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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

شـرکت برشنا
تقاِص گناِه طالبان را چندبرابر از مردم می گیرد!

ایجاد زیرساخت های شهری مربوط وزارت 

ترانسپورت نمی شود؛ بل که مربوط شهرداری کابل و 

ترافیک کابل می باشد. چون زمین از شهرداری است، 

بنًا وظیفۀ ساخت ایستگاه ها نیز مربوط شهرداری 

می گردد. 

حدود 500 ایستگاه شهری در کابل نیاز است که 

ساخته شود تا از توقف و عدم فعالیت بس های 

شهری در کابل جلوگیری صورت گیرد                                                    
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کابل به 500 ایستگاه 
شهری ضرورت دارد
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نگاه انتقادی 
به غرب

از چشـم انداز 
فرانسـه و 

آلمـان

پایانی
 بر شایعه یی 
دیگر دربارۀ 
ویتگنشتاین 

هیــواد والـو ته دکـاري فرصتـونو بـرابـرول
» دسولې له پاره دکارموندنې ميل پروګرام «  زمونږبیوزلو خلکو ته ، که په کلیو کې دي او که په ښارونو کې یو زیری دی ، ځکه نوموړی پروګرام دهیواد په ۳۴والیتونو کېیو شان اقتصادی او پراختیایي 

خدمتونه په تدریج رسه تطبیق او عميل کوي .

دې ميل پروګرام ، څرنګه چې له نوم نه یې ښکاري، زمونږسلګونوهیوادلو ته په عامه توګه لوستي کسانو، بزګرانو اوکلیوالو ته دکارزمینه برابروي .دکلیو دبیارغونې اوپراختیا وزارت، دميل پیوستون پروګرام 

دساتنې اوڅارنې دپروژې په تطبیق چې ددې ميل پروګرام تر سیوري الندې عميل کیږيهغه پروژې چې په نسبي توګه ویجاړې شوي دي ، بیاځلې ترمیم اورغول کیږي ، کومې پروژې چې فعالیت نه لري بیاځلې 

په فعالیت پیل کوي اوکومې نیمه فعالې پروژیچې موجودې دي ،  بشپړفعالیت ته رسیږي. داټول کارونه دکلیوالودکرنیزواواقتصاديتولیداتو په زیاتوايل کېرغنده رول لوبوي اورسبیره پردې هیوادلوته دکاردرامینځته 

کیدو المل کیږي.

دافغانستان داسالمي جمهوري دولت ولس مرش جاللتآمب محمد ارشف غني ددېميل پروګرام داعالم په ورځ داسی وویل: 

»... مونږ غواړودبڼونو اوکرنیزوحاصالتودزیاتوايل او دکرنیزاوبورسولو دسیستم د ښه وايل له پاره دهیواد بزګرانو رسه مايل مرسته وکړو . د سولې له پاره دکارموندنې ميل پروګرام موخه داده چې بزګرانو ته 

پیسېورکړل يش څو دهغو په وسیله دکرنې، بڼوالۍ او اوبو رسولو د ښه وايل له پاره کاروکړياو پدې ترتیب یې هم حاصالت زیات يش اوهم په کلیو کې کاري فرصتونه برابر يش....«

د سولې له پاره دکارموندنې ميل پروګرام په دریو پړاوونوکې تطبیق اوعميل کیږي، څرنګه چې دکلیودبیارغونې اوپراختیا وزیرښاغيل انجنیر نصیر احمد دراين پدی اړه داسی وویل: 

»... دکلیودبیارغونې او پراختیا وزارت دکارموندنې اوږد مهالې اولڼد مهالې برنامې تر الس الندې نیويل ديچې په تطبیق رسه به یې دټولګټو پروژو دساتنې تر څنګ ، دکاررامینځته کیدل او دکلیوايل اقتصاد 

غښتيل کیدل ددغو پروژو یو له مهمو او بنسټیزو اهدافو څخهشمیرل کیږي . ددې ميل پروګرام په لومړي پړاو کې دننګرهار، کنړ، لغامن،بغالن، کندز، بلخ، فاریاب، جوزجان، خوست، کندهار، هرات او فراه 

والیتونه تر پوښښ الندې راځي چې ددې پړاو په تطبیق رسه به خلکو ته )۵،۲۵( میلیون کارې ورځې مینځته رايش ......«

دسولې له پاره دکارموندنې ميل پروګرام دتطبیقکار اوس عمآل پیل شویدی او په عميل کیدو رسه یېورځ ترورځې زمونږ کلیوال خپلې روښانه راتلونکې باندې ډاډمن کیږي او په پورهمینې رسه پکې برخه اخيل.

دیادونې وړده چې دکلیودبیارغونې اوپراختیا وزارت دميل پیوستون پروګرام تر اوسه ، شاوخوا ۸۴۷۲۸ټولګټېبنسټیزې پروژې په عمل کې تطبیق او ګټی اخستنی ته سپاريل دي . ښکاره ده چې د۱۳ نه زیاتو کلونو 

په تیریدو رسه دا پروژې په نسبې توګه استهالک شویدي چې ساتنې څارنې او بیارغونې ته اړټیا لري. ددې بنسټیزو پروژودساتنې او څارنې برخه دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت دميل پیوستون پروګرام پرمخ 

 )MCG(بیایي . له همدې امله دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزیر، ښاغيل انجنیرنصیر احمد دراين پدې وروستیو کې دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت دميل پیوستون پروګرام دساتنې اوڅارنې دنغدي وجهې

پروګرام لومړی پړاو په څواړونډووالیتونوکې په رسمي توګه پرانست چې دغه بهیر به په راتلونکيکېهم دوام ولري .

په دې ترتیب دميل یووايل حکومت » دسولی له پاره دکارموندنې ميل پروګرام « په رامینځته کولو اودعمل په ساحه کې دهغه په تطبیقیدورسه یې په رښتیا هم دټولڼی بیوزلواو محرومو خلکو ته جدي پاملرنه 

کړیده او لدېالرې یې دهیواد دبیوزلو خلکو په ژوند کې دمثبت بدلون اودهغوی داقتصادي بنسټ په غښتيل کیدو کې مثبت ګامونه پورته کړیدي. دسولې لپاره دکارموندنې ميل پروګرام ، دخلکو داقتصادي 

ودې په تیره بیا کلیوالو ته دروښانه راتلونکي زیری ورکوياو دپاک خدای په مرسته ډیر ژربه په هیواد کې بیوزيل اوبیکاري ترزیاته حده کمه يش اودهیواد دپرمختګ اوترقۍ زمینه ورځ ترورځی پراخوالی ومومي 

.ددېميل پروګرام په تطبیق رسه دکلیو او بانډو یوشمیربیوزلو او زیامننو خلکو ته چېبوختیا او مناسب کارته دنه الس ريس له امله ، د هیواد پریښودوته اړ وو، لدې وروسته به له پخوا نه زیات په خپلو کلیو 

کې دخپل ژوند دوام ته هیله مند شياو دخپل برشي قوت په کارولو رسه به دخپلو کلیو پراختیایي چارې اوهم اقتصادي بنسټ غښتلی کړياودپروژو په ساتنې څارنې او دهغوی د دوام په الره کې خپله وګړنیز 

ميل ونډه واخيل. په رښتیا هم چې دحاللې روزۍ السته راوړل او کار ته الس رسی ددېالمل کیږي څو خلک خپلې راتلونکې نه ډاډ ترالسه کړياوهیواد ته دخدمت له الرې هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره خپل 

انسانياومعنوي قوت ، په کارواچوي .

گ ها
در بر



ACKU نشسِت چهارمین  دنبال  به  پاکستان 
و  طالبان  گروه های  تمام  به  چهارجانبه، 
اعالم  افغانستان  دولت  مسلِح  مخالفان 
در  رو  گفت وگوهای  برای  که  کرده 
نشست  در  که  آن گونه  باشند.  آماده  رو 
دور  باید  است،  فیصله شده  چهارجانبه 
ماه  اوایل  در  صلح  گفت وگوهای  اوِل 
برگزار  آباد  اسالم  در  روان  سال  مارِچ 
نشست  دور  چهارمین  در  ظاهراً  شود. 
در  شرکت  کننده  کشورهای  چهارجانبه، 
مورد نقشۀ راه و مکانسیم گفت وگوهای 
نظر  به  اما  رسیده اند،  توافق  به  صلح 
گفت وگوهای  به  رسیدن  تا  که  می رسد 

واقعی، هنوز راه درازی در پیش است.
 به رغم اعالم موضع رسمی پاکستان در 
هیچ  طالبان  صلح،  گفت وگوهای  قبال 
نداده اند.  نشان  آن  به  نسبت  واکنشی 
برخی نماینده گان این گروه که در دوحه 
رسانه ها  به  این  از  پیش  می برند،  به سر 
مورد  در  تماسی  هیچ  که  بودند  گفته 
آغاز گفت وگوهای صلح از رهبرِی این 
گروه دریافت نکرده اند. حاال این پرسش 
مطرح است که دولت پاکستان با توجه 
افراد  بر رهبران و  تأثیر و نفوذی که  به 
طالبان دارد، از کدام گروه ها درخواست 
کرده که در گفت وگوهای صلح شرکت 
دولت  دیگر،  جانب  از  ورزند؟... 
در  که  تغییراتی  دنبال  به  نیز  افغانستان 
رهبری شورای صلح وارد کرد، خواهان 
باصالحیِت  نماینده گان  با  گفت وگو 
در  است.  طالبان  جناِح  اصلی ترین 
که  نمی رود  انتظار  هنوز  فضایی،  چنین 
گفت وگوهای صلح بتواند به حِل منطقی 
منجر  افغانستان  قضیۀ  مسالمت آمیِز  و 
شود. آن چه که تا به حال از نشست های 
در  رو  گفت وگوهای  و  چهارجانبه 
پاکستان  با جانب  مقام های کشور  روِی 
که  بیشتر خوش بینی هایی ست  برمی آید، 
در مورد آغاز روند گفت وگوهای صلح 

مطرح می شوند. 
و  گروه ها  موضع  حال،  همین  در 
نیز  افغانستان  در  موجود  جناح های 
بسیار  صلح  گفت وگوهای  برابر  در 
و  موفقیت  در  می تواند  و  بااهمیت اند 
عدم موفقیِت آن موثر باشد. اخیراً استاد 

سران  از  یکی  سیاف،  الرسول  عبدرب 
و  حراست  شورای  رییس  و  جهادی 
ثبات، نسبت به گفت وگوهای صلح ابراز 
سیاف  آقای  موضع  است.  کرده  نگرانی 
تنها به شخِص خودش محدود نمی شود 
و می توان گفت که او این سخنان را به 
نماینده گی از یک جمِع نسبتًا قابل توجه 
از سران و شخصیت های دوران جهاد و 

مقاومت افغانستان مطرح کرده است. 
جامعۀ  نهادهای  موضع  حال،  همین  در 
در  سیاسی  احزاب  برخی  و  مدنی 
با گفت وگوهای  نیز در رابطه  افغانستان 
نمی رسد.  نظر  به  مطمین  چندان  صلح 
زماِن  تجربه های  توجه  با  بسیاری ها 
پنهانی   بستان های  و  بده  و  کرزی  آقای 
که در عرصۀ گفت وگوهای صلح انجام 
برخورد  آن  به  نسبت  احتیاط  با  می شد، 
نیز در کشور، جّو  می کنند. جّو عمومی 
بیم و نگرانی است، به ویژه این که طالبان 
هیچ حسن نیتی نسبت به گفت وگوهای 
گروه  این  نداده اند.  بروز  خود  از  صلح 
صلح  گفت وگوهای  که  حالی  در 
تشدیِد  مصروف  شده،  داغ  به شدت 
نقاط  از  بسیاری  در  درگیری  و  جنگ 
بخش های  حاال  همین  است.  افغانستان 
مهمی از جنوب و شمال، درگیر آشوب 
هرچند  مسایل  این  و  است  و خشونت 
امتیازگیری  برای  طالبان حربه های  برای 
ولی  می روند،  شمار  به  مذاکره  میز  در 
برای شهروندان عادِی کشور چیزی جز 
از  ندارند. مردم  هراس و قربانی در پی 
خود می پرسند: گروه هایی که در آستانۀ 
کشتار  و  جنگ  بر  صلح  گفت وگوهای 
تأکید دارند، چگونه ممکن است در میز 
خشونت  و  جنگ  قطع  خواهان  مذاکره 
خواست های  از  طالبان  آیا  شوند؟ 
خواهند  دست  خود  تمامیت خواهانۀ 
کشید و افغانستان را با ارزش های مدرِن 
آن خواهند پذیرفت؟ آیا دولت افغانستان 
بر حفظ  که  فروانی  تأکیدهای  وجود  با 
آن ها  از  ناشی  قرمز  خطوط  و  ارزش ها 
دارد، در میز مذاکره و در گفت وگوهای 
پنهان با کشورهای ذی دخل و گروه های 

مسلح صادقانه عمل خواهد کرد؟ 
در  که  این جاست  اصلی  نگرانی 

بستان هایی  و  بده  صلح،  گفت وگوهای 
صورت گیرد که به ساده گی قابل جبران 
نباشند و مردم افغانستان بازندۀ این میدان 
پانزده  در  که  کرد  نباید  فراموش  شوند. 
و  نارسایی ها  همۀ  وجود  با  اخیر،  سال 
خود  گذشتۀ  با  افغانستان  کاستی ها، 
ظِل  در  که  گذشته یی  است؛  گفته  وداع 
به اصطالح  و  استبدادی  حاکمیت های 
هیچ  و  بود  گرفته  شکل  توتالیتری 
جایگاهی برای مردم در معادالت سیاسی 
نبود. عده یی که خود را قیم مردم  قایل 
معرفی  کرده بودند، به جای آن ها تصمیم 
می گرفتند و عمل می کردند. حداقل در 
این پانزده سال، این جَو شکسته شد و 
مردم مجال یافتند که حضور و مشارکت 
حداقلِی خود را در مناسباِت قدرت حس 
به  این ارزش ها و دستاوردها  اگر  کنند. 
خطر بیفتند، آیا صلح در نبود دموکراسی 
و ارزش های شهروندی می تواند معنایی 

داشته باشد؟ 
به  توجه  با  که  کنند  فکر  برخی ها  شاید 
تغییرات اساسی و فناوری های جدیدی 
آمده،  وجود  به  معاصر  جهاِن  در  که 
به  دوباره  که  مرحله  آن  از  افغانستان 
عبور  برگردد،  استبدادی  حاکمیت های 
کرده و هیچ گروه و جمعی تواِن آن را 
ندارند که خواب چنان حاکمیت هایی را 
برداشتی  چنین  به  پاسخ  در  ولی  ببینند. 
تجربۀ  که  کرد  اعالم  به ساده گی  باید 
را  پندار  این  خالِف  امروز  به  تا  بشری 
به گذشته چیزی  ثابت کرده و برگشت 
نیست که به عنوان یک تهدیِد میان خالی 
مطرح باشد. آلمان با همۀ شکوه و جالِل 
بیستم،  قرن  فلسفه یی خود در  فکری و 
به  دموکراتیک  انتخابات  یک  فرایند  در 
کرد  سقوط  توتالیتاریسم  و  استبداد  کام 
که  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  و 
بلند  را  نژادی  برتری  و  فاشیسم  پرچم 
معظِم جهان  نیز جزِو کشورهای  کردند 
آینده  به  نسبت  پس  می رفتند.  شمار  به 
و گفت وگوهای صلح باید با بیم و امید 
برخورد کرد و هر قدمی که در این راه 
مورد  تمام  دقِت  با  را  می شود  برداشته 

بررسی قرار داد. 
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احمــد عمران

بیم و امیدهای گفت وگوهای صلح  

 شرکت برشنا اعالم کرده است که پول های صرفیۀ برِق 
حرارتی را از مردم افغانستان چندبرابِر قیمت تعیین شده 

اخـذ می کند.
این صحبت هفتۀ گذشته از آدرس شرکت برشنا مطرح 
شده است و دلیل آن را هم استفادۀ مردم از برق حرارتی 
در روزهایی که کابل از نعمت برق ازبکستان محروم بود، 
خوانده اند. گفته می شود که این قیمِت سنگین، تقریبًا سه 
اولیۀ صرفیۀ برق حرارتی است. در گذشته  برابِر قیمت 
محاسبه  افغانی  دو  حرارتی،  برق  کیلووات  هر  مصرف 
 شده است، اما حاال قرار است که شش افغانی محاسبه 
شود. این یعنی ستِم آشکار بر مردم و انداختِن تاواِن گناهِ 
طالبان در قطع پایه های برق، بر شانه های نحیِف ملت!  

دیواری  هیچ  برق،  پایه های  تخریب  قضیۀ  در  برشنا 
نیافته  افغانستان  بی بضاعِت  مردمِ  ِگلِی  دیوارِ  از  کوتاه تر 
تا خساراِت خود را تالفی کند؛ زیرا تجربه نشان داده که 
زورمندان و مرمرنشینان، از پرداخِت هزینۀ برق در این 
کشور معاف هستند. از طرف دیگر، اصاًل معلوم نیست 
که این مبالِغ سنگینی که قرار است از مردم گرفته شود، 

به کدام حساب ریخته می شود. 
تا هنوز مرجعی که بیاید از شرکت برشنا حساب بپرسد، 
ابرازِ وجود نکرده است. همین بی پرسانی ها سبب شده 
که برشنا از حد بگذرد و قصاص خرابی پایه های برق را 

از مردم فقیر بگیرد. 
مردم  بر  را  بزرگ  ظلِم  این  می خواهد  درحالی  برشنا 
می گویند  خبری  منابع  برخی  که  بدارد  روا  افغانستان 
از  باج ستانی  طالبان،  درآمدزایی  راه های  از  یکی  که 
شرکت های خصوصی  و نیمه خصوصی یی است که بدون 
از  از مردم پول می گیرند. یعنی طالبان  حساب و کتاب 
می کنند  تمویل  را  برشنا، خود  مانند  طریق شرکت هایی 
تخریب  که  می شود  گفته  می شوند.  مردم  جاِن  بالی  و 
پایه های برق توسط طالبان نیز به همین انگیزه انجام شده 

است. 
افغانستان از این همه ظلم و ستم به ستوه آمده اند  مردم 
و از ارکاِن دولت وحدت ملی عاجزانه می خواهند که با 
پنهاِن  و  پیدا  ستم کاری های  جلو  آن ها،  مشکالِت  درِک 
خصوصی  خدماتِی  شرکت های  و  سایر  برشنا  شرکت 
الیحۀ  می تواند  نماینده گان  مجلس  مثاًل  بگیرند.  را 
از این پس، همۀ شرکت های  تا  قانونی یی را ترتیب کند 
خصوصی به خصوص شرکت برشنا، به یک مرجِع خاِص 

نظارت کننده پاسخ گو باشد.
اگر دولت برای این معضل چاره یی نیندیشد، مطمئنًا هر 
از گاهی طالبان با تخریب یک پایۀ برق یا دکِل مخابراتی 
می توانند پوِل کالنی به جیب بزنند و شرکت های مربوط 
نیز به راحتی بارِ گراِن آن را چندبرابر کرده و بر شانه های 
برای  درآمدزایی  روش  کثیف ترین  این  بیندازند.  مردم 
یک شرکت به حساب می آید که گویا برشنا در این وادی 

گوی سبقت را از همه ربوده است.
را جای  باید خود  ملی  مقامات دولت وحدت  و  سران 
مردمِ فقیر و بی بضاعتی بگذارند که به یُمِن سیاست های 
اقتصادِی نادرسِت آن ها، روز به روز بی کارتر و مسکین تر 
از گذشته  شده اند و تواِن پرداخِت زیاده خواهی های برشنا 
بهانۀ  به  و  می کند  ستم  مردم  بر  رسمًا  برشنا  ندارند.  را 
افزایش  را  عایِد خود  می خواهد  برق،  پایه های  تخریب 

دهد. 
سد  مردم  برای  نمی تواند  اگر  موجود  پریشاِن  دولِت 
این  جلِو  می تواند  یقینًا  بسـازد،  برق  تولید  نیروگاهِ  و 
و  سکوت  دولت،  اگر  اما  بگیرد.  را  آشکار  ستمکارِی 
بی تفاوتی اختیار کند، حتم باید داشت که تبعاِت این نوع 
و  زیرا گرسنه گی  فرا می گیرد.  نیز  را  ارگ  دامِن  ظلم ها 
بی چاره گِی بیش از حد، می تواند مرگ را به ارگ بیاورد! 

شـرکت برشنا
تقاِص گناِه طالبان را 

چندبرابر از مردم می گیرد!
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ریاست اجرایی:

به زودی کار کمیتۀ گزینش آغاز می شود
یک عضو کمیتۀگزینش:

حکومت سهل انگاری می کند

برای ادامۀ کار کمیتۀ گزینش سهل انگاری 
از  حکومت  زیرا  می گیرد،  صورت 
برگزاری انتخابات پارلمانی و لویه جرگه 

هراس دارد. 
یک عضو کمیته گزینش می گوید: اعمال 
درون  در  سیاسی  حلقات  برخی  نفوذ 
حکومت یکی از عوامل اصلی عدم آغاز 

کار کمیته گزینش است.
به گفته او: حلقات سیاسی بیرونی و درون 
نظام در صدد تضعیف حکومت از طریق 

عدم آغاز کار کمیته گزینش اند.
اما ریاست  اجرایی به مردم وعده می سپارد 
ادامۀ  شاهد  افغانستان  مردم  زودی  به  که 

کار کمیته گزینش خواهند بود.
اجرایی  ریاست   فرهنگی  امور  مشاور 
شد  نهایی  فیصله  گذشته  هفتۀ  می گوید: 
فرمان  طی  رییس جمهور  زودی  به  که 
مجدد، دستور ادامۀ کار کمیته گزینش را 

صادر کند. 
ریاست  فرمان  اساس  بر  و  پیش  چندی 
اصالح  کمیسیون  پیشنهاد  و  جمهوری 
برای  گزینش  کمیته  انتخاباتی،  نظام 
کمیسیون  جدید  اعضای  انتخاب 
انتخابات تشکیل شد، اما به دلیل رد شدن 
سوی  از  انتخابات  قانون  در  اصالحات 
مجلس نمایندگان، کار این کمیته با مشکل 
آنان  کار  اکنون  تا  و  حقوقی روبه  رو شد 

معطل قرار داده شده است.
گزینش  کمیته  عضو  ایوب زاده  نعیم 
انتخابات  برگزاری  از  می گوید: حکومت 
هراس  جرگه  لویه  برگزاری  و  پارلمانی 
و  کندکاری  دلیل  همین  به  و  دارد 

سهل انگاری برای ادامه کار کمیته گزینش 
صورت می گیرد.

باید  طرف  یک  از  ایواب زاده:  گفته  به 
برای  که  شود  برگزار  طوری  انتخابات 
تمام مردم افغانستان و جامعه جهانی قابل 
قبول باشد و از جانبی هم حلقات سیاسی 
تضعیف  درصدد  حکومت  از  بیرون 

حکومت از این طریق اند. 
این عضو کمیته گزینش تاکید کرد: اعمال 
نفوذ برخی حلقات سیاسی درون حکومت 
آغاز  گزینش  کمیته  کار  نمی خواهند  که 

شود، یکی دیگر از این عوامل است.
 او می گوید: در حال حاضر اعضای کمیته 
گزینش منتظر یک راه حل قانونی و منتظر 
کارشان  ادامه  برای  رییس جمهور  فرمان 

هستند.
مشاور  سانچارکی  فاضل  سیدآقا  اما  و 
می گوید:  ریاست اجرایی  فرهنگی  امور 
زودی  به  که  شد  فیصله  گذشته  هفتۀ 
دستور  مجدد،  فرمان  طی  رییس جمهور 

ادامۀ کار کمیته گزینش را صادر کند. 
کار  که  سپرد  وعده  مردم  به  سانچارکی 
می شود  آغاز  زودی  به  گزنیش  کمیته 
آوردن  برای  ملی  وحدت  حکومت  و 
اصالحات مصمم است، زیرا بدون آوردن 
آینده  انتخابات  برگزاری  اصالحات، 

غیرممکن است.
به گفته او: چون فرمان رییس جمهور که 
برای آوردن اصالحات در کمیسیون های 
سوی  از  بود،  شده  صادر  انتخاباتی 
با  گزینش  کمیته  کار  و  شد  رد  مجلس 
مشکل حقوقی مواجه شد، بنابراین اکنون 

برای  راه حل حقوقی  حکومت در صدد 
این مساله است.

ریاست  اجرایی  امورفرهنگی  مشاور 
آوردن  برای  کرد:  اضافه  همچنان 
انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصالحات 

باید مجرای قانونی پیدا می شد.
وی تأکید کرد، اکنون این راه حل حقوقی 
بسیار  آینده  بر اساس آن در  پیدا شده و 
کمیتۀ  کار  آغاز  شاهد  شما  و  ما  نزدیک 

گزینش خواهیم بود.
از  انتخابات  نتایج  اعالم  سانچارکی، 
کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف  سوی 
مستقل انتخابات را یک عمل شخصی و 

عقده مندانه  شخص نورستانی می داند.
ریاست اجرایی  فرهنگی  امور  مشاور 
بدون  را  اقدام  این  نورستانی  می گوید: 
مشاوره و اطالع رهبران حکومت وحدت 
ملی انجام داده و با مخالفت آنان مواجه 

شده است.
یک  گذشت  از  پس  زده،  ایواب  نعیم 
انتخابات  نتایج  اعالم  ماه  چند  و  سال 
ریاست جمهوری توسط یوسف نورستانی 
را توهین به شعور ملت افغانستان خواند.

این عضو کمیته گزینش همچنان گفت: از 
تمامی رسانه های محترم خواهش می کنم 
که این مسالۀ پیش پا افتاده را بزرگ نکنند. 
که  می شود  ابراز  حالی  در  سخنان  این 
کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف  احمد 
یک  در  گذشته  هفته  انتخابات  مستقل 
از  را پس  انتخابات  نتایج  نشست خبری 
اعالم  ملی  وحدت  حکومت  سال  یک 

کرد.
نورستانی اعالم کرد که پس از باطل شدن 
آرای تقلبی، در انتخابات سال ۱۳۹۳ آقای 
 55.۲۷ رای؛  میلیون   ۳.۹ از  بیش  غنی 
 ۳.۱ از  بیشتر  عبداهلل  آقای  و  آرا  درصد 
میلیون رای؛ ۴۴.۷۳ درصد آرا را بدست 

آورده بودند.
جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج  اعالم 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از 
که  می گیرد  صورت  حالی  در  افغانستان 
ناسالم،  مدیریت  به  متهم  کمیسیون  این 
انتخابات  در  گسترده  تقلبات  انجام 

ریاست جمهوری سال گذشته است.

نویسنده: محمود علی
منبع: بنياد تحقيقاتی البدیل

برگردان: سيد اسالم ده نمكی

چند روز پیش، نشسِت چهارجانبۀ افغانستان، 
به منظور  متحده،  ایاالت  و  چین  پاکستان، 
پایان  و  صلح  برقراری  چگونه گی  بررسِی 
کابل  افغانستان، در  پانزده سالۀ  به جنِگ  دادن 
موجود  فضای  شرکت کننده گان،  شد.  برگزار 
در نشست را مثبت توصیف نمودند و اظهار 
مستقیم  گفت وگوهای  که  کردند  امیدواری 
میان کابل و طالبان تا پایان ماه فبروری آغاز 

می گردد. 
چهارجانبه،  نشست  در  حاضر  کشورهای 
آجندای  ترتیب  روی  که  مدت هاست 
متمر کز شده اند.  با طالبان  گفت وگوی صلح 
ماه های  در  طالبان  که  حالی ست  در  این 
اخیر، حمالِت گسترده و بی سابقه یی را علیه 
و  انداخته اند  به راه  نظامی  و  ملکی  اهداف 
افغانستان را زیر  اراضی  از  بخش های زیادی 
پوشِش جنگ گرفته اند. به نظر صاحب نظران، 
شدت عمِل نظامی طالبان در تصرف اراضی، 
بیشتر به هدِف امتیازگیری از دولت افغانستان 

برنامه ریزی شده است. 
مال  مرگ  خبر  این که  از  پس  گذشته،  سال 
محمد عمر رهبر طالبان علنی شد، تالش های 
مرگ  اعالم  رسید.  بن بست  به  صلح جویانه 
به  طالبان  که  شد  باعث  عمر  محمد  مال 
دسته های موافق و مخالِف گفت وگو با دولت 
افغانستان تقسیم شوند. خبر مرگ مال محمد 
عمر، شکست گفت وگوهای صلح را سرعت 
بخشید و باعث انشعاِب این گروه و پیوستن 
شماری از فرماندهان طالبان به دولت اسالمی 

»داعش« گردید.

خواست طالبان
در گذشته، طالبان خواسته هایی را مانند خط 
خوردِن نام این گروه از فهرسِت سیاه سازمان 
طالبان  سیاسی  دفتر  به  رسمی  اعتراف  ملل، 
از  بعضی  تعدیل  زندانیان،  آزادی  دوحه،  در 
زنده گی  به  مرتبط  اساسی  قانون  ماده های 
منحیث  زن  حقوِق  و  دینی  امور  اجتماعی، 
مطرح  صلح  روند  به  پیوستن  پیش شرط 
افغانستان  رییس جمهور  اما  بودند.  نموده 
کرد  رد  قاطعیت  با  را  آن  اشرف غنی،  محمد 
و گفت: »طالبان ناگزیرند که با عقاید گذشتۀ 
خود در قبال حقوق زن، آزادی های فردی و 
ارزش های معاصِر اجتماعی وداع گفته و خود 
را به قبول حقیقت های شکل گرفته در جامعۀ 

معاصر افغانستان آماده کنند«.

فرصت های پیش رو
همیشه  افغانستان،  امور  تحلیل گران  نظر  به 
به  طالبان  و  افغانستان  دولت  میان  گفت وگو 
گروه  این  نامعقوِل  زیاده خواهی های  سبب 
مواجه  بن بست  با  غالبًا  و  برخورده  موانع  به 
هستند  عقیده  این  به  شماری  اما  است.  شده 
که فرصت به ثمر نشستِن گفت وگوهای صلح 
مساعدتر  به گذشته ها  نسبت  در حال حاضر 

هر  طالبان  و  افغانستان  حکومت  است.  شده 
از ظهور داعش احساس خطر می کنند و  دو 
اوضاع فعلِی افغانستان این را می طلبد که هر 
دو طرف آمادۀ عدول از بعضی پیش شرط های 

خود باشند.
در  صلح  پروسۀ  به  نسبت  که  دیگری  عامل 
بهبود  کرده،  ایجاد  خوش بینی  افغان ها  میان 
زمان  از  است.  اسالم آباد  و  کابل  روابط  در 
چهارجانبۀ  نشست  برای  آماده گی های  اعالن 
سال ۲0۱6 جهت بررسِی راه های حل بحران 
مراکز  به  نزدیک  افراد  میان  در  افغانستان، 
صلح  در  ذی دخل  دولت های  تصمیم گیری 
افغانستان، زمزمۀ تحول مثبت در روابط طالبان 
چنان که  است؛  گرفته  باال  افغانستان  دولت  و 
دیدارِ چند ماه قبل رییس ارکان ارتش پاکستان 
افغانستان  جمهور  رییس  با  شریف(  )راحل 
میان حکومت  دیدگاه  تقریب  راستای  در  نیز 

افغانستان و طالبان برنامه ریزی شده بود. 
با  مرزهایش  کنترول  به  پاکستان  حیاتی  نیاز 
می تواند  که  است  دیگری  عامل  افغانستان، 
افغانستان  صلح  گفت وگوهای  موفقیت  در 
موثر واقع شود؛ به خصوص پس از گسترش 
رفتن  باال  و  تروریستی  جریان های  فعالیت 
کشور  این  مرزی  مناطق  در  خشونت  میزان 
با افغانستان، مقام های پاکستانی به این نتیجه 
وضعیت  کنترول  به  قادر  دیگر  که  رسیده اند 
ویژه گی  نیستند.  مناطق  این  در  رقم خورده 
دیگری که می تواند نقش پاکستان را در حل 
این  دهد،  جلوه  بااهمیت  افغانستان  بحران 
است که این کشور یکی از کشورهایی ست که 
امارت اسالمی طالبان را بین سال های ۱۹۹6  
۲00۱ به رسمیت می شناخت و همیشه  متهم 
امن  پایگاه های  ایجاد  از طالبان و  به حمایت 
در خاک خود برای فرماندهان این گروه بوده 

است. 
 به نظر می رسد که بازیگران منطقه یی دخیل 
پیش  ضرورت  به  نیز  افغانستان  بحران  در 
راندِن برنامۀ صلح افغانستان پی برده اند. ایران 
افغانستان  با  خود  مرزهای  کنترول  عالقه مند 
از  اسلحه  و  مخدر  مواد  قاچاق  می باشد، 
این  به  زیادی  آسیب های  ایران،  به  افغانستان 
کشور زده است؛ ورود مجدد روسیه به حیاط 
نظامی  کمک های  ارسال  طریق  از  افغانستان 
به ارتش این کشور، موجباِت نگرانِی ایاالت 
بازی  امریکا  است؛  کرده  فراهم  را  متحده 
روسیه با کارت صلح افغانستان را برنمی تابد، 
را  امریکا  جدید  تحرکات  نگرانی  این  و 
به خاطر تسریع روند صلح در افغانستان شکل 
داده است. حضور چین در نشست چهارجانبه 
که نگران نفوذ افراط گرایی در قلمرو خویش 
افغانستان  امر برقراری صلح در  نیز در  است 

می تواند مفید واقع شود.

دیدگاه حکومت افغانستان
و  نشست  به  اقدام  افغانستان  رییس جمهور 
پارلمان،  نماینده گان  با  جداگانه  دیدارهای 
هیأت رهبری شوای عالی صلح و فرماندهان 
پیشرفت های  مورد  در  و  کرده  جهادی 
اطالع رسانی  صلح  پروسۀ  در  حاصل شده 
اشرف غنی  دیدارها  این  در  است.  نموده 
این که  به رغم  دولت  که  است  کرده  تصریح 
امیدوار  افغانستان  در  صلح  آیندۀ  به  نسبت 
است، ولی بازهم نمی تواند نگرانی خود را در 
این زمینه پنهان کند. غنی معتقد است دولت 
را  خود  شرط های  است  توانسته  افغانستان 
اتفاق  او،  زعم  به  بزند.  گره  پروسۀ صلح  در 
روی پیش شرط های دولِت افغانستان در خالل 
نشست های دوجانبه، سه جانبه و چهارجانبه با 
پاکستان، ایاالت متحدۀ امریکا و چین صورت 

گرفته است. 

فرصت های پیشرفِت 
صلح در افغانستان

ناجيه نوری 

 13 کشته و 40 زخمی در حملۀ انتحاری در کنر

یک حمله کنندۀ انتحاری موتورسیکل سوار 
ساعت ۹:۳0 صبح روز شنبه مواد انفجاری 
همراهش را در پارک شهیدان شهر اسدآباد 
منفجر  کنر  والیت  ساختمان  نزدیکی  در 

کرد.
که  می گوید  کنر  والی  کلیم زی،  وحیداهلل 
خان جان،  حاجی  شمول  به  حمله  این  در 
یکی از بزرگان قومی ولسوالی دانگام، ۱۳ 

غیرنظامی کشته و ۴0 تن دیگر زخمی شده 
اند.

پیش  یک سال  به  نزدیک  خان جان  حاجی 
علیه  مردمی  خیزش  نیروهای  فرماندهی 
طالبان در ولسوالی دانگام کنر را به عهده 
داشت، اما در حال حاضر در شهر اسدآباد 

زنده گی می کرد.
مشخص  تاکنون  که  می گوید  کنر  والی 

نیست هدف انتحار کننده حاجی خان جان 
بوده یا حمله به ساختمان والیت.

مسیح اهلل، یکی از شاهدان عینی که در این 
رویداد زخمی نیز شده است، می گوید که 
از بسته گانش  انفجار در دکان یکی  هنگام 

در روبه روی پارک نشسته بود.
بود.  »چره« خورده  دستم  »به  می گوید:  او 
دوستم هم کف دکان افتاده بود. من خودم 
مرا سوار  بعد کسی  و  آمدم  تا چهارراهی 
آورد. در خیابان  این جا  به  موترش کرد و 

مردمان زیادی افتاده بود«.
دکتر فاروق سهار، رییس شفاخانۀ کنر نیز 
می گوید که در مجموع ۴۱ زخمی به این 
تن  هفت  که  بودند  شده  منتقل  شفاخانه 
آن ها را برای درمان بهتر به ننگرهار انتقال 
داده اند. به گفتۀ او، شماری از زخمیان که 
به  درمان  از  پس  داشتند،  بهتری  وضعیت 
خانه های فرستاده شده و اکنون ۱۹ زخمی 

دیگر در این شفاخانه هستند.
این  مسؤولیت  گروهی  یا  فرد  تاکنون 

رویداد را به دوش نگرفته است.



ACKU

ویتگنشتاین از خواهرش در دوران 
جنگ، در نامه یی خواسته بود که 

کتاب تولستوی و کیرکگارد را برای او 
بفرستد و مشغول نوشتن یادداشت هایی 

که بعدها به »رسالۀ منطقی فلسفی« 
تبدیل شد نیز بوده است و این همچنان 
ناهمخوانی بین روحیۀ عرفانی و تارک 
دنیایی و لذت جنسی را نشان می دهد. 

استناد به منابع دسِت چندم و بعضًا 
بی اعتبار از این دست، بدنۀ این ادعا را 

در مورد ویتگنشتاین تشکیل می دهد. 
همچنین بارتلی از این که ویتگنشتاین 
با برخی از دوستاِن خود وقِت بسیار 

زیادی را می گذرانده است نیز استفاده 
می کند تا مدعای خود را اثبات کند؛ 

استداللی که بسیار عجیب و نامعقول به 
نظر می آید. 

 همچنین باید در نظرداشت که در آن 
زمان، هم در اتریش و هم در انگلستان 

همجنس گرایی غیرقانونی و قابل 
مجازات بوده و عالوه بر این ، پرهیزۀ 
اجتماعی نیز بوده است و با توجه به 

شهرت خانواده گی ویتگنشتاین بعید به 
نظر می رسد که اگر همجنس گرا بوده 

باشد، بدون عواقب قانونی و اجتماعی 

می توانست به روِش خود ادامه دهد. 
 از سوی دیگر، آن چه بارتلی ادعا 

می کند، با رمزگشایی آن ها می توان 
به این نتیجه رسید که ویتگنشتاین 
همجنس گرا بوده است نوشته هایی 

هستند از ویتگنشتاین که در آن ها وی 
از عدم تمایِل خود به روان کاوی شدن 

یا بازگو کردن مشکالت و رازهای خود 
سخن گفته است. 

 بارتلی )1982( پس از واکنش های 
بسیار تندی که نسبت به کتاب او انجام 

شد، پاسخی به منتقدان خود نوشت، 
ولی در آن استدالل یا سند جدیدی 

ارایه نکرد و بیشتر به دفاع از شخص 
خود پرداخت. مطلب مهمی که در 

پاسخ او بود، تأکید بر این نکته بود که 
نباید همجنس گرا بودِن ویتگنشتاین را 

به فلسفه اش مرتبط ساخت و در بخشی 
از آن، به نقد کتابی می پردازد که تالش 
داشته است چنین ارتباطی را بین فلسفۀ 
ویتگنشتاین و گرایش جنسی اش برقرار 

کند.

 نکتۀ جالبی که در این پاسخ وجود 
دارد این است که بارتلی عنوان می کند 
با این که ویتگنشتاین اندیشمند چندان 

مهمی نیست و سخنانی را که گفته، 
دیگران روشن تر و دقیق تر عنوان کرده 

اند؛ اما پیروان او، او را چون یک قدیس 
یا شخصیت معنوی می نگرند و از او 

پیروی می کنند. این سخن، شبیه سخِن 
استاد و دوست صمیمِی بارتلی در 

مقطعی از زنده گی اش یعنی کارل پوپر 
در مورد ویتگنشتاین است.

 بارتلی شاگردان ویتگنشتاین را به 
این متهم می کند که نمی خواهند این 
واقعیت را بپذیرند؛ چرا که نسبت به 

ویتگنشتاین کیش شخصیت دارند و از 
آن جایی که این تنها جاذبۀ اوست، در 
صورتی که به هم بریزد، دیگر چیزی 
از او باقی نمی ماند و آن ها برای اینکه 

بتوانند ساحت مرادگونۀ ویتگنشتاین را 
حفظ کنند، این واقعیت را نمی پذیرند. 
زنده گی نامۀ ویتگنشتاین که توسط ری 

مانک به نگارش درآمده است، به عنوان 
مرجعی قابل اعتماد دربارۀ زنده گی 
ویتگنشتاین پذیرفته شده است. ری 

مانک )1990( در کتاب خود احتمال 

این که ویتگنشتاین در زنده گی خود 
رابطۀ جنسی همجنس گرایانه داشته بوده 

باشد را منتفی می داند.
  ماجرای واکنش به این کتاب خاتمه 

نیافت، و حتا ناشر کتاب بارتلی نیز 
وارد معرکه شد و از چاپ این کتاب 

دفاع کرد و آن را تنها زنده گی نامۀ معتبر 
ویتگنشتاین نامید. در حلقه های فلسفی 
همجنس گرا بودن ویتگنشتاین بی اساس 
قلمداد می شود و این حاشیه هیچ گاه بر 

متن غلبه نکرده است.
 اما بخش عمدۀ افرادی که این شایعه 

برای شان اهمیت دارد را می توان به 
سه دسته تقسیم کرد؛ گروه اول افرادی 
که ویتگنشتاین را صرفًا به عنوان یک 

آدمِ عجیب در گفت وگوهای جسته 
و گریختۀ خود الزم دارند، گروه 

دوم افرادی که همجنس گرا هستند و 
با معرفی ویتگنشتاین به عنوان یک 

همجنس گرا سعی در گردآوری اعتبار 
برای خود به عنوان یک گروه هستند، 

و گروه آخر افرادی که ترجیح می دهند 

به جای زحمت نقد کردن اندیشه های 
ویتگنشتاین، این صفت را به او نسبت 

دهند تا افکار او را بی اعتبار نشان دهند. 
هیچ یک از این سه گروه با فلسفۀ 

ویتگنشتاین درگیر نمی شوند. بارتلی 
در سال 1990 از دنیا رفت، و به رغم 

این که کتاب های خوب فلسفی نگاشت، 
میراِث او برای فلسفۀ امروز بیش از هر 
چیز، یک شایعۀ بی اساس و بی اهمیت 

در مورد ویتگنشتاین است.
 تیم مادیگان )2002( در مورد 

زنده گی نامۀ فیلسوف ها می نویسد عالوه 
بر این که باید دقت کرد که جزییات 
زنده گی یک فیلسوف به درستی بیان 
شود، باید به این هم دقت داشت که 
چه وجهی از زنده گی یک فیلسوف 
به فلسفه اش مرتبط می شود. او مثال 
جالبی می زند. این که ارسطو شاگرد 

افالطون بوده است و این که کانت در 
حال نوشتن »نقد خرد ناب« به خاطر 

آواز خواندن خروِس همسایه حواسش 
پرت می شده است، هر دو در مورد 

زنده گی نامۀ این افراد آمده اند؛ در حالی 
که نکتۀ دوم هیچ ارتباطی به فلسفۀ 

کانت پیدا نمی کند. حال به نظر می رسد 
اگر آن چه مادیگان می گوید را به 

نوشته های شبیه نوشته های بارتلی ارتباط 
دهیم، می بایست در متن »نقد خرد ناب« 
جست وجو کرد و هر جا اعوجاجی در 

متن حس شد، آن را به آواز خروس 
همسایه ربط دهیم. ای بسا با تخیلی 

قوی، بتوان تشخیص داد کجای متن، 
خروس آوازی طویل می خوانده و 

کجای متن آوازی کوتاه! 
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بخش سوم و پایانی

ریشه ها
پایانی و میوه های حسادت

 بر شایعه یی دیگر دربارۀ ویتگنشتاین 

بخش دوم و پایانی

آیدا روشن ضمير
 

آیا چنین فردی، الزم است به مشاور مراجعه کند؟ 
تا ریشه های  به فرد کمک می کند  این حس  بلی، صحبت کردن در مورد 
درونی حسادِت خود را بیابد. شاید در ضمن این صحبت ها، او به این نتیجه 
برسد که حسادت و ناکامی، ناشی از کم کاری خودش است. ممکن است 
الزم باشد این ماشین روشن حسادت را در خود خاموش کند تا به بزرگی 
طبیعی خود بازگردد. اما در بعضی افراد، حسادت مانند یک ماشین حرکتی 

است و به فرد انگیزش می دهد. 
چنین فردی از حسادت، استفادۀ مثبتی می کند و باعث پیشرفتش می شود. 
بعضی افراد شاید ترجیح بدهند به جای صحبت با مشاور، با دوست خود 
درددل کنند. البته این اتفاق معموالً کمتر رخ می دهد. چون در عرف جامعه، 
حسادت عمل بد و ناپسندی است که نباید درون انسان وجود داشته باشد. 
بیشتر افراد وجود چنین حسی را در خود انکار می کنند. مثاًل می گویند من 
به ثروت فالنی حسادت نمی کنم اما به شخصیت او حسودی می کنم. در 
حالی که موضوع حسادت مهم نیست. ممکن است حسادت ما به فرد دیگر 
در رابطه با شغل، دانش، محبت یا خانوادۀ او باشد و هرگز جرأت نکنیم با 
دوست دیگرمان درمورد آن حرفی بزنیم، اما باید بدانیم که هر چه راحت تر 
برایش  کاری  بهتر می توانیم  ببینیم،  را  تاریک خودمان  بتوانیم قسمت های 
در  کلی  به طور  است  درمان  آگاهی نصف  دیگر،  عبارت  به  دهیم.  انجام 
موضوع های روان، دانستن ریشۀ مشکل، موثر است و همین قدر که ریشۀ 
مشکل را بیابیم )البته به شرطی که خیلی پیچیده نباشد( می توانیم درصدد 
رفع آن برآییم. صحبت کردن با دوست در این مورد، اشکالی ندارد، اما او 
هم اطالعات زیادی در این رابطه ندارد و شاید نتواند کمک چندانی برای 
ما باشد. گاهی برای مقابله با چنین حسی، نیاز به روند درمانی طوالنی مدت 

هست. 
حس حسادت در میان فرزندان یک خانواده چه گونه بروز می کند؟ 

زمانی که فرزند دوم به دنیا می آید، امکان ندارد که فرزند اول به هیچ وجه 
نحوۀ  و  آن  آمدن  بیرون  شکل  اما  دارد،  وجود  حسادت  نکند.  حسادت 

برخورد با آن، مهم است. 
مثاًل خانواده می تواند با فرزند اول خود طوری رفتار کند که او هم احساس 
ارزشمندی کند و به این ترتیب حس حسادت را در او کم کند. در مجموع 
باید گفت کودکان اول خانواده، معموالً حسادت بیشتری را تجربه می کنند. 
آن ها تاکنون پدر و مادر را منحصر به خودشان می دانستند و حاال دوران 
دوم  کودکان  اما  کنند،  حسادت  که  است  طبیعی  و  سرآمده  پادشاهی شان 
معموالً احساس کمتر بودن )حقارت( را تجربه می کنند. والدین باید جایگاه 
امنی باشند و به فرزندان بفهمانند که اگر کاری برای یکی از آن ها می کنند، 
به این معنا نیست که دیگری جایگاه متزلزلی دارد. آن ها باید عشق و عالقه 
را یک سان به آنها برسانند، در غیر این صورت، عوارض و مشکالتی در 

بزرگ سالی آن ها به جا می گذارد.
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عبدالبشير فكرت بخشیـ  استاد دانشگاه كابل
بخش دوازدهــم

از  پیشتر  و  در عصر جاهلیت  که  است  پُرروشن 
خلقِت  به  باور  که  داشت  وجود  باورهایی  آن، 
همساِن انسان ها را برنمی تافت و قایل به تفکیک 
به  توجه  با  ـ  برخی ها  بود.  انسان ها  آفرینِش  در 
نگاه ای عمیق طبقاتی ـ به این باور بودند که تولد 
مایۀ  می تواند  مختلف  قبایِل  و  جغرافیا  در  یافتن 
شرف و یا فرومایه ِی یک فرد باشد. در این دید، 
و  بودند  شده  تقسیم  وضیع  و  شریف  به  قبایل 
به جهان می- اشراف چشم  قبیلۀ  در  که  کودکی 
گشود، برتر از کودکی بود که در قبیلۀ فرودست 
ـ بنا بر تقسیم ندی حاکم زمان ـ تولد می یافت. نه 
تنها به لحاظ باور، بلکه به لحاظ حقوق اجتماعی 
نیز میان آن ها تفاوت وجود داشت. در این میان، 
بود  معتقد  نیز  ارسطو  بزرگی چون  فیلسوف  حتا 
شماری  و  شده اند  آفریده  برده  ذاتًا  برخی ها  که 
دیگر اشراف؛ اشراف دارای حقوقی اند که برده ها 
از آن محروم اند. این رویکرد که بعدها در سیاست 
ارسطوکراسی نام گرفت، مبناهای نظری یی داشت 
که نابرابری های انسان ها را در آفرینش، و به دنبال 
آن، در حقوق و امتیازاِت اجتماعی توجیه می کرد. 
یهودیان از گذشته های دور به این که قوم برگزیده 
و برترند، باور داشتند و تا امروز نیز چنین باورهایی 
در میان آنان به چشم می خورد. به همین  سان، در 
عصر اتم و انترنت نیز چنین نگره هایی اوج گرفت 
و  طبقاتی  خانواده گی،  برتری های  به  فاشیسم  و 
آغاز  مشترک  نقطۀ  از  قرآن  اما  شد.  قایل  نژادی 
می کند و از برابری همۀ انسان ها در سیر آفرینش 
انسان ها، از  از آفرینش  سخن می زند. قرآن کریم 
یک مرد و زن یاد می-کند و آن را مبنای برابری 
انسان ها قرار می دهد و برابری را در مفهوم بنیادین 
مفهوم  در  را  برابری  بشریه،  حسین  چنان که  آن  
بنیادین آن، به معنای برابری انسانی تعریف می کند 

- به نمایش می گذارد.
نگاه قرآن در قدم دوم، نگاهی جامعه شناختی ست. 
قرآن کریم از تعلقات گوناگونی سخن می زند که 
مبنای آن را می توان قوم، زبان، نژاد، مذهب، تاریخ، 
مبنای  قرآن  آورد.  به حساب   ... و  فرهنگ  قبیله، 
دسته بندی ها را به صورِت مشخص بیان نمی کند 
تا تمامی دسته های انسانی را با هر مبنا و پایه یی 
دسته ندی های  باب  در  قرآن  زبان  گیرد.  بر  در 
انسانی، از »خلق« به »جعل« تغییر می یابد و ظاهراً  
عنوان  به  انسانی  تعلقات  تنّوع  و  بر چنددسته گی 
واقعیت - صحه می گذارد. قرآن کریم در عصری 
که تعلقات گوناگون قومی، تباری، زبانی، زمینی، 
امتیاز و  مذهبی و... را ارزش می انگاشتند و مایۀ 
خط  نگاهی  چنین  بر  می آوردند،  نظر  در  برتری 
بطالن کشید و علی رغم پذیرش گوناگونی تعلقات 
به  را  آن  پذیرش  واقعیت،  یک  عنوان  به  انسانی 
انسانی  تعلقات  عنوان یک ارزش مردود دانست. 
را نمی توان از بین برد. هر انسانی به جایی، زبانی، 
فرهنگی و قومی وابسته است و این وابسته گی ها 
را نمی توان از میان برداشت. قرآن کریم نیز نیامده 
انسان  فطرِت  و  عقلی  محکماِت  تا خالف  است 
حرکت کند، بلکه یکی از ویژه گی های آن را توافق 
آن با فطرت برشمرده اند. با این بیان، قرآن کریم 
واقعیت  تعلقات انسانی را  چون مقتضای فطرت 
این  به  نگاه ها  اما  پذیرفت،   - بود  سلیم  عقل  و 
واقعیّت را دگرگونی بخشید و گونه گونی ا را دلیل 

امتیاز نه، بلکه وسیلۀ شناخت معرفی کرد.
با این بیان، هرگاه انسان ها بر یکدیگر امتیازی به 
لحاظ آفرینش نداشته باشند و تعلق آن ها به قوم، 
یکی  امتیاز  مایۀ  نیز  غیره  و  فرهنگ  و  زبان  تبار، 
مبنای  می واند  چیزی  چه  پس  نباشد،  دیگری  بر 

امتیاز آن ها قرار گیرد؟. قرآن کریم در پاسخ به این 
پرسش از معیار تقوا سخن می زند و آن را متناظر 
و متناسب با کرامِت کسبی انسان قرار می دهد. با 
مبنای  می توان  تنهایی  به  را  تقوا  آیا  وصف،  این 
آیا  آورد؟  حساب  به  یکدیگر  بر  انسان ها  برتری 
گرامی بودن انساِن با تقوا در نزد خداوند، لزومًا به 
معنای گرامی بودِن او در نزد مردم نیز هست؟ از 
سویی  هم، اگر تقوا تنها معیار باشد، پس تکلیف 
بر  را  عالم  انسان  نمی وان  آیا  می شود؟  چه  علم 
علم  فقدان  در  تقوا  اساسًا  آیا  داد؟  برتری  جاهل 
ممکن است؛ یعنی می توان گفت احمد باتقواست، 
بحِث  که  پرسش هایی  اند  این ها  نیست؟؛  عالم  اما 

مفصل تری را می طلبند. 
قرآنی  تأکیدات  همۀ  علی رغم  روی،  هر  به 
تنّوع  پذیرش  و   ]۴ ]صف:  صف  وحدِت  بر 
عصبیِت  در  اسالمی  جوامع  گونه گونی،  و 
بنیادبراندازی فرو افتاده اند که با آموزه های اصیِل 
دینی سازگاری ندارد و پیامد آن وضعیتی ست که 

همه با چشِم سر می بینیم.
از  تاریخ  در  که  خونینی  درگیری های  از  غربی ها 
آن سخن گفته ند، تجربه گرفتند و مرزهای موهومِ 
اما  کردند؛  عبور  را  مذهب  و  قوم  و  نژاد  و  زبان 
مسلمان ها علی رغم آن که پیامبر اسالم متعصب را 
بر  که  بسیاری  و نصوص  نمی داند،  مسلمان ها  از 
تحمل و مدارا استوار است، در آتش عصبیت های 
دست اندازی  که  می سوزند  جاهالنه یی  و  کور 
نفت  آن  بر  نیز  بزرگ  قدرت های  بهره برداری  و 

می پاشد. 

نوستالوژی و پرتاپ به گذشته
دارد،  نام  کوشانی  اشکبوس  که  دوستانم  از  یکی 
داستان جالبی در رخنامۀ خودش گذاشته بود. او 
که تقریبًا هم-سِن من است، در یکی از روزها با 
وارد  »تشله بُرد«  میدان  به  خانۀشان  نزدیک  اطفال 
لحظه های  تا  می ورزد  سعی  این کار  با  و  می شود 
کند.  بازآفرینی  را  کودکی اش  دست رفتۀ  از 
چنان  نیز  نویسنده  آن که  دلیل  به  او    یادداشت 
سطور  این  نویسندۀ   - بود  گذرانده  را  گذشته یی 

را تا دوردست های دوراِن کودکی به عقب برد و 
پرسش از زمان را در ذهِن من برجسته کرد. زمان 
آن  به  پاسخ  که  درازدامنه ییست  پرسش  چیست؟ 
بزرگترین اذهان بشری را به چالش طلبیده است 
را  زمان  نیست.  روشن  هنوز  تا  پایانی  سخن  و 
می توان از مفاهیم سهل و ممتنع در نظر آورد که 
نمیپذیرد. در  تعریف  علیرغم وضوح و سادهگی 
این میان باید با اگوستین همنوا شد که میگفت من 
می دانم زمان چیست، اما نمی توانم آن را بیان کنم. 
از  یک  از  را  زمان  درونگرا،  فیلسوفاِن  برخی 
عینیِّت خارجی به حالِت درونی و شخصی تحول 
درونی  حاالت  مستمر  انتقال  را  آن  و  بخشیدند 
که   ـ  دیگر  شماری  آوردهاند.  حساب  به  انسان 
ـ  آن جمله اند  از  نیز  اسالمی  فیلسوفان  و  ارسطو 
زمان را با حرکت یکی انگاشتند و حرکت بدوِن 
زمان و زمان بدون حرکت را محال پنداشته-اند. 

حرکت  با  اثبات  مقام  در  بدانیم،  هرچه  را  زمان 
نیست.  ادراک  قابل  حرکت  با  جز  و  دارد  پیوند 
انسان از همان آغاز در کشتِی متحرِک زمان زاده 
میشود و با آن به سیر حیاِت خود دوام میبخشد. 
دارد  قرار  زمان  متحرِک  بادبان  در  همواره  انسان 
را  زمان  حرکِت  نمیتواند  هرگز  جهت  این  از  و 
دریابد. این حرکت زمانی درکپذیر است که کشتی 
زمان لحظاتی بایستد و انسان در سکون، به حرکت 
متحرک،  کشتی  این  اما  یابد؛  آگاهی  زمان  پیشین 
باز  حرکت  از  ابد  تا  و  نمی شناسد  توقفی  هرگز 

نخواهد ایستاد.
انسان، بلکه همۀ پدیدههای هستی همراه  تنها  نه 
درک  زمان،  توقف  عدم  و  افتادهاند  راه  زمان  با 
با ذهن  انسان  ما گرفته است.  از  را  زمان  حضورِ 
و  گذشته  حال،  زمان،  برای  خودش  تمایزبخِش 
سه  این  از  یکی  در  حوداث  و  است  قایل  آینده 
دسته قرار میگیرند. انسان حادثه یی را که در حال 
اتفاق میافتد، نشانی میکند و پس از فاصله گرفتن 
از آن، پی میبرد که زمان چه با سرعت در حرکت 
است و لحظهها چه شتابناک به گذشته می ریزند. 
آدمی آنگاه به درستی می داند و حس میکند که او 
به  آینده  جهِت  در  را  امروزش  بضاعت  پیوسته 

گذشته میریزد و عمر همچنان درگذر است. 
آری! لحظه های به خاطرسپرده شدۀ کودکی نیز یکی 
از نشانی هایی ت که با فاصله گرفتن از آن می توان 
خرامِ بی قدم و موج اننِد زمان را به دقت زیر نظر 
گرفت. غربت واره گی از یک سو، نوستالوژِی ناشی 
مجردترین  در  رفتن  فرو  و  گذشته  به  پرتاب  از 
از   - زمان  یعنی   - فلسفی  مسالۀ  پیچیده ترین  و 
آن که  تا  بودند؛  آورده  من هجوم  بر  دیگر،  سوی 
در مثنوی یی فوران یافت و من آن را چنان که در 
رخنامۀ خود گذاشته بودم، به عنوان حسن اختتامِ 

این بخش، بی هیچ تغییری ذیاًل می آورم:
پردۀ  در  کودکی  رنگین  صحنههای  »چندیست 
بادپای  بر  من  و  درآمدهاند  نمایش  به  دیدهگانم 
تندسیر خاطرهها از» اکنون« به »گذشته« در حرکتم 
بنشینم.  تماشا  به  را  تا فلم نامۀ فصلهای کودکی ام 
سپاه حسرتهای  اما  مییابم،  زمان چیرهگی  بر  من 
که  را  صحنههایی  آوردهاند.  هجوم  من  بر  پیاپی 

دیدم در این مثنوی ببینید! 

امشب برای کودکیهایم گریستم
امشب به رّد پای صدایم گریستم

آن روزها چه شد که غمی در میان نبود
بر دوِش ما گرانِی یک آسمان نبود
آن روزها که دردِ سری ما نداشتیم
سر داشتیم، و اینهمه سودا نداشتیم

صد فصل شد که از تو بریدیم، کودکی!
یک دم شیرینتر از تو ندیدیم، کودکی!

برگرد بر، که بیتو به صد بار مردهام
من بیحضور بودنت انگار مردهام
فصل شگفتن است، بیا و مرا ببر

با خویشتن از اینهمه غوغا، مرا ببر
ای فصِل رفتۀ من به تو دلبستهام بیا

از رنگ روزگار خودم خستهام بیا
این جا که فصلها همه تکرار میشوند

پاییز و باد و زمزمه تکرار میشوند
تکرارها پیاپِی هم صف کشیدهاند

در هر کجا قدم به قدم صف کشیدهاند
اما تو از قبیلۀ تکرار نیستی

واحسرتا! که چون خّط پرکار نیستی
بیهوده انتظار تو ما را گرفته است

آن سادهروزگارِ تو ما را گرفته است
مانند کشتییی که به باران رها کنند
در جویبار فصل بهاران رها کنند
رفتی و باز هیچ نگشتی، بیا بگرد

یک دم دوباره جانِب دنیای ما بگرد
بنگر که بیتو اینهمه دلخون شدیم ما

بنگر که بیحضور تو ما چون شدیم ما
ای کودکی! بیا و زمان را فرا بخوان

آن روزها که گم شده، آن را فرا بخوان
آن سادهگی و بیغمی کودکانه را

بر خوان دوباره روِح تمام زمانه را
تا یک دو دم ز حسرت دنیا رها شوم

از هر چه هست، هرچه که بادا رها شوم
***

میخواهم همچنان که به بال نََفس روم
از جاده یی که آمدهام باز پس روم

من در زمین کودکِی خویشتن خوشم
از لحظه یی که بشکند این ما و من، خوشم

ای کاش بار زندهگی یک آسمان نبود
دنیا به حّد الیتناهی گران نبود

ای کاش من به هیچ، نمیگشتم آشنا
اکنون که با تمامیِت دشتم آشنا

ای کاش پای رفتِن ما ایستاده بود
دنیا شبیه نامهگِک سرگشاده بود
تا من به خّط آخر آن میشتافتم

وانگه به رنِگ کودکیام مینگاشتم
دنیا دگر به قدرِ زمان بی کرانه نیست

این جا ز درد و حسرت و غربت نشانه نیست
من در جهاِن کودکیام باز گشتهام

دنیا بدان! به زندهگیام باز گشتهام«

نگاه انتقادی به غرب
از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان
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انتحاری در نزدیکی دروازۀ وزارت دفاع ملی  حمله 
حوالی ساعت ۳ پس از چاشت دیروز، ۱۲ کشته برجا 
گذاشت. مسؤوالن امنیتی می گویند که در نتیجۀ این 
احتمال  اند.  برداشته  زخم  نیز  تن   8 حدود  رویداد 

افزایش شمار تلفات وجود دارد.
که  می گوید  دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیری،  دولت 
نیز  ملی  دفاع  وزارت  کارمند  سه  زخمی ها  میان  در 

شامل اند.

و  نیست  دقیق  آمار  این  که  می گوید  وزیری  آقای 
احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد.

وزارت  نشرات  رییس  کاووسی،  محمداسماعیل 
شفاخانۀ  به  تاکنون  که  می گوید  عامه  صحت 
وزیرمحمد اکبرخان 8 زخمی منتقل شده که ۲ تن از 

آنان زن هستند.
تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت این رویداد را بر عهده 

نگرفته است.

www.mandegardaily.com

ریاست جمهوری افغانستان:
در  دانشجویان  مشکالت  حل  برای   

ترکیه هیأتی باصالحیت می فرستیم

محمد عابد اميری      

شهروندان کابل از نداشتن ایستگاه های شهری رنج برده و نهادهای 
مسوول را متهم به بی پروایی می کنند. نهادهای مسوول یک دیگر را متهم 

به بی پروایی و کوتاهی در خصوص ایجاد ایستگاه های شهری می کنند. 
ترافیک کابل مسوولیت را بر دوش ادارۀ شهرداری می اندازد و شهرداری 

کابل هم می گوید که از این نهاد برای ساخت ایستگاه های شهری، 
پیشنهادی دریافت نکرده است. 

کابل یکی از مزدحم  ترین شهرهای افغانستان است و دست کم پنج میلیون  
جمعیت دارد. در کنار سایر چالش ها، نداشتن سیستم ترانسپورتی در این 

شهر چالش های زیادی را به وجود آورده است. 
نبود ایستگاه های شهری و توقف بی جای راننده ها و جاده های کم عرض، 
سبب شده که برای پیمودن یک مسیر ده دقیقه یی نیم ساعت و حتا بیشتر 

از آن را صرف کنید. 
اداره های دولتی می گویند که برنامه هایی را روی دست گرفته اند تا بتوانند 

به بحران ترافیکی در کابل نقطۀ پایان بگذارند.  
عبدالقادر خان مدیر ترافیک شهر کابل در پاسخ به این پرسش که چرا در 
پایتخت ایستگاه های شهری وجود ندارد، به روزنامه ماندگار گفت که ما 
از نداشتن ایستگاه های شهری در کابل به مشکالت زیادی مواجه هستیم 
و مردم ما هم در این رابطه شکایت های زیادی دارند. او افزود که ادارۀ 
ترافیک کابل در طول ده سال بارها به ریاست شهرداری و دیگر مراجع 
مربوط پیشنهاد کرده که در چند نقطه مرکزی مشخص در پایتخت باید 

ایستگاه های شهری ایجاد شود تا مشکالت اداره ترافیک شهر کابل و 

مردم حل گردد.
مدیر ترافیک کابل گفت که در این رابطه ریاست شهرداری کابل توجه 

جدی نکرده است.  
آقای قادری می افزاید:  در این اواخر کمیته یی به نام »کمیته 

ترانسپورت«ایجاد شده که به شکل منظم کار خود را در جهت حل 
مشکالت ترانسپورتی انجام خواهد داد. 

اما  عبدالقادر آرزو رِییس نشرات شهرداری کابل اظهارات این مقام 
ترافیک را رد می کند. 

آقای آرزو به روزنامۀ ماندگار گفت که ریاست ترافیک کابل چه وقت 
به ما گفته که این  منطقه را تخلیه کنید که ما نکرده ایم و زمینه را برای 

ساختن ایستگاه شهری فراهم نساخته ایم؟
 او تصریح کرد: همکاری با ترافیک مسوولیت ماست؛ اما ما در رابطه 

به نداشتن ایستگاه های شهری تقصیری نداریم. چون تعیین جای 
ایستگاه های شهری مربوط ما نمی شود. هر زمانی که ریاست ترافیک یا 
وزارت ترانسپورت به ما بگوید که این نقطه را تخلیه کنید، ما  حاضر 

هستیم با آن ها همکاری کنیم.
نبود بس های شهری نارضایتی شهروندان کابل را افزایش داده است. 

برخی منابع گفته اند که دولت بس های شهری را به دالیل نامعلوم متوقف 
ساخته و مردم از موترهای تونس و سرایچه در شهر استفاده می کنند که 
از یک طرف کرایۀ آن ها باالست و از سوی دیگر، باعث ازدحام در شهر 

شده است. 
شماری از شهریان کابل به منظور رسیدِن سر وقت به کارهای شان، از 

موترهای شخصی و کرایی استفاده می کنند که این مسأله بر آلوده گی 

محیط زیستی در کابل نیز بی تأثیر نمی باشد. 
شهروندان شهر کابل از وزارت ترانسپورت و هوانوردی می خواهند که 
بس های شهری را دوباره فعال کند تا قشر تهی دست و فقیر جامعه از 

پرداخت کرایه های بلند رهایی پیدا کنند. 
 

نبود زیرساخت های شهری
در این حال، حکمت اهلل قوانچ سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی 
می گوید که بس شهری وجود دارد، اما مشکل اصلی نبود زیرساخت های 

شهری  است. 
 آقای قوانچ می افزاید: نبود ایستگاه های شهری منظم در شهر کابل باعث 
شده که بس های دولتی و خصوصی نتوانند درست فعالیت کنند. به طور 

مثال در پیش روی وزارت معارف یک ایستگاه شهری ملی بس وجود 
داشت که اکنون توسط وزارت معارف غضب شده و از آن پارگنک 

ساخته اند و اگر بس های شهری در آن جا توقف کند، از طرف ترافیک 
اجازه داده نمی شود.

آقای قوانچ سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوا نوردی در مورد اینکه 
چه تعداد بس های شهری در کابل فعال است، می گوید: در حدود ۱00 

عراده بس شهری دولتی در هفت ایستگاه شهری کابل فعالیت می کند.
 سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی می گوید: ایجاد 

زیرساخت های شهری تنها مربوط وزارت ترانسپورت نمی شود، بلکه 
مربوط شهرداری کابل و ترافیک کابل می باشد. چون زمین از شهرداری 

است، بنًا وظیفۀ ساخت ایستگاه ها مربوط شهرداری می شود.
آقای قوانچ افزود: امروزه ما شاهد مشکالت زیاد ترانسپورتی در شهر 

کابل هستیم. ریاست ترافیک و ریاست شهرداری کابل باید در این بخش 
کار جدی  کنند.

او گفت که حدود 500 ایستگاه شهری در کابل نیاز است که باید ساخته 
شود تا از توقف و عدم فعالیت بس های شهری در کابل جلوگیری 

صورت گیرد. 
آقای قوانچ می گوید: وزارت ترانسپورت با کمیته یی که سه ماه قبل زیر 
نام »کمیتۀ ترانسپورت شهری« تحت ریاست جناب احمد ضیاء مسعود 

و با هماهنگی ریاست ترافیک و شهرداری کابل به وجود آمد است، 
همکاری می  کند.

او گفت که این کمیته در مدت کوتاهی دست آوردهای خوبی داشته است 
و در چند روز آینده شما شاهد حل مشکالت ترانسپورتی در شهر کابل 

خواهید بود.
آقای حکمت اهلل قوانچ افزود که برای حل مشکالت ایستگاه های شهری 

ما با هماهنگی ریاست شهرداری کابل، ریاست ترافیک کابل و دیگر 
ادارات مربوط پالنی را ساختیم که به وزارت مالیه فرستاده شده و بعد 
از طی مراحل این پالن را ما به مشارکت سکتورهای خصوصی عملی 

خواهیم ساخت. 
آقای قوانچ می گوید: ما کار عملی خود را روی ۱6 ایستگاه که از پل 

محمود خان شروع می شود و به فرودگاه کابل خاتمه می یاب، آغاز 
میکنیم.

حملۀ انتحاری مقابل وزارت دفاع 12 کشته برجا گذاشت

 8( گذشته  روز  کابینه  قضایی  و  عدلی  کمیته   
ویژه یی  کمیته  گرفت  تصمیم   )  ۱۳۹۴ حوت 
علیه  قضایای خشونت  تمامی  از  تا  دهد  تشکیل 
خبرنگاران گزارش کاملی تهیه کند. کمیته بررسی 
قضایای خشونت علیه خبرنگاران موظف شد تا 
از قضایای خشونت  بسازد که هر یک  مشخص 
علیه خبرنگاران در کدام مرحله از مراحل کشف، 

تحقیق و یا محاکم قرار دارد. 
براساس خبرنامه دفتر معاون رییس جمهور، این 
کمیته دارای پنج عضو بوده و تحت ریاست لوی 
کمیته  این  اعضای  شود.  می  تشکیل  سارنوالی 

شامل یک عضو از لوی سارنوالی، یک عضو از 
امور  وزارت  از  عضو  یک  ملی،  امنیت  ریاست 
داخله، یک عضو از وزارت اطالعات و فرهنگ 
و یک عضو از فدراسیون خبرنگاران خواهد بود. 
سرور دانش، رییس جلسه کمیته عدلی و قضایی 
با اشاره به گزارشی که از سوی وزارت اطالعات 
و فرهنگ و نهادها و انجمن های خبرنگاری تهیه 
شده بود، گفت که متاسفانه قضایای خشونت علیه 
خبرنگاران، تا هنوز به جدیت الزم تعقیب نشده 
است و مشکالت زیادی در این زمینه وجود دارد 
که باید به سرعت و قاطعیت به آنها رسیدگی شود. 

بر اساس این گزارش تا کنون 6۲0 مورد خشونت 
علیه خبرنگاران در طول سالهای گذشته رخ داده 
است که 5۹ مورد منتج به قتل شده است. همچنین 
در یک سال اخیر ۹5 مورد خشونت رخ داده که 

۲۴ مورد آنها سازمان یافته بوده است. 
لوی سارنوال در این جلسه که نمایندگان انجمن 
داشتند،  شرکت  نیز  خبرنگاری  نهادهای  و  ها 
هنوز  تا  مجموع  در  سارنوالی  لوی  اداره  گفت: 
به ۱۲ مورد از قضایای خشونت علیه خبرنگاران 

رسیدگی کرده است.

کمیتۀ ویژه قضایای خشونت علیه خبرنگاران تشکیل شد

عالی  تحصیالت  وزارت  به  افغانستان  جمهوری  ریاست 
دستور داده تا برای حل مشکل دانشجویان افغان در ترکیه، 

هیئت با صالحیتی را به این کشور اعزام کند.
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در خبرنامه یی 
طرح  مومند،  فریده  کابینه،  جلسه  در  که  است  نوشته 
دانشجویان  وضعیت  بهبود  مورد  در  مربوطه  وزارت های 

افغان مقیم کشورهای خارجی را به جلسه پیشنهاد کرد.
»کمیسیون  گفت:  جلسه  این  در  عالی  تحصیالت  وزیر 
خارج  کشورهای  مقیم  افغان  محصلین  مشکالت  موظف 
مراجع  و  وزارت خانه ها  محصالن،  سطح  سه  در  را 
بورس دهنده تفکیک و جهت رفع آن پیشنهادات مشخص 

را ارایه کرده اند«.
کابینه دولت افغانستان در این جلسه طرح پیشنهادی برای 
بهبود وضعیت دانشجویان افغان در خارج را تصیب کرد 
وزارت های  دیگر  و  عالی  تحصیالت  وزارت  همچنان  و 

مسوول را موظف به اجرای آن کرد.
دستور  نیز  عالی  تحصیالت  وزارت  به  کابینه،  جلسه  در 
فوری داده شد تا بر اساس طرح تصویب شده، برای حل 
مشکل دانشجویان افغان در ترکیه هیئت با صالحیت اعزام 

کند.
افغان  دانشجویان  مشکل  برای حل  ترکیه  به  هیئتی  اعزام 
حقوق شان  نقض  به  دانشجویان  این  اعتراض  از  پس 

صورت  می گیرد.
اعتراضی  نامه  در  تازگی  به  ترکیه  در  افغان  دانشجویان 
حل  برای  افغانستان  حکومت  اگر  که  داده اند  هشدار 

مشکالت شان اقدام نکند، از دانشگاه اخراج می شوند.

کابل به 500 ایستگاه شهری ضرورت دارد
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مطلبی  انتشار  با  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  پیتر شگرت، سرمربی 
خصوص  در  توضحیاتی  فیس بوک  در  شخصی اش  صفحۀ  در 

برنامه های آینده اش با تیم ملی نوشته است.
و  بودم  افغانستان  در  پیش  هفته  چند  است:  توشته  شیگرن  آقای 
اوقات خوبی با رییس و سکرتر جنرال فدراسیون داشم. هدف ما 
صحبت روی برنامه های آیندۀ تیم ملی قبل از مسابقات با جاپان 
و سنگاپور بود. به همین دلیل باید از هر دوی شان تشکری کنم، 
پیاده کردن برنامه هایم همکاری  زیرا آن ها همیشه مرا در قسمت 

می کنند.
قطر یک  در  تا  کرد  موافقت  کریم  آقای  این صحبت ها،  دنبال  به 

اردوگاه تمرینی برای تیم ملی برگزار شود.
یک چیز خیلی مهم است که همیشه باید گفته شود و آن این که 
ما در فدراسیون فوتبال با هم خیلی خوب کار می کنیم. این مهم 
است، زیرا در فوتبال حرفه یی، یک شخص کاری کرده نمی تواند، 

بلکه یک تیم باید کار کند.
من اخیراً در افغانستان و همه جا به دنبال بازیکن بودم، هم چنین 
هستم.  تماس  در  نیز  هستند  ملی  تیم  در  فعاًل  که  بازیکنان  با 
در  را  آن ها  نزدیک  از  هم  گاهی  و  تلفن  طریق  از  اوقات  بعضی 

باشگاه های شان می بینم.
رابطۀ  می خواهم  زیرا  می کنم،  مربیان شان صحبت  و  آن ها  با  من 
واقع  مفید  زمانی  خوب  رابطۀ  یک  باشم.  داشته  آن ها  با  خوبی 
می شود که تیم افغانستان در روزهای غیر از تقویم فیفا مسابقه دارد 
و باشگاه ها در آن مواقع در آزاد کردن بازیکنان به تیم ملی کمک 

خواهند کرد.
باید در مورد دو مسابقۀ مهم مقابل جاپان و سنگاپور که به تاریخ 

۲۴ و ۲۹ در توکیو و تهران برگزار می شوند، هم صحبت کنیم.
حاال که کار را شروع کرده ایم، فرصت این را داریم که در فوتبال 
افغانستان تاریخ ساز شویم. ما این شانس را داریم که برای اولین بار 
این یک  بعد مقدماتی جام ملت های آسیا صعود کنیم.  به مرحلۀ 
رویا برای ما در فدراسیون است و یقینًا آرزوی شخصی ام نیز است.
برای بر آورده شدن این رویا باید تمام توان خود را به خرج بدهیم. 
به همین خاطر، در ماه های اخیر با یک تعداد بازیکنان جدید در 

داخل و خارج از کشور صحبت کردم.
یک چیز را می خواهم واضح بگویم. من از بازیکنان مان در مسابقات 
جنوب آسیا راضی بودم، اما در یک تیم ملی باید همیشه به دنبال 
گزینه های جدید هم باشید. من یک تعداد بازیکنان جدید را هم در 
داخل و هم در خارج پیدا کرده ام. با این حال، آن ها خود را باید 
در جریان تمرینات برایم ثابت سازند. آن ها باید ثابت سازند که از 

بازیکنان فعلی بهتر بازی می کنند. باید دید.
بزرگ ترین امیدواری من در مورد لیگ برتر افغانستان )تورنمنت 
روشن( است و از آن ها می خواهم بازیکنان زیادتری ببینم. می دانم 
که باید چند ماه انتظار بکشم، و به همین علت بازیکنانی را انتخاب 
را  بازیکنان  این  دارم  عالقه  من  دیده ام.  را  بازی شان  که  می کنم 
در جریان لیگ برتر ببینم. من به بازیکنان داخل افغانستان خیلی 
احترام دارم، به خاطر این که آن ها برای زنده گی خود انرژی زیادی 
می گذارند. امیدوارم چند بازیکن برای تیم ملی از داخل کشور پیدا 
باید  بازیکنان  این که آن  به خاطر  نام نمی برم،  از کسی  کنم. حاال 

توانایی های خود را برایم نشان دهند.
همه  از  باید  ما  که  است  این  می توانم  گفته  حاال  که  چیزی  تنها 
توانایی خود در دو بازی آتی مقابل حریفان مان استفاده کنیم، به 
در  حضور  شانس  ما  به  بازی  دو  این  در  موفقیت  این که  سبب 

مقدماتی جام ملت های آسیا را می دهد.

داووداوغلو:

به خاطر خودمان از 
دموکراسی مصر دفاع کردیم

پیتر شگرت:
رویای مان حضور در جام ملت هاست

امراهلل صالح

بار گناه و جرم کشتار مردم در اسدآباد والیت کنر 
نیز  کسانی  دوش  بر  بلکه  نه،  طالبان  دوش  بر  تنها 
روی  به  را  بی بازخواست  عفو  دروازۀ  که  هست 

جنایت کاران باز گذاشته اند.
برای مردم افغانستان طالب معما نیست. رفتار کسانی که قدرت دولتی 
را بدون پاسخ گویی و وقعی گذاشتن به خواسته های مردم در اختیار 
دارند، سوزنده تر و دردناک تر است. برای رهایی از این وضعیت باید 
و  دعا می کنم  اتحاف  قربانیان  برای  بخشیم.  تقویت  را  بدیل  صف 

برای بازمانده گان شان صبر از پروردگار یکتا استدعا دارم.

بشير احمد قاسانی

از شایعه پرهیز کنید!
تشهیر  زیاد  اجتماعی  شبکه های  در  شایعه  دو  امروز 

می شود.
۱-ایجاد معاونیت سوم و لغو ریاست اجرایی

۲-برگزاری لوی جرگه، پیش از برگزاری انتخابات 
هر دوی این شایعات جنگ روانیی است که از سوی حلقات مشخص بر 

ضد حکومت وحدت ملی و سبوتاژ این حکومت راه اندازی شده است.
۱-ایجاد معاونیت سوم نیز با مشکل قانونی روبه رو خواهد بود و نیاز به 

تعدیل قانونی اساسی دارد.
معاونیت سوم هیچ گاهی نمی تواند که سهم 50 درصدی یک جناح خاص 
را در حکومت تضمین کند و در حکومت کنونی، جایگاه ریاست اجرایی 
اعتباری  چنین  نمی تواند،  سوم  معاونیت  که  است  وزیری  نخست  معادل 

داشته باشد.
انتخابات  برگزاری  از  پیش  اساسی  قانون  تعدیل  لوی جرگۀ  ۲-برگزاری 
پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی ها با مشکل حقوقی روبه رو است.

در قانون اساسی لوی جرگۀ تعدیل قانون اساسی تعریف مشخص دارد و 
این شایعه نیز منطقی به نظر نمی رسد.

افزایش  ملی  بر ضد حکومت وحدت  آینده، چنین شایعات  در روزهای 
می یابد و مرجع این شایعات نیز معلوم است.

شما در روزهای آینده مقاالت بیشتر از داکتر اسپنتا و کریم خرم خواهید 
خواند.

هوایی  فیرهای  کرزی  حامد  هدایت  بنیاد  بر  نیز  نورستانی  هم،  از سویی 
بیشتر خواهد کرد.

اما ُکل این حرکت ها تا زمانی که جامعۀ جهانی از رهبران حکومت وحدت 
ملی پشتیبانی کند، به ثمر نمی رسد.

فيـسبـوک نـــامــه

ميرویس آریا

عالیم  است.  شدن  گرم  به  رو  فزایندۀ  صورت  به  زمین 
آن را تا حدی در چند سال پسین دیده و درک کرده ایم. 
و  گرم  خیلی  پیش  سال  چند  به  نسبت  ما  زمستان های 

بی برف شده اند.
درجۀ  دو  سال،   ۱0 هر  در  زمین  پژوهش ها،  برخی  بنابر 
سانتی گراد گرم تر می شود. یعنی تا ۱00 سال دیگر، ۲0 درجۀ دیگر هم به 

گرمی زمین ما افزوده خواهد شد.
در آن زمان مناطق مانند افغانستان که گرمی تابستان های آن تا مرز ۴0 درجه 
زنده گی  برای  مناسبی  جایی  دیگر  درجه   60 گرمی  با  است،  شده  تجربه 

نیست و دوزخ روی زمین خواهد شد.
که  جهان  کشور های  اکثریت  در  بی رویۀ جمعیت  افزایش  دیگر،  از سوی 
و  آشامیدنی  آب  مانند  حیات،  اصلی  منابع  است،  آن  شامل  هم  افغانستان 
غذا را با محدودیت شدید مواجه می کند. تیوری پردازان معروف جهان هم 
باور دارند که در صد سال پیش رو به دلیل رشد سریع تکنولوژی، انسان ها 
به سالح و ابزارهای نابود کنندۀ دست خواهند یافت که به دلیل تضادهای 
ایدیولوژیک، اقتصادی و سیاسی میان جوامع بشری، این ابزار ها و وسایل 

برای نابودی گروهی یک دیگر به کار خواهد رفت.
ادیان و باورهای ایدیولوژیک و مذهبی هم آن چه را از عالیم قیامت و پایان 
به  دیگری،  زمانی  هر  از  بیش تر  امروز  بودند،  کرده  پیش بینی  یافتن جهان 

مشاهده می رسد.
نابودی دسته جمعی بشریت ممکن است  پایان هستی در روی زمین و  به 
زمانی زیادی باقی نمانده باشد و کشور من و تو هم این روز را در پیش 
دارد. از آمدن آن روز شاید هیچ باکی نداشته باشیم، چون ما بیش تر از هر 
کسی دیگری، درد زنده گی کردن را تحمل کرده ایم و شاید از پایان آن هم 

هراسی نداشته باشیم.
ولی در این میان مواردی است که مرا رنج می دهد. برایم دردآور است که 
جهان پایان بیابد، ولی جنگ ما در این جا در برابر عقیده و باور یک دیگر، در 

برابر نژاد و هویت یک دیگر، در برابر زبان و فرهنگ یک دیگر پایان نیابد.
بیگانه  و  مهاجر  مرا  تو  نشناختیم.  رسمیت  به  اصاًل  را  خود  هم دیگر  ما 
خواندی در این خاک و من تو را؛ تو مرا باطل و ناحق گفتی و من تو را؛ تو 
در برابر زبان و فرهنگ من ایستادی و من برای نابودی زبان تو و فرهنگ تو 
رزمیدم؛ تو کشتن مرا مجاز دانستی و من تو را محکوم به نابودی کردم. اما 
آخر وقت نه هیچ کدام نابود گشتیم و نه هم هیچ کدام پیروز شدیم؛ نه نژاد 
تو برتر ثابت شد و نه اصالت من ثابت گشت؛ نه زبان تو نابود شد و نه زبان 
من متوقف شد؛ نه قوم تو بر همه چیز مسلط گشت و نه قوم من همه چیز 
را به دست گرفت. آن چه را به دست آوردیم زخم های بود که هر روز بر تن 

هم دیگر زدیم و یک دیگرمان را ضعیف تر ساختیم.
این صف  باز هم  باشد،  باقی  اگر هستی و جهان برای قرن های دیگر هم 
کشیدن ما در برابر یک دیگر سودی نخواهد داشت، جز نابودی و شکست 

دسته جمعی ما.
شاید این خواستۀ من یک خیال و آرمان باقی بماند، ولی من دوست دارم 
هم دیگرمان را به عنوان انسان ها به رسمیت بشناسیم، تفاوت های هم دیگر را 
بپذیریم و به ارزش های هم احترام گذاریم، حتا برای یک روز هم اگر شود.

از  ما  گفت:  پارلمان  در  سخنانی  در  ترکیه  وزیر  نخست  اوغلو،  داوود  احمد 
اراده مردم دفاع کردیم چرا که می دانیم دموکراسی هر  دموکراسی در مصر و 

کشوری با دموکراسی کشورهای مجاور شکوفا می شود.
او در این جلسه به انفجار تروریستی در انکارا نیز اشاره کرد و عنوان داشت: 
رفتن برای گفتن تسلیت به قاتلی که باعث مثله شدن این بدن ها شده است، در 

واقع به منزلۀ مقدس شمردن کسی است که تمام بشریت را کشته است.
و  الحمایه گی  تحت  هرگونه  مخالف  ترکیه  مردم  این که  بیان  با  اوغلو  داوود 
نظام های موازی و تمامی عناصر غیرقانونی هستند، تأکید کرد که آن ها قدرت 

خود را از مردم و نه از اتاق های تاریک می گیرند.
که  داد  رخ  شده  بمب گذاری  موتری  با  تروریستی  حمله یی  انکارا  در  اخیراً 
موترهای  نیروهای مسلح ترکیه را هدف قرار داد و طبق گفته منابع رسمی این 

کشور، این حمله ۲۹ کشته و 60 زخمی برجای گذاشت.

بان کی مون:

آتش بس بهترین فرصت برای پایان دادن 
به خشونت های سوریه است

اجرای  قطع نامۀ  امنیت  شورای  این که  کرد:  تأکید  ملل  سازمان  دبیرکل 
توقف  برای  فرصت  بهترین  گرفته،  پیش  در  را  سوریه  در  آتش بس 

خشونت ها در سوریه است.
دفتر مطبوعاتی سازمان ملل اعالم کرد که بان کی مون، دبیرکل سازمان 
اجرای  خصوص  در  امنیت  شورای   ۲۲68 قطع نامۀ  با  موافقت  از  ملل 

آتش بس در سوریه از شب گذشته استقبال کرد.
در بیانیۀ سازمان ملل آمده است، اجرای کامل این قطع نامه و نیز وصول 
کمک های انسانی بدون هیچ مانعی بهترین فرصت برای ما جهت پایان 

دادن به خشونت ها در سوریه است.
دولت فرانسه نیز از اجرای قطعنامه مذکور استقبال کرد. ژان مارک آیرو، 
وزیر خارجه فرانسه در بیانیه یی که دیروز منتشر شد، اعالم کرد کشورش 
بر حمایت خود از این قطع نامه تأکید دارد و این قطع نامه امیدها برای 

بهبود فوری وضعیت مردم سوریه را افزایش می دهد.
آماده گی  میزان  بررسی  برای  محکی  توافقنامه  این  اجرای  افزود:  آیرو 
در  درگیری ها  پایان  درباره  مذاکره  برای  ایران  و  روسیه  دولت سوریه، 

سوریه است.
وی مدعی شد: توقف درگیری ها باید به معنای توقف تمامی عملیات های 
نظامی به رهبری دولت دمشق و هم پیمانانش علیه مخالفان »میانه رو« و 

نیز لغو محاصرۀ برخی مناطق و توقف حمالت علیه شهروندان باشد.

انتقاد روسیه از »نقض حقوق بشر« 
در امریکا، ترکیه و اوکراین

کمیسیونر وزارت امور خارجۀ روسیه در زمینه حقوق بشر، دموکراسی و اجرای 
قانون تأکید کرد، گزارش عفو بین الملل بیان گر مشکالت فراگیر در امریکا و 

وخیم شدن وضعیت حقوق بشر در ترکیه است.
حقوق  زمینه  در  روسیه  خارجۀ  امور  وزارت  کمیسیونر  دولگف،  کنستانتین 
بشر، دموکراسی و اجرای قانون گفت: این گزارش بار دیگر بیان گر مشکالت 
باز  همچنان  گوانتانامو  زندان  که  چرا  است،  امریکا  در  سیستماتیک  و  فراگیر 
برنامۀ  در  مخوف  شکنجه های  مجریان  نشده،  منسوخ  اعدام  مجازات  است، 
بازداشت های غیرقانونی سازمان سیا همچنان حضور دارند و پولیس امریکا از 

سالح علیه شهروندان غیر مسلح استفاده می کند.
دوره یی  بررسی  تازه ترین  در  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  افزود:  او 
جهانی اش حول محور امریکا ۳۴۲ مورد توصیه به این کشور کرده که واشنگتن 

تعداد اندکی از آن ها را قبول کرده است.
دولگف ادامه داد: به عالوۀ این گزارش وخامت قابل مالحظه یی را در وضعیت 
حقوق بشر ترکیه ثبت کرده که نشان می دهد، در حال حاضر وضعیت آزادی 
بیان و آزادی گردهمایی های صلح آمیز بسیار تنزل یافته و وخیم شده است. سوء  
استفاده از قدرت و رفتار خشونت آمیز پولیس نیز به همراه تضعیف استقالل قوه 

قضاییه ذکر شده است.
اما به گفتۀ دولگف، گزارش عفو بین الملل در بارۀ نقض حقوق بشر در سراسر 
جهان حقایق متعدد و فاحش دربارۀ نقض حقوق بشر توسط مقامات کی یف 

را نادیده می گیرد.
او اظهار داشت: عفو بین الملل نتایجی را تأیید می کند که پیشتر توسط هیأت های 
حقوق بشر بین المللی در چارچوب سازمان ملل، شورای اروپا و سازمان امنیت 
و همکاری اروپا به دست آمده و حاکی از آن است که هیچ نشانه یی وجود 
ندارد که مقامات اوکراین تحقیقات موثر و غیر جانب دارانه یی را در خصوص 
جرایم رخ داده در میدان و اودسا و عملیات تنبیهی در شرق کشور، انجام داده 
باشند. به عالوه، نمونه های بسیاری نیز از نقض شدید حقوق بشر، اجرا نکردن 

قوانین بشر دوستانه بین المللی توسط مقامات اوکراین حذف شده اند.
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

محمد محق
که  است  پرسشی  این  چیست؟  دانشگاه  رسالت 
با خود در میان بگذاریم. دانشگاه و  باید به تکرار 
ابزاری برای رسیدن به مدرک  درس دانشگاهی را 
و منصب پنداشتن، از تصوراتی است که اساس و 

حیثیت دانشگاه را برباد می دهد.
رسالت اصلی دانشگاه رسیدن به رهایی است، رهایی 
خطرناک ترینش  که  اسارت ها،  انواع  از  اسارت،  از 
اسارت فکر و ذهن و تعقل است. رهایی با آگاهی 
اصیل به دست می آید. آگاهی اصیل آن است که از 

تفکر آزاد، عمیق و روش مند سرچشمه بگیرد.
دانشگاه جایی است که انسان اندیشیدن را تمرین کند، جایی است که به پرسش گرفتن را بیاموزد، جایی 

است که اتوریته های دروغین فرو بریزند و مرجعیت های ساخته گی کنار بروند.
انسانی که به آگاهی اصیل نرسیده است، به آزادی و رهایی هم نمی رسد. او محکوم است که در اسارت 
به سر ببرد، اسارت جهل بسیط یا جهل مرکب. جهل بسیط را همه می شناسیم. جهل مرکب آن است که 

ِشبه علم به جای علم تکیه بزند و آگاهی کاذب جانشین آگاهی راستین شود.
علم و ِشبه علم در کجا از هم باز شناخته می شوند؟ شبه علم انباشتن ذهن است با معلومات پروسس 
دام پیش فرض ها و  بودن در  اسیر  از پیش ساخته، و  قالب های  اندیشیدن در  تفکرات کلیشه یی،  نشده، 

پیش داوری ها.
شبه علم از طریق ایدیولوژی ها ترویج می شود. از طریق نظام های فکری بسته و منجمدی که انسان ها را 

از آزاد فکر کردن می گریزاند و از پرسش و چالش می ترساند.

دانشگاه جایی است که باید بت های ایدیولوژیک شکسته شود، و انسان آزادیش را احساس کند. جایی 
که انسان بتواند در فضای تفکر آزاد به تنفس پردازد و رو در روی کاهنان اندیشه های تاریک و متحجر 

بایستد.
اگر دانشگاه به تکرار مکررات اکتفا کند، و اندیشه های مدار بسته را بر دانش جویان تحمیل کند و به جای 
معبد  نیست. آن جا  دانشگاه  بدهد، آن جا دیگر  تعلیم  را  اندیشیدن  از  آنان هراس  به  جرأت فکر کردن، 

دیگری برای کاهنان جهل و تاریکی خواهد بود.
این که چرا در جهان سوم، دانشگاه ها نمی توانند به رسالت خود قیام کنند و نقشی در آزادی و رهایی 

واقعی این جوامع داشته باشند، به این بر می گردد که این رسالت را تا کجا توانسته اند درک کنند.
دانشگاهی که نقشی در تولید اندیشۀ آزاد نداشته باشد، او دیگر دانشگاه نیست، بلکه ِشبه دانشگاه است. 
شبه دانشگاه، با ِشبه علم به تولید و تکثیر ِشبه دانشجو و ِشبه دانش مند، منتهی می شود و چرخه یی باطل 

از جهل مرکب را به چرخیدنی باطل وا می دارد.
محصول نهایی جوامعی که دانشگاه هایش چنین رسالت باطلی را برای خود برگزیده اند چرخیدن بیشتر 
در دام عقب ماندگی، فرو رفتن زیادتر در ورطه جهل و تعصب، و در غلتیدن افزون تر در باتالق تباهی 

و ویرانی است.
سرنوشت موهوم ملیون ها انسان در مانده در این جوامع که هیچ آینده یی برای خود نمی بینند و از گشودن 
استیصال  و  درمانده گی  احساس  مشکلی  هر  برابر  در  و  عاجزاند  خود  زنده گی  از  گرهی  کوچک ترین 
می کنند، محصول جهل های مرکبی است که پیهم تولید می شود، فضای ذهن ها را می آالید، جان های خسته 

و درمانده را مسموم تر، روان های بیمار را بیمارتر و انسان های عاجز را عاجزتر می کند.
دانشگاه باید بیش از اعطای مدارک کذایی، به رهایی انسان بیندیشد. باید به تولید آگاهی و به ترویج تفکر 
آزاد همت بگمارد. باید مشعل صبح را به دست گیرد و گریبان سیاه شب را از هم بَدَرد و پیام رهایی را 

به ارمغان آورد.

برشنا نظری ـ كانادا 
می شود  سال  چهل  به  نزدیک 
رهبراِن  خیابان گردی های  که 
محدود  دایرۀ  از  افغانستان 
ریاست جمهوری  ارگ  اطراِف 

فراتر نرفته است. 
اشرف غنی  محمد  جمعه  روز 
رییس  جمهوری افغانستان پس از 
پایان نماز، روی جاده یی قدم زد 
ببرک  قبل،  سی سال  حدود  که 
دموکراتیک  رهبر حزب  کارمل 
خلق افغانستان که اقتدار دولتی 
برای  داشت،  اختیار  در  نیز  را 
پیاده  پای  با  آخرین بار  و  اولین 

این مسیر را پیموده بود.  
تابستان سال ۱۳65 خورشیدی بود که کارمل ناگهان در پیاده رو جلو شهرداری کابل ظاهر شد و برای 
مردم دست تکان داد. راه بندان در کار نبود، جریان ترافیک هم مختل نشد. اما محافظین شخصی وی و 
شاید هم ده ها تن از اعضای خاد )خدمات اطالعات دولتی( جریان نزدیک شدن مردم به کارمل را نظارت 
می کردند. وی درحالی که با مردم دست می داد، به داخل مارکیت زیرزمینی کابل رفت، جایی که مغازه ها 
بیشتر اموال لوکس روسی و اموال تجارتی کشورهای اقمار اتحاد شوروی سابق را به فروش می رساندند. 
  فردای آن روز، روزنامهء »حقیقت انقالب ثور« - بزرگ ترین و پُرتیراژترین روزنامۀ حزب حاکم – 

عکس های این دیدار کارمل را زیر عنوان درشت: »رهبر مردم در میان مردم« نشر کرد. 
با آن که این دیدار بسیار کوتاه بود و کارمل به سرعت دوباره به ارگ رفت، اما حزبی ها در آن زمان  از این 

فرصت برای نمایش حاکمیت  و جرأت مواجه شدن خود با مردم، استفاده کردند.
به  از سربازان ویژۀ روسی محافظت می شد و برج های ارگ  به وسیلۀ یک دسته  کارمل در آن سال ها 
وسیلۀ همین سربازان نظارت می گردید، اما وی در آن خیابان گردی، هیچ یک از سربازان روسی را با خود 
به همراه نداشت، شاید حزبی ها در آن وقت فکر می کردند که این حرکت پیام واضیحی برای رهبران 

مجاهدین در پشاور پاکستان و حامیان آنان در اروپا و امریکا دارد.  
پیش از رییس جمهور غنی، داکتر عبداهلل رییس اجرایی حکومت نیز در خیابان های نزدیک به ارگ و قصر 
سپیدار دیده شده که در میان تدابیر شدید امنیتی، با تعدادی از مردم و محافظیِن برخی از ادارات دولتِی 

مسیر عبور خود، دست داده است.  
شیوۀ ارسال پیام های به اصطالح »خیریت و امن و امان« که رهبران افغانستان از روی جاده ها به مخالفیِن 
خود می فرستند، از حدود چهل سال به این طرف تغییر نخورده است. کابل هنوز هم درد دشمن داری های 
دیرینه را تحمل می کند و این درد دست و پا گیر، فرصت هواخوری های بیشتر را از رهبران افغان ربوده 

است.  
این دیدارها و خیابان گردی ها در حال حاضر بیشتر از این که پیامی برای مخالفین داشته باشد، رهبران 

افغان را با ُرخ دیگری از سکۀ زنده گی مردمان عادی آشنا می سازد. 
حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان، در دومین دور ریاست جمهوری خود، در یکی از روزهای 
خزانی، هوای خیابان گردی کرده بود. او در مسیر جادۀ وزارت خارجه قدم می زد که یک مرد سالخورده 
در مقابل وی ظاهر گردید. این جریان را کمره های دفتر مطبوعاتی ارگ تصویربرداری کرده بودند که از 
تلویزیون ملی در همان زمان پخش گردید. این مرد از رییس جمهور کرزی می خواست که به او کمک 

پولی کند. اما کرزی برایش می گفت که با خود پول ندارد. ولی آن مرد همچنان اصرار می کرد. 
بزرگی که  باشد و در عین حال درِس  فراموش ناشدنی  این صحنه  برای رییس جمهور کرزی    شاید 
توانست با گوشه یی از زنده گی یک شهروند که در نزدیکی دیوارهای بلند کاخ ریاست جمهوری قدم 

می زد، آشنا شود. 
رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی، با آن که هر دو در مسیر بادهای تندی قرار دارند، با 
نشان دادن این حرکت ها و خیابان گردی ها ضمن این که به مخالفین سیاسی و نظامی شان پیام می دهند، 
درعین حال می خواهند به مردم نشان بدهند که درکنارشان هستند و می خواهند حمایت های مردمی را 
حفظ کنند. اما از خزان سال گذشتۀ خورشیدی تا به حال، حکومت وحدت ملی افغانستان چانس زیادی 
نه تنها برای تقویت حمایت های مردمی خود نداشته است، بلکه پای عملکردهای آن تا حدی لنگیده که 

نتوانسته است حمایت های قبلی را نیز حفظ کند. 
رهبران افغانستان پیش از کودتای ثور ۱۳5۷ خورشیدی، فرصت های زیادی را برای بودن در میان مردم 
تجربه کردند و پایه های حمایت های مردمی خود را نیز با استفاده از همین شیوه ها حفظ نمودند. حتا هنوز 
هم وقتی در کنار موسفیدان بنشینی، از دیدارهای رهبران و حضور آنان در میله ها و جشن های مردمی یاد 

می کنند و خاطره های شان را با حالوت شرح می دهند. 
هم رییس جمهور غنی و هم داکتر عبداهلل عبداهلل که از دو کاخ در یک چهاردیواری کشورشان را رهبری 
می کنند، بیشتر از این که خیابان گردی ها را ادامه بدهند، نیاز دارند که راه هایی را جست وجو کنند تا آرامش 
و رفاه اقتصادی در خیابان های کابل و همۀ والیات رونما شود و به این ترتیب، دیدارهای طوالنی تر و 

دورتر از کاخ ریاست جمهوری را با آرامش خاطر، تجربه کنند.

رسالت دانشگاه

خیابان گردی های رهبراِن افغانستان
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