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هیچ كس حق ندارد راضي شود كه در گمراهي و ناداني 
بماند و نیز كسي نباید حقیقت را پنهان كند.
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تعبیر دموکراسی از زمرۀ اصطالحات موضوعۀ تمدن یونان باستان است ودراصطالح سده های نوین ، دموکراسی عبارت از حاکمیت توده هاست که اکثر ، بوسیلۀ رأی و انتخاب مردم  به میان میآید. 
به سخن دیگر ، ادارۀ کارها در روشنایی دموکراسی ، دراختیار رأی اکثریت آن گروه ازمردم است که برمبنای قانون ، حق رأی دهی دارند.

به سخن کوتاه باید گفت که منظور از دموکراسی ، به میان آمدن حاکمیت همه گیر وجامع است. ایجاد وپیدایش چنان دموکراسی که بر اساس رأی مستقیم مردم وبرای مردم ، عرض وجود کرده باشد. چنان 
حاکمیتی که ارادۀ مردم درآن تمثیل شده باشد . بدین ترتیب ، هرگاه حاکمیت محلی دریک جامعه ) خواه این جامعه کوچک باشد یا بزرگ ( به میان میآید ، مؤثریت آن فراگیر و ادارۀ آن قدرتمند خواهد بود.
قریه یا محل ، یک جامعۀ کوچک محسوب میشود . دراین جامعۀ کوچک ، هرگاه ، بحاطر بهبود امورمحل ، رفاه اجتماعی و رشد وآبادی آن یک حاکمیت محلی به میان آید ، طبعًا مؤثریت آن وسیع و قابل 

توجه خواهد بود.
ایجاد شوراهای انکشافی قریه  از طریق برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات درروستاهای افغانستان ، خود نمایانگرپدید آمدن حاکمیت محلی دردهات است. این شوراهای انکشافی که درنتیجۀ 

انتخابات و رأی آزاد روستاییان کشور به میان آمده و یگانه نهاد مدنی به شمار میروند ، تصمیم ، اختیار ، قدرت وارادۀ مردم محالت وقریه ها را به نحوۀ مرغوبی تمثیل میکنند.
امروزه هر شورای انکشافی قریه ، به مثابه حاکمیت قدرتمند محلی ، امور اجتماعی را درسطح قریه ها اداره میکنند و  بخاطر پیشرفت ، انکشاف و آبادی قریه تصمیم اتخاذ نموده و برمبنای آن فیصله مینمایند.
به همینگونه ، شوراهای انکشافی قریه ، منازعات ، اختالفات و کشیده گی ها را درمیان مردم قریه از طریق تبادل نظر ومشوره حل وفصل مینمایند. درفرونشاندنبیشترینه  منازعات و کشمکش های خانواده 

گی ومحلی، شوراهای انکشافی قریه نقش برجسته یی را ایفا کرده و مردم نیز از این رهگذر تا حدود زیاد راضی وخشنود اند.
برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات تالش ورزیده است تا اقتدار و صالحیت شوراهای انکشافی قریه بیشتر ازپیش افزایش یابد وحتی به عنوان ادارۀ حکومتی ، یک مرجع رسمی درزمینۀ 

پیشبرد امور مربوطۀ محل درقریه ها ، شناخته شوند. 
لذا گفته میتوانیم که برنامۀ همبستگی ملی و شوراهای انکشافی آن ، درتقویت اصل دموکراسی درجامعۀ محلی، نقش اساسی را ایفا میمایند.

دریک تعداد گردهمآیی ها و کنفرانسهای بزرگ که از طرف وزارت احیا وانکشاف دهات درکابل دایر گردیده است ، برای تقویت این نقش اساسی ، بحث ها و تالش های زیادی صورت گرفته است. 
درقطعنامه های کنفرانس ها ، به این نکته توجه زیاد مبذول شده است  که شوراهای انکشافی قریه درروستا ها ومحالت ، حیثیت خویش را به عنوان تمثیل کنندۀ دمو کراسی ، رأی وارادۀ مردم ، تثبیت 
نمایند.خوشبختانه این حیثیت را دراجراآت وامور متداول روزانۀ خویش  به خوبی تثبیت کرده اند و روزتا روز منحیث یک نهاد حاکمیت محلی قدرتمند ، امور اجتماعی ، پیشرفت ،تالش ها وپالن های  

آبادی وعمران را مدیریت کرده اند.
روستاییان کشور، ازتنظیم ، تدبیر و مدیریت  فعالیت ها وامورشوراهای انکشافی قریه های خویش رضاییت د ارند . ماهم آرزو میکنیم که این شوراها بازهم برای آبادی وعمران روستا ها توجه نمایند و 

بیشتر ازاین، نقش شانرا منحیث سفیر دموکراسی درجوامع کوچک روستایی به نحو احسن به سررسانند.

ادارۀ ارتباط عامۀ برنامۀ همبستگی ملی
وزارت احیا وانکشاف دهات

حاکمیت محلی، ممثل دموکراسی

احتمال خانه تکانی 
در وزارت امور داخله
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با ویران شدِن پایه های برق در بغالن و تخار توسط طالبان و 
بی برق ماندِن مردمِ افغانستان به خصوص چند میلیون شهروند 
پانزده ساله  دستاوردهای  که  شد  ثابت  دیگر  بارِ  یک  کابل، 
و  خاموشی  هفته  دو  این  پوشالی اند.  و  شکننـده  کاماًل 
تاریکی، به خوبی به ما فهماند که تمام دستاوردهای یک ونیم 
دهه یِی ما در یک لحظه تمام شدنی و از بین رفتنی اند. ولی 
اکنون فرصتی فراهم شده تا در این خلوِت تاریک و غمناِک 
و  حرمان  این  مسووِل  کسی  »چه  که  بیـندیشیم  خویش، 

شکننده گی ست؟« 
کرزی  حامد  زمام دارِی  دوراِن  شروِع  به  پاسخ،  یافتن  برای 
رییس جمهوری پیشین برمی گردیم. حدود پانزده سال پیش، 
بر  را  آقای کرزی  بازی های جهانی، یک شبه  یا  تقدیر  خط 
سخاوت مندانۀ  کمک های  و  ساخت  حاکم  کشور  مقدراِت 
جهان را نیز در اختیارش قرار داد. اما او که از اصالِت الزم 
برای زمام داری بی بهره بود، غره و فریفته شد و با وارخطایی 
تمام، بی بنیادترین نوسازی ها را در تمامِ عرصه های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و... پی گرفت. از جمله برای رفع نیاز 
به برق، به خریدارِی درازمدت و پُرهزینۀ برق از کشورهای 
همان  کرد؛  جفا  افغانستان  مردمِ  حِق  به  و  بسنده  همسایه 
با  شمال،  در  برق  انتقاِل  پایۀ  سه  قطع  با  امروز  که  جفایی 

خاموشی در مرکز خود را به نمایش می گذارد!
آقای کرزی می توانست در آن دورۀ وفور نعمت )کمک های 
از  برق  موقتی  خرید  کنار  در  جهانی(،  جامعۀ  بی حساِب 
بندهای بزرگ و کوچِک فراوان در شمال  بیرون، به اعمارِ 
متعدد  منابِع  از  برق،  به  نیازِ  تا  کند  اقدام  کشور  جنوِب  و 
نتواند  تیِغ هیچ زنگِی مستی  تأمین شود و دیگر  پراکنده  و 

گلوی روشنایِی ما را ببرد. 
همچنین در دوران آقای کرزی، یک فرصِت استثنایی برای 
به  افغانستان  مردمِ  شدِن  ملت  و  اقوام  مسالۀ  بنیادیِن  حِل 
معنای واقعِی کلمه به میان آمد. اما او به جای بهره مندی از 
این فرصت، به منازعات قومی، بیشتر از گذشته دامن زد و با 
جمع آورِی افرادی قوم پرست و تمامیت خواه به گرد خویش، 

تِز برتری طلبِی قومی را فربه و پُررونق ساخت.
در دوره های قبلی و حتا دورۀ منحط طالبان، مردمِ عوام و 
کنارِ  در  مشکل  بدون  مکاتب  محصلیِن  و  عادی  مأموریِن 
هم روزگار می گذراندند و هیچ کدام دغدغۀ قومی و قبیله یی 
نداشتند. اما با آغازِِ زمام داری حامد کرزی، مردم افغانستان 
قبیله یی  زبانی،  قومی،  عالیق  دامِن  به  وحشت ناکی  به طور 
باارزش ترین سازمان ها و نهادها، به  افتادند و در  و مذهبی 
گونۀ رسمی حرف از تعییِن سهِم اجباری برای دیگر اقوام 
به میان آمد  بیشترین سهم به یک قومِ خاص  و اختصاِص 
نیز  غنی  آقای  زمام دارِی  دورۀ  به  متأسفانه  و  و عملی شد، 

سرایت کرد. 
در دوران مأموریِت آقای کرزی، ده ها و صدها سنِگ کج بر 
ساختماِن سیاست و اقتصاد... کشور گذاشته شد و ما امروز 
ادامۀ آن، محکوم به پرداخِت تاوان های سنگین هستیم.  در 
همۀ به اصطالح دستاوردهای ما ـ مثل آزادی بیان و رسانه ها، 
نهادهای مدنی و حقوق زنان، انتخابات و مردم ساالری و... ـ 
به گونۀ پقانه یی و حباِب روی آب ساخته شدند که نسیِم هر 

حادثه یی می تواند آن ها  را بکفاند! 
آقای کرزی همه چیز را مطابِق قد و اندامِ خود درست کرد و 
آسایش و رفاهِ نسبی را هم فقط برای دوراِن خود می خواست 
و بس. حاال ما بعد از کرزی، دوباره در هجومِ تاریکی قرار 
گرفته ایم و برادراِن طالبش، هر لحظه دستاوردهای پقانه یِی 
می کفانند.  را  ـ  رسانه ها  و  برق  مثل  ـ  گذشته  ساِل  پانزده 
آقای کرزی  و آقای غنی متأسفانه همچنان در میراِث شومِ 
دست وپا می زند و حتا به بی برقی و تاریکی در کابل، نگاه 

سیاسِی معطوف به قومیت دارد. 
و  نداریم  قرار  خوبی  شرایِط  در  اصاًل  ما  اوصاف،  این  با 
یقینًا  است.  این وضع  برای  زنده  مثالی  کابل،  در  خاموشی 
بدوِن خودآگاهی و ارادۀ قاطِع آقای غنی نمی توانیم از تاریکی 
رهایی یابیم؛ رسیدن به روشنایی در تمامِ عرصه ها، مستلزمِ 
و  تاریکی،  ریشه های  با  ملی  وحدِت  دولت  رییس  آشنایِی 
خداحافظِی همیشه گی با مرده ریگ هاِی آقای کرزی است!  

روشنــی 
هـدیه یی موقـتی بود!
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منبع: الجزیره
از یک  طالبان بخشی  با  آیا گفت وگوهای صلح 
یا توطیه نشنلیستی حکومت  اجندای ملی است 

افغانستان؟ 
مرکز  یک  بر  سه شنبه  روز  انتحاری  حمله  در 
پولیس شهر کابل حداقل ۲۰ نفر کشته و ۲۵ تن 
دیگر زخمی شدند و طالبان مسوولیت آن را به 

عهده گرفت.
در طول هشت ماه گذشته در افغانستان، هر زمان 
آمده  میان  به  صلح  گفت وگوهای  از  سخن  که 
است، سلسله یی از حمالت توسط طالبان انجام 
شده است. این حمالت به صورت مداوم برای ما 
یادآوری می کند که ما برای صلح دست به دامان 
کسانی می شویم که به صلح باور ندارند و هیچ 

تمایلی به آن ندارند.
این تالش های مداوم برای یک دیپلوماسی بی ثمر، 
سوالی را ایجاد می کند که از گفت وگوهای صلح 
جهان  معروف  تروریستی  رژیم  وحشی ترین  با 
از  افغانستان  که  مشخصا  می برد.  سود  چه کسی 
آن سود نمی برد؛ در نهایت، این افغان ها هستند 
که از خشم امتیاز خواهی تروریستان رنج می برند. 
قدرت های  توسط  تروریستی(  )گروه های  این ها 
خارجی ایجاد شده اند و به عنوان کاالی تجارتی 
جنگی در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی فلج 
شده اند، مانند افغانستان، سوریه و عراق،  از آن ها 

استفاده می شود.
از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ طالبان بر سر قدرت بودند 
و در سیاست ها و قساوت کاری های وحشیانه اش 
امروزی  از گروه دولت اسالمی عراق و سوریه 
بی رحمانه  کشتارهای  بدبختانه  نیاوردند.  کم 
دولت های  جهانی،  رسانه های  توسط  طالبان، 
غربی و دیگر ممالک اسالمی که در احیای طالبان 
بودند،  سهیم  جیوپولیتیک شان  منافع  به خاطر 

کم اهمیت جلوه داده شدند.
زبان نرم

بپرسیم که  باید  افغانستان می رسیم،  به  که  وقتی 
کشور  این  در  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  از 
بیشترین سود را چه کسی می برد. واضح و روشن 
است که اقلیت های نژادی و مذهبی از آن چیزی 
دستگیر شان نمی شود؛ نه هزاره، نه ازبک و نه هم 

تاجک. این اقلیت ها در زمان حاکمیت طالبان و 
توسط طالبان نسل کشی و پاک سازی قومی شدند.
میان  از  که  است  غیرمحتمل  بسیار  حقیقت،  در 
اقلیت ها کسی را بتوان یافت که طالبان را »برادر« 

خطاب کند.
است  روشی  »برادر«،  مثل  نرم  زبان  از  استفاده 
برای جذب یک مار زهری. این رویکرد در زمان 
ریاست حامدکرزی رئیس جمهوری قبلی کارگر 
واقع نشد، اما رویکرد رئیس جمهور فعلی، اشرف 

غنی نیز به عین شکل است و کارگر نیست.
غنی از »برادر« خواندن آن ها خودداری می کند اما 
او به مقامات اداره اش اجازه می دهد تا با تحمیل 
مشروعیت دادن  و  طالبان  با  صلح  دیپلوماسی 
افغانستان،  سیاست  در  تروریستی  گروه  این  به 

اقلیت ها را به حاشیه برانند.
هیچ وقتی طالبان از تروریست سازی افغانستان و 
کارشان  این  به  و  نکشیده اند  دست  ارعاب گری 
همیشه ادامه داده اند. پس از نیمه آخر سال ۲۰۱۵ 
در  پی  و  پیش بینی  غیرقابل  حمالت  شاهد  ما 
ملی  وحدت  دولت  حاکمیت  تحت  طالبان  پی 
بودیم. بعضی از این حمالت مشخصا هزاره های 
شیعه افغانستان را هدف قرار دادند که منجر به 
بزرگترین اعتراض شد و در ده ها سال گذشته در 

کشور سابقه نداشت.
با  صلح  گفت وگوهای  آیا  شود:  پرسیده  باید 
اجندای  یک  یا  است  ملی  اجندای  یک  طالبان 
نشنلیستی برای حکومت افغانستان؟ بدون شک، 
که   دارند  وجود  نشنلیست  افغان های  هم اکنون 
برای  غربی  کشورهای  در  طالبان  از  حمایت  به 

»گفت وگوهای صلح« البی گری می کنند.
این افغان ها چیزی جز مدافعان طالبان نیستند و 
پس  می اندیشند.  قومی  باریک  خط  روی  مدام 
پایانی  بازی  صلح،  گفت وگوهای  تحمیل  از 
آینده سیاست  آنها حفظ حاکمیت قومی شان در 
افغانستان است و آن را حتی به قیمت حاکم سازی 
بر  تا  می کنند  دنبال  اسالمی  وحشی  رژیم  یک 

دیگر نقاط کشور تسلط پیدا کنند.
نژادپرستی و اختالفات قومی

من به عنوان یک نویسنده افغانی که متعلق به یک 
اقلیت قومی هستم، خودم را به شدت در خطر 
رشد نژاد پرستی و اختالفات قومی می بینم که به 
صورت تاریخی در افغانستان وجود داشته است.

در  علنا  اینکه  از  افغانستان  در  بسیاری ها 
بزنند،  حرف  افغانستان  در  نژادپرستی  مورد 
از تهدید ها و خطراتی که  این ترس،  می ترسند. 
نشنلیست های طرفدار طالبان در کشور به امنیت 

شخصی دیگران ایجاد می کنند، ناشی می شود.
روزهایی که در مورد رهبری سیاست افغانستان 
فرضی  اکثریت  همان  یا  نژادی  گروه  یک  فقط 
می کردند،  تصمیم گیری  مستند،  آمار  کدام  بدون 
دیگر گذشته است. به گونه مثال، زمانی که من در 
کابل با سازمان ملل کار می کردم،هزاره ها تحصیل 
یافته ترین مردم بودند. اما هنوز که مساله مناصب 
بلند دولتی و ) توازن اقوام( در وزارت خانه ها به 
میان می آید، نمایندگی آن ها کم است و ما توازنی 

را در قسمت سهمیه آن ها نمی بینیم.
بسیار  قومی  اختالفات  موضوع  امروز،  حتی 
حساس و جنجالی باقی مانده است. گفت وگوهای 
صلح با طالبان، صلح پایدار در کشور را به وجود 
نیروهای  زمانی که  در  هم  آن  آورد؛  نخواهد 
تروریستی جدیدی از گوشه و کنار کشور ظهور 
می کنند و شمار زیاد این گروه های شورشی در 
شمال افغانستان با داعش اعالم وفاداری می کنند.
پاک کردن یک دست خون آلود گروه تروریستی 
دست  حالیکه  در  صلح  گفت وگوهای  با  طالبان 
آلوده  افغانستان  ملکی  مردم  خون  در  دیگرش 
از  افغانستان  که  نیست  معنی  این  به  است، 
در  حتی  کند؛  چشم پوشی  آن ها  قصاوت های 
صورتی که این گروه تروریستی از جانب غرب 

و یا کدام کشور اسالمی تحمیل شود.
در جایی که ما امروز قرار داریم، گفت وگوهای 
اعالن  یک  به  بیشتر  طالبان  با  صلح  چهارجانبه 
جانب  از  تروریزم«  علیه  »جنگ  در  شکست 
غرب و تعهد از جانب دولت افغانستان می ماند 
جنگ،  این  برنده  تنها  ثبات.  و  صلح  آوردن  تا 
تروریزم و کسانی هستند که این گروه تروریستی 

را از طریق کانال های نیابتی حمایت کرده اند.
راه حل این است که اقلیت ها و دیگر قربانیان این 
گروه تندرو تقویت شوند. به گونه مثال، هزاره ها 
در  صلح  مذاکرات  روند  در  باید  افغان  زنان  و 
در  بیشتر  آن ها  چون  شوند،  داده  قرار  اولویت 

معرض خطر قرار دارند.

اول تقویت اقلیت ها  
سپس صلح با طالبان



ACKU
می شود،  دیده  که  چنانی   -
یکی  که  انتخاباتی  اصالحات  پروسۀ 
حکومت  رهبران  درشت  تعهدات  از 
رسیده  بست  بن  به  بود،  ملی  وحدت 
است، به نظر شما چرا چنین شد، مشکل 

در کجا است؟
که  بخشی  و  عرصه  هر  در  اصالحات 
دارد.  را  خود  مخالفان  و  حامیان  باشد، 
اصالحات در بخش انتخابات که یکی از 
زمینه های مهم و حتمی است، باید به میان 
بعدی سرنوشت  انتخابات های  آید. چون 
آیندۀ افغانستان را روشن می سازد. همین 
انتخابات است که سرنوشت قوۀ مقننه را 
روشن می سازد و انتخابات است که نشان 
می دهد، مردم ساالری در افغانستان به میان 
اصالحات  آمدن  بنابراین  خیر؛  یا  می آید 

یک امر ملی و مهم است.
مختلف  افکار  با  افرادی  جامعه  هر  در 
وحدت  حکومت  که  وقتی  دارد،  وجود 
ملی تصمیم گرفت تا اصالحات در نظام 
فرمان  آید،  میان  به  افغانستان  انتخاباتی 
صادر شد، کمیسیونی در این زمینه شکل 
گرفت و این کمیسیون وظایف معین خود 

را انجام داد. 
ملی  وحدت  حکومت  رهبری  از  من 
ما را  پیشنهادات  سپاس گزاری می کنم که 
تقنینی صادر  فرامین  و  پذیرفتند  موقع  به 
مخالف  که  کسانی  شک  بدون  کردند. 
انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  آوردن 
مجرمین  و  مفسدین  هم چنان  و  هستند 
تخلفات  انتخاباتی که در گذشته مرتکب 
تالش  باید  شده اند،  انتخاباتی  جرایم  و 
اصالحات  جلو  تا  است  و حق شان  کنند 

را بگیرند.
که  آمد  وجود  به  مشکلی  حاال  تأسف  با 
مصالح  نظرداشت  در  بدون  ملی  شورای 
رد  را  رییس جمهور  فرمان  کشور،  علیای 
راستا  این  در  بستی  بن  ظاهراً  و  کردند 
اما ما و شما شاهد  به وجود آمده است؛ 
هستیم که در چند روز گذشته، سخنگویان 
و  ریاست جمهوری  نهاد  مسووالن  و 
حتمی  که  کردند  اعالم  اجرایی  ریاست 
انتخاباتی به میان می آید و بن  اصالحات 

بست می شکند.
گزینش  کمیتۀ  کار  حال،  عین  در   -
است،  اصالحات  برای  نخست  گام  که 
متوقف شده و اعضای آن به خاطر خالی 

قانونی از ادامۀ کار دست کشیده اند؟
از  می شود،  چنین  گاهی  بدبختانه 
یک طرف رییس کمیتۀ گزینش درگذشت 
کمیتۀ  رییس  عنوان  به  )دین محمدگران 
گزینش توسط اعضای این کمیته انتخاب 
گذشته بود، آقای گران چند هفته قبل به 
که  درگذشت(  داشت،  که  بیماری یی  اثر 

گزینش؛  کمتیۀ  کار  ادامۀ  به  بود  ضربه یی 
از طرف دیگر، فرمان رییس جمهور توسط 

پارلمان رد شد.
رهبری حکومت وحدت ملی باید در این 
زمینه تصمیم بگیرند و راه حل حقوقی پیدا 
کند، تا جایی که من اطالع دارم، رهبری 
زمینه  این  در  مشوره  مصروف  حکومت 
هستند و باور دارم که به زودترین فرصت 

بن بست انتخاباتی می شکند.
سد  افغانستان  پارلمان  چرا   -
اصالحات قرار گرفتند و فرامین تقنینی 
در این زمینه را با اکثریت آرا رد کردند؟
بارها در گفت وگوهایم گفته ام، از این کار 
این  تا  ما  برای  هستم.  متأسف  خیلی 
لحظه دلیل رد فرمان اصالحات مشخص 
نیست، چون همین اعضای پارلمان بودند 
به  پیوند  در  گذشته،  سال  یک  طی  که 
آن  به  نپرداختن  و  صحبت  اصالحات 
که  گفتند  بارها  آن ها  می کردند.  نقد  را 
نهادهای قانونی در زمان مشخص انتخاب 
باید  انتخابات  برگزاری  از  پیش  شوند، 
و  تقلبات  جلو  آید،  وجود  به  اصالحات 
تجارب  و  شود  گرفته  انتخاباتی  تخلفات 
تلخ گذشته در آینده تکرار نشود. اما برای 
ما هم یک پرسش است که چرا یک باره 
قرار  اصالحات  برابر  در  پارلمان  اعضای 
به  برای  رییس جمهور  فرمان  و  گرفتند 
حاال  کردند.  رد  را  اصالحات  آمدن  میان 
بخش حقوقی  و قانونی مسأله را که قانون 
اساسی در ماده های 7۹ و ۱۰۹ چه حکم 
لحاظ  از  اما  می گذاریم،  یک طرف  دارد، 
است  سوال  همه  برای  انسانی  و  اخالقی 
که اعضای پارلمان چرا در برابر اصالحات 
قرار گرفتند؟ تا هنوز در این زمینه مطالعه 
می کنم تا دریابم که چه انگیزۀ پارلمان را 

وادار به این کار کرد.
فعلی  اعضای  چرا   -
برابر  در  انتخاباتی  کمیسیون های 

اصالحات سخت جانی می کنند؟
افغانستان  شهروندان  تمامی  من،  بارو  به 
بهبود  به  منجر  که  اصالحاتی  آمدن  از 
عدالت  و  شفافیت  تأمین  و  وضع 
از  آن ها  چون  می کنند،  حمایت  می شود، 
آگاه اند،  گذشته  انتخابات های  مشکالت 
روند  از  شهروندان  که  داریم  باور  ما 
به  آن چه  اما  می کنند،  حمایت  اصالحات 
می گیرد،  ارتباط  امروزی  صداهای  و  سر 
متأسفانه گاه گاهی انسان ها منافع شخصی 
کشوری  و  ملی  منافع  به  نسبت  را  خود 
این  که  هستم  امیدوار  می دهند،  ترجیح 

مشکل نیز به زودی حل شود.
به  نسبت خالی  این که  به  توجه  با   -
میان آمده، کار کمیته گزینش به خواست 
اعضای آن متوقف است، سرنوشت کار 

این کمیته چه خواهد شد؟
و  کرد  آغاز  را  خود  کار  کمیته  این 
به  را  انتخاباتی  کمیسیون های  پُست های 
اعالم گذاشتند، به قول خودشان، پنج صد 
متقاضی به آنان درخواست داده اند که در 
این  و  درگذشت  آن  رییس  جریان،  این 
شد،  روبه رو  حقوقی  بست  بن  با  کمیته 
آروز داریم که هر چه عاجل کار این کمیته 

از سر گرفته شود.
میان  به  انتخاباتی  اصالحات  اگر   -

نیاید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
می توانم  شهروند  یک  عنوان  به  حاال  من 
صحبت کنم، باور نخست ام این است که 
از طرف نهاد ریاست جمهوری و ریاست 
برگزاری  از  پیش  که  شد  گفته  اجرایی 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها، 
مردم  دوم،  می آید.  میان  به  اصالحات 
اگر  و  می خواهند  اصالحات  افغانستان 
بسیار  شهروندان  نشود،  وارد  اصالحات 
کرد  خواهند  شرکت  انتخابات  در  اندکی 
حامی  که  جهانی  جامعۀ  این که  سوم  و 
روند  و  است  افغانستان  در  دموکراسی 
انتخابات را در کشور از لحاظ مسلکی و 
مالی حمایت می کنند، شایق است تا پیش 
از برگزاری انتخابات، اصالحات صورت 
بگیرد؛ اگر اصالحات وارد نشود تجارب 
تلخ گذشته این بار شدیدتر از پیش تکرار 

خواهد شد که به خیر هیچ کسی نیست.
- به عنوان آخرین پرسش اگر بگویید، 
چقدر  برقی  شناس نامه های  توزیع 
را  انتخابات  در  شفافیت  روند  می تواند 

تضمین کند؟
برقی  شناس نامه های  توزیع  شک  بدون 
در  را  افغانستان  مشکالت  می تواند 
پیوند  در  کند؛  حل  مختلف  بخش های 
اقتصادی،  استراتیژیک  برنامه ریزی های  به 
اجتماعی، رفاهی و جلوگیری از مشکالت 
امنیتی و جرایم سازمان یافته کمک می کند 
که از این میان، در روند انتخابات داشتن 
ملی  و  بزرگ  سند  برقی  شناس نامه های 
این  افغانستان  شهروندان  بود،  خواهد 
باید داشته باشند، در این  شناس نامه ها را 
میلیون ها  توزیع  به  ضرورت  صورت، 
کارت خوب و بد و نداشتن فهرست رأی 

دهنده گان و...، نخواهد بود.
است  این  آروزیم  یک شهروند  عنوان  به 
زودتر  چه  هر  ملی  وحدت  حکومت  که 
و  تطبیق  را  نفوس  احوال  و  ثبت  قانون 
آغاز  را  برقی  توزیع شناس نامه های  روند 

کنند.
-ممنون از این که برای گفت وگو 

فرصت گذاشتید.
سالمت باشید.
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بن بست انتخاباتی  می شکند
در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  فرمانده 
امریکا  ارتش  رهبران  به  افغانستان 
صورت  در  که  داده  ارایه  پیشنهاداتی 
نظامی  نقش  گسترش  باعث  تصویب 
زمینۀ  در  ویژه  به  افغانستان  در  امریکا 
کمک به نیروهای محلی این کشور برای 
مقابله با طالبان و دیگر شبه نظامیان نظیر 
شاخه وابسته به گروه تروریستی داعش 

می شود.
پست،  واشنگتن  روزنامه  نوشته  به 
پنتاگون مشغول بررسی  مقام های ارشد 
پشتیبانی  تا  هستند  اقدامات  از  طیفی 
را   ۲۰۱۶ سال  در  افغانستان  ارتش  از 
اجازه  اقدامات شامل  این  کنند.  تقویت 
در  حمله  برای  امریکایی  نیروهای  به 
نزدیکی خط مقدم و افزایش استفاده از 

قدرت هوایی امریکا است.
جنرال جان اف. کمپبل، فرمانده نیروهای 
ناتو و امریکا در افغانستان در مصاحبه 
این  درباره  پست  واشنگتن  روزنامه  با 
خود  مافوق  مقام های  به  که  توصیه ها 
نیست پستم  قرار  ارایه کرده گفت: من 
را در حالی ترک کنم که مافوق های من 
کارهایی  نکرده اند الزم است چه  درک 

انجام دهیم.
یک منبع آشنا به این مساله خاطرنشان 
منجربه  همچنین  پیشنهادها  این  کرد: 
برای  امریکا  ارتش  قابلیت  افزایش 
هدف قرار دادن شبه نظامیان مختلف در 

افغانستان خواهد شد.
یک  سفید  کاخ  میالدی  گذشته  ماه 
ارتش  که  کرد  را تصویب  حکم جدید 
به گروه تروریستی  امریکا اجازه حمله 
رهبران  می داد.  را  افغانستان  در  داعش 
ارتش امریکا درحال صحبت درباره یک 
یا حتی چندین  حضور چندین ساله و 

دهه ای در افغانستان هستند.
دیوید سدنی، مقام ارشد سابق پنتاگون 
که  طرحی  افغانستان  و  پاکستان  برای 
دولت اوباما در ابتدا برای خارج کردن 
ارائه  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای 
کرد را از همان آغاز مخدوش توصیف 
شد  سبب  طرح  این  که  گفت  و  کرد 
نیروهای محلی افغان آسیب پذیر شوند 
زیرا حمایت خارجی از آنها خیلی زود 

قطع شد.
سال  آخر  ماه  چند  در  کرد:  اظهار  وی 
۲۰۱۵ کاماًل مشخص شد که ما مجبور 
را  ما  که  شدیم  تصمیمی  اتخاذ  به 
همان  در  که  کرد  کاری  انجام  به  وادار 
به  اوباما  دولت  می کردیم.  باید  ابتدا 
صلح  مذاکرات  که  می کرد  فکر  اشتباه 
شدن  غیرضروری  باعث  افغانستان 
کشور  این  در  بلندمدت  نظامی  حضور 
حال  در  که  کمپبل  جنرال  شد.  خواهد 
کناره  با  و  بوده  از سمتش  گیری  کناره 
امریکایی  نیروهای  فرماندهی  از  گیری 
در  می شود  بازنشسته  افغانستان  در 

قانونگذاران  به  خطاب  اظهاراتش 
امریکایی در چند روز گذشته تصویری 
پیچیده از وضعیت امنیتی افغانستان ارائه 

کرد.
ملی  وحدت  دولت  که  کرد  اظهار  وی 
و  فساد  مهار  برای  حقیقتًا  افغانستان 
رسیدگی به مشکالتی در نیروهای امنیتی 
این کشور تالش می کند و توصیه هایی 
فرمانده  به  می تواند  کرده  ارائه  که 
نیروهای امریکایی در افغانستان انعطاف 
گفت  وی  حال  این  با  بدهد  عمل  در 
حمایت  دنبال  به  توصیه ها  این  در  که 
در  امریکا  نظامی  مشاوران  استقالل  از 
زیاد  تعداد  در  متعارف  نیروهای  کنار 
این  به دنبال آن بوده که  نبوده است و 
مشاوران امریکایی نزد نیروهای متعارف 
حضور  سرجوخه  درجه  از  پایین تر  در 

پیدا کنند.
حضور  اجازه  که  گفت  همچنین  وی 
نزد  امریکا  هوایی  کننده گان  کنترل 
متعارف  محلی  واحدهای  یکسری 
در  چشمگیری  تغییر  می تواند  منتخب 

وضعیت نیروهای افغان بدهد.
که  چیزهایی  از  یکی  افزود:  وی 
را  روز درخواستش  افغان هر  نیروهای 
است.  نزدیک  هوایی  پشتیبانی  دارند 
تحویل  مساله  که  است  حالی  در  این 
به  سوپرتوپانو   ۲۹-A جنگنده های 
نیروهای افغان خیلی کند انجام می شود.
به  کرده  تالش  که  کرد  اظهار  وی 
جبران کندی ایجاد نیروی هوایی ارتش 
هلی  کردن  مسلح  طریق  از  افغانستان 
نیروهای   ۱7-MI روسیه  کوپترهای 
انداز کمک  با مسلسل و موشک  افغان 

کند.
اقدام های  دنبال  به  همچنین  کمپبل 
برای  اروپایی  کشورهای  رهبران  بیشتر 

افغانستان نیز بوده است.
اروپایی  کشورهای  از  که  گفت  وی 
بیشتر  نظامی  مشاوران  با  خواسته 
امکانات  و  پهپاد  پشتیبانی  سربازان 
اطالعاتی به ارتش افغانستان کمک کند.
کنگره  در  شهادتش  جریان  در  کمپبل 
امریکا در خصوص حمایت از پیشنهاد 
اوباما برای به نصف کاهش دادن ۹8۰۰ 
اوایل  تا  افغانستان  در  امریکایی  نیروی 
تحت  افغانستان  در  میالدی  آینده  سال 

فشار قرار گرفت.
ممکن  که  گفته اند  سفید  کاخ  مقام های 
زمان  تا  و  شده  عوض  نظرشان  است 
بعدی  آمدن رئیس جمهوری  کار  روی 
در  امریکایی  سرباز   ۹8۰۰ همچنان 

افغانستان حفظ شوند.
کمپبل از اظهارنظر درباره اینکه آیا طرح 
اوباما باید تغییر یابد خودداری کرد اما 
گفت: افغانستان تا آینده نامشخصی نیاز 

به پشتیبانی چشمگیر خواهد داشت.

توصیه های جنرال کمپبل 
به مافوق هایش

ناجیه نوری
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عالمتی که نشان می دهند 

د فیبر دارید
کمبو

بخش دوم

بدِن ما روزانه به فیبر نیاز دارد تا امورِ خود را بگذراند. این فیبرها برای رفع 
یبوست، حفظ تناسِب اندام و کنترل کلسترول و شکِر خون کاربرد دارند؛ اما 
متأسفانه در اغلب موارد ما فیبر کمی مصرف می کنیم. در این مطلب عالیمی که 

نشان می دهد بدِن شما به فیبر بیشتری نیاز دارد، عنوان می  شود.
1ـ از یبوست رنج می برید

آشکار  از عالیم  یکی  می شود.  دفع  راحتی  باعث  آب  در  غیرمحلول  فیبرهای 
کمبود فیبر، یبوست است. اگر به دلیل نفخ یا عدم تحمل فیبر از مصرف آن ها 
پرهیز می کنید، بهتر است بدانید که با افزودن تدریجی فیبرها به برنامۀ غذایی 
و کارهای دیگری مانند افزودن زیره به حبوبات، تا حد زیادی می شود از این 

مشکالت پیش گیری کرد.
2ـ کلسترول خون تان باالست

فیبرهای محلول در آب باعث کاهش کلسترول بد خون می شوند. این فیبرها 
مانند تلکی عمل می کنند که به کلسترول موجود در سیستم گوارشی چسبیده و 

آن ها را به طور طبیعی از بدن دفع می کنند. 
3ـ  45 دقیقه بعد از غذا گرسنه  می شوید

این  معنی اش  می کنید،  گرسنه گی  احساس  بالفاصله  غذا  صرف  از  بعد  اگر 
است که به میزان کافی فیبر جذب نمی کنید. فیبرها باعث سیری زودهنگام و 

طوالنی مدت می شوند.
4ـ اضافه وزن دارید

فیبرها به الغری کمک می کنند. فیبرهای محلول در آب در لولۀ گوارشی ژلی 
درست کرده و به چربی ها می چسبند و هضم کربوهیدرات ها را کندتر می کنند. 
به همین دلیل هم جذب کالری محدودتر می شود. عالوه بر این فیبرها جلوی 
باعث  انسولین زیاد  را می گیرند. حتمًا می دانید که ترشح  انسولین  ترشح زیاد 

ذخیره سازی بیشتر چربی ها و چاقی می شود.

چند توصیه برای مصرف فیبر بیشتر:
ـ تا حد امکان از میوه های مختلف استفاده کنید که عالوه بر فیبر سرشار از مواد 

مغذی هستند.
ـ سبزیجات تازه و خشک را فراموش نکنید.

ـ غالت کامل را جایگزین غالت تصفیه شده کنید.
ـ میوه های خشکی مانند خرما، زردآلوی خشک، انجیر، پسته، چهارمغز و بادام 

و غیره را به برنامۀ غذایی تان اضافه کنید.
ـ حبوباتی مانند نخود، عدس، لپه، انواع لوبیاها و غیره فوق العاده هستند.

توجه داشته باشید که عدم مصرف فیبر کافی باعث بروز مشکالت قلبی عروقی، 
پژوهش  یک  نتایج  شد.  خواهد  کولورکتال  سرطان  و   ۲ نوع  دیابت  چاقی، 
امریکایی که به مدت ۹ سال روی ۳88۱۲۲ داوطلب بین ۵۰ تا 7۱ سال انجام 
شده، نشان می دهد که مصرف منظم فیبرهای غذایی، خطر مرگ ومیر زودهنگام 
و ناشی از بیماری های قلبی عروقی، بیماری های تنفسی و بیماری های عفونی را 

به ترتیب به میزان ۲۲، ۳۴، ۴۶ و ۵۰ درصد کاهش می دهد. 

نویسندۀ  ـ  هاندکه  پتر   ۱۹8۶ سال  در 
منتشر  را  “تکرار”  نامِ  به  کتابی  ـ  اتریشی 
اسلوونی  بی رمِق  فضای  که  رمانی  کرد؛ 
در  هاندکه  می داد.  شرح  را   ۶۰ دهۀ  در 
شیر  با  اتریشی  سوپرمارکِت  یک  آن جا 
نام های  توسط  شده  تولید  ماست های  و 
بقالی  یک  کنار  در  را  گوناگونی  تجاری 
هیچ  بی  که  می گذارد  اسلوونیایی  محقِر 
و  دارد،  شیر  نوع  یک  فقط  تجاری یی  نام 
شده  نوشته  آن  روی  ساده  دست خطی  با 
که  لحظه یی  درست  اما  “شیر.”  است: 
تجاری  بسته بندی  این  می خواهد  هاندکه 
زدوده را مورد اشاره قرار دهد، پاکی اش از 
دست می رود. امروزه این بسته بندی ها تنها 
نمی کند،  مشخص  ما  برای  را  “شیر”  یک 
مربوط  نوستالژی های  از  مجموعه یی  بلکه 
می آغازد،  ما  برای  را  پیشین  زمان های  به 
)به  اما  محقرانه تر  زنده گی ها  که  زمانی 
و  بود  اعتمادتر(  )قابل  اصیل تر  تعبیری( 
قرار  ازخودبیگانه گی  دست خوِش  کمتر 
به  لوگو،  یک  غیبت  بنابراین  بود.  گرفته 
سبِک  به  تجاری،  نامِ  یک  از  نوعی  عنوان 

زنده گی از دست رفته یی شکل می بخشد.
در یک زبان زیسته، کلمات هرگز مستقیمًا 
آن ها  بلکه  نمی کنند،  مشخص  را  واقعیت 
برجا  واقعیت  با  ما  ارتباط  نحوۀ  از  ردی 

می گذارند.
شِر  از  شدن  خالص  برای  دیگر  تقالی 
نام های تجاری، نه در فقر و نداری، بلکه بر 
است.  استوار  افراطی  آگاهی مصرف گرای 
در اگست ۲۰۱۲ رسانه ها گزارش دادند که 
شرکت های دخانیاتی در استرالیا دیگر مجاز 
به نمایِش رنگ هایی مشخص، طراحی های 
بسته های  روی  لوگوهای شان  یا  تجاری 
اقدامی که در جهت همان  نیستند.  سیگار 
فریب زدایِی ممکن از سیگار کشیدن است: 
بسته بندی ها بایستی به صورت یک نواخت 
گرافیکی  مشخصات  زیتون،  از  سایه یی  با 
از مخاطرات پیِش روی سالمتی، تصاویری 
از سرطاِن دهان های سوراخ سوراخ شده، 
ُکره های چشم کور شده و فرزندانی مریض 
نظر  تحت  مرتبطی  بیایند)سنجش  بازار  به 
که  اتفاقی  اروپاست(.  اتحادیۀ  پارلمان 
کاالیی ست.  شکل  خودحذفی  از  مثالی 
بی هیچ  محصول،  خریِد  برای  ما  ]دیگر[ 
کاالیی”یی  “زیبایی شناسِی  بی هیچ  نشانی، 
اغوا نخواهیم شد. بسته بندی ها واضحًا و به 

مضرات  و  مخاطرات  گرافیکی،  صورت 
اخطار  و  نمایش  را  ویژه گی های محصول 

می دهند.
تازه گی  کاال  یک  غیرکاالیِی  تظاهِر  البته 
ندارد. ما محصوالتی فرهنگی نظیر موسیقی 
نقاشی های گران قیمتی را درمی یابیم که  و 
کنیم  نگهداری شان  می توانیم  زمانی  تنها 
کاالیی  آنتاگونیسِم  این جا  نیستند.  کاال  که 
آن چه  با  متضاد  شکلی  به  غیرکاالیی  ـ 
دارد،  کارکرد  بی برچسب  سیگارهای  در 
است:  این  سوپراگویی  منِع  می کند.  عمل 
گزاف  مبلغی  پرداخت  جهت  بایستی  “تو 
برای این آماده باشی، چون این به مراتب 
فراتر از یک کاالی صرف است.” در مورد 
از  ما  طرح،  و  برچسب  بدوِن  سیگارهای 
ارزش خام-استفاده محروم گشته، از شکِل 

ظاهری اش استفاده می کنیم.
اما آیا واقعًا این برچسب زدایی محصوالت، 
می کشد؟  کنار  کاالها  بت واره گی  از  را  ما 
احتماالً به ساده گی ]از آن موارد[ نمونه یی 
ارایه می کنند،  از شکاف بت واره گی  دیگر 
 Je sais tres“ شناخته شدۀ:  عبارت 
)من   ”bien, mais quand meme
...(. یک دهه  بازهم  اما  به خوبی می دانم، 
برای  آلمانی  تبلیغی  قبل تر  شاید  یا  پیش 
که  داشت  وجود   )Marlboros(”مالبرو“
درآن گاوچرانی به صورت رایج به عبارات 
“استعمال  می کرد:  اشاره  متعهدانه یی 
دارد.”  ضرر  شما  سالمتی  برای  دخانیات 
 Jetzt“ بودند:  شده  اضافه  لغت  سه  اما 
erst recht” که به شکلی مبهم می توانند 
می شوند”  گرفته  جدی  چیزها  “امروز  به 
ترجمه شوند. مفهوم آن روشن است: حاال 
که میدانی سیگار کشیدن چه قدر خطرناک 
دادن  نشان  با  داری  شانس  تو  است، 
شجاعتت به کشیدن ادامه بدهی. به عبارت 
دیگر، نگرش قابل پیش بینی در مورد سوژه 
این است: “من به خوبی از خطرات سیگار 
کشیدن آگاهم، اما من بزدل نیستم، من یک 
با  مرد واقعی ام، ریسک آن را می پذیرم و 
می مانم.”  پای بند  کشیدنم  سیگار  به  ایمان 
فقط در این معناست که استعمال دخانیات 
مصرف گرایی  از  شکلی  به  موثر  به نحوی 
را  سیگارها  تا  آماده ام  من  می شود:  تبدیل 

“ورای اصل لذت” و ورای خرده مالحظاِت 
مصرف  سالمتی  مورد  در  منعفت گرایانه 

کنم.
در  افراطی،  لذت مندی  مهلک  ابعاد  این 
به  کاالیی  کشش های  و  تبلیغات  تمامی 
مالحظه بینی های  تمامی  است.  افتاده  کار 
منفعت گرایانه )از قبیل: این غذاها سالم اند، 
یافته اند،  پرورش  ارگانیک  به شکلی  آن ها 
تجارت  مقتضیات  برمبنای  و  جهت  آن ها 
 )... و  می شوند  خرج  و  تولید  عادالنه 
همه گی یک رویۀ فریب کارانه تحت مشیِت 
منع سوپراگویِی عمیق تری  به  که  امری اند 
صرِف  و  انتها  تا  ببرید!  “لذت  دارد:  تکیه 
نظر از تبعاتش تنها لذت ببرید!” آیا زمانی 
که فردی سیگاری بسته بندی “نفی شده”ی 
استرالیایی سیگار را می خرد، صدای بسیار 
را  سوپراگو  نفی شدۀ  پیامِ  زیرین  حاضرتر 
می شنود؟ صدا این چنین است: “اگر همۀ 
مخاطرات سیگار کشیدن صادق هستند - 
و من هم قایل به صدق آن ها هستم - چرا 

من هنوز بستۀ سیگار را می خرم؟”
پرسش  این  برای  پاسخی  یافتن  برای 
عنوان  به   )Coke(”کوکا“ به  بگذارید 
حداعالی تجارت سرمایه دارانه باز گردیم. 
به  اصالتًا  “کوکا”  که  نیست  تعجب  جای 
شکل یک دارو معرفی شد. مزۀ آن به نظر 
نمی رسد جهت ارضاکننده گِی خاصی تهیه 
شده باشد و به شکل مستقیمی عامل لذت 
فراتر  صورت  به  اما  نیست.  خوشامد  و 
و  آب  مستقیمش)برخالف  استفادۀ  ارزِش 
موثر  جنبه های  دیگر  یا  عطش  که  شراب 
میل را فرو می نشاند( متضمن مازاد کیف 
این  است.  ارضاکننده  استندردهای  ورای 
امر عامل رازگونۀ موجود در همۀ ما پس 
از مصرِف وسواسی تجاری مان را بازنمایی 

می کند.
در حالی که کوکا هیچ نیاز انضمامِی ما را 
ارضا نمی کند، آیا ما آن را به عنوان مکملی 
اساسی  نیازهای  که  نوشیدنی هایی  از  پس 
ما را رفع می کند، می نوشیم؟ یا شخصیت 
زاید کوکا عطِش ما را عطشناک تر می کند؟ 
کوکا پارادوکسیکال است: هرچه بیشتر آن 
نیازی  به  در چرخش  بنوشی، عطشات  را 

بیشتر برای نوشیدن هدایت می شود. 
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شریعت و مراسم دینی آریایی های مهاجم، در عین 
حال جنبۀ فردی و عمومی نیز داشت. مراسم فردی 
خانواده  پدر  وسیلۀ  به  بود،  بیشتر  آن  قدمت  که 
سرودهایی  و  نمازها  بر  مشتمل  و  می شد  برگزار 
بود که هر صبح و شب همراه با افروختِن آتش از 
راه اصطکاِک دو قطعه چوب به یکدیگر انجام می 
گرفت. مراسم عمومی به وسیلۀ افراد مأمور قربانی 
خواندن  کارشان  که   )Rishis( خواننده گانی  و 
سرودها بود و تشریفات گوناگونی انجام می دادند، 
به عمل می آمد. در حقیقت مجموعۀ وداها بعد از 
نباید  را  نکته  این  و  گرفت  شکل  سرودها  همین 
فراموش ساخت که آیین ودا، دین و شریعت خاصی 
پیامبر  دین  این  و  نیست  اسالم  و  مسیحیت  چون 
و  عادات  از  است  مجموعه یی  واقع  در  و  ندارد 
در  زمان  طول  در  که  افسانه ها  و  اساطیر  و  افکار 
کتاب های مقدس ودایی جمع شده است. در مورد 
متون ودا باید گفت که این متون مشتمل بر چهار 
 Rig veda ودا ریگ  آن  قدیمی ترین  است.  متن 
یک هزار  بین  که  است  ستایش(  سرودهای  )دانش 
تألیف  میالد  از  قبل  سال  یک هزار  تا  پنج صد  و 
دیگر  ودای  سه  است.  سرود   ۱۰۲8 شامل  و  شد 
به مرور زمان، برای مقاصد خاص دینی ضرورت 
 Sama veda یافت و آن عبارت بود از ساماودا
مخصوص  مواقع  در  کاهنان  که  آهنگ ها(  )دانش 
یا   Yajur veda یاجورودا  و  می سرودند.  را  آن 

)دانش قواعد قربانی( مشتمل بر 
آداب  و  قوانین  و  احکام  اجرای 
و رسوم قربانی ها، و آخرین متن، 
 Atharva veda آتارواودا  متن 
جادو(  و  سحر  قواعد  یا )دانش 
محتوی طلسمات سحری و اوراد 
در  یافتن  توفیق  جهت  ادعیه  و 
امور زنده گی و افسون هایی برای 

حفظ از شر و بلیات می باشد.
برای  وداها  اهمیت  حقیقت،  در 
ما در این است که از خالل این 
تحول  پیدایش  به  قدیمی  متون 
و  معتقدات  و  خدایان  مرگ  و 
وحدانیت  اولی،  حیوان پرستی 
فلسفی، خرافات و... پی خواهیم 
قبل   ۱۱۰۰ سال  حدود  در  برد. 
قبایل  ورود  با  هم زمان  میالد،  از 
مستقر  و  هند  به  ایران  از  آریایی 
گنگ،  رود  حوزۀ  در  آنان  شدن 
آریایی ها  اعتقادات  و  مذهب  در 
و  آمد،  وجود  به  تغییراتی  نیز 
باالخره در قرن نهم یا هشتم قبل 
از میالد، آیین برهمنی جای دین 
ودایی را گرفت. در واقع برهمنان 
آیین  از  خود  مقام  تثبیت  برای 
آن  که  آوردند  بیرون  دینی  ودا، 
 Brahmanisme را دین برهمن

می نامند. با تغییراتی که در اعتقادات مذهبی توسط 
که  آریایی ها  اولیۀ  عقاید  گرفت،  صورت  برهمنان 
پرستش خدایان متعدد بود باقی ماند؛ ولی پرستش 
مظاهر طبیعت از بین رفت و عقیده به تجسم خدا 
جانشین آن شد. انجام مراسم فردی از اهمیت افتاد 
و مراسم عمومی که به وسیلۀ برهمنان اجرا می شد، 
و  تدوین  حقیقت  در  کرد.  کسب  بیشتری  اهمیت 
تنظیم وداها در همین زمان صورت گرفت. اعتقادات 
دین برهمن یا آیین هند )هندوییسم( بر این اساس 
جهان  در  مجرد  و  مطلق  روح  یک  که  است  بوده 
وجود دارد که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. 
و او مبدای اصلی هستی است. این روح ازلی به 
وسیلۀ سه خدا در عالم امکان ظاهر شده و اعمال 
خود را جلوه گر ساخته است. این سه خدا را )الهۀ 
ثالثه( و به سانسکریت تری مورتی Trimurti یعنی 
 Brahma ثالوث( گویند و عبارت اند از: برهما(
)حافظ   Vishnu ویشنو  ـ  موجودات(  )خالق 
موجودات( ـ شیوا Shiva )موجود و در عین حال 

هالک کنندۀ موجودات.(
و  عبادات  باشد،  برهما  که  اولی  خدای  دربارۀ 
تشریفات چندان در نزد هندوان معمول نیست و به 
نام او جز یک یاد و معبد در همۀ کشور هند دیده 
در  شیوا  و  ویشنو  دیگر،  خدای  دو  اما  نمی شود. 
طول مدت سه هزار سال اخیر، پیوسته مورد ستایش 
و پرستش عامۀ هندوان در شمال و جنوب آن کشور 
به  هندوان  حاضر  حال  در  گرفته اند.  قرار  پهناور 

که  آنان  نخست  شده اند:  تقسیم  اساسی  فرقۀ  دو 
عالقۀ بیشتر به شیوا دارند، و آن ها را فرقه شیوایی 
Shivaism گویند. دوم آنان که وابسته به ویشنو 
 Vishnuism ویشنویی  فرقه  را  آن ها  و  هستند. 
می نامند. از بین کتاب های مقدس هندوان، می توان 
پورانا  و   Mahabharata مهابهاراتا  کتاب های 
Purana و اوپانیشادها  Upanishads را نام برد 
که در دوره های مختلف تاریخ هند به رشتۀ تحریر 

درآمده اند.
با شروع قرن ششم قبل از میالد، مذهب هندو در 
مقابل دو آیین مخالف قرار گرفت. اولین مذهب، 
دیگری  و   Djaina  جاینا یا   Jain  جین مذهب 
آیین بودا بود. قلمرو دین جین منحصر به هندوستان 
بود و هنوز هم این آیین در آن جا رواج دارد؛ اما 
دین بودا از هند به سایر نقاط انتشار یافت و در 
اطراف آسیای جنوب شرقی نفوذ فراوان پیدا کرد.

در مورد چه گونه گی تکوین و نوع اعتقادات مذهب 
قرن  اواسط  در  که  مذهب  این  گفت  باید  جین، 
ششم قبل از میالد پدید آمد، عقاید شخصی به نام 
جینا Jina )مرد پیروز( بوده است. جینا از خانوادۀ 
ثروتمند و از نجیب زاده گان قبیلۀ لیچاوی  حومه و 
شالی در استان بهار بود. والدین او با آن که از ثروت 
فراوانی بهره مند بودند، پیرو فرقه یی بودند که زنده گی 
را بدبختی و انتحار را مزیتی با برکت می دانستند. 
ساله گی  سی ویک  سن  به  آنان  فرزند  که  هنگامی 
رسید، والدین با گرسنه گی عمدی به زنده گی خود 
فرزند  روح  اعماق  در  پیشامد  این  دادند.  خاتمه 

تن  از  لباس  زد.  دنیا  به  پا  پشت  و  گذارد  تأثیر 
بیرون آورد و به دور انداخت و مانند یک مرتاض 
برای  و  نمود،  آغاز  را  آواره گی  باختری  بنگال  در 
تزکیۀ نفس و خویشتن شناسی به تحقیق و جستجو 
پرداخت. پس از سیزده سال سرگردانی طرف دارانی 
پیدا کرد و فرقه یی به وجود آورد و روش مذهبی 
به خصوصی ایجاد نمود. جینا هنگامی که به سن 7۲ 
ساله گی رسید، درگذشت و چهارده هزار نفر مؤمن 
معتقد به خود برجای گذاشت. پیروان جین، عقیده 
آهیسما  و  ریاضت کشی  در  رستگاری  راه  دارند، 
Ahisma یعنی خودداری از آزار موجودات جاندار 
کند  عهد  پنج  می بایست  پارسا  جین  هر  است. 
دروغ  نکشد،  را  موجودی  هیچ  از:  عبارت اند  که 
نگوید، چیزی را که به او داده شده نگیرد، عفیف 
در  بزند.  پا  پشت  جسمانی  لذت های  به  و  باشد، 
برهنه گی،  مسالۀ  دربارۀ  میالدی   7۹ سال  حدود 
اختالف عظیمی بین آنان افتاد. از این موقع به بعد، 
جاین ها دو دسته شدند؛ سفیدجامه گان یا شوتامبارا 
یا  برهنه گان  دستۀ  دیگری  و   Shwetambara
فرقه  دو  هر  اکنون   .Digambaras دیگامباراس 
در هندوستان، لباس معمول محل و زمان خود را 
راه  برهنه  خیابان  در  آن ها  پاکان  فقط  و  می پوشند 
می روند. در حال حاضر در هندوستان یک میلیون و 

سه صد هزار نفر پیرو مذهب جین هستند.
بودا،  مذهبی  اعتقادات  بررسی  خصوص  در  اما  و 
در ابتدا باید بدانیم که مذهب بودا در اواسط قرن 
ششم قبل از میالد، در سرزمین هندوستان شرقی در 

ناحیۀ نپال به وجود آمد. علت ظهور این مذهب، 
است،  بوده  هندوستان  محیط  اجتماعی  مقتضیات 
چرا که در آن عصر شدت عمل سیستم طبقاتی و 
اصنافی و خودخواهی طبقۀ برهمنان و تعدد خدایان 
در هند، بی نهایت زیاد بود و طبیعت زمان و اقتضای 
عصر، ظهور یک مصلح مذهبی را ایجاب می کرد. 
بودا در بین سال های پنج صد تا شش صد پیش از 
میالد یعنی در زمانی که کوروش به بابل حمله کرد، 
در هندوستان، در شمال بنگال، در دامنۀ هیمالیا پا 
به عرصۀ وجود گذاشت. در حقیقت از سرگذشت 
و تولد بودا هیچ اطالع صحیحی در دست نیست و 
افسانه هایی زنده گی او را فرا گرفته است و اهمیت 
بودا بیشتر در مقامی ست که به عنوان یک رهبر در 

ادبیات هند و قسمت اعظِم آسیا شناخته شد.
ثروتمند،  شخص  بودا  افسانه ها،  این  اساس  بر 
باهوش و دارای زنده گی اشرافی بوده است. اما او 
احساس کرد که زنده گی حقیقی بشری با زنده گی 
وی هماهنگی ندارد و همین امر او را برانگیخت 
شبانه  گرفته،  اشرافی  زنده گی  ترک  به  تصمیم  که 
را  سختی  زنده گی  و  ترک  را  خود  اصلی  موطن 
راه  ریاضت،  سال  شش  از  پس  گرفت.  پیش  در 
که  )کسی  بودا  به  کرده،  پیدا  نجات  و  رستگاری 
حق را شناخت( معروف می شود. او در سن هشتاد 
اصول  مورد  در  گفت.  بدرود  را  زنده گی  ساله گی 
اعتقادی دین بودا باید گفت: که اصول دین بودایی 
بسیار ساده و راحت است. خیلی 
از گفته های بودا در کمال سهولت 
اذهان  در  و  افتاده  زبان ها  سر  بر 
باقی مانده است. فضیلت آیین بودا 
در اعتدال و میانه روی است. بودا 
نیز  و  نوش  و  عیش  و  تن پروری 
ریاضت های سخت بدنی را مذموم 
دارای  بودا  تعلیمات  می شمارد. 
هشت  و  مقدس  حقیقت  چهار 
قاعدۀ اخالقی است که هر کس آن 
را پیروی کند، عاقبت به سرمنزل 
آن  از  که  فنا،  مرحلۀ  یعنی  کمال 
شده  تعبیر   Nirvana نیروانا  به 
است، می رسد. این چهار حقیقت 
مقدس بودا عبارت اند از: حقیقت 
رنج، علت رنج، ترک رنج، طریق 

ترک رنج.
تناسخ  یا  روح  انتقال  به  بودا 
معتقد است و می گوید این انتقال 
و  کردن  قربانی  به  روح  تربیت  و 
احتیاجی  برهمنان  به  دادن  هدیه 

ندارد.
به  منزلی  از  روح  بودا،  اعتقاد  به 
منزلی و از جسدی به جسد دیگر 
تا  می یابد  انتقال  آن قدر  )کارما( 
عاقبت به مرحلۀ کمال یا )نیروانا( 

برسد.
به گفتۀ پیروان این دین، بودا در مدت چهل سال 
پس از آن که به نور حقیقت منور شد، پیروانش را 
ارشاد نمود و مبانی تعالیم خود را روشن و استوار 
را  هند  جامعۀ  طبقات  جداکنندۀ  سدهای  ساخت. 
برانداخت و ارزش آداب و تشریفات پیچیدۀ دینی 
و خاصیت قربانی ها را انکار کرد و بدین ترتیب، 
طبقۀ  اعتبارات  و  امتیازات  پیکره  بر  مهلکی  ضربۀ 

برهمن وارد آورد.
عقاید بودا در قرن سوم پیش از میالد اهمیت فراوانی 
یافت و در تمام هند انتشار یافت و عدۀ زیادی از 
آن پیروی نمودند. اما با به قدرت رسیدن برهمن ها، 
که موافق با امتیازات طبقاتی بودند، مذهب بودا از 
هند طرد شد و از همان زمان به بعد، این مذهب 
دیگر اهمیت خود را در جامعۀ آریایی از دست داد 
و  گسترد  مغولی  نژاد  در  را  خود  نفوذ  برعکس  و 

پیروانی فراوان یافت.
بودا به موجب روایتی در سال ۴8۳ پیش از میالد 
درگذشت و در بستر مرگ خطاب به پیروانش چنین 
چون  اشیا  تمام  شماست:  به  سخنم  روی  گفت: 
انهدام  به  محکوم  یافته،  تشکیل  مختلف  عناصر  از 

می باشند. با تمام نیرو کار کنیـد.
در انتهای سخن الزم است متذکر شویم که به غیر 
از مذهبی که به شرح آن پرداختیم، از روزگار کهن، 
در هند، شکاکان، زندیق ها، سوفسطاییان و ملحدینی 
مورد  را  دین  پیشوایان  و  حکما  که  داشتند  وجود 

انتقاد قرار می دادند.

هند هنِگ  فر  و  تمـدن 
ضا دفتری

حمیدر

ایانی
و  پ

ش دوم 
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ابوبکر مجاهد

در  امریکا  و  چین  پاکستان،  افغانستان،  نماینده گان 
افغانستان  نشست چهارجانبه، بر سر نقشۀ راه صلِح 

توافق کرده اند. 
سومین نشست گروه هماهنگی چهارجانبۀ افغانستان، 
پاکستان، ایاالت متحده و چین، به تاریخ ۶ فبروری 
دلو ۱۳۹۴ خورشیدی در  با ۱7  برابر  ۲۰۱۶ میالدی 

اسالم آباد برگزار شد. 
به  است:  آمده  کشور  چهار  نماینده گان  اعالمیه  در 
ادامۀ پیشرفت های دو نشست پیشین، گروه هماهنگی 
چهارجانبه به جست وجوی راه ها برای برگزاری هرچه 
نماینده گان  میان  صلح  مستقیم  گفت وگوهای  زودتر 
طالبان  گروه های  و  افغانستان  با صالحیت حکومت 
زمینه، گروه هماهنگی چهارجانبه،  این  پرداخت. در 
را  روند  این  گام های  و  مراحل  که  راه  نقشه  روی 

مشخص می سازد، به توافق رسید.
گروه هماهنگی چهارجانبه تأکید ورزید که پیامد روند 
باشد که  باید فیصله سیاسی یی  گفت وگوهای صلح، 
در  پایدار  صلح  برقراری  و  خشونت  پایان  به  منتج 

افغانستان شود.
در این راستا، کشورهای گروه هماهنگی چهارجانبه 
تاریخ  تعیین  برای  را  ها  تالش  که  نمودند  توافق 
نماینده گان  میان  صلح،  مستقیم  گفت وگوهای 
دهند.  ادامه  طالبان  گروه های  و  افغانستان  حکومت 
توقع می رود که تا پایان فبروری ۲۰۱۶ میالدی، تاریخ 
گروه  اعضای  شود.  تعیین  مستقیم  گفت وگوهای 
به  را  طالبان  گروه های  تمام  چهارجانبه،  هماهنگی 

پیوستن به گفت وگوهای صلح فرا خواندند.
گروه هماهنگی چهارجانبه، توافق نمود که به هدف 
هموار ساختن راه برای روند گفت وگوهای صلح در 
دهد.  ادامه  را  خویش  منظم  نشست های  افغانستان، 

نشست  که  نمود  توافق  چهارجانبه  هماهنگی  گروه 
بعدی خویش را به تاریخ ۲۳ فبروری ۲۰۱۶ برابر با ۴ 

حوت ۱۳۹۳ خورشیدی در کابل برگزار کند.
که  می گوید  افغانستان  خارجۀ  وزارت  حال،  این  با 
نشست های چهار جانبه برای ایجاد آغاز گفت وگوهای 

صلح، متفاوت تر از نشست های پیشین است.
در  خارجه  وزارت  سخنگوی  مستغنی،  شکیب 
مصاحبه یی به روزنامۀ ماندگار می گوید: نشست های 
چهارجانبه برای آغاز گفت وگوهای صلح متفاوتر از 

نشست های پیشین است. 
آغاز  به  امیدی  می تواند  نشست ها  این  او،  گفتۀ  به 
روند گفت وگوهای صلح باشد. در این نشست ها دو 
کشور  همکار استراتیژیک افغانستان و پاکستان )چین 
و امریکا(  شرکت دارند و این نشست ها پیشرفت های 
گفت وگوهای صلح  آغاز  به  نسبت  مالحظه یی  قابل 

داشته است.
آقای مستغنی افزود: در دو نشست پیشین که در کابل 
و اسالم آباد برگزارشده بود، توافق روی ترسیم نقشه 
راه برای  آغازگفت وگوهای صلح که بسیار مهم است 
در  که  دلو   ۱7 دیروز  نشست  در  و  گرفت  صورت 

پاکستان برگزار شد، این توافقات نهایی شد.
آغاز گفت وگوهای  اول  از روز  کرد:  نشان  او خاطر 
قانون  که  است  کرده  تأکید  افغانستان  دولت  صلح 
اساسی رهنمودی برای تمام عمل کردهایش به شمول 

گفت گوهای صلح در این کشور است.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: گروه هایی که 
به صلح حاضر می شوند، نباشد پیش شرطی را مطرح 

کنند.
از سوی دیگر، مقامات پاکستانی گفته اند که گروه های 
بیشتر طالبان به منظور اشتراک در نشست های احتمالی 

صلح با دولت افغانستان باید تشویق شوند.
امور خارجی  در  نخست وزیر  مشاور  عزیز،   سرتاج 

و سرپرست وزارت خارجه پاکستان، گفته است که 
پیوستن  به  طالبان  تشویق  برای  مشترک  تالش های 
به روند صلح بر کاهش قابل مالحظه خشونت ها در 

افغانستان کمک خواهد کرد.
آقای عزیز گفته است: »ما باور داریم که تالش های 
برای  تالش  جمله  از  مرحله،  این  در  ما  جمعی 
بیشتر  تعداد  آوردن  هدف  به  باید  اعتمادسازی، 

گروه های طالبان به روند صلح باشد.«
نشست چهارجانبه  دومین  پیش  هفته  به سه  نزدیک 
درکابل برگزار شد. نخستین نشست این گروه در هفته 

اول ۲۰۱۶ در شهر اسالم آباد برگزار شد.
در این نشست ها، اعزاز احمد چودری معاون وزارت 
معین  کرزی  خلیل  حکمت  پاکستان،  امورخارجه 
افغانستان، سفیر ریچارد  امورخارجه  سیاسی وزارت 
جی اولسن نماینده ویژه ایاالت متحده برای افغانستان 
و پاکستان، و سفیر دینگ شی جون فرستاده ویژه چین 

برای افغانستان اشتراک داشتند.
گروه طالبان پس از مال محمد عمر، به دو دسته عمده 
به رهبری مال اخترمحمد منصور و مال محمد رسول 
با یکدیگر  این دو گروه  تقسیم شده که در مواردی 

درگیر هم شده اند.
حدود سه هفته پیش، گروهی از اعضای دفتر سیاسی 
طالبان در قطر که به مال اختر منصور وفادار هستند، 
در نشستی به میزبانی موسسه پگواش در شهر دوحه، 
شرط هایی را برای آغاز مذاکرات صلح مطرح کردند.

سیاه  فهرست  از  گروه  این  رهبران  نام  کردن  خارج 
سازمان ملل و حذف جوایز تعیین شده برای بازداشت 
یا از بین بردن آن ها و آزادی طالبان زندانی از جمله 

این شرط ها است.
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وزارت مبارزه با مواد توافق روی نقشۀ راه صلح
مخدر با معینیت وزارت 

داخله مدغم می شود

جادۀ ناهموار صلح و بازی جنگ و قدرت

احتمال خانه تکانی در وزارت امور داخله

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود
در  فقط  افغانستان  در  را  صلح  می شود  چگونه 
مگر  کرد؟  خالصه  طالبان  و  حکومت  توافق 
طالبان جزء یک جنگ از صدها و هزارن جنگی 
افتاده  اتفاق  افغانستان  تاریخ  نیست که در طول 

است؟
بخشی  نهایت  در  که  معجزه یی خواهد شد  چه 
از طالبان و حتی در کمال خوشبینی هر دوطرف 
به  کشور  آیا  همگام شوند،  پروژۀ صلح شما  با 
خواهد  فالح  و  خیر  و  سعادت  و  صلح  معراج 
رسید؟! این نوع نگاه به بازی قدرت تحت عنوان 
که  خارجی  و  داخلی  ملحوظ  هر  روی  صلح، 
باشد، نه تنها ما را به صلح نمی رساند که حتی 

ادامۀ جنگ را بیمه خواهد کرد.
مگر صلح به مفهوم رسیدن به عدالت، انسانیت، 
مشارکت، اعتماد، آرامش، ثبات و وحدت و بسا 

از ارزش های انسانی و اسالمی نیست؟ یا این که 
و  شود  قطع  جنگ  احتماالً  اگر  صباحی  چند 
قدرت به کام چند تا حریص داخلی و مداخله گر 
خارجی چرخید، صلح معنی می گردد؟ و اندکی 
بعد مانند هموارۀ تاریخ آماده گی برای دور باطل 

جنگ دیگر.
در  تغییر  در  باید  ابتدا  را  صلح  به  رسیدن  راز 
خودمان، در طرز دیدمان، در عادات تاریخی و 
فرهنگی مان، در سیاست مان و در تغییر مقصد و 
مسیر غلط مان که پیموده ایم و تا هنوز سوگمندانه 

می پیماییم باید سراغ گرفت.
زادۀ  که  تاریخی  گره های  گشودن  در  سپس  و 
اصلی  عوامل  که  بحران هایی  و  بی عدالتی ها 
جنگ ها و بی ثباتی ها و ناکامی های پیهم تاریخی 

افغانستان بوده اند، جست وجو کرد.
و برای دستیابی به آن ما نیازمند یک طرح کاماًل 

بحران های  داشت حل  نطر  در  با  و  ملی  جدید 
عصر  امروز  واقعیت های  بر  استوار  و  تاریخی 
عدالت و دموکراسی و در تفاهم با ملت می باشیم، 
به  هم  و  برسیم  اجتماعی  وفاق  به  هم  اینکه  تا 
یک  قول  به  راه  این  در  گام  اولین  ملی.  ثبات 
دانشمند معزز ما چشم ها را از نو باید شست و 
از توهم احیای مجدد انحصار قدرت و سیاست 
بردار شد  گذاشته دست  به  انسانی رجعت  غیر 

و با نگاه کاماًل جدید به مسایل ملی پر داخت.
مسوولین  ار  بسیاری  چشمان  امروز  توهمی که 
باطل،  و  حق  میان  گذاشتن  فرق  از  را  امور 
و  ، خودی  تروریزم، جنگ و صلح  و  دینداری 
بیگانه کور کرده و کشور را به منجالب بحران 

کشانیده است.

با  می گویند،  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  مقام های 
از  امر جلوگیری  در  وزارت  این  موجودیت  به  آن که 
نیاز محسوس  مخدر  مواد  قاچاق  و  کشت خشخاش 
تصمیم  جمهوری  ریاست  ملی  امنیت  شورای  است، 
گرفته است تا این وزارت را با معینیت مبارزه با مواد 

مخدر وزارت داخله افغانستان مدغم سازد.
محمد حنیف، دانشیار مسوول دفتر رسانه های وزارت 
مبارزه با مواد مخدر روز شنبه در صحبت تأکید کرد 
که برای جلب کمک ها در امر مبارزه با مواد مخدر ، به 

موجودیت چنین وزارت نیاز جدی است.
دانشیار می گوید، حکومت در حال گردآوری دیدگاه ها 

در پیوند به مدغم سازی این دو نهاد دولتی است.
وی گفت: "نظر تخنیکی که از سوی شورای امنیت از 
این مسأله یک  ما خواسته شده است گرفته می شود، 
طرح است که از سوی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر 
کار  این طرح  روی  است  پیشنهاد شده  ولسی جرگه 
می شود و هر آنچه که در طرح ملی مهم پنداشته شد 
یک  شک  بدون  بین المللی  و  منطقوی  موضوعات  و 

موضوع مهم است که در نظر گرفته باید شود."
طرح مدغم سازی این وزارت با معینیت مبارزه با مواد 
مخدر وزارت داخله از سوی کمیسیون مبارزه با مواد 
مخدر مجلس نماینده گان به ریاست جمهوری فرستاده 

شده است.
که  است  کرده  وعده  جمهور  رییس  این،  از  پیش 
مدغم  با هم  دارند  که وظایف یک سان  را  نهادهایی 

می سازد.
میالدی   ۲۰۰۵ سال  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 

تأسیس شده است.
اعضای  از  یکی  محمدی  تره خیل  مال  همه  این  با 
می گوید  مجلس  مخدر  مواد  با  مبارزه  کمیسیون 
عملی شدن این طرح می تواند در امر مبارزه با کشت 

خشخاش و قاچاق مواد مخدر اثرگذار باشد.
وی گفت: "عدم هماهنگی میان وزارت مبارزه با مواد 
مخدر و معینیت وزارت داخله در امر مبارزه با کشت 
بدبختی  مردم  برای  مخدر،  مواد  قاچاق  و  خشخاش 
این  که  پالیسی هایی  است.  آورده  بار  به  را  بزرگی 
وزارت ساخته است در وزارت داخله به آن احساس 
کمیسیون  منظور  همین  به  و  ندارد  وجود  مسوولیت 
با کشت  مبارزه  امر  اقدام جدی در  تا  تصمیم گرفت 
گرفته  دست  روی  مخدر  مواد  قاچاق  و  خشخاش 
معینیت  با  وزارت  این  باید  منظور  همین  به  و  شود 
وزارت داخله یکجا گردد. وزارت امور داخله می تواند 
تشکیالت خوبی در این امر داشته باشد و پولیس این 

وزارت مبارزه پیروزمندانه یی خواهد داشت. "
وزارت  مدغم شدن  که  دارد  باور  می گوید،  خیل  تره 
مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت  با  مخدر  مواد  با  مبارزه 
وزارت داخله، می تواند در کاهش کشت خشخاش و 

قاچاق مواد مخدر اثرگذار باشد.
با این همه، شماری از کارشناسان هر چند این تصمیم 
این کار  تأکید می کنند که  اما  را گام مثبت می گویند، 
باید به گونه یی عملی گردد که سبب افزایش بیکاری 

در کشور نشود.

برخی منابع، از تغییرات گسترده در رهبری وزارت 
امور داخله خبر داده اند. 

امور  وزیر  علومی  نورالحق  که  گفته اند  منابع  این 
داخله به تکرار استعفای خویش را به رییس جمهور 
او  استعفای  با  رییس جمهوری  اما  کرده،  پیش 

موافقت نکرده است. 
رییس  و  رییس جمهوری  اخیراً  که  شده  گفته  اما 
اجرایی بر سر کنار رفتن علومی و تغییرات جدید 
در وزارت داخله، به توافق نهایی نزدیک شده اند. 

گفته می شود در تغییرات جدید، جنرال تاج محمد 
عنوان  به  کشور  غرب  در  ارتش  فرمانده  مجاهد 
هالل الدین  جنرال  و  داخله  امور  وزارت  نامزد 
معرفی  وزارت،  این  ارشد  معاون  حیث  به  هالل، 

خواهند شد.
رییس  عبداهلل  داکتر  جانب  از  علومی  نورالحق 
اجرایی، به وزارت داخله کاندیدا شد و از مجلس 
با داکتر  او  به زودی روابط  اما  تأیید گرفت.  رأی 

عبداهلل برهم خورد و به جبهۀ ارگ پیوست. 
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ورزش

روسیه پس از گذشت حدود سه ماه از ساقط شدن بمب افکن سوخو ۲۴ خود 
در آسمان سوریه توسط ترکیه و بروز تنش بی سابقه در روابط دو جانبه، برای 
بازگشت همکاری ها به روال قبلی سه شرط تعیین کرده که اصلی ترین آن، 
»عذرخواهی صادقانۀ« رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری این کشور است.
سرگیی ناریشکین، رییس دومای روسیه معتقد است که حل و فصل روابط 
مسکو و انکارا فقط به شرط معذرت خواهی صادقانۀ رجب طیب اردوغان، 
 ،۲۴ سوخو  بمب افکن  هواپیمای  سرنگونی  خاطر  به  ترکیه  رییس جمهور 
در سوریه  این کشور  در سیاست  نظر  تجدید  مقصران و همچنین  مجازات 

ممکن است.
این  اعالم  ضمن  تودی،  راشا  تلویزیونی  شبکۀ  با  مصاحبه  در  دوما  رییس 
مطلب افزود: اکنون برای تمام جهانیان واضح است که متأسفانه طرف ترک 
با خرید نفت و رساندن دیگر کمک ها به گروه تروریستی داعش، مساعدت 

کرده است.
سرگیی ناریشکین گفت: این رویکرد با رفتار یک دولت متمدن مطابقت ندارد 
بین المللی  جامعه  به  بین المللی  تروریسم  جهانی  با خطر  مبارزه  در  باید  که 

کمک کند.
اقتصادی روسیه و  ارزش روابط  تداوم تحریم ها،  انتظار می رود در صورت 
ترکیه که سال ۲۰۱۴ به ۳۰ میلیارد دالر رسید و قرار بود در ۱۰ سال آینده به 
۱۰۰ میلیارد دالر برسد، در آینده یی نزدیک به حدود ۱۰ میلیارد دالر سقوط 

کند.
تأثیرگذارترین واکنش مسکو در مقابل انکارا، تحریم محصوالت کشاورزی 
و باغی ترکیه و همچنین منع سفر گردش گران روسی به این کشور بود که 

میلیاردها دالر زیان مستقیم به اقتصاد این کشور وارد کرده است.

بر اساس آمارهای جدید منتشر شده، تعداد مسلمانان انگلیس برای اولین بار 
به رقم قابل توجهی رسیده است.

این آمارها نشان می دهد که تعداد مسلمانان در انگلیس برای اولین بار از سه 
میلیون نفر فراتر رفته است.

نتیجه  در  دهۀ  یک  در  انگلیس  در  مسلمانان  تعداد  گزارش،  این  اساس  بر 
افزایش مهاجرات و زاد و ولد افزایش یافته است.

به  تعداد مسلمانان  لندن  مناطق  از  »المرصد« اعالم کرد که در برخی  پایگاه 
حدود نیمی از تعداد ساکنان آن منطقه می رسد و اگر این روند افزایش یابد، 

آن ها در طول ۱۰ سال آینده به اکثریت این مناطق تبدیل خواهند شد.
هفته نامۀ انگلیسی »میل آن ساندی«، نوشت که نیمی از مسلمانان در انگیس 
و »ولز« در خارج متولد شده اند، و این در حالی است که تعداد مسلمانانی 
که عمرشان به کمتر از ۱۰ سال می رسد، بیشتر از هر گروه سنی دیگر هستند 

و این نشان می دهد که تعداد آن ها در نسل های آینده افزایش خواهد یافت.
به نوشتۀ این نشریه، تعداد سه میلیون مسلمان یا به عبارت دیگر یک مسلمان 
به ازای هر ۲۰ شهروند انگلیسی می تواند از لحاظ تغییر چهره بریتانیا جنجال 

برانگیز باشد.
تعداد مسلمانان در سراسر بریتانیا هم اکنون به ۳ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۹۹۲ 

نفر می رسد که بیش از نیمی از آن ها در خارج متولد شده اند.

تحت  داعش  شبه نظامیان  کرد:  تأکید  آلمان  داخلی  جاسوسی  آژانس  رییس 
پوشش مهاجر وارد مرزهای اروپا شده اند.

یک روز پس از آن که نیروهای امنیتی آلمان یک حملۀ تروریستی در برلین 
گروه  که  کرد  تأکید  آلمان  داخلی  آژانس جاسوسی  رییس  کردند،  خنثی  را 
تروریستی داعش، نیروهای خود را در پوشش مهاجر به کشورهای اروپایی 

اعزام کرده است.
هانس جورج ماسن تصریح کرد: حمالت تروریستی پاریس در نوامبر گذشته 
نشان داده است که داعش عمداً تروریست ها را بین مهاجرانی که وارد اروپا 

شده اند، قرار داده و آن ها را به کشورهای اروپایی اعزام کرده است.
او افزود: تروریست های زیادی در پوشش مهاجر وارد اروپا شده اند و این 
تا  می کنیم  ما سعی  هستند.  روبه رو  آن  با  امنیتی  نهادهای  که  است  واقعیتی 

بفهمیم آیا هنوز تروریست های داعش وارد اروپا شده اند.
دریافت  گزارش   ۱۰۰ از  بیش  آلمان  جاسوسی  آژانس  گفت:  همچنان  او 
کرده است که نشان می دهد، تروریست های داعش بین مهاجرانی بوده اند که 

هم اکنون در آلمان زنده گی می کنند.
پاریس  حمالت  از  پس  آلمان  در  تروریستی  حمالت  به  نسبت  نگرانی ها 
به شدت افزایش یافته است. روز پنج شنبۀ هفتۀ گذشته، نیروهای امنیتی آلمان 
بازداشت  بودند،  داعش  تروریستی  گروه  با  ارتباط  به  مظنون  که  را  مرد   ۲
کردند. این ۲ نفر ظاهراً برای انجام حمله تروریستی در برلین آماده می شدند.
مقام های آلمانی سال گذشته یک مسابقه دوستانه فوتبال در شهر هانوفر را 
لغو کردند و ایستگاه ها را در شهر مونیخ در آستانه سال جدید میالدی بستند.

جام  رقابت های  در  حضور  برای  افغانستان  رانی  بایسکل  بانوان  ملی  تیم 
کشور های جنوب آسیا، راهی هند شدند.

صادق صادقی، رییس این فدراسیون می گوید، با وجود کاندا شدن تیم بانوان، 
حکومت هیچ توجهی به آنان نداشته و آنان با مصرف شخصی خود به این 

سفر می روند.
بانوی  دو  با  »تنها  گفت:  امریکا  صدای  رادیویی«  »لیگ  به  صادقی،  آقای 
بایسکل ران به هند می رود، اما امیدوار است، با کم ترین امکانات دست داشته 

با نتیجۀ قناعت بخش« به افغانستان برگردد.
معصومه علی زاده و زهرا علی زاده، دو خواهر ملی پوش بایسکل ران اند که در 

این رقابت ها شرکت خواهند کرد.
معصومه: به خاطر مشکالت امنیتی نمی توانیم بیش از دو بار در هفته تمرین 

کنیم
لفاظی های  و  اجتماعی  تمام مشکالت  با وجود  که  معصومه علی زاده گفت 

اذیت کنندۀ مردم، برای حضور در این رقابت ها آماده گی گرفته است.
بانو علی زاده گفت: »در مقایسه با سال های نخسِت آغاز بایسکل رانی، ذهنیت 
مردم در برابر آنان تغییر کرده و امروز اکثر تعداد افراد به عنوان ورزش کار 

پذیرفته اند.«
زهرا علی زاده می گوید که از شنیدن خبر کاندا شدن تیم شان به جایزۀ نوبل، 
نهایت هیجان زده شده بود و در نهایت، حرف مربی شان درست از آب برآمد 
خواهید  را  زحمات تان  بهرۀ  روز  یک  نی  روز  یک  »دخترها  می گفت:  که 

گرفت.«
و  نداشته  مبذول  توجهی  هیچ  آنان  به  حکومت  می گوید،  صادقی  آقای  اما 
بانوان  ویژه  به  افغانستان  بایسکل رانی  فدراسیون  برای  را  امکانات  هیچ گونه 

فراهم نکرده است.
اعضای تیم ملی پسران بایسکل ران افغانستان

صادق صادقی می گوید: به خاطر نبود بودجه، تیم پسران بایسکل ران با وجود 
تمام آماده گی های که گرفته بودند، نتوانستند در رقابت های جنوب آسیا در 

هند شرکت کنند.
نهایت  اخیر  ماه  چند  در  که  گفت  افغانستان  بایسکل رانی  فدراسیون  رییس 
تالش خود را کرده اند تا معیار بدنی و ورزشی ملی پوشان را بلند ببرند تا 
بتوانند در کنار بایسکل ران های کشورهای جنوب آسیا به بهترین وجه رکاب 

بزنند.
در  افغانستان  المپیک  رییس  اغبر،  »ظاهر  می گوید:  همچنان  صادقی  آقای 
آخرین دقایق روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته به او اطالع داد که نمی تواند چهار 
با یک  او  ببرد؛ حاالن که خود  به هند  با خود  را  تیمش  بایسکل ران  بازیکن 

هیأت بزرگ راهی هند شد.«

بازی های  برگزاری  در  خطر  هرگونه  انکار  به  مجبور  برزیل  ورزش  وزیر 
المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۶ از ترس ویروس زیکا شد.

در فاصلۀ ۶ ماهِ مانده تا المپیک ۲۰۱۶ در ریودژانیروی برزیل، بیش از آن که 
این مسابقات سوژۀ رسانه ها باشد، همه دربارۀ ویروس زیکا صحبت می کنند؛ 
کرده  ایجاد  را  فراوانی  و مشکالت  کرده  پیدا  شیوع  برزیل  در  که  ویروسی 

است.
جورج هیلتون، وزیر ورزش برزیل با رد هرگونه احتمال عدم برگزاری این 
بازی ها، اظهار داشت: دولت برزیل کاماًل متعهد می شود که بازی های المپیک 

۲۰۱۶ ریو در یک فضای امن و با آرامش برگزار خواهد شد.
زیکا تنها مشکل میزبانی المپیک نیست و در این باره باید به موارد دیگری 
همچون آلوده گی آب خلیج گوانابارا و همچنین رکورد شدید اقتصادی اشاره 

کرد.
بعد از آن که بریتانیا و استرالیا نسبت به اعزام ورزشکار به برزیل ابراز نگرانی 
کردند، نیوزلند نیز تبدیل به سومین کشوری شد که در این باره اظهار نظر کرد.

3شرط روسیه برای 
عادی سازی روابط با ترکیه

آمارهای جدید از تعداد 
مسلمانان در انگلیس

آژانس جاسوسی آلمان:

داعشی ها در قالب مهاجر وارد 
اروپا می شوند

بانوان بایسکل ران افغانستان 
برای انجام رقابت ها به هند رفتند

وزیر ورزش برازیل:
زیکا هست؛

 اما المپیک قطعًا برگزار می شود

رحمت اهلل بیگانه

مدیریت
مدیریت کارا و فعال رسانهیی، به داشتن فکِرنو، سوژه، 
ابتکار و دانستن نیازمندی مخاطب وابسته بوده و برای 

عملی کردن آن، به زمینه و امکانات نیاز دارد.
وجود  زمینه های  چنین  تنها  نه  مدیریت ها،  از  بعضی  در  سوگ مندانه 
ندارد، بلکه با روش و رفتار استبدادی مدیران، ابتکار و نوآوری را در 

وجود افراد کشته و قدرت عمل و خالقیت را از آن ها می گیرند.
اضافه براین مشکل، عدم آگاهی مدیران از روش های جدید مدیریتی، 
در خرابی وضعیت سایه افگنده، کار مدیران را به چالش و مشکالت 

کالن مواجه می سازد.
و  ضروری  غیر  جلسه های  می افزاید،  مشکل  این  به  که  دیگری  چیز 
برای  که  مجبوراند  کارمندان  است؛  مدیران  یک طرفۀ  سخنرانی های 
دندان  زیر  و جگر  کرده  تنگ  سینه  در  را  نفس  مدیران خود،  احترام 

بگیرند و هرآن چه از زبان آن ها می شنوند، آمنا و سلمنا بگویند.
آگاهی  عدم  و  کاری  از صالحیت های  عدول  و  نظر  و  رأی  استبداد 
و سکوت  به سکون  که  است  دیگری  مصیبت  از حق شان،  کارمندان 

انجامیده و اداره را به یک ادارۀ ماشینی و غیر مبتکر مبدل می سازد.

جاوید فرهاد

گپی در بارۀ قصه نویسی استاد زریاب
استاد«رهنورد زریاب« در آفرینش برخی از داستان هایش، 
فضای حسرت بارِ آدم ها را قشنگ و ُمحکم نقش می کند.
زریاب از یک حادثۀ کوچکو گاهی هم معمولی، می تواند، فضاسازی 

بزرگ کند.
به عنوان مثال، می توان از داستان کوتاه«پیراهِن ُگل دار« نام برد که در آن، 

نویسنده از یک حادثۀ معمولی، فضای حسرت بار می آفریند.
محتوای این داستان، روایِت مادر و کودکی است که در محله های اعیان 
نشین شهر کابل، به دنبال خانۀ کرایی می گردند. خانوادۀ آنان با آن که 
خانه های  در  نشینی  کرایه  آرزوی  کودک،  و  مادر  اما  ناداراند،  بسیار 

قشنگ و تمیز را دارند.
مادر هر روز با کودکش از بام تا شام-با پیراهن ُگل دار کمر چینش_
دربه در درپی دست یابی به خانۀ کرایی است و کودکش نیز با سماجت،او 
را وا می دارد تا پشت خانه های زیبای اعیان دق الباب کند ؛ بیان آرزوهای 
بلند با محدودیت های ناشی از فقر، مهم ترین رویکرد اثرگذار در این 
داستان است که نویسنده با دقت از آن، مفهوم تکان دهنده یی رااز لحاظ 

عاطفی ارایه می کند.
احساسات زدایی

زریاب«،  »رهنورد  داستان های  از  شماری  در  دیگر  ویژه گی 
این  او  داستان هایش  از  بسیاری  در  است.  احساسات زدایی« 
ویژه گی)احساسات زدایی( را از دست نداده است و با »حسی انگاری«، 
داستان  پایانی  بخش  به  مثال،  عنوان  به  است.  کرده  »احساسات زدایی 

»کاغذ پُرانباز« او توجه کنید:
بینی و پیشانی سفید و  با آن  »دلم می رقصید، و بازی می کرد. زینب، 
بسیار  من  از  و  بود  دوردست ها  در  درخشنده اش،  و  سیاه  چشم های 
که  کردم  احساس  و  کرد  سنگینی  دلم  بر  بیشتر  اندوهِ  داشت.  فاصله 

چیزی عزیز و گران بهایی را، برای همیشه، از دست داده ام«.

عبدالشهید ثاقب

زخم ناسوری به نام »دندغوری«
من از روستای ولیان شهرستان خنجان هستم. ولیانی ها، 
خاطرۀ معروفی در بارۀ دندغوری دارند که هر بار نامی 
ولیانی ها می گویند وقتی  نقل می کنند.  را  آن  برده شود،  منطقه  این  از 
قرار شد محمدگل مهمند، نهر گورگان را که واقع در منطقه دندغوری 
است، حفر کند، با جبر باالی ما حفر کرد )کار اجباری( و پیشنهاد کرد 
که بیایید زمین ها را تصاحب کرده و کشت و کار کنید، اما ما نپذیرفته 
و ترجیح دادیم که فقیر و کم زمین باشیم، ولی آب و هوای گوارای 

خنجان را از دست ندهیم.
ولیانی ها این قصه را همواره و در هر محفلی یاد می کنند و نتیجه یی 
و  نیندیش  عاقبت  مردم  )ولیانی ها(،  مایان  است،  این  می گیرند  که 

دورنیندیش هستیم.
اما من در پشت سر این داستان ها، نوعی ساده لوحی را می بینم. باورم 
این است که محمدگل مهمند، نهر گورگان را برای آن حفر نکرده بود 
بنیان گذاران فاشیسم  که دندغوری را برای ولیانی ها توزیع کند. او از 
برای چه کسی  که  می دانست  نخست  همان  از  و  است  افغانستان  در 

توزیع کند. 

احد فرزام

ثقیل  از  ساده تر  دنیا  در  پوپر،«هیچ چیزی  کارل  تعبیر  به 
نویسی و پیچیده گویی نیست«، کسی که این گونه سخن 
می گوید در واقع کار خود را ساده می کند و زحمت ساده 

بیان کردن مطالب را به خود نمی دهد.
از دانش آموخته گان جامعه، توقع می رود که به خود زحمت بدهند و 
مطالب را با زبان ساده، روشن و متواضعانه مطرح کنند و از دشوارگویی 
بپرهیزند ویا حداقل، متناسب با سطح درک مخاطباِن حاضر، صحبت 

کنند.

فیـسبـوک نـــامــه
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

کاهش  از  عالی  تحصیالت  وزارت  در  مسؤوالن 
و  می دهند  خبر  امسال  کانکور  آزمون  آسیب پذیری 
حد  تا  آزمون  این  اخذ  برای  جدید  طرح  می گویند، 
غیرقابل باوری میزان تقلب را کاهش داده است و این 
آزمون در سال جاری با کمترین مشکل و تقلب برگزار 

خواهد شد.
عمومی  ریاست  سرپرست  رسولی،  احمدجاوید 
آزمون های کانکور این وزارت به سالم وطندار گفت که 

در آزمون کانکور امسال برای هر داوطلب پرسش نامه یی 
جدا در نظر گرفته شده که هیچ کدام از پرسش ها تکرار 
خودکار  گونۀ  به  نتایج  و  پرسش ها  افزود،  او  نیست. 
و  می شوند  اعالم  و  انتخاب  الکترونیکی  ماشین  توسط 

این روند میزان تقلب را به حداقل می رساند.
مسؤوالن وزارت تحصیالت عالی می گویند که تا حال 
جدید  سیستم  با  کانکور  آزمون  کشور  والیت   ۲۳ در 
بدون مشکل سپری شده و قرار است در آغاز ماه حوت/

اسفند آزمون کانکور حوزۀ کابل نیز برگزار شود.
از  پس  والیت ها  و  مرکز  در  ساله  همه  این،  از  پیش 
برگزاری آزمون های کانکور، سروصداهای زیادی مبنی 
بر تقلب بلند می شد و اشترک کننده گان همواره از وجود 

فساد و تخلف در اعالم نتایج سخن می گفتند.
قرار است امسال ۳۵۰ هزار دانش آموز در آزمون کانکور 
شرکت کنند که از این جمع تنها ۵۵ هزار نفر در نهادهای 

تحصیالت عالی دولتی پذیرفته می شوند.

وزارت تحصیالت عالی:

 امسال شاهد شفافترین آزمون کانکور خواهیم بود

انتشار تصاویر دلخراش شکنجۀ 

زندانیان جنِگ افغانستان و عراق

سر  بر  حقوقی  مجادله  دهه  یک  حدود  از  بعد  امریکا  دفاع  وزارت 
محرمانه نگه داشتن تصاویر مربوط به شکنجه زندانیان توسط نیروهای 
امریکایی در جریان جنگ های عراق و افغانستان، سرانجام مجبور به 

منتشر کردن ۱۹8 تصویر از این زندانیانی شد که شکنجه شده بودند.
به گزارش پایگاه راشا تودی، اکثر این تصاویر به صورت نمای بسته از 
بدن های شکنجه شده این زندانیان گرفته شده و آثار کبودی و جراحت 

را بر بدن آنها نشان می دهند.
و  است  امریکا  ارتش  داخلی  بازرسی های  به  مربوط  تصاویر  این 
تاریخشان به سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ و در زمان رخ دادن جنگ های 

عراق و افغانستان در دوران دولت جورج دبلیو. بوش بازمی گردند.
تعدادی از این تصاویر واقعًا دلخراش هستند. اتحادیه آزادی های مدنی 
امریکا که در سال ۲۰۰۴ برای انتشار یافتن این تصاویر شکایت کرده 
بود به دنبال دستیابی به این ۱۹8 تصویر آنها را روی وبسایتش منتشر 
کرد. این اتحادیه همچنان به دنبال انتشار ۱8۰۰ تصویر دیگر مربوط 
به بازرسی داخلی از ارتش امریکاست که پنتاگون همچنان به شکل 

محرمانه نگاه داشته است.
آلکس عبدو، یک وکیل اتحادیه آزادی های مدنی امریکا کسی است 
که از سال ۲۰۰۵ تاکنون برای شکایت به منظور انتشار این عکس ها 

مبارزه کرده است.
بی ضررترین  میان  از  تصاویر  این  زیاد  خیلی  احتمال  به  گفت:  وی 
تصاویر انتخاب شده اند و اگر این طور باشد می توان گفت که این تنها 

یک سایه از شفافیتی است که باید وجود داشته باشد.
نورین شاه، مدیر برنامه حقوق بشر و امنیت امریکا در عفو بین الملل در 
بیانیه ای اظهار کرد: تصاویری که امروز منتشر شدند تنها نشان دهنده 
بخش کوچکی از واقعیت وحشتناک اعمال شکنجه از جانب دولت 

امریکا هستند.
تصاویری که روز جمعه منتشر شده اند شامل اطالعات پیش زمینه ای 
نظیر این که زندانیان کجا نگهداری می شده و تحت چه شرایطی به سر 
برده و یا تحقیقات صرفا درباره چه نوع سو استفاده هایی بوده، نیستند.
اتحادیه آزادی های مدنی امریکا بعد از آن اقدام به شکایت برای منتشر 
امریکایی  این تصاویر کرد که در سال ۲۰۰۴ تصاویر سربازان  شدن 
منتشر  بودند  ابوغریب  که در حال شکنجه زندانیان عراقی در زندان 
انتشار  که  می کردند  استدالل  امریکا  دولت  وکالی  زمان  آن  در  شد. 
این تصاویر می تواند به امنیت ملی امریکا آسیب فراوان وارد کند زیرا 

تروریست ها از آنها برای تبلیغات علیه امریکا استفاده می کنند.
باراک اوباما رییس جمهور امریکا در سال ۲۰۰۹ تمایل داشت که همه 
این تصاویر منتشر شود اما بعد از اعتراضات دولت عراق و فرمانده 
انجام این کار منصرف شد. ماه نوامبر  از  نظامیان امریکایی در عراق 
گذشته اشتون کارتر، وزیر دفاع امریکا تصمیم گرفت که با انتشار ۱۹8 

تصویر موافقت کند.
اما  شوند  منتشر  جنوری  ماه  پایان  در  تصاویر  این  می رفت  انتظار 
پنتاگون اعالم کرد به علت وقوع طوفان و کوالک در امریکا انتشار این 

تصاویر را به تاخیر می اندازد.

ریاست زراعت آبیاری و مالداری و الیت پنجشیر
مدیریت عمومی مالی و اداری

مدیریت تهیه و تدارکات
شرکت خدمات لوژستیکی سپین بارکزی موضوع خریداری )23(قلم 
ظروف)19( قلم مواد غذایی)600( قطعه مرغ تخمی و خراس)30( 
عدد دانه خوره )30( عدد آب خوره)912( کیلو غذای مکمل مرغ 
در  میشود  افغانی   )853833( مبلغ  مجموعا  که  مرغ  خانه  باب   )30(
مالی  ارزیابی  و  سربسته  های  آفر  داوطلبی  باز  تدارکات  روش  اثر 
تخنیکی تائید هیات تدارکاتی که نظر به حکم شماره)5824( مورخ 
1394/11/04 مقام محترم والیت با ایشان عقد قرار داد صورت گیرد 

موضوع جهت آگاهی به شرکت های اشتراک کننده رسیده شد.

با احتـــــــرام

محمداكرام اندیشمند
اوضاع  در  روسیه  حتا  و  غربی ها  و  امریکا  برای   
بخشی  که  میانه  خاور  خونیِن  جنگ های  و  بی ثبات 
سایر  و  القاعده  داعش،  را  جنگ  این  طرف های  از 
آن ها  علیه  سنی  جهادگِر  و  ستیزه جو  گروه های 
مورد  و  استراتژیک  متحد  ُکردها  می دهد،  تشکیل 
سنی  جامعۀ  از  بخشی  می شوند.  محسوب  اعتماد 
عرب اعم از دولت ها، احزاب و قبایل مورد حمایِت 
قابل  نمی توانند  این ستیِز خونین  در  امریکا و غرب 
ـ  شیعه  جامعۀ  به  امریکایی ها  باشند.  غرب  اعتماد 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  چه  و  عرب  شیعیان  چه 
متحدین  با  که  خونینی  خصومِت  و  تقابل  به  توجه 
عرِب سنی آن ها در خاورمیانه دارد ـ به عنوان متحد 
استراتژیک در منطقه نمی بینند؛ هرچند که سیاست و 
عملکرد امریکایی ها در دو دهۀ اخیر و به ویژه پس 
از حمله بر عراق و سقوط حکومت صدام حسین، در 
جهت منافع و قدرت یابی جمهوری اسالمی ایران و 
همسویی با اهداف دولت والیت فقیه ایران انجامیده 
است. این همسویی صرف نظر از آن که تصادفی است 
یا برنامه ریزی شده، هنوز علی رغم ناخشنودی شدیِد 
خصوص  به  امریکا  عرِب  متحد  امیران  و  سالطین 

عربستان سعودی، ادامه دارد.
 یکی از دالیل عدم اعتماد و اتکای امریکا و غرب به 
ایران و شیعیان و همچنان جامعۀ  جمهوری اسالمی 
ایدیولوژیِک  و  مذهبی  باورهای  و  ریشه ها  به  سنی، 
آن ها برمی گردد که مخالفت و خصومت با امریکا و 

باورها  و  ریشه ها  این  در  بالقوه  به صورِت  را  غرب 
و  القاعده  داعش،  که  است  حالی  در  این  دارند. 
گروه های مشابِه برخاسته از میان جوامع سنی عرب و 
حتا غیر عرب به صورت بالفعل علیه امریکا و غرب 
می جنگند. اما چرا ُکردها با چهل میلیون جمعیت در 
منطقه به عنوان بخشی از جامعۀ مسلمان که میان چهار 
شده اند،  تقسیم  ترکیه  و  سوریه  ایران،  عراق،  کشور 
امریکا و غرب  می توانند به عنوان متحد قابل اعتمادِ 
رقابت های  خاورمیانه و  امروزِ  در جنگ های خونین 

مداوم بر سِر این حوزه مد نظر باشند؟ 
دارای  شیعه،  و  عرب  سنی  جامعۀ  برخالف  ُکردها 
ستیزه جویی  و  گرایی  افراط  زمینه های  و  ریشه ها 
دغدغۀ  و  وسواس  آن که  از  قبل  آن ها  نیستند.  دینی 
منافع  و  باشند، معضل هویت  داشته  مذهبی  و  دینی 
قومی دارند که حتا این حق و هویت از نام و آدرِس 
ابزار  عنوان  به  دین  از  گاهی  و  شده  سرکوب  دین 
مستقِل  کشور  تشکیل  و  آن ها  ملِی  هویت  علیه 
از  یکی  عنوان  به  ُکردها  است.  شده  استفاده  ُکردی 
مستقل  دولت  و  کشور  خواهان  منطقه،  بزرگ  اقوام 
استند و این استقالل را بدون حمایت امریکا و غرب 
قابل توجه در بحث  نکتۀ  نمی توانند.  به دست آورده 
رابطه میان ُکردها و غرب، به تأثیر و پیوند متقابل این 
رابطه برمی گردد. اگر غربی ها در جنگ و خصومت 
و  مذهبی  مختلف  جوامع  میان  از  خاورمیانه  خونیِن 
قومی مسلماناِن این حوزه ضرورتًا به سوی ُکردها به 
عنوان متحد استراتیژیِک خود نگاه می کنند، ُکردها نیز 

نیازمند این نگاه و این حمایت و اتحاد هستند. این 
نیاز دوطرفه، پایداری این همسویی را تضمین می کند 
و به اتحاد درازمدت و استراتژیک طرفین می انجامد.

کارگران  حزب  با  ترکیه  دولت  که  حالی  در   
منطقۀ  سوریه  ُکردهای  می جنگد،    )PKK(کردستان
عماًل  عراق  ُکردهای  داده اند،  تشکیل  خودمختار 
قبل )۱۲  دارند و دو روز  بغداد  از  حکومت مستقل 
دلو۱۳۹۴/ دوم فبروری۲۰۱۶( مسعود بارزانی رییس 
همه پرسی  طرح  اجرای  از  اربیل،  در  آن ها  حکومت 
استقالل ُکردستاِن عراق سخن گفت و ُکردهای ایران 
هوای  دیگر  کشورِ  سه  ُکردهای  مانند  چند  هر  نیز 
دولت  و  کشور  تشکیل  ندارند؛  استقالل  و  جدایی 
نظر  به  واقعی  و  عملی  حد  چه  تا  کردستان  مستقِل 
می رسد؟ آیا امریکا و اروپا از تشکیل کشور مستقل 
ُکردستان متشکل از جوامع ُکردِ چهار کشور ُکردنشین، 
علی رغم مخالفت شدید دولِت این کشورها حمایت 
می کنند؟ آیا روسیه در شکل گیری کشور ُکردستان که 
با نگاه مشابه و مشترک امریکا و غرب به سوی ُکردها 
می بیند، با امریکا و اروپا همسویی نشان خواهد داد؟ 
واشنگتن  میان  به خصوص  و روسیه  میان غرب  آیا 
و مسکو توافق نامۀ مشابه توافق سایکس - پیکو که 
یک صد سال قبل میان فرانسه و بریتانیا )۱۹۱۶( برای 
تغییر  و  عثمانی  امپراتوری  عربی  متصرفات  تقسیم 
نقشۀ خاور میانه امضا شد، در حال امضا است؟ اگر 
روس ها و غربی ها از تشکیل کشور و دولت ُکردستان 
تکلیف  بردارند،  قدم  این جهت  در  و  کنند  حمایت 
غرب با ترکیه به عنوان عضو ناتو و متحد استراتژیِک 
آن ها و تکلیف روسیه با متحدین خودش جمهوری 
آیا  شد؟  خواهد  چه  سوریه  دولت  و  ایران  اسالمی 
ُکردها که در سده های متوالی میان چهار کشور تقسیم 
و  سیاسی  شدیِد  تفرقۀ  و  اختالف  بر  افزون  و  شده 
گروهی میان خود، هر کدام این جوامع ُکرد به صورِت 
جداگانه از ویژه گی های فرهنگی و اجتماعی حاکم و 
غالب این کشورها تأثیر پذیرفته اند و به خصوص که 
بزرگ  شهرهای  در  ُکردها  عظیم  جمعیت  از  بخشی 
این کشورها زندگی کرده اند، می توانند کشور و دولت 
و  کشور  تشکیل  آیا  دهند؟  تشکیل  مستقل  و  واحد 
کشورِ  چهار  محاصرۀ  در  کردستان  مستقِل  دولت 
ُکردنشین و به شدت مخالِف این استقالل، یک آرزوی 

غیرعملی و دست نیافتنی نیست؟ 
این همه  پیچیدۀ  و  دشوار  بسیار  پاسخ  به  توجه  با 
نامساعِد مناطق ُکرد  با توجه به جغرافیای  پرسش و 
در میان چهار کشور ُکردنشین، تشکیل کشور و دولت 
واحد و مستقل کردستان، بیشتر به یک توهم و آرزو 

می ماند تا به یک واقعیت! 

جنگ خاورمیانه
 ُکردها را به کردستان می رساند؟
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