفر به دنبال رد پای »راجر کیسمنت« 
کشور  این  در  بریتانیا  کنسول  »کیسمنت«  است. 
بوده، کسی که بعدها به یک میهن پرسِت ایرلندی 
جرم  به   ۱۹۱۶ سال  در  نهایت  در  و  شد  تبدیل 
به خاطر  نیز  بریتانیا  دولت  و  شده  کشته  خیانت 
چیرهایی که در آن خاطراِت سیاه کذایی اش نوشته 

بود، به او انگ پدوفیل ]بچه باز[ زد. 

یوسا در هیجان سفرهایش به سر می برد و می گوید: 
»کیسمنت قهرمان رمانی است که در ایرلند، کنگو، 
برلین و آمازون و چند جای دیگر که من هیچ وقت 

نرفته ام، مثل اولستر، می گذرد.« 
خانواده یی  در  »کیسمنت  می گوید:  یوسا  بارگاس 
پروتستان و طرف دار بریتانیا در اولستر به دنیـا آمد. 
جست وجوگران  به  نبود  بیش  پسربچه  یی  وقتی 
را  امپراتوری  و  شد  عالقه مند  کبیر  بریتانیای 
می ستود. وقتی نوزده سالش بود، به افریقا رفت و 

وقتی به کنگو رفت، آدم دیگری شد و از آن وقت 
ضد  و  کرد  تغییر  امپراتور  دربارۀ  نظرش  که  بود 
امپراتور شد و به یک میهن پرسِت تمام عیار تبدیل 
شد. در همان موقع، کنسول بریتانیا در کنگو شد و 

به امپراتوری خدمت کرد.«
»بعضی آدم ها کیسمنت را یک قهرمان می دانند اما 
بدذاتی  آدمِ  را  او  که  هستند  هم  آدم ها  از  خیلی 
ایرلند هم خیلی ها به خاطر  توصیف می کنند. در 
تمایالت جنسی اش با او مشکل دارند. قسمت هایی 
از زنده گی اش در تاریکی محو است و خیلی جاها 
نامشخص است و هیچ وقت هم مشخص نخواهد 
شد و به همین خاطر است که آدم مرموزی بوده، 
مثال  برای  شخصی اش.  زنده گی  در  به خصوص 
بودن  هم جنس گرا  دربارۀ  که  جدل هایی  و  بحث 
و  نشده  حل  هیچ گاه  هست،  او  بودن  پدوفیل  و 
هیچ کس واقعیت را نمی داند و احتماالً هیچ گاه نیز 
شخصیتی  داشته.  متضادی  شخصیت  نشود.  حل 

ایده آل برای نوشتن یک رمان.«
 

روی  بر  انگشت  که  ندارد  قبول  یوسا  بارگاس 
یک  این که  هم  گذاشته،  حساسی  موضوع 
سفیدپوست دربارۀ افریقا می خواهد رمان بنویسد 
و هم  این که یک پرویی دربارۀ تاریخ انگلستان و 
ایرلند می خواهد اظهار نظر کند. یوسا معتقد است 
یک  به عنوان  نپردازد،  موضوعات  این  به  اگر  که 
»اگر  می گوید:  می شود.  گذاشته  کنار  نژادپرست 
چنین مالحظاتی داشته باشم، آن وقت باید بنشینیم 

و تنها دربارۀ خانۀ خودمان رمان بنویسیم.«

وقتی ماریو بارگاس یوسا از سفر به کنگو صحبت 
و  نویسنده  یک  به عنوان  وظایفش  به  می کند، 
به  روزنامه نگار  یک  به  عنوان  هم  و  رمان نویس 
خوبی واقف است. هرچند یوسا می خواهد رمانی 
تاریخی بنویسد، اما به اندازه کافی نیز قرار است 
»خیلی  می گوید:  کند.  صحبت  حال  زمان  دربارۀ 
چیزها هست که در کنگو تغییر نکرده. کنگو یکی 
تجربۀ  و  است  جهان  کشورهای  تراژیک ترین  از 
دوم  لئوپالد  مستعمرۀ  به عنوان  را  وحشت ناکی 
شاه بلژیک داشته است. و از آن وقت تا حاال نیز  

وضعیتش بدتر و بدتر شده است.« 
ده سال  در  آمار  اساس  »بر  ادامه می گوید:  در  او 
کشته  کنگو  در  آدم  میلیون  پنج  تا  چهار  گذشته، 
اما خبر آن در روزنامه ها درز نکرده.  شده است، 

خیلی از  کنگویی ها هنوز با همان مشکالتی دست 
و پنجه نرم می کنند که کنراد و کیسمنت با آن ها 

دست و پنجه نرم می کردند.«

عرصه  در  پا  که  وقتی  از  یوسا  بارگاس 
روزنامه نگاری گذاشت، چشمانش باز شد. زمانی 
مدافع  و  کشید  کاسترو«  »فیدل  از حمایت  دست 
در  شکست  ماجرای  و  شد  کاپیتالیسم  آزاد  بازار 
انتخاب ریاست جمهوری سال ۱۹۹۰ پرو را تجربه 
سیاسی اش،  معبود  تاچر،  مارگارت  چراغ  و  کرد 
میان بحران  این روزها در   راهنمایش شد. یوسا 
که  هنوز  و  دارد  قرار  جهانی  بانک داری  اقتصاد 
می گوید:  و  می کند  حمایت  بازار  از  است  هنوز 
را  امریکا  نفوذ  و  تأثیر  لیبرالی  اقتصاد دان  »هیچ 

نادیده نگرفته است.« 
یک  »نیـولیبرالیسم  می گوید:  ادامه  در  وی 
ایدیولوژی نیست، یک دکترین ]خط مشی[ است. 
بلکه  نمی کند،  تحمیل  واقعیت ها  بر  را  خودش 
بعضی  در  می سازد.  سازگار  حقیقت  با  را  خود 
نه  امریکا  نفود  کمی  مقدار  خاص،  موقعیت های 

تنها قانونی و به حق، بلکه اجتناب ناپذیر است.«

جهاِن  از  قسمت هایی  فساد  به  یوسا  بارگاس 
کاپیتالیسم واقف است، فساد ی که بازار را آشفته 
یوسا  است.  ساخته  مستأصل  را  بانک ها  و  کرده 
خوبی  وضعیِت  در  اروپایی ها  که  است  معتقد 
اقتصادی نجات  بحران  از  دارند و می توانند  قرار 
که  است  »بی انصافی  می گوید:  اما  کنند،  پیدا 
مالیت دهنده ها یعنی کسانی که بحران را به وجود 
نیاورده اند، بخواهند برای خروج از آن با پرداخت 
اروپا،  اتحادیۀ  بدهند.  هزینه  سنگین  مالیات های 
مدافع اروپا بوده است. اگر یورو نبود، مسلمًا اروپا 

نیز امروز در دام این بحران قرار می گرفت.« 
بحث   و  خود  راِی  تغییر  از  یوسا  بارگاس  ماریو 
مخالِف  او  ندارد.  ترسی  آن  از  بعد  جدل های  و 
از   ۲۰۰۳ سال  در  بعدها  اما  بود  عراق  به  تجاور 
مصیبت های  از  یوسا  کرد.  حمایت  عراق  جنِگ 
را  عراق  جنگ  و  نمی کند  چشم پوشی  عراق 
منفی  را کاماًل  توازن  اما  تراژیک توصیف می کند 
اولین بار   »برای  می گوید:  باره  همین  در  نمی داند. 
من  اعتقاد  به  دارد.  مردمی  رای  با  دولتی  عراق 
شخصیتی چون صدام حسین دیگر در این کشور 
به  پیش  عراق  من  نظر  به  و  شد  نخواهد  تکرار 

سوی نوعی از دموکراسی کثرت گرا خواهد رفت.«
امریکا  در  دموکراتیک  تغییرات  به  یوسا  بارگاس 
و انگلستان امیدوار است و این تغییر نسل را در 
ایده های باراک اوباما طنین اندار می بینید. می گوید: 
»به نظر من خیلی خوب است که امریکایی ها یک 

سیاه پوست را به کاخ  سفید ببرند.« 
تاچر  مارگارت  حقیقی  مرید  را  بلر  تونی  یوسا 
می دانست و او را به این خاطر تحسین می کرد، اما 
انگلستان را غم انگیز  پایان دورۀ حزب کارگر در 
دموکراسی  به  »اگر  می گوید:  یوسا  نمی داند. 
اغماض:  ]با  الترناتیو  ایدۀ  به  باشید،  داشته  اعتقاد 
الترناتیو در  اعتقاد خواهید داشت.  نیز  جایگزین[ 
انگلستان کاماًل جا افتاده است و به همین خاطر از 
خیلی کشورهای دیگری که من در آن جا زنده  گی  
یک  تنها  دموکراسی  است.  دموکراتیک تر  کرده ام، 

عرف نیست، بلکه یک جوهر است.«

به اعتقاد ماریو بارگاس یوسا، روح امریکای التین 
در  چاوز«  »هوگو  از  خطر  این  است.  خطر  در 
ونزویال گرفته تا »اوا مورالس« در بولیوی گسترده 
است.  می گوید: »این رهبران مثل یک نوار ضبط 
صوت خراب هستند که مدام یک چیز را تکرار 
سیاست  یک  و  هراس  یک  کلیشه،  یک  می کنند، 
را.« یوسا این روزها مدافع »چپ دموکرات« است، 
سیستمی که امروزه رییس  جمهور »لوال« در برزیل 
یا »میشل باشله« در شیلی پیاده کرده است. یوسا 
توجه امروز ایاالت متحده را به عراق، خاورمیانه 
و چین می داند و به همین خاطر خوش بین است 
که به این طریق امریکای التین خودش سرنوشِت 
می گوید:  یوسا  می کند.  اصالح  را  خودش 
»]نوبت من به سر رسیده[ و مطمینم که چاوز و 
مورالس خوراک رمان  و ادبیات نسل جدیدی از 
قضاوت  منتظر  باید  و  بود  خواهند  نویسنده گان 

ادبیات باشیم.« 
چاوز  دربارۀ  کتابی  زودی  »به  می گوید:  یوسا 
نوشته می شود. کمی صبر کنید تا ونزویالیی ها او 

را شبیه سازی کنند.«

»سیب  در  »یوسا«  ویژۀ  صفحۀ  از:  گرفته شده 
گاززده« / ترجمه : سعید کمالی دهقان، فارس، ۱۵ 

مهر ۱۳۸۷

ادبیات کسب وکارِ من است!
گفت وگوی 

»گاردین« 

با ماریو 

بارگاس یوسا
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یا  و  ملی  دفاع  وزارت  جدید  ساختمان  ماندگار- 
»پنتاگون کوچک« روز دوشنبه توسط رییس جمهوری، 
رییس اجرایی و فرمانده کل نیروهای ناتو در افغانستان 

افتتاح شد. 
با همکاری  افغانستان،  ساختمان جدید وزارت دفاع 
افتتاح شده  و  امریکا و طی چهار سال ساخته  مالی 

است.
پنتاگون )وزارت  با  این ساختمان که شباهت زیادی 
دفاع امریکا( دارد، با کمک مالی ۱۶۰ میلیون دالری 
حال  تجهیزات  ترین  مدرن  از  گیری  بهره  و  امریکا 

حاضر ساخته شده است.
و  هزار   ۳۸ ساختمان  این  ترکیبی  نقشه 
۵۰۰ متری که ساخت آن حدود ۴ سال به 
طول انجامید، از میان نقشه هایی انتخاب 
مهندسی  رشته  دانشجویان  بین  که  شد 

افغانستان به رقابت گذشته شده بود.
دفاع  وزارت  طبقه یی   ۵ ساختمان 
افغانستان ظرفیت فعالیت ۲ هزار و ۵۰۰ 
و  عملیاتی  اداری،  ریاست های  از  مأمور 

آموزشی را دارد.
ارتفاع  متر   ۳۳.۶ ساختمان  این  گنبد 
داشته و دارای ۳ سالن غذاخوری است 
که ظرفیت یک هزار نفر را دارد و سالن 
نفر   ۹۳۶ از  بیش  گنجایش  آن  کنفرانس 

را داراست.
افغانستان  دفاع  وزارت  جدید  ساختمان 

دارای محل ورزشی، کلینک ها، دادگاه های نظامی بوده 
که در مجموع ۱۱۰۴ در و ۳۴۸ پنجره دارد.

وسایل و تجهیزات کامپیوتری ساختمان جدید وزارت 
دفاع افغانستان ۳. ۳۳ میلیون دالر هزینه در بر داشته 
ساختمان  این  نوین  فناوری های  برای  تنها  که  است 

حدود ۱۲ میلیون دالر هزینه صرف شده است..
ساختمان  این  افتتاح  مراسم  در  غنی  جمهور  رییس 
مجلل از بارگیری هواپیماهای جنگی کمک شده به 

افغانستان خبر داد و گفت که  به زودی این هواپیماها 
به دولت وحدت ملی تحویل داده می شود.

او اظهار داشت که اولین دسته این هواپیماهای جنگی، 
تا سه هفتۀ آینده به افغانستان می رسد.

پیش از این، قدم شاه شهیم رییس ستاد ارتش نیز به 
مجلس بزرگان گفته بود که امریکا تا یک ماه دیگر ۴ 
کمک خواهد  افغانستان  هوایی  قوای  به  افگن  بمب 

کرد.
فروند   ۲۰ کمک  وعده  امریکا  که  می شود  گفته 
را   »۲۹  - ای  تکانوی  »سوپر  افگن  بمب  هواپیمای 

قوای هوایی افغانستان نموده است.
اما  برسند؛  اواسط ۲۰۱۲  در  هواپیماها  این  بود  قرار 
به دلیل عدم امضای توافقنامه ی  تحویل دهی آن ها 
ریاست  دوره  در  واشنگتن  و  کابل  بین  استراتژیک 

حامد کرزی به تعویق افتاد.
هفته گذشته قوای امنیتی ۳ بال هلیکوپتر می -۲۵ که 
هند به افغانستان کمک کرده بود را تحویل گرفت و 

یک بال دیگر را نیز به زودی تحویل خواهد گرفت.
آقای غنی سال ۱۳۹۴ را یک سال سخت و خونین 

برای مردم افغانستان خواند و تاکید نمود که نیروهای 
تحمیلی  جنگ  این  در  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی 

حماسه آفریده اند.
وی تاکید نمود که نیروهای امنیتی و دفاعی در میدان 
مقابله  در  و  بوده  برخوردار  باالیی  روحیۀ  از  جنگ 
از  اوقات  برخی  اما  دارند؛  قوی  ارادۀ  تروریستان  با 

کارکردها و دستاوردهای آنان چشم پوشی می شود.
او تصریح نمود: » ... اما بعضی وقت ها درباره قوای 
مسلح ما تبصره های غلط می شود و این سبب سوال و 
شک می شود؛ اگر اشتباهی باشد؛ مثل برادر بزرگواری 
باید این اشتباهات را شریک ساخته و 

آن را اصالح کنیم«.
به  تلویحاً  غنی  آقای  گفته های  این 
اظهارات حاجی ظاهر قدیر معاون اول 
وی  که  برمی گردد  نمایندگان  مجلس 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را متهم 
کرده بود که آنان تروریستان داعشی را 

والیت ننگرهار هدف قرار نمی دهند.
اما ریاست جمهوری و نهادهای امنیتی، 
به ملیشه سازی در  آقای قدیر را متهم 

والیت ننگرهار کرده بودند.
آقای غنی در مراسم افتتاح تعمیر جدید 
وزارت دفاع در این باره نیز گفت: »هیچ 
افغانستان  مسلح  قوای  برای  بدیلی 

وجود ندارد و نخواهد داشت«.
استانکزی  معصوم  حال،  همین  در 
سرپرست وزارت دفاع در این مراسم گفت که ارتش 
ملی با پشت سر گذاشتن چالش ها و مشکالت فراوان 

به سمبول وحدت ملی کشور تبدیل شده است.
آقای استانکزی خاطرنشان ساخت که نیروهای امنیتی 
بین  تروریزم  با  سرتاسری  مبارزه  یک  در  دفاعی  و 
المللی قرار دارد و برای موفقیت دراین نبرد کمک های 

منطقه یی و جهانی ضروری می باشد.
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ماندگار- معاون اول مجلس نماینده گان در اعتراض به 

می گوید:  ننگرهار  در  ناشناس  چرخبال های  نشست 
در  که  را  مشکوک  چرخبال های  اگر  این  از  پس 
قرار  هدف  کنند  نشست  والیت  این  از  بخش هایی 

می دهد.
در  نماینده گان  مجلس  اول  معاون  قدیر  ظاهر 
ورزید  تاکید  دیگر  بار  مجلس  دوشنبۀ  روز  نشست 
که چرخبال هایی در مناطق مختلف ننگرهار نشست 

کرده و به داعش اکماالت می رسانند.
آقای قدیر افزود: اگر پرسان کنیم می گویند چرخبال 
کرایی بود و ما هم به مردم گفته ایم که پس از این، 
اگر چنین چرخبال های مشکوک را دیدید، بزنید که 
معلوم شود این چرخبال های کرایی از کجا و به چه 

منظور آمده است.
او در ننگرهار ۲۰۰ نفر را در مبارزه با داعش مسلح 

کرده است.
معاون اول مجلس پیش از این نیز حنیف اتمر مشاور 
داعش  از  حمایت  به  را  جمهور  رییس  ملی  امنیت 

متهم کرده است.
شد:  یادآور  نیز  مجلس  دیروز  نشست  در  قدیر 
جنگ  ننگرهار  در  داعش  و  طالبان  میان  »زمانی که 
طالبان  حکومت  چرخبال های  می گیرد،  صورت 
در  ندارد؛  کاری  را  داعشیان  و  می کنند  سرکوب  را 
حالی که هر دو طرف دشمنان مردم افغانستان است«.

لوای  آن  در  که  داد  نشان  را  مکتوبی  همچنین،  او 
به وزارت دفاع خبر داده است که در  ۲۰۱ سیالب 
ننگرهار، افراد تحریک لشکر اسالم مربوط منگل باغ 
که کارت های شناسایی دولتی دارند؛ به داعش پیوسته 

اند و با این گروه همکار می کنند.
بود  شده  گزارش  می خواند،  وی  که  مکتوب  در 
توسط  داعش،  ترکیب  در  افراد  این  از  تن  چند  که 

نیروهای امنیتی کشته نیز شده اند.
آقای قدیر گفت: » من ۳ ماه پیش از حمایت داعش 
توسط حلقاتی در داخل حکومت سخن می گفتم و از 
من شواهد می خواستند و حال این مکتوب فرماندهی 

از  یکی  این  و  می کند  تایید  را  حرفم  خود   ۲۰۱
سندهایی است که در دست دارم«.

که  افرادی  شنبه،  یک  روز  که  است  حالی  در  این 
اند  شده  مسلح  داعش  علیه  بر  قدیر  ظاهر  از سوی 
سر  شان،   همقطاران   ۵ شدن  سربریده  به  انتقام  در 
برای ساعت ها در کنار جاده  بریده و  ۵ داعشی را 

عمومی به نمایش گذاشتند.
ادعا  نیز  ننگرهار  باشندگان  از  این، شماری  از  پیش 
نقاب پوش  افراد  ناشناس  بودند که طیاره های  کرده 
اما  است؛  کرده  پایین  والیت  این  مربوطات  در  را 
مقام های ارشد نظامی کشور این ادعاها را بدون ثبوت 

و جنگ تبلیغاتی عنوان کردند.
این مساله سر وصداهای زیادی را در پی داشت. از 
یکسو باشنده گان ننگرهار و از سوی دیگر، سناتوران 
در مجلس سنا ابراز نگرانی کردند و خواستار بررسی 

جدی این موضوع از سوی حکومت شدند.
جمعه گیانوال یکی از سناتوران هفتۀ گذشته گفت: 
سرخرود  ولسوالی  در  هلیکوپتر  دو  می شود  »گفته 
ننگرهار فرود آمده و افراد داعش را در دامنه یک کوه 
در نزدیکی یک مکتب پایین کرده است؛ دولت باید 
این مساله را روشن سازد که این هلیکوپترها از کجا 

و چگونه به این منطقه آمده اند«.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز خواستار 

بررسی این موضوع از سوی حکومت شد.
ننگرهار از والیت هایی است که گفته می شود داعش 
در این والیت فعالیت گسترده یی را آغاز کرده، مراکز 
آموزشی دارد و مردم را در مخالفت با دولت ترغیب 
رادیویی  طریق  از  گروه  این  می شود،  گفته  می کند. 
در حال  نیز  دارد  نشرات  ام  اف  موج  تازه روی  که 

سربازگیری از میان جوانان است.
نقاب  افراد  شدن  پایین  گذشته  هفتۀ  دفاع  وزارت 
پوش از هلیکوپترهای ناشناس را در ننگرهار جنگ 
تاکید ورزید که هیاتی را متشکل  تبلیغاتی خواند و 
از کارشناسان فنی وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت 
ادعا  این  بررسی  برای  کشور،  هوایی  اداره  و  ملی 

موظف کرده است.
این وزارت گفته است که دالیلی برای ثبوت این ادعا 

در بررسی های ابتدایی به دست نیامده است.
و  قندوز  های  از والیت  آوازه هایی  نیز  این  از  پیش 
هلیکوپترهای  گویا  که  است  رسیده  نشر  به  بغالن 

نظامی، طالبان را اکمال می کنند.
بغالن  مردم  نماینده  ایماق  دالور  پیش،  چندی 
که  است  دیده  خود  چشم  به  که  گفت  مجلس  در 
طالبان  برای  شبانه  ناشناس  نظامی  هلیکوپترهای 

اکماالت نظامی پایین کرده است.
این  ملی  دفاع  وزارت  سرپرست  استانکزی  معصوم 
ادعاها را شایعاتی برای تضعیف روحیه مردم عنوان 

کرد.
آقای استانکزی افزود: »گاهی آوازه می شود که طیاره 
پایین  تعدادی  و  کرده  نشست  بغالن  فالن جای  در 
شدند. بعد آوازه شد که در قندوز طیاره آمده و حاال 
آوازه شده که در جالل آباد طیاره آمده و کسانی که 
لباس سیاه داشتند، پایین شدند؛ اگر این ادعاها ثابت 
شد در آن صورت مردم افغانستان حق دارند از دولت 

پرسان کنند.«
به گفته او، دولت افغانستان سیستم های پیشرفته رادار 
در اختیار ندارد که تمام فضای کشور را کنترل کند، 
اما تمامی خلبان های قوای هوایی و خلبانهایی که در 
شان  روزانه  کارهای  از  دارند  فعالیت  کشور  داخل 

گزارش می دهند.
اند  داده  هشدار  کارشناسان  از  برخی  این  از  پیش 
که اگر دولت حضور داعش را مهار نکند، در آینده 
افغانستان به میدان جنگ جدی نیابتی میان غرب و 

روسیه مبدل خواهد شد.
وتوانایی  مدیریت  به  مساله  این  آنان،  گفته  به 
از  که چگونه  شود  می  مربوط  افغانستان  دولتمردان 
این آزمون بزرگ ملی و جهانی به در می آیند و این 
نیز واضح است که مردم افغانستان دیگر تحمل رنج 

و مشقت بیشتر از این را ندارند.

گرم شدن شایعۀ تمویل داعش توسط چرخ بال ها در ننگرهار

افتتاح پنتاگون کوچک در کابل
»نیروهای امنیتی در سال ۲۰15 حماسه آفریند«

مشکل نیروهای امنیتی افغانستان

در محاسبات و رهبری است
آمارها نشان می دهند، اگر چه نیروهای افغانی توسط 
امریکا آموزش دیده و دارای تجهیزات بیشتری هستند، 
عمل  موفق  اند  نتوانسته  طالبان  نیروهای  برابر  در  اما 
در  طالبان  تهدید  که  است  شده  باعث  امر  این  کنند، 

افغانستان افزایش یابد.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به افزایش 
نوشت:  گذشته  سال  یک  طول  در  طالبان  پیشروی 
اینکه  بیان  با  افغانستان  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
گفت:  کنیم،  برآورده  را  مردم  انتظارات  ایم  نتوانسته 
الزم  انضباط  و  نظم  از  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

برخوردار نیستند.
آمارهای  به  اشاره  با  غربی  مقام  یک  راستا  همین  در 
از  نفر   ۷۰۰۰ به  نزدیک  امسال  کرد:  اعالم  ناتو  اخیر 
نفر زخمی  افغانستان کشته، ۱۲ هزار  امنیتی  نیروهای 
درصدی   ۲۶ افزایش  دهنده  نشان  رقم  این  که  شدند 
میزان کشته شده گان و مجروحان پولیس نسبت به سال 

۲۰۱۴ است.
نیروی  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  درگیری  هنگام  به 
عملیات ویژۀ امریکا برای کمک به همتایان افغانی خود 
اعالم سخنگوی  طبق  اساس  برهمین  می شوند.  اعزام 
ارتش امریکا، از ۴ نومبر تاکنون چهار نفر در والیت 
نظامی  نیروهای  به طور رسمی  هلمند زخمی شدند. 
امریکا تنها دستور آموزش، توصیه و کمک به نیروهای 

افغانی دارند.
با  افغانستان  در  امریکا  فرمانده  کمپبل،  جان  جنرال 
انتقاد از همتایان افغانی خود گفت: نیروهای افغانی به 
دلیل عدم مدیریت طبق آموزش های انجام شده عمل 
نمی کنند. اگرچه این نیروها تجهیزات بیشتری نسبت 
اما  هستند  دیده  آموزش  و  داشته  طالبان  نیروهای  به 
به  آنها  برابر  در  نمی توانند  افغانستان  نیروهای  بازهم 
خوبی از عهده کار برآیند. همه مشکل در محاسبات 

و رهبری است.
کمپبل در ادامه به حل مساله هلمند وعده داد. در همین 
راستا یک مقام ارشد امریکا که به دالیل امنیتی و نظامی 
اظهارات  این  کند، گفت:  فاش  نخواست  را  نام خود 
کمپبل برای ایجاد انگیزه در میان نیروهای افغانی برای 

بازپس گیری والیت هلمند است.
هم چنین یک مقام امنیتی با اشاره به وضعیت نابسامان 
نیروهای امنیتی افغانستان در والیت هلمند، بر وجود 

بحران مدیریت در میان نیروهای امنیتی تاکید کرد.
امنیتی  نیروهای  روحیه  گفت:  ملی  امنیت  مقام  یک 
پایین است، برخی از سربازها اعتراض می کنند که دو 

سال است به خانه های خود نرفته اند.
در حالی که درگیری ها در افغانستان تشدید می شود، 
امریکا با خطرات بیشتری در جنگ طوالنی خود مواجه 
ملی  امنیت  مقامات  با  دیدار خود  در  کمپبل  می شود. 
هلمند  که  گذاشت  نخواهم  من  کرد:  اعالم  افغانستان 
جنگ  به  وادار  را  شما  نمی توانم  من  اما  کند  سقوط 
کنم. شما باید بیشتر از ما آزادسازی والیت هلمند را 

بخواهید.
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ورزش

برای  تا  پاکستان و هند دعوت کرد  از نخست وزیران  امریکا  رییس جمهور 
شرکت در اجالس امنیت هسته یی سال آینده میالدی به واشنگتن سفر کنند.

»نارندرا  و  پاکستان  وزیر  نخست  شریف«  »نواز  امریکا  رییس جمهور  اوباما 
به  هسته یی  امنیت  اجالس  در  شرکت  برای  را  هند  وزیر  نخست  مودی« 

واشنگتن دعوت کرد.
این اجالس قرار است از ۳۱ مارچ تا ۱ ابریل سال آیندۀ میالدی برگزار شود.
اوباما چهارمین اجالس امنیت هسته یی را در سال ۲۰۱۴ میالدی برگزار کرد.
نواز شریف و نارندرا مودی در این نشست می توانند از این فرصت در سال 

۲۰۱۶ میالدی برای بهبود روابط دوجانبۀ خود استفاده کنند.
پس از برگزاری چندین نشست از پیش تعیین نشده میان مقامات دو کشور، 
بازدید مودی از الهور جمعۀ گذشته، اولین سفر نخست وزیر هند در طول 
یک دهۀ اخیر به پاکستان بوده است که تأثیر مهمی بر بهبود روابط دو کشور 

خواهد داشت.
همچنین این سفر موجب شد تا دو طرف توافق کنند که وزیران امور خارجه 

آن ها در اواسط ماه ژانویه مذاکرات را دوباره از سرگیرند.
حاشیۀ  در  شریف  و  مودی  گذشته  سال  رسانه ها،  برخی  گزارش  براساس 
اجالس اتحادیۀ همکاری های منطقه یی جنوب آسیا )سارک( در نپال  دیداری 

محرمانه داشته بودند.
با این حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که روند بهبود روابط میان 
هند و پاکستان در اختیار مقامات رسمی این ۲ کشور نبوده و گروه های فشار 
تأثیر  روند  این  بر  پاکستان  و  هند  در  نظامی  و  سیاسی  مذهبی،  ذی نفوذ  و 

چشم گیری دارند.

روزنامه نگاران خبرگزاری فرانسه آنگال مرکل صدر اعظم آلمان را به عنوان 
شخصیت سال ۲۰۱۵ انتخاب کردند.

در لیست شخصیت های متنفذ سیاسی سال ۲۰۱۵ که به انتخاب خبرنگاران 
و  نخست  جایگاه  در  مرکل  رسیده،  جهان  سراسر  در  فرانسه  خبرگزاری 

والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در ردۀ دوم قرار گرفته است.
بود.  گرفته  قرار  فرانسه  خبرگزاری  لیست  صدر  در   ۲۰۱۴ سال  در  پوتین 
به عنوان  امریکایی فوربس  بندی نشریه  او همچنین در سال ۲۰۱۵ در رده 

قدرت مند ترین فرد جهان شناخته شد.
۱۰ شخصیت متنفذ سیاسی سال ۲۰۱۵ به ترتیب عبارتند از:

۱-آنگال مرکل به دلیل عمل کردش در زمینۀ بحران پناه جویان اروپا و مسألۀ 
بدهی های دولت یونان

۲-والدیمیر پوتین، به خاطر سرسختی در قبال تحریم های غرب که از سال 
۲۰۱۴ و به بهانۀ بحران اوکراین بر روسیه اعمال شد. پوتین نه تنها از این 
تحریم ها تأثیر نپذیرفت و عقب نشینی نکرد بلکه با لجاجت نظرات خود را 
بر کرسی نشاند و حضور روسیه در بحران سوریه مویدی بر این ادعا است.

۳-پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان، میان جیگری محرمانه برای بهبود 
روابط امریکا و کوبا و صلح در کلمبیا 

۴-مردم پاریس، به دلیل راهپیمایی ۱.۵ میلیون نفری پس از وقایع و حمالت 
پاریس در دو ماجرای شارلی ابدو و حمالت ماه نوامبر به پاریس،

گروه  رهبر  بغدادی  ابوبکر  ترتیب  به  لیست  این  دهم  تا  پنجم  رده های  در 
تروریستی داعش، آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان برمه به دلیل 
بازگشت دوباره به سیاست پس از ۳۰ سال، دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا، الکسیس سیپراس، نخست وزیر چپگرای 
و  محمد جواد ظریف  باالخره  و  فیفا  تعلیق شدۀ  رییس  بالتر،  یونان، سب 
جان کری وزرای امور خارجه ایران و امریکا به دلیل پافشاری بر مذاکراتی 
که یکی از مهم ترین پرونده های بین المللی را از طریق سیاسی و دیپلماتیک 

حل و فصل کرد.

ستارۀ آرژانتینی بارسلونا پس از دریافت جایزۀ بهترین بازیکن جهان در مراسم 
گلوب ساکر، از سال ۲۰۱۵ به عنوانی سالی سراسر موفقیت و توأم با خاطرات 

شیرین یاد کرد.
لیونل مسی که شب )یکشنبه( در دوبی آخرین جام انفرادی خود را هم در 
سال ۲۰۱۵ دریافت کرد و در مراسم معرفی برترین های دنیای »گلوب ساکر« 
با کسب آرای بیشتر نسبت به کریستیانو رونالدو )نفرم دوم( و جان لوئیجی 
بوفون )نفر سوم(، به عنوان بهترین بازیکن دنیا معرفی شد، در پاسخ به سؤالی 
دربارۀ افتخاراتش در سال ۲۰۱۵ در ردۀ انفرادی و تیمی گفت: انتخاب یکی 
از موفقیت هایم در سال ۲۰۱۵ به عنوان بهترین دستاوردی که داشته ام، سخت 
است. امسال برای من سالی خارق العاده بود و تمام خاطراتم در این سال را تا 

آخر عمر به یاد خواهم سپرد.
او بر نقش هم تیمی  هایش برای موفقیت در کسب پنج جام به همراه بارسلونا 
افتخار  یک  شدن  اضافه  از  خرسندی  ابراز  با  و  کرد  تأکید   ۲۰۱۵ سال  در 
انفرادی دیگر به ویترین افتخاراتش، اظهار داشت: همیشه گفته ام و این یک 
اما  است،  تیمی  افتخارات  و  مهم ترین چیز، کسب جام ها  که  است  واقعیت 
انفرادی هم مهم هستند. سال ۲۰۱۵ ما عماًل همه جام ها را بردیم و  جوایز 

برای مان سالی کامل بود.
مسی پس از بازگشت به اسپانیا و حضور در دو بازی کاتاالن ها در اللیگا باید 
آمادۀ سفر دیگری به زوریخ باشد، جایی که مهم ترین جایزه انفرادی دنیای 
فوتبال، توپ طالی فیفا در انتظارش است و می تواند آن را برای پنجمین بار 

کسب کند و از این حیث دست نیافتنی تر شود.

تیم ملی فوتبال افغانستان برای نخستین بار در بازی های جنوب آسیا 
تیم مالدیف را چهار در برابر یک شکست داد. 

نخستین بار  برای  افغانستان  آسیا،  جنوب  قهرمانی  بازی های  ادامۀ  در 
مالدیف یکی از تیم های خوب جنوب آسیا را با نتیجۀ تحقیرآمیز چهار 
در برابر یک شکست داد تا در صدر جدول گروه خویش قرار گیرد. 

را  بوتان  بنگلدیش و  تیم های  نتایج مشابه،  با  افغانستان  این،  از  پیش 
شکست داده بود. 

مربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان، این تیم را احیا کرده است و به 
همین دلیل نتایج قابل قبولی را به دست می آورد. 

افغانستان قهرمان بازی های دورپیش جنوب آسیا است و این بار نیز به 
دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خویش می باشد. 

اگر بازیکنان تیم ملی همین گونه ادامه بدهند، احتمال قهرمانی آن ها در 
این دوره از مسابقات بعید به نظر نمی رسد. 

هرچند مسووالن فدراسیون فوتبال، از میزبانی بد کشور هند در این 
مسابقات ابراز شکایت کرده اند. 

مدیر برنامه های کریستیانو رونالدو تأکید کرد که این بازیکن پُرتغالی 
به دنبال ترک  ادامه دهد و اصاًل  به فوتبال  تا ۴۰ ساله گی  می خواهد 
رئال مادرید هم نیست. او به حضور ژوزه مورینیو هم واکنش نشان داد 

و تأکید کرد که هنوز چیزی نهایی نشده است.

از  فصل  پایان  در  رونالدو  کریستیانو  جدایی  دربارۀ  زیادی  خبرهای 
رئال مادرید به گوش می رسد.

نداشته  رئال  پُرتغالی در فصل جاری عملکرد خوبی در  بازیکن  این 
و نسبت به فصل قبل با افت محسوسی مواجه شده است. رسانه های 
نزدیک به باشگاه رئال مثل مارکا و آس بارها از ناراحتی رونالدو و 
احتمال زیادی جدایی او از کهکشانی ها سخن به میان آورده اند و این 
باعث شده تا زمزمۀ جدایی او از این تیم بزرگ اسپانیایی قوت گیرد.

برنامه های رونالدو که در دوبی به سر می برد،  خورخه مندس، مدیر 
دربارۀ آیندۀ این بازیکن بزرگ سخن به میان آورد و تأکید کرد که او 

در رئال مادرید بازنشسته خواهد شد.
تاریخ فوتبال جهان است. بدون  بازیکن  بهترین  مندز گفت: رونالدو 
شک آیندۀ او به رئال ختم می شود. رونالدو این توانایی را دارد که ۵ تا 
۷ سال دیگر برای رئال مادرید بازی کند. او در رئال بازنشسته می شود 
او  است.  می کند خوش حال  بازی  تیمی  پیراهن چنین  با  این که  از  و 

می خواهد در سن ۴۰ ساله گی بازنشسته شود.
مشتریان  عنوان جدی ترین  به  ژرمن  پاری سن  و  یونایتد  منچستر  از 
رونالدو سخن به میان می آید و در صورت جدایی از رئال راهی یکی 

از این دو تیم می شود.

دعوت اوباما از رهبران هند 
و پاکستان برای شرکت در اجالس 

امنیت هسته یی امریکا

شخصیت های ۲۰15

مسی:
خاطراتم در سال ۲۰15 را 

هرگز فراموش نمی کنم

پیروزی قاطع افغانستان
 در برابر مالدیف

مندس:
رونالدو جایی نمی رود

امراهلل صالح

ما چنان  از طراح کشتار های ملت  استقبال و مهمان نوازی 
بود که :

»سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد«
داد  نشان  شریف  راحیل  برای  افغانی،  میزبان های  عمل  و  گفتار  در  تناقض 
تفکر،  جز  مردم  قربانی های  و  مردم  خواست های  مردم،  احساس  مردم،  که 
با دشمن  مذاکره  نیست.  افغانستان  عامل سیاست گذاری های دولت  و  برنامه 
رواست. من مخالف مذاکره نیستم. اما از نحوۀ میزبانی امروزی چنان معلوم 
پاکستانی تمام رهبری کشور را به حضور پذیرفته و  می شد که گویا جنرال 
شکایت وگالیه های شان را می شنود. او در کشورش لوی درستیز است و در 
توانایی، مهارت،  افغانستان  اگر لوی درستیز  نیز همتای خود را دارد.  این جا 
داخلی  این مشکل  ندارد، پس  را  راحیل شریف  با  مذاکره  لیاقت  و  صالبت 
ماست. اگر دارد، بگذارید لوی درستیز و وزیر دفاع افغانستان از کشور خویش 
نماینده گی کنند. چرا همه احساسات این ملت بزرگ را زیر پا می گذارید و با 
یک روحیه و روان شکست خورده با دشمن به مراوده می پردازید؟ چرا؟ چه 
چیز است که شما از آن واقف اید و ملت نمی داند؟ دلیل ضعف روحیۀ شما 
در چیست؟ مگر این ملت نیست که قربانی می دهد. در دروازۀ هیچ کدام شما 
تابوت عزیزتان آروده نشده است. شما با این نوع خوش خدمتی و تضرع از 
کی ها نماینده گی می کنید. مگر امکان دارد که جنرال قدم شاه شهیم به اسالم 
آباد برود و تمام نظام پاکستان دست روی سینه به حرف های او گوش بدهند. 
مگر امکان دارد در کدام کشور حتا بی سرو پای دیگر در یک مالقات، وزیر و 
معین هر دو حاضر باشند. شما با کدام روی و اعتبار فردای فاجعۀ دیگر باز 
مردم را به شجاعت، دشمن ستیزی و دشمن شناسی دعوت خواهید کرد. من 
از این نوع میزبانی فقط یک برداشت دارم آن این که، دولت افغانستان اعتماد به 
ملت ندارد. فاصله با ملت را بحر غیر قابل شنا می پندارد و بود و نبود خویش 
درست  مذاکره  می بیند.  توده ها  با خواست  بی ربط  سیاست  در شکل دهی  را 
است. باید انجام یابد، اما هرچیز چوکات، حد، حدود و عرف دارد. از این 

حد تزلزل تکان خوردم.

عبداالحد هادف

داعش در پارلمان
از ابوبکر البغدادی گالیه نیست که سر می برد، چون او یک 
انتخاب کرده و هدف  انسان شناخته شده است، راه خود را 
خود را معین ساخته، همه را هم از انس و جن گرفته تا سنگ و چوب به جنگ 
فرا خوانده است، سربریدن، سوختن، غرق کردن، انفجار ماین در زیر سرین 
آدم ها و هزاران فن و فتنۀ شیطانی دیگر در شکنجه را به کار می بندد و هیج 

مانع و رادع اخالقی، دینی و وجدانی هم در راه خود نمی بیند.
اما بیا و ببین که معاون قوۀ مقننۀ یک کشور دموکراتیک و اسالمی، با افتخار 
هم محاکمۀ صحرایی می کند و هم مثل البغدادی سر می برد. این اقدام معاون 
پارلمان مستقیم به دولت افغانستان ربط می خورد و مسوولیت چنین اقدامی 
متوجه دولت است. مردم می توانند و حق دارند که پرسش این اقدام شوک آور 
را متوجۀ دولت سازند، چون معاون یک رکن از ارکان ثالثۀ دولت به این اقدام 

دست زده است.
حرمت انسان، قانون و حاکمیت مردمی همین است؟! ارزش قضا و محکمه تا 
این حد سقوط کرده است! امروز یک جنگ ساالر قدرت مند که این کار را انجام 
این خودسری های  اجازۀ  قرار می گیرد.  الگو  بدماشان دیگر  به همه  می دهد، 
نشان  نطفه  در  این ها  خورد.  خواهد  را  دولت  خود  سر  آینده  در  خطرناک 
می دهند که چه برنامه ها و خیال هایی در سر دارند، پس تصور کنید که وقتی 

به قدرت برسند چه خواهند کرد!!!
در یک کلمۀ خالصه باید گفت که دولت مسوول است...

كام بخش نیکويی

ظاهر قدیر و سر بریدن!
انهدام حاکمیت نادرشاه افشار در فارس و  افغانستان پس از 
به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی، تقریبًا در میانۀ قرن هجدم 
گذاشته  بنیاد  عشیره یی،  تفکر  بندی  ریخت  با  مطلقه  سلطنت  برپایۀ  میالدی 
چپاول،  و  غارت  و  جنگ  روحیۀ  با  زمان  همان  از  کشور  این  مردمان  شد. 
و  بیگانه ُکشی  از  سیاسی  تجربۀ  این  گذاشتند،  بنیاد  را  بعدی  حاکمیت های 
بیگانه هراسی فراتر رفته حتا، کشتن، بریدن و کور کردن به خانه ها و قبیله ها 
و عشیره های نزدیک تری رسید؛ قتل و غارت نمادی از شهامت و مردانه گی 
شاهی و امیری را تعریف می کرد. شاهی و امیری که در کارنامۀ سیاسی خود 
و  میهنی  عدل  و  عدالت  نمی توانست  نمی داشت،  را  منفی  چنین صفت های 
قبیله یی را در جامعه نهادینه کند. در واقع جنایت و خون خواری نشانه های از 
بزرگی درباری را نشان می داد، این قتل و غارت و جنایت تا جای رسید که به 

عرف اجتماعی مبدل گشت.
اگر این سنت توحش و بربریت را در زمانۀ نزدیک به بررسی بگیریم، بسیاری 
از حاکمان بودند که زیر پوست دموکراسی نیم بند ظاهرشاهی و جمهوریت 
استبدادی و کمونیسم ارتجاعی و اخوانیسم دین محور و امارت مال عمری و 
دموکراسی امریکایی، قتل ها و سر بریدن های در جامعه صورت گرفت که حتا 
بسیاری ها کشتن، بریدن و کور کردن را فخر و نمادی از بزرگی و مردانه گی 
خود می دانستند. اما آن چه که توانسته بود این همه جنایت را پنهان کند، نبود 

رسانه ها و ترس از دهن باز کردن در برابر جنایت بود.
با این حال، من یکی فکر می کنم که بسیاری ها در این کشور به شمول ظاهر 
قدیر پیوند نزدیکی با سر بریدن و جنایت دارند، این عرف و روش را نه از 
»داعش« آموختند و نه هم از کدام جریان دیگری، بل، خود در چنین روشی 
بنابر این، جای نگرانی و تعمیم دادن این  زیسته و حیات را به سر برده اند. 

جنایت به جریان دیگری نیست.
پای نوشت: بریدن سر انسانی به وسیلۀ انسان دیگری، شنیع ترین عملی است 

که ما در برابر یک دیگرمان انجام می دهیم.

فیـسبـوک نـــامــه
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نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

دولت افغانستان با همکاری سازمان بین المللی مهاجرت 
)آی، او، ام( برنامه یی را برای دیجیتالی کردن ›کتاب های 
اساس ثبت احوال نفوس‹ این کشور به راه انداخته است.
شخصی  اطالعات  سو  این  به  سال  چهل  از  بیش  از 
شهروندان افغان در ۱۸ هزار ›کتاب اساس‹ درج شده و 
تا به حال این کتاب ها به گونه سنتی در اتاق های معمولی 

اداره ثبت احوال نفوس نگهداری می شوند.
نور احمد غفوری، رییس این اداره می گوید: »سرنوشت 
این کتاب ها درج است. بدون شک  افغانستان در  مردم 
این  از  استفاده  جریان  در  هم  و  جنگ  جریان  در  هم 

کتاب ها یک تعداد از اوراق از بین رفته است.«
روند دیجیتال سازی اسناد

مهاجرت  بین المللی  سازمان  مالی  کمک  با  نفر   ۲۶
استخدام شده اند تا اطالعات شخصی و کتاب های ثبت 

احوال نفوس کشور را دیجیتالی کنند.
هزار  سه  حدود  شخصی  اطالعات  روزانه  افراد  این 
شهروند را وارد سیستم می کنند. تجهیزات این مرکز هم 

از سوی سازمان بین المللی مهاجرت فراهم شده است.
دیجیتال سازی  برنامه  مسئول  ناصری،  پرویز  احمد 
سه  برنامه  این  می گوید  نفوس  احوال  ثبت  کتاب های 
تحویل  آرشیو  از  را  کتاب ها  ما  »نخست  دارد:  مرحله 
آنها   ، می کنیم  توزیع  کارمندان  بین  را  آنها  می گیریم، 
پنج  اطالعات  صفحه  هر  در  می کنند،  اسکن  را  کتاب 
نفر درج است، اطالعات هر نفر را جدا می کنند و سپس 

اطالعات وارد دیتابیس )بانک اطالعات( می شود.«
اهمیت دیجیتال سازی اسناد

شخصی  اطالعات  بویژه  افغانستان،  در  دولتی  اسناد 

شهروندان، خیلی آسیب پذیرند. جنگ ها و دست به دست 
سرمایه  این  متوجه  را  خطر  بیشترین  مناطق،  شدن 
ارزشمند کرده است. اما اداره ثبت احوال نفوس از هر 
کتاب، سه نسخه دارد؛ یکی در ولسوالی، دیگر در والیت 

و سومی در کابل پایتخت.
کتاب ها  این  از  برخی  زدوخوردها  جریان  در  اگرچه 
طعمه آتش شده، اما نسخه دیگر همواره کارساز بوده و 

مشکالت را تا حدی حل کرده است.
نفوس  احوال  ثبت  اداره  رییس  غفوری،  احمد  نور 
می گوید آنها در تالش هستند تا این کتاب ها را به گونه 
درست نگهداری کنند و از نابودی آنها جلوگیری کنند.

آقای غفوری می افزاید که از همین رو تصمیم گرفته اند 
کتاب های اساس را دیجیتالی کنند تا اطالعات شخصی 
فساد  و  اسناد(  )جعل  تقلب  از  و  حفظ  را  شهروندان 

اداری جلوگیری کنند.
گنجینه ارزشمند

به یکی از چهار اتاق نگهداری کتاب های اساس شناسنامه 
شهروندان افغانستان در اداره ثبت احوال نفوس سر زدم.
برخی از این کتاب ها عمر طوالنی نزدیک به چهل سال 
محمد  جمهوری  ریاست  زمان  در  کتاب ها  این  دارند. 
حدود  هویت  ثبت  و  سرشماری  اساس  خان،  داوود 

هجده میلیون شهروند افغانستان شد.
پس از آن زمان به دلیل ادامه جنگ های داخلی در این 
کشور سرشماری منظم انجام نشده است. تا به امروز بر 
اساس این کتاب ها که شمارشان به هجده هزار می رسد، 

به شهروندان کشور شناسنامه صادر می شود.
روند طوالنی و پرچالش

تایید  و  هویت  تثبیت  برای  نفر  هزاران  روزانه 
افغانستان  نفوس  ثبت احوال  اداره  به  شناسنامه های شان 

مراجعه می کنند.
از  به کابل آمده اند  از فاصله های دور  آنها که  از  برخی 

طوالنی بودن کار اداری در اینجا شکایت دارند.
هر  به  کنم،  تایید  را  تذکره ام  »آمده ام  می گوید:  نیالب 
بخش سر می زنم، می گویند به کلکین )پنجره( پهلو برو. 
آدرس  برو.  دیگر  کلکین  به  می گویند  می روم  که  آنجا 
حد  از  بیش  سروصدا  و  بی نظمی  نمی دهند،  هم  دقیق 
است. پس از چند بار پرسیدن موفق شدم که بخش مورد 

نظر را پیدا کنم.«
سید زبیر، یکی دیگر از مراجعان که از ولسوالی خوشی 
والیت لوگر به کابل آمده، می گوید: »برای پسر و نواسه 
ولسوال  که  وجودی  با  بگیرم.  تذکره  می خواستم  خود 
تایید کرده اما وزارت خارجه خواسته که باید در اینجا 
روز  شش  پنج،  هم  اینجا  شود.  تایید  دوباره  کابل  در 
می شود که کارش تمام نشده، پیدا کردن ُکنده )اساس( 

هم ساعت ها وقت می گیرد.«
افغانستان  شهروندان  شناسنامه  سی،  بی  بی  گزارش  به 
سال ها است که به صورت غیرمعیاری در روی یک ورق 
کاغذ عادی چاپ و توزیع می شود. بنابر آمارها کمتر از 
نصف شهروندان افغانستان هنوز شناسنامه ندارند. گفته 
شهروندان  شخصی  اطالعات  کردن  دیجیتالی  می شود 
بسیاری از مشکالت را حل خواهد کرد، اما با توجه به 
کندی این روند و اندک بودن امکانات به نظر می رسد 

این برنامه سال ها وقت خواهد گرفت.

همایون محتاط، رییس ادارۀ توزیع تذکره های 
برقی

روز دوشنبه داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی 
پیشنهاد  کشور  جمهوری  رییس  با  تفاهم  در 
آغاز  اجازۀ  بر  مبنی  را  داخله  امور  وزارت 
مرحلۀ سوم کار توزیع تذکره های الکترونیکی 
منظور کرد. در بخش حل مشکل »حقوقی - 
سیاسی« هم کار به شدت جریان دارد، و در 
نهایی  تصمیم  ما شاهد یک  نزدیک  روزهای 
در این مورد هم خواهیم بود که راه را برای 

تطبیق کامل پروژه باز خواهد کرد.
در سال گذشته، اداره ما نظر به هدایت شورای 
محترم امنیت ملی مرحلۀ اول توزیع تذکره های 
فورم های  توزیع  شامل  که  را  الکترونیکی 
دموگرافیک فامیلی و انفرادی و تثبیت هویت 
اتباع بود، آغاز نمود، که در نتیجه فورمه های 
هموطنان  میلیون  نیم  حدود  در  دموگرافیک 
عزیز ما خانه پری شده و تثبیت هویت شدند. 
ما  مراکز  به  شهروندان  این  سوم،  مرحله  در 
دعوت شده و بایومتریک شان اخذ و ثبت نام 
در سیستم خواهند شد. بدین معنی که هر گاه 
شود  حل  برنامه  حقوقی«  سیاسی-   « مسألۀ 
باید  تذکره  کارت  روی  در  که  محتویاتی  و 
توانست  ما خواهیم  نهایی شود،  ظاهر شوند 
در  را  شهروندان  این  الکترونیکی  تذکره های 

قدم نخست چاپ و توزیع کنیم.
توزیع  کار  چرا  که  شود  پیدا  سوال  ممکن 
پارچه  شکل  به  باید  الکترونیکی  تذکره های 
چهار  هر  باید  ما  اصوالً  شود؟  تطبیق  پارچه 
را  ما  آنچه  اما  کنیم،  تطبیق  یکباره  را  مرحله 

گسیخته  شکل  به  پروژه  این  تطبیق  به  وادار 
محتویات  سر  بر  سیاسی  جنجال های  است،  ساخته 
مندرج در روی کارت است که پیوسته مانع تطبیق کلی 
این پروژه شده است. اگر ما اجازه می داشتیم قانون را 
به  نیازی  کنیم،  تطبیق  است  توشیح شده  که  به شکلی 
تقسیمات کاری ما به مراحل چهار گانه نبود. ما صرف 
به خاطر اینکه تا حل مشکل سیاسی، کارمندان ما بیکار 
شکل  به  را  خود  بودجۀ  باشیم  توانسته  هم  و  نمانند 
معقول مصرف کنیم و هم در آمادگی های خود سبقت 
جسته باشیم، کارهای خود را به این مراحل تقسیم بندی 

کردیم.
تطبیق مرحله سوم صمیمانه  از صدور حکم  درحالیکه 
استقبال می کنیم، حال منتظریم تا بودجۀ الزمه که برای 
قرار  ما  نیاز است در دسترس  آن  به  این مرحله  تطبیق 
داده  قرار  ما  اختیار  در  که  بودجه یی  با  متناسب  گیرد. 
خواهد شد، ما به جذب مجدد کارمندان اسبق خویش 
المللی  بین  جامعۀ  که  می رسد  بعید  پرداخت.  خواهیم 
در مرحلۀ سوم ما را کمک مالی کند چون از سرگیری 
پروژه  کار  کامل  آغاز  به  مشروط  آنها  مالی  کمک های 
معین  مستور  مصطفی  جناب  دیروز  هم  باز  اما  است، 

با  پشتوانه های  از  یکی  که  مالیه  محترم  وزارت  مالی 
بوده  بدینسو  متمادی  سالیان  از  ملی  پروژه  این  اعتماد 
اند، با سفرای جامعۀ  اروپا و دیگر دونرها 
به  را  آنها  کمک های  تا  داشتند  مالقاتی 
عدم  در  بنًا  کنند.  جلب  مجدداً  پروژه 
تمویل  جامعۀ  کمک های  ازسرگیری 
تنها  ما  سوم،  مرحلۀ  تطبیق  در  کننده، 
متکی به بودجۀ انکشافی - که از عواید 
دولت جمع آوری می شود -- خواهیم 

بود.
به علت  ما  ادارۀ  این سو،  به  از دو هفته 
بودجۀ  نبود  و  پروژه  کار  درآغاز  ابهام 
نو  جملۀ  از  مرکز  چهار  نیاز،  مورد 
مرکز ساحوی خود را بسته و تجهیزات 
مربوط به آنها را در گدام مرکزی انتقال 
داد. همچنان پالن بستن مراکز دیگر هم 
روی دست بود. در هر مرکز ما در حدود 
یکصدو پنجاه کارمند مشغول کاربودند. 
همچنان تمام تجهیزات اخذ بایومتریک 
و تکنالوژی معلوماتی خویشرا »جمع و 
قید« کرده و در گدام های مرکزی انتقال 
داد. در ضمن، بخش زیادی از اسناد و 
هموطنان  شدۀ  مراحل  طی  های  فورمه 
از  بخاطر حفظ محرمیت شان،  را  خود 

مراکز به آرشیف مرکزی انتقال داد. 
دفاتر،  مجدد  ساختن  فعال  خاطر  به 
مجدد  احیای  تجهیزات،  دوبارۀ  انتقال 
تطبیق  معلوماتی،  تکنالوژی  سیستم های 
وزارت  کارمندان،  مجدد  استخدام  پالن 
تکنالوژی  و  مخابرات  و  داخله  امور 
معلوماتی پالن های الزمه را آماده داشته 
و با بدست آمدن بودجۀ الزم، به تطبیق 
آنها خواهد پرداخت تا کار مرحلۀ سوم 

بدون معطلی آغاز شود.
اگر رهبران سیاسی ما مشکل »حقوقی - سیاسی« پروژه 
را که عمدتًا در محور محتویات مندرج در روی کارت 
اینکه  بدون  توانست  خواهیم  ما  کنند،  حل  می چرخد، 
الکترونیکی را  باشیم، تذکره های  منتظر مراحل مختلف 
کمک  مجدد  جلب  مرحله  درین  کنیم.  توزیع  یکسره 
های تمویل کننده کار مشکلی نخواهد بود و ما خواهیم 
توانست برای صد ها جوان دیگرنیز زمینه های کاری را 

فراهم کنیم.

کتاب های ادارۀ ثبت احوال نفوس الکترونیکی می شود

دستور آغاز مرحلۀ سوم توزیع تذکره های الکترونیکی

شبکۀ زنان افغان:

 زنان در حکومت وحدت 
ملی به حاشیه زده شده اند

شبکۀ زنان افغان می گوید که حکومت به تعهداتش در برابر زنان 
عمل نکرده است.

اعضای این شبکه روز دوشنبه طی نشستی در کابل گفتند که 
برای  را  زمینه  دولتی،  مهم  پُست های  از  زنان  راندن  به حاشیه 
آنان  حقوق  رعایت  عدم  سبب  و  ساخته  مساعد  زن ستیزی 

می گردد.
محبوبه سراج عضو این شبکه گفت که زنان از حکومت وحدت 

ملی توقعات بیشتری داشتند.
وی افزود:

»زن های افغانستان هم با آمدن حکومت وحدت ملی یک مقدار 
توقعات زیادتری داشتند که در جمله این توقعات ما مخصوصًا 
همین مسأله والی های ما بود؛ معین های زن بود؛ قاضی زن در 
ستره محکمه بود؛ اما متاسفانه که ما این ها را تاکنون ندیدیم و 

حکومت باید این همه را مد نظر بگیرد.«
اعضای شبکه زنان افغان با اشاره به برکناری والی غور و معرفی 
نشدن یک زن به حیث عضو شورای عالی دادگاه عالی گفتند که 

حکومت اکثر دست آوردهای زنان را نادیده گرفته است.
آنان گفتند که رهبران حکومت وحدت ملی باید طبق تعهدات 
زنان  برای  رهبری  سطح  در  را  بیشتری  فرصت های  کتبی شان 
فراهم کرده و سهم آنان را در مذاکرات صلح نیز در نظر داشته 

باشد.
اعضای شبکه زنان افغان از حکومت همچنان خواستند تا حقوق 
زنان را اولویت درجه دوم محسوب نکرده و با درگیرشدن به 

مسایل دیگر حقوق آنان را نظرانداز نکند.

اعضای شبکه زنان افغان همچنان گفتند که اگر به خواست های 
ادامه  خواهی شان  عدالت  به  نگیرد  صورت  الزم  توجه  شان 

خواهند داد.
در این حال حکومت افغانستان می گوید که به تعهدات اش مبنی 

بر سهم زنان در سطوح تصمیم گیری متعهد است.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رییس جمهور غنی به رادیو 

آزادی گفت:
در  افغانستان و در مجموع  عالی ستره محکمه  »ما در شورای 
رده های مختلف در دولت کوشش کردیم که سهم زنان بیشتر 
و درشت تر شود هنوز هم بخاطر بیشتر شدن سهم زنان در رده 
های تصمیم گیری در حکومت تالش می کنیم تا تعهد را که 

کرده بودیم، عملی بسازیم.«
آقای هاشمی گفت که سهم زنان در پُست های بلند و تصمیم 

گیر حکومتی در مقایسه به هر زمان دیگر بیشتر بوده است.
در  را  زن  چهار  گذشته  سال  یک  در  ملی  وحدت  حکومت 
پُست های وزارت های تحصیالت عالی، مبارزه با مواد مخدر، 

امور زنان و کار و امور اجتماعی تعیین کرده است.
در کنار این چند تن از زنان به حیث معین، سفیر و شماری هم 

به صفت والی مقرر شده اند.
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