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ابوبکر البغدادی روح 
رسگردان

شـورای عالی صلـح هیچ نقشی 
در گفـت وگوهـای صلـح نـدارد
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نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری بــا ارایــۀ 
مخالفــِت  بــرای  را  قــدم  اولیــن  طــرح،  ایــن 
ــۀ کارِ او  ــه ادام ــان دادن ب ــی و پای ــا غن ــدی ب ج
بــه عنــوان رییس جمهــور برداشــته اند. پیــش از 

ــترک،  ــدام مش ــک اق ــزدان در ی ــن نام ــم ای این ه
کــه  بودنــد  کــرده  وادار  را  ریاســت جمهوری 
ــک  ــی را در ی ــیون های انتخابات ــنران کمیسس کمیش
ــن  ــا همی ــد. حــاال ب ــد انتخــاب کنن ــزمِ جدی میکانی

ــت را  ــه فرص ــد ک ــعی می کنن ــار س ــیله و فش وس
بــه گونــۀ متفاوتــی بــرای برگــزاری یــک انتخابــات 
در نبــودِ غنــی بــر اریکــۀ قــدرت بــه عنــوان 

ســازند... مســاعد  رییس جمهــوری 

زندانــی  از  شــماری  مانــدگار: 
کــه  پلچرخــی  بازداشــتگاه 
آنــان  از  نامــی  نمی خواهنــد 
گرفتــه شــود، بــه روزنامــۀ مانــدگار 
صبــح  حوالــی  کــه  می گوینــد 
ــان  ــور می ــنبه، 24 ث ــروز، سه ش دی
ــن  ــدر ای ــواد مخ ــاک م ــی ب زندان
بازداشــتگاه و پولیــس محافظــت از 
ایــن بازداشــتگاه درگیــری صــورت 

گرفــت.
آنــان می گوینــد کــه ایــن درگیــری 
از پــی آن صــورت گرفــت کــه 
پولیــس محافظــت ایــن بازداشــتگاه 
ــدان را  می خواســت دروازۀ ایــن زن
ــان  ــت زندانی ــا مخالف ــا ب ــدد، ام ببن
ــی  ــری لفظ ــد و درگی ــه رو ش روب
ــۀ  ــپس، دامن ــت و س ــورت گرف ص

آن گســترده تر شــد.
آنــان افزودنــد بــر ســر بســتن 
ــای  ــان نیروه ــک می ــن بل دروازۀ ای

درگیــری  زندانیــان  و  امنیتــی 
لفظــی رخ داده و بعــداً دامنــۀ ایــن 

درگیــری گســترده شــده اســت.
ــس  ــان، پولی ــن زندانی ــۀ ای ــه گفت ب

ــرد و  ــلیک ک ــان ش ــه روی زندانی ب
ــته  ــن کش ــن ت در نتیجــه آن، چندی
ــان،  ــن زندانی ــدند. ای ــی ش و زخم
ــته  ــمار کش ــه از ش ــد ک ــا گفتن ام
دســت  در  اطاعاتــی  شــده گان 

ــد. ندارن
پلچرخــی  بازداشــتگاه  زندانیــان 
اظهــار داشــتند کــه شــماری از 
لت وکــوب  اثــر  در  زندانیــان 

پولیــس، بــه کومــا رفتنــد.
در  مســووالن  باایــن،  همزمــان 
ــه  ــه در مصاحب ــور داخل وزارت ام
ــد  ــر را تائی ــن خب ــانه ها ای ــا رس ب
کــرده و می گوینــد کــه در ایــن 
ــده و 13  ــته ش ــن کش ــه 4 ت حادث
ــت.  ــده اس ــی ش ــر زخم ــن دیگ ت
ســخنگوی  رحیمــی،  نصــرت 
همچنــان  داخلــه  امــور  وزارت 
ــداد 20  ــن روی ــه در ای ــد ک می گوی
ــد. ــده ان ــی ش ــز زخم ــس نی پولی
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مانـدگار: وزیـر مخابـرات و تکنالـوژی معلوماتی افغانسـتان 
در مصاحبه یـی بـا تلویزیون بی. بی. سـی فارسـی اذعـان کرده 
اسـت کـه حکومـت وحدت ملـی مصمـم اسـت اقداماتی را 
برای محدودسـازی انترنت روی دسـت گیرد. شـهزاد آریوبی 
در ایـن مصاحبـه می گوید: »ما دسترسـی به انترنـت را محلی 
سـاختیم و حـاال می توانیـم هـر چیـزی را کـه بخواهیـم فلتر 
کنیـم، آنچـه کـه ضـرورت نیسـت و بـه ضـرر افغانسـتان و 

ضـرر کلتـور ماسـت می توانیم بسـته کنیم«.
نهادهـای حامـی خبرنـگاران  بـا واکنش هـای  ایـن گفته هـا 

روبـه رو شـده اسـت.
بـه بـاور مسـووالن در نهـاد حمایت کننـدۀ رسـانه های آزاد 
افغانسـتان، ایـن نگران کننده تریـن اقدامی  اسـت کـه حکومت 
وحـدت ملـی در چنـد سـال اخیـر در زمینـۀ محدودسـازی 
آزادی بیـان انجـام می دهـد. نـی چنیـن گفته هایـی را خاف 
مـادۀ 34 قانـون اساسـی افغانسـتان کـه در آن آزادی بیـان 

تسـجیل یافته، دانسـته اسـت. 
چنیـن  کـه  داریـم  یقیـن  انـد:  گفتـه  نـی  در  مسـووالن 
اظهارنظرهایـی گام نخسـت در جهـت استبدادی سـازی نظام 
اسـت. بنابرایـن نـی از حکومت می خواهد روشـن سـازد که 
گفته هـای وزیـر مخابـرات از چـه نشـانی یی مطـرح شـده و 
سیاسـت حقیقـی حکومـت در زمینـه ی اسـتفاده از انترنـت 
محتـرم  وزارت  بـه  می بایسـت  دولـت  همچنیـن  چیسـت؟ 
مخابـرات تفهیـم کنـد کـه افـراد در هـر مقامـی کـه باشـند، 
نمی تواننـد از نشـانی دولـت و بـر خـاف قانـون صحبـت 

. کنند
بیـان  آزادی  حامـی  بین المللـی  نهادهـای  از  همچنـان  نـی 
خواسـته تـا بـا فشـارهای قانونـی و رسـمی بـر افغانسـتان، 
حکومـت ایـن کشـور را در قبـال تعهداتـش پاسـخ گو نگـه 

رند. دا

شـرکت برشـنا اعـام کـرد که فهرسـت ده هـا زورمنـد را که 
بیـن یک صـد هـزار تا یـک میلیـون افغانـی از پول بـرق این 
شـرکت قرض دار هسـتند را به دادسـتانی کل کشـور فرستاده 

است.
مراسـم  در  دیـروز  برشـنا،  رییـس شـرکت  غالـب  امـان اهلل 
امضـای قـرارداد 10 پروژه برق رسـانی با شـرکت های داخلی 
و خارجـی در کابـل گفـت که پـس از این اسـامی افرادی که 

پـول برق شـان را نمی پردازنـد را افشـا خواهـد کـرد.
آقـای غالب گفـت: »فهرسـت 164 نفر از مقروضین شـرکت 
برشـنا کـه در پرداخت صرفیه برق شـان زورگویـی می کردند 

به دادسـتانی کل فرسـتاده شـده است.«
وی بیان داشـت که سـر از فردا کمپاین افشـا سـازی نام این 
اشـخاص آغـاز می گـردد کـه هـر روز نـام، وظیفـه و محـل 
سـکونت یـک تـن آنهـا از طریـق شـبکه های اجتماعـی و 

رسـانه های جمعـی پخـش می گـردد.
آقـای غالـب بـا بیـان اینکـه مقروضیـن پایین تـر از مبلغ یک 
صدهـزار افغانـی بـه دادسـتانی کل معرفـی نشـده اند گفـت: 
»تنهـا فهرسـت مقروضیـن کـه باالتـر از 100 هـزار الـی یک 
کل  دادسـتانی  بـه  را  شـرکت اند  قرضـدار  افغانـی  میلیـون 

فرسـتادیم.«
افغانسـتان بـا آنکه سـاالنه بـه ارزش 300 میلیـون دالر انرژی 
تاهنـوز  می کنـد،  خریـداری  همسـایه  کشـورهای  از  بـرق 
هـم نتوانسـته کـه مشـکل بـرق در بیشـتر والیـات و حتـا در 

پایتخـت را بـه شـکل اساسـی حـل کند.

در درگیری میان زندانیان و زندانباناِن پلچرخی:

4 تـن کشته و 33 تن زخمـی شـدند

نـی: 
دولت می خواهد خالف آزادی بیان گام بردارد

شرکت برشنا فهرست ده ها زورمند 
را به دادستانی کل فرستاده است تـوافق نامۀ سیاسـِی حکومت سـرپرست پایاِن توافق نامۀ سـیاسِی دولت وحـدت ملی
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شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
در نشست ارایۀ طرح حکومت سرپرست بعد از اول جوزا:

سران حکومت به اجماع کالن سیاسی تمکین کنند

3



و  شـده  غـرق  کابـل  رودخانـۀ  در  پسـری 
خانـواده اش در بـه در بـه دنبالـش می گردنـد؛ اما تا 
هنـوز کسـی جسـِد او را نیافتـه اسـت. می گوینـد 
او هنـگام آب بـازی در ایـن رودخانـه کـه امسـال 
از برکـِت باران هـای فـراوان پُـرآب شـده، ناپدید 
شـده اسـت. بـرادرش در گفت وگـو بـا یکـی از 
رسـانه های خصوصـِی کشـور گفت که خودشـان 
دسـت بـه کار شـده و به دنبـال برادر گم شـده اش 
می گردنـد. آن هـا از میـاِن خـود غواص هایـی را 
بـرای ایـن کار پیـدا کرده انـد. بـرادر ایـن پسـِر 
گم شـده در بخشـی از سـخناِن خـود حرف هـای 
تکان دهنده یـی مطـرح کرد کـه این نوشـته به این 
حرف هـا اختصـاص یافتـه  اسـت. او گفـت: »مـا 
فقیـر هسـتیم و دولت به فکـِر فقیرهـا و غریب ها 
نیسـت. پول دارهـا در رأس حکومـت قـرار دارند 
و فقـط به فکر خودشـان اسـتند. هیچ نهـاد دولتی 
و حتا شـهرداری کابـل به کمک ما نیامده اسـت.«  
ایـن سـخنان به همین سـاده گی فاجعـۀ نظام داری 
نظامـی  می کشـد.  تصویـر  بـه  افغانسـتان  در  را 
کـه دم از عدالـت و برابـری می زنـد امـا هیـچ گاه 
بـه دنبـال عدالـت و برابـری نبـوده و نمی توانـد 
هـم باشـد. ذات دولـت فعلـی، اسـتثماری اسـت 
و بـه نفـِع کسـانی می چرخـد کـه پـول و قـدرت 
دارنـد. البتـه ایـن بحث، پایه هـای تیوریِک بسـیار 
جامعه شناسـاِن  و  فیلسـوفان  و  دارد  فراوانـی 
زیـادی در ایـن رابطـه تحقیق کـرده  و نوشـته اند. 
کارل مارکـس در قـرن بیسـتم بـرای نخسـتین بار 
را  انسـان  توسـط  انسـان  بهره کشـی  موضـوع 
در  را  سـرمایه داری  نظـام  و  کـرد  مقوله بنـدی 
همـۀ اشـکاِل آن نظـام منحـط دانسـت کـه باعث 
بـه وجـود آمـدِن اختافـات بـه زعـِم او طبقاتـی 
نظـام  کـه  داشـت  عقیـده  مارکـس  می شـود. 
سـرمایه داری فعلـی، نظامـی غیرانسانی سـت کـه 
فقـط بـه سـود خـود فکـر می کنـد و بـرای بـه 
دسـت آوردِن سـود بیشـتر از هیـچ کاری دریـغ 
نمی ورزد. کشـف بـزرِگ مارکـس »ارزش اضافه« 
بـود کـه سـرمایه دار از راه اسـتثمار افـرادِ دیگر و 
به ویـژه کارگـران، محصـول کار آن هـا را بـه نفـع 
خـود مصـادره می کنـد. می گوینـد مارکـس با این 
کشـِف خود سـرمایه داری را بر سـِر عقـل آورد تا 
بـا انجام تغییـراِت جزیـی بتواند کارگـران و افراد 

کم بضاعـت را قانـع سـازد.
مارکـس   تجربـۀ حکومت هـای کمونیسـتی کـه 
فکـر می کـرد بـه رهایـی انسـان خواهـد انجامید، 

ایـن  نبودنـد.  موفقـی  مـا تجربه هـای  در جهـاِن 
توتالیتریـزم  و  دیکتاتـوری  بـه  خـود  نظام هـا 
منجـر شـدند. از نظـرات مارکـس، سـرمایه دارها 
اسـتفادۀ بهینـه بـه نفع خـود کردند، امـا نظام هایی 
کـه دعـوای پیـروی از دیـدگاه هـای مارکـس را 
داشـتند، بـه بـای قـرن تبدیل شـدند. شـاید این 
هـم از طنزهـای تاریخ باشـد که نمی گـذارد، هیچ 

چیـزی درسـت سـِر جایـش قـرار گیرد. 
نظام هـای لیبـرال دموکراسـی در جهـاِن مـا عمدتًا 
آمده انـد؛  بـر سـِر عقـل  نظام هـای سـرمایه داری 
می کننـد  پوسـت  را  انسـان ها  کـه  نظام هایـی 
بـدون آن کـه خـودش از آن باخبـر شـوند. ایـن 
نظام هـا حـاال بـه اشـکاِل ُمـدرن همان بـرده داری 
گاهـی  می دهنـد.  انجـام  را  قرون وسـطایی 
تیوریسـین های لیبـرال دموکراسـی بـا مغالطـه در 
این بـاره سـخن می گوینـد. آن هـا می گوینـد کـه 
در جهــاِن مـا فقـط دو نـوع نظـام وجـود دارد: 
بـه  مسـتبد.  نظام هـای  و  دموکراتیـک  نظام هـای 
بـا  منطبـق  نظامـی  اگـر  تیوریسـن ها،  ایـن  نظـر 
نباشـد،  خودساختۀشـان  ویژه هـای  و  اصـول 

اسـت.  اسـتبدادی  الجـرم 
در  دموکراسـی  از  دیگـری  شـکل های  البتـه 
جهـان نیـز امـروزه بـه وجود آمـده کـه در برخی 
گذاشـته  اجـرا  بـه  شـمالی  اروپـای  کشـورهای 
امریکایـی  لیبـراِل  دموکراسـی های  از  و  شـده اند 
دانشـمندان  از  برخـی  بوده انـد.  نتیجه بخش تـر 
سیاسـی بـاور دارنـد که بهتریـن نوع دموکراسـی، 
دموکراسـی مشـارکتی اسـت کـه اجـازه می دهـد 
سـازوکارهای  در  مسـتقیم  گونـۀ  بـه  مـردم 
سیاسـی دخیـل شـوند. در افغانسـتان امـا نظامـی 
ُکپـِی بسـیار مغشـوش و  آمـده،  بـه وجـود  کـه 
نـوع  دموکراتیـک  نظـام  یـک  از  درهم ریخته یـی 
لیبرالـی آن اسـت کـه بـا برخـی از ویژه گی هـای 
بومـی و فرهنگـی تـوام شـده و کامـًا از کارآیـی 
افتاده اسـت. وقتی به ســراِن این نظـام نگاه کنید، 
می بینیـد کـه اکثراً افـراد سـرمایه دار و قدرتمندند. 
البتـه مـا در افغانسـتان آن مناسـباِت سـرمایه داری 
را کـه در امریـکا و یـا برخی کشـورهای اروپایی 
وجـود دارد، نداریـم. نـه این جا مثـل دنیای غرب 
سـرمایه دار و کارخانـه دار وجـود دارد و نـه هـم 
شـدِن  فربه تـر  موجـب  کارشـان  کـه  کارگرانـی 
سـرمایه دارها شـود. امـا بـا ایـن حـال مناسـبات 
موجود، مناسـبات سـرمایه دارانه اسـت؛ مناسـباتی 
کـه بـه قشـر پـول دار بیشـتر می پـردازد و حافـظ 

منافع آن هاسـت. این مناسـبات سـبب می شود که 
فقــرا فقیرتـر شـوند و پول دارها پول دارتـر. آقای 
غنـی و آقـای کـرزی در زمان حکومـت داری اش 
حکومت هایـی  چنیـن  سـراِن  از  بـارزی  نمونـۀ 
سـرمایه دارهای  و  خان هـا  جـزِو  آن هـا  اسـتند. 
افغانسـتان بوده انـد و همیـن حـاال نیـز بانک هـای 

غـرب پُـر از پول هـای بادآوردۀشـان اسـت. 
راه  از  امـروز  کـه  کسـانی  نوه هـای  می گوینـد 
سـرمایه دار  بـه  دیگـران  اسـتثمارِ  و  اختـاس 
تبدیـل می شـوند، می گوینـد کـه آن هـا از هفـت 
و  بوده انـد  سـرمایه دار  و  پـول دار  پشت شـان 
نشـده  مرتکـب  هیـچ جرمـی  پدرکان های شـان 
بودنـد. سـرمایه داری در ذاِت خـود نظـام ظالمانه 
اسـت. شـاید سـرمایه دارهای خوب و خوش قلِب 
زیـادی در جهـان وجـود داشـته باشـند ولـی نوع 
مناسـبات، آن هـا را مانع می شـود کـه ماحصل کار 
و ظلـِم خـود را درک کننـد. شـاید در افغانسـتان 
هـم چنین انسـان هایی زیاد باشـند ولی مناسـباِت 
حاکـم مجبورشـان می کنـد کـه در خدمـت منافع 
ببینیـد  شـما  باشـند.  داشـته  قـرار  سـرمایه داری 
افغانسـتان  فعلـِی  نظـام  در  کـه  کسـانی  اکثـر 
از  گرفته انـد،  قـرار  خـوب  موقعیت هـای  در 
خانواده هـای متمـول انـد. آدمِ غریـب حتـا اگـر 
نمی رسـد.  جایـی  بـه  باشـد،  هـم  درس خوانـده 
آقـای غنـی بسـیار ناشـیانه در ایـن رابطـه سـخن 
فقیـر  انسـان های غریـب و  او حامـی  می گویـد. 
غریب پـرور  نظامـی  فعلـی  نظـام  اگـر  نیسـت. 
می بـود، این همـه شـکاِف بـزرگ در میـان مـردم 
فقیـر و پـول دار بـه وجـود نمی آمـد. یـک قشـر 
هـر روز بیشـتر از روزِ قبـل پول دارتـر می شـود 
و اکثریـت بزرگـی در جامعـه هـر روز بـه فقـر و 

می رسـند.  بیشـتری  مسـکنِت 
وقتـی در جهـان غـرب سـرمایه داری بر سـِر عقل 
ایجـاد وضعیت هـای  بـا  کـه  کـرد  تـاش  آمـد، 
عادالنـۀ نسـبی از شـورش و اغتشـاش علیـه نظام 
خـود جلوگیـری کنـد، ولـی در افغانسـتان ایـن 
امثـاِل  آقـای غنـی و  نـدارد.  مـورد هـم وجـود 
سـرمایه های  بـر  بازهـم  کـه  می کننـد  تـاش  او 
خـود بیفزاینـد. سـخناِن آن پسـری کـه بـرادرش 
را گـم کـرده، از چنیـن بُعـدی در افغانسـتان پرده 

برداشـت و ایـن واقعـًا اسـف بار اسـت.
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ــات ریاســت جمهوری، طـــرح »حکـــومت  ــراً نامــزدان انتخاب اخی
سرپـــرست« را نهـــایی کـــرده اند و قــرار اســت آن را طــی یــک 
ــای  ــد. بخش ه ــه دهن ــل ارای ــۀ مفص ــه گون ــری ب ــس خب کنفران
ــزدان  ــورای نام ــۀ ش ــه در اعامی ــه روی دو گزین ــرح ک ــِی ط ُکل
ــزداِن  ــه نام ــد ک ــان می ده ــده، نشـ ــه ش ــت جمهوری ارای ریاس
ــد  ــدرت ان ــِت او از ق ــردِن دس ــاه ک ــی کوت ــی در پ ــِف غن مخال
تــا خودشــان را از خطــِر تقلبــاِت انتخاباتــی مصــون نگــه دارنــد.
ــی  ــور فعل ــه رییس جمه ــی ک ــرح، در صورت ــن ط ــاس ای ــر اس ب
ــد،  ــراف ده ــت جمهوری انص ــه ریاس ــود ب ــوری خ از کاندیدات
ــه عنــواِن  ــِی دیگــر ب ــد بــدون طــی کــدام مکانیســم قانون می توان
»سرپرســت حکومــت«، ســر از اول جـــوزای 13۹۸ کار خویــش 
را بــدون وقفــه تــا پایــان مهلــِت سرپرســتی ادامــه دهــد. صــورِت 
ــۀ  ــه گزین ــه چنان چ ــت ک ــده اس ــه ش ــن خاص ــرح چنی دومِ ط
ــوان  ــه عن ــر ب ــِی کان ت ــاع سیاس ــث اجم ــد، بح ــق نیاب اول تحق
ــن  ــد. در ای ــان می آی ــه می ــه ب ــن گزین ــن و مطلوب تری معقول تری
گزینــه کاندیــدان ریاســت جمهوری و شــخصیت های واجــد 
ــی، مســتقل، متعهــد و دارای وجاهــِت ملــی کــه از  شــرایط قانون
جانــب احــزاب سیاســی و نهادهــای مدنــی ثبــت شــده در وزارت 
عدلیــه معرفــی می شــوند، می تواننــد خــود را بــرای احــراز 
ــی  ــزداِن فعل ــد. نام ــدا نماین ــت کاندی ــتی حکوم ــت سرپرس پُس
ــه سرپرســتی حکومــت  ریاســت جمهوری در صــورت نامــزدی ب
بایــد از کاندیداتــورِی خــود بــه مقــام ریاســت جمهوری انصــراف 

ــد.   دهن
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری بــا ارایــۀ ایــن طــرح، اولیــن 
قــدم را بــرای مخالفــِت جــدی بــا غنــی و پایــان دادن بــه ادامــۀ 
ــم  ــش از این ه ــته اند. پی ــور برداش ــوان رییس جمه ــه عن کارِ او ب
ایــن نامــزدان در یــک اقــدام مشــترک، ریاســت جمهوری را وادار 
ــی را در  ــیون های انتخابات ــنران کمیسس ــه کمیش ــد ک ــرده بودن ک
یــک میکانیــزمِ جدیــد انتخــاب کننــد. حــاال بــا همیــن وســیله و 
ــرای  ــی ب ــۀ متفاوت ــه گون ــد کــه فرصــت را ب فشــار ســعی می کنن
ــه  ــر اریکــۀ قــدرت ب ــی ب ــودِ غن ــات در نب برگــزاری یــک انتخاب

ــازند.  ــاعد س ــوری مس ــوان رییس جمه عن
ــی  ــن طرح ــا چنی ــی ب ــای غن ــه آق ــد ک ــزدان می دانن ــه نام اگرچ
ــن انتقــاد هــم مطــرح اســت کــه کار  ــز ای ــد و نی مخالفــت می کن
ــی  ــون اساس ــاف قان ــت جمهوری خ ــات ریاس ــزدان انتخاب نام
اســت؛ امــا مســأله ایــن اســت کــه حکومــِت موجــود بــر اســاِس 
قانــون اساســی بــه وجــود نیامــده، بلکــه بــر اســاس »توافق نامــۀ 
سیاســی دولــت وحــدت ملــی« شــکل گرفتــه؛ بنابرایــن وقتــی کــه 
ــت  ــت، بُن بس ــه اس ــرون رفت ــی اش بی ــی زمان ــوب اصل از چارچ
ایجــاد شــده و ایــن بن بســت نیــز بــر اســاس »توافق نامــۀ سیاســی 
حکومــت سرپرســت« می توانــد شکســته شــود. از ایــن رو، طــرح 
حکومــِت سرپرســت در شــرایطی کــه آقــای غنــی دیگــر مــورد 
اعتمــادِ جریان هــای سیاســی، نامــزدان و مــردم نیســت، می توانــد 
بــه عنــوان یــک گزینــۀ منطقــی مــورد توجــه باشــد. به خصــوص 
زمانــی کــه تجربــۀ برگــزاری انتخابــات بی ســرانجام پارلمانــی را 
ــه  ــت ک ــم، بدیهی س ــاهده می کنی ــی مش ــای غن ــت آق در حکوم
انتخابــات ریاســت جمهوری نمی توانــد بــا چنیــن مدیریــت 
سیاســی یی دایــر شــود و بازهــم طــرح حکومــت سرپرســت یــک 
ــه نظــر می رســد  امــِر منطقــی سیاســی و اضطــراری اســت کــه ب
مــورد توجــه نهادهــای بین المللــی و حامیــان بیرونــی افغانســتان 

هــم قــرار خواهــد گرفــت.  
ــِت  ــای غنــی در موقعی ــد نامــزدان، آق ــۀ طــرح جدی ــا ارای پــس ب
ــاک  ــر ســِر یــک دوراهــی خطرن ــرد و ب ــرار می گی ــری ق ضعیف ت
بــرای  و  غنــی  بــرای  می توانــد  دوراهــی  ایــن  می ایســتد. 
دموکراســی افغانســتان بســیار تعیین کننــده باشــد؛ غنــی یــا طــرِح 
ــاده می شــود  ــرای سرپرســت شــدن آم ــزدان را می پســندد و ب نام
ــردود  ــان را م ــرِح آن ــتاده، ط ــزدان ایس ــر نام ــم در براب ــا ه و ی

ــد.  ــه می ده ــان ادام ــه کارش همچن ــته و ب دانس
ــال روان وارد  ــوزای س ــد از اول ج ــزدان بع ــورت دوم، نام در ص
اقدامــاِت ســخت گیرانه و مدنــی و اعتراضــات کاِن خیابانــی 
ــان  ــا آن ــی ب ــۀ غن ــد و مواجه ــد ش ــی خواهن ــای غن ــر آق در براب
وضعیــت در کشــور را وارد یــک مرحلــۀ دشــوار خواهــد ســاخت 
کــه طبیعی ســت مســوولیِت آن نیــز بــه دوش دولت مــرداِن 

ــود. ــد ب ــی خواه کنون
توصیــۀ مــا ایــن اســت کــه آقــای غنــی بــه دلیــل این کــه مطابــق 
ــن  ــه ای ــد ب ــیده، بای ــدرت نرس ــه ق ــتان ب ــی افغانس ــون اساس قان
ــک سرپرســت  ــن بدهــد و از موضــع ی ــد ت طــرِح سیاســِی جدی
ــا  ــرد و ی ــش بب ــه پی ــات ب ــزاری انتخاب ــان برگ ــا پای کارش را ت
هــم جایــش را بــه یــک سرپرســِت دیگــر بــر اســاس چارچــوِب 
ــی  ــد. یعن ــذار کن ــت سرپرســت واگ ــرح حکوم تعیین شــده در ط

ــد.  ــاه بیای ــد کوت ــه بای ــن مرحل ــرف غنی در ای ــه: اش این ک
دیده شود که در عمل چه ها خواهد شد؟  

توافق نامۀ سیاسِی حکومت سرپرست
پایاِن توافق نامۀ سـیاسِی دولت وحـدت ملی

احمــد عمران

ظالمانۀ  مناسباِت 
افغانستان در  سرمایه داری 

ما در افغانستان آن مناسباِت سرمایه داری را که در امریکا و یا برخی کشورهای اروپایی وجود دارد، نداریم. نه این جا مثِل 
دنیای غرب ســرمایه دار و کارخانه دار وجود دارد و نه هم کارگرانی که کارشان موجب فربه تر شدِن سرمایه دارها شود. اما 
با این حال مناسبات موجود، مناسباِت ســرمایه دارانه است؛ مناسباتی که به قشر پول دار بیشتر می پردازد و حافظ منافع 
آن هاست. این مناسبات سبب می شود که فقـــرا فقیرتر شــوند و پول دارها پول دارتر. آقای غنی و آقای کرزی در زمان 
حکومت داری اش نمونۀ بارزی از ســراِن چنین حکومت هایی استند. آن ها جزِو خان ها و سرمایه دارهای افغانستان بوده اند 

و همین حاال نیز بانک های غرب پُر از پول های بادآوردۀشان است



مانــدگار: شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری کــه 
ــا صــدور  12 تکــت انتخاباتــی را شــامل می شــود، دیــروز ب
یــک اعامیــه مشــترک خواهــان ایجــاد حکومــت سرپرســت 

پــس از پایــان کار حکومــت وحــدت ملــی شــدند.
ــس  ــه دوام کار حکومــت پ ــده اســت ک ــه آم ــن اعامی در ای
از اول جــوزا غیرقانونــی اســت و ســران حکومــت کــه 
ــرای  ــی ب ــاد مل ــتند از اعتم ــز هس ــات نی ــدان انتخاب کاندی
ــه«  ــات و مصالح ــی »انتخاب ــزرگ مل ــه ب ــت دو پروس مدیری

ــتند. ــوردار نیس برخ
ــورا  ــن ش ــمول ای ــت جمهوری مش ــات ریاس ــزدان انتخاب نام
دیــروز بــا برگــزاری نشســت خبــری در کابــل مواضــع خــود 

را در ایــن مــورد بیــان کردنــد.
ــت جمهوری در  ــات ریاس ــزد انتخاب ــعود، نام ــی مس احمدول
ــی  ــادش غیرقانون ــه بنی ــی ک ــت: حکومت ــت گف ــن نشس ای
و طــی پنج ســال، جنگــش برضــد قانــون بــوده اســت، 
در همچــو جایــگاه اخاقــی قــرار نــدارد کــه ادعــای 

نمایــد. قانون گرایــی 
آقــای مســعود در ایــن نشســت گفتــه اســت: حکومتــی که از 
دل تقلبــات سیســتماتیک بیــرون شــده و بنیــادش غیرقانونــی 
ــروعیت  ــند مش ــه س ــی13۹3 یگان ــۀ سیاس ــت- توافق نام اس
ــش از  ــال بی ــج س ــی پن ــرد- ط ــی نک ــداً اجرای ــود را عم خ
ــی داشــته- سرپرســت خانه هــا پــس  یک صــد تخطــی قانون
ــه  ــا س ــی را ب ــات پارلمان ــد- انتخاب ــی نش ــال قانون از پنج س
ســال معطلــی ســرانجام نتوانســت مدیریــت نمایــد- کارکــرد 
ــی آش  ــات پارلمان ــاح انتخاب ــا افتض ــات ب ــیون انتخاب کمیس
ــع  ــوایی آش جم ــوز رس ــه تاهن ــد ک ــی می باش ــال زدن مث
نشــده اســت- چگونــه و بــا چــه منطــق و اخــاق سیاســی 
اصــرار دارد کــه همچنــان ادامــه دهــد؟ بــا تمدیــد پنــج مــاه 
ــد  ــب دیگــر چــه می توان ــه جــز مهندســی تقل ــی ب غیرقانون

انجــام دهــد؟
ــی  ــۀ غیرقانون ــه گون ــت ب ــعود: ماه هاس ــای مس ــاور آق ــه ب ب
ــی  ــن انتخابات ــرای کمپای ــی ب ــات دولت ــروع از امکان و نامش
حکــم  بــا  بازهــم  می نمایــد،  سوءاســتفاده  خــودش 
غیرقانونــی ســتره محکمــه چشــم بــه غصــب دوبــارۀ قــدرت 
دوختــه اســت، پــس حــق مــردم کجاســت و تکلیــف 

نیروهــای سیاســی و مدنــی چــه می شــود؟
ــی در  ــاق مل ــی وف ــم انتخابات ــس تی ــعود ریی ــی مس احمدول
ــی از دوام  ــه جهان ــه جامع ــرد ک ــد ک ــخنانش تأکی ــۀ س ادام
کار ســران حکومــت وحــدت ملــی خســته شــده اند و اگــر 
طرحــی کــه حمایــت سیاســیون و مــردم را بــه همــراه داشــته 
ــز  ــی نی باشــد پیشــکش شــود مــورد حمایــت جامعــه جهان

ــت. ــرار خواهــد گرف ق
ــی در پنج ســال گذشــته  ــۀ او: حکومــت وحــدت مل ــه گفت ب
ــا  ــد ب ــی را اصــاح کن ــه کمیســیون های انتخابات نتوانســته ک
ایــن وجــود از مدیریــت پروســه های ملــی چــون انتخابــات، 
صلــح و بهبــود اوضــاع امنیتــی در شــش مــاه آینــده عاجــز 

خواهــد بــود.

محمدحنیــف اتمــر رییــس تیــم انتخاباتــی صلــح و اعتــدال 
ــت  ــه حکوم ــت ک ــدان گف ــری کاندی ــت خب ــه نشس در ادام
ــد  ــت داده، نمی توان ــی را از دس ــاد مل ــی، اعتم ــدت مل وح
پروســه های صلــح و انتخابــات را مدیریــت کنــد و بــه هیــچ 

ــد. ــاوز کن ــوزا تج ــد کارش از اول ج ــی نبای بهانه ی
آقــای اتمــر گفــت کــه شــورای کاندیــدان پیرامــون پیامدهای 
ــه  ــا جامع ــوزا ب ــس از اول ج ــت پ ــرب دوام کار حکوم مخ
بین المللــی کــه حمایــت از نظــام و تمویــل انتخابــات را بــه 
عهــده دارد وارد مشــوره شــده و بــرای اجــرای طــرح ایجــاد 

حکومــت سرپرســت تــاش خواهــد کــرد.
ــر  ــوری، اگ ــت جمه ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام ــۀ ای ــه گفت ب
ســران حکومــت بــه طــرح شــورای کاندیــدان کــه از اجمــاع 
ــی  ــت، بی توجه ــوردار اس ــردم برخ ــت م ــی و حمای سیاس
ــد،  ــس از اول جــوزا دوام دهن ــه کار خــود پ نشــان داده و ب
شــورای کاندیــدان انتخابــات ریاســت جمهوری، بــدون 
ــری  ــی و سراس ــای مردم ــه بــه اقدام ه ــم عام ــال نظ اخ

ــد زد. ــت خواهن دس
ــان ســران حکومــت را  ــدال همچن ــح و اعت ــم صل رییــس تی
ــرده  ــم ک ــح مته ــرا روی صل ــی ف ــع مصنوع ــاد موان ــه ایج ب
گفــت کــه حکومــت هــم اکنــون بــه بزرگتریــن مانــع صلــح 

ــد ازســر راه برداشــته شــود. تبدیــل شــده و بای
او خاطــر نشــان کــرد کــه حکومــت سرپرســت کــه بــا توافق 
ــد  ــه خواه ــرد، وظیف ــکل می گی ــی ش ــاع سیاس ــک اجم ی
داشــت کــه پروســه مصالحــه را بــه قــوت حمایــت کــرده و 

ــد. ــه شــفاف برگــزار کن ــه گون ــز ب ــات را نی انتخاب
در اعامیــه  نامــزدان ایــن شــورا نیــز آمــده اســت: حکومــت 
ــس  ــح پ ــد صل ــات و رون ــت انتخاب ــرای مدیری سرپرســت ب
ــران  ــود و س ــاد ش ــد ایج ــاری بای ــال ج ــوزای س از اول ج
حکومــت بــا تمکیــن بــه یــک اجمــاع کان سیاســی یــا خود 
ــتی  ــده دار سرپرس ــات عه ــزدی در انتخاب ــا انصــراف از نام ب
شــوند و یــا سرپرســتی را بــه عهــده تیمــی بگذارنــد کــه در 

ــاع سیاســی انتخــاب می شــود. ــک اجم چارچــوب ی
ــت جمهوری،  ــات ریاس ــدان انتخاب ــترک کاندی ــه مش اعامی
دوام حکومــت وحــدت ملــی را پــس از اول جــوزای ســال 
ــرد  ــد ک ــته تأکی ــی ندانس ــی پذیرفتن ــچ بهانه ی ــا هی ــاری ب ج
ــب  ــی، جل ــاع سیاس ــاد اجم ــه ایج ــزدان ب ــورای نام ــه ش ک
ــب  ــه ترتی ــی ب ــه جهان ــا جامع ــوره ب ــردم و مش ــت م حمای
ــت سرپرســت  ــدن حکوم ــرح روی کار آم ــرای اجــرای ط ب

ــد زد. ــت خواهن دس
ــی از  ــا پخــش اعامیه ی ــز ب ــش نی ــد روز پی ــورا چن ــن ش ای
نهایــی شــدن طــرح حکومــت سرپرســت خبــرداده و شــرایط 

ایجــاد ایــن حکومــت را نیــاز بیــان کردنــد.
ریاســت حکومــت وحــدت ملــی بــه طــرح شــورای نامــزدان 
ــت  ــاد حکوم ــر ایج ــی ب ــوری مبن ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــده  ــی خوان ــش نشــان داده و آن را غیرقانون سرپرســت واکن

اســت.
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یک عضو شورای عالی صلح:

شـورای عالی صلـح هیچ نقشی 
در گفـت وگوهـای صلـح نـدارد

ـــان،  ـــکا و طالب ـــان امری ـــح می ـــرات صل در مذاک
ـــت و  ـــل نیس ـــًا دخی ـــح اص ـــی صل ـــورای عال ش

ـــدارد. ـــی ن ـــچ نقش هی
 شـــها فریـــد عضـــو شـــورای عالـــی صلـــح 
می گویـــد، چـــون بحـــث شـــورای عالـــی 
ــد  ــه بایـ ــتراتژی کـ ــه اسـ ــق بـ ــح مطابـ صلـ
انجـــام دهـــد، گفت وگـــو بـــا حکومـــت 
ـــان آن را  ـــه طالب ـــوردی ک ـــت، م ـــتان اس افغانس

. نـــد نمی پذیر
ـــای  ـــوز گفت وگوه ـــد، هن ـــتاد فری ـــۀ اس ـــه گفت ب
ـــاز  ـــتان آغ ـــردم افغانس ـــت و م ـــا حکوم ـــح ب صل
نشـــده و طالبـــان در حـــال حاضـــر در حـــال 

ــتند. ــا هسـ ــا امریکایی هـ ــی بـ چانه زنـ
بانـــو فریـــد کـــه بـــا روزنامـــۀ مانـــدگار 
ــم  ــی هـ ــت، از طرفـ ــرد، گفـ ــت می کـ صحبـ
امریکایی هـــا در مذاکـــرات بـــا طالبـــان اصـــًا 
ـــتان را  ـــت افغانس ـــا حکوم ـــو ب ـــث گفت وگ بح
بـــه میـــان نمی آورنـــد. امریـــکا در صـــدد بـــه 

نتیجـــه رســـیدن بـــا طالبـــان اســـت.
ـــح،  ـــی صل ـــورای عال ـــو ش ـــن عض ـــاور ای ـــه ب ب
امریـــکا در تـــاش اســـت تـــا بـــرای بیـــرون 
شـــدن از افغانســـتان، بـــا طالبـــان بـــه توافـــق 
برســـد و روی یـــک جـــدول زمانـــی کار 
ـــتان  ـــه افغانس ـــوط ب ـــایل مرب ـــا مس ـــد. ام می کن
ــان  ــا طالبـ ــکا بـ ــرات امریـ در اولویـــت مذاکـ

قـــرار نـــدارد.
او افـــزود: مذاکـــره بـــا حکومـــت افغانســـتان 
ــت و  ــکا اسـ ــزد امریـ ــی نـ ــایل فرعـ از مسـ
ــدارد  ــت نـ ــاد اهمیـ ــا زیـ ــرای امریکایی هـ بـ
ــتان وارد  ــت افغانسـ ــا حکومـ ــان بـ ــه طالبـ کـ

شـــود. گفت وگـــو 
ــه  ــم کـ ــد بدانیـ ــد، بایـ ــو فریـ ــاور بانـ ــه بـ بـ
ـــه  ـــا س ـــا در دو ی ـــچ دنی ـــح در هی ـــرات صل مذاک
ــان  ــال ها زمـ ــداده اســـت، سـ ــه نـ ــاه نتیجـ مـ
ــد  ــه بدهـ ــرات نتیجـ ــا مذاکـ ــت تـ ــاز اسـ نیـ
و شـــدت جنـــگ میـــان طالبـــان و نیروهـــای 

امنیتـــی نشـــان دهنـــده ایـــن مـــورد اســـت.
ـــان  ـــح همچن ـــی صل ـــورای عال ـــو ش ـــن عض ای
ـــه  ـــن ب ـــان رفت ـــوۀ خواه ـــه نح ـــان ب ـــت، طالب گف
ـــد  ـــاش می کن ـــا ت ـــتند، ام ـــره هس ـــرف مذاک ط
بـــا افزایـــش حمـــات انتحـــاری و انفجـــاری 
قـــدرت خـــود را بـــه نمایـــش بگذارنـــد تـــا 

امتیـــاز بیشـــتر کســـب کننـــد.
ـــرات  ـــدون شـــک مذاک ـــرد، ب او خاطـــر نشـــان ک
ــد  ــه نمی رسـ ــه نتیجـ ــا بـ ــن زودی هـ ــه ایـ بـ
و ممکـــن اســـت کـــه پـــس از برگـــزاری 
انتخابـــات و ایجـــاد یـــک حکومـــت جدیـــد، 

ــوند. ــو شـ ــه گفت وگـ ــر بـ ــان حاضـ طالبـ
تاش هـــای  از  یکـــی  کـــرد،  تاکیـــد  وی 
ـــا  ـــت، ام ـــات اس ـــدن انتخاب ـــزار نش ـــان برگ طالب
ـــی  ـــود یک ـــزار ش ـــه برگ ـــات موفقان ـــر انتخاب اگ
ــود  ــی نمی شـ ــان عملـ ــت های طالبـ از خواسـ
ــد. در  ــان می دهـ ــان را نشـ ــت طالبـ و شکسـ
ایـــن صـــورت مجبـــور می شـــوند تـــن بـــه 
گفت وگـــو بـــا حکومـــت افغانســـتان بدهنـــد.
ششـــم  دور  کـــه  درحالی ســـت  ایـــن 
گفت وگوهـــای امریـــکا بـــا طالبـــان پـــس از 

۹ روز، شـــب 1۹ ثـــور پایـــان یافـــت.
نخســـت طالبـــان از پایـــان ایـــن گفت وگوهـــا 
خبـــر داده و بـــا نشـــر خبرنامـــه ای ایـــن 

گفت وگوهـــا را »مثبـــت« خواندنـــد.
ـــن  ـــه در ای ـــود ک ـــده ب ـــان آم ـــه طالب در خبرنام
دور از مذاکـــرات روی مســـوده ای کـــه در 
ـــث  ـــود، بح ـــده ب ـــب ش ـــی ترتی ـــای قبل دوره ه
ـــوارد پیشـــرفت  ـــه و در بعضـــی م صـــورت گرفت
صـــورت گرفتـــه و بخش هـــای دیگـــر هنـــوز 

ـــت ـــده اس ـــی مان باق
و امـــا داکترعبـــداهلل عبـــداهلل رییـــس اجرایـــی 
ـــورای  ـــه ش ـــی در جلس ـــدت مل ـــت وح حکوم
وزیـــران کـــه روز دوشـــنبه هفتـــه جـــاری در 
ــردم  ــت: مـ ــود گفـ ــده بـ ــزار شـ ــل برگـ کابـ
ــتند کـــه در جریـــان  ــار داشـ ــتان انتظـ افغانسـ
ـــا  ـــود. ام ـــس ش ـــش ب ـــان آت ـــارک رمض ـــاه مب م
ـــس  ـــش ب ـــا آت ـــان ب ـــون طالب ـــا اکن ـــفانۀ ت متاس
موافقـــه نکردنـــد و جنـــگ همچنـــان ادامـــه 

دارد.
گفتنی ســـت کـــه اعضـــای جرگـــه مشـــورتی 
صلـــح حـــدود دو هفتـــه پیـــش بـــا صـــدور 
ـــان  ـــروه طالب ـــی از گ ـــۀ 23 ماده ی ـــک قطع نام ی
ــس  ــان آتش بـ ــاه رمضـ ــا در مـ ــتند تـ خواسـ
ــه  ــت های لویـ ــان درخواسـ ــا طالبـ ــد، امـ کننـ
ـــس در  ـــه آتش ب ـــروه از جمل ـــن گ ـــه از ای جرگ
ـــان  ـــه حمات ش ـــد و ب ـــان را رد کردن ـــاه رمض م

ـــد. ـــه داده ان ـــاه ادام ـــن م در ای

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در نشست ارایۀ طرح حکومت سرپرست بعد از اول جوزا:

سران حکومت به اجماع کالن سیاسی تمکین کنند

ناجیه نوری 
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آرنــت طرحــي مقدماتــي بــراي نــگارش حیــات 
ذهــن ارایــه داده اســت: »تفکــر دو تــن در 
ــاف  ــت، اخت ــوي صام ــن در گفت وگ ــک ت ی
موجــود در درون هویــت مــا را آن گونه یــي 
ــاند  ــت مي رس ــه فعلی ــت ب ــي اس ــه در آگاه ک
ــه  ــي اش را ک ــول فرع ــب محص ــن ترتی و بدی
وجــدان اســت، بــه بــار مــي آورد. پــس داوري 
یعنــي محصــول تأثیــر آزادي بخــش تفکــر، 
تفکــر را محقــق و آن را در جهــان نمودهــا 
مي ســازد.  جلوه گــر  و  آشــکار  ظواهــر  و 
ــا نیســتم  ــز تنه ــن هرگ ــه م ــي ک ــي در جای یعن
ــر  ــم فک ــه بتوان ــم ک ــر از آن ــه گرفتارت و همیش
کنــم، متجلــي شــدِن نســیم تفکــر بــه هیــچ روي 
شــناخت و دانــش نیســت بلکــه توانایــي تمیــز 
درســت از غلــط، زشــت از زیباســت و ایــن در 
ــت کم  ــه را دس ــوي فاجع ــد جل ــع مي توان واق
بــراي خــود مــن، در لحظــات نــادري کــه 
ــد،  ــش مي آی ــي پی ــوار و بغرنج ــت دش وضعی

بگیــرد«. )بردشــا 13۸0، 142( 
حــال ایــن پرســش پیــش مي آیــد کــه چگونــه 

ــرد؟  ــاد ک ــي اعتم ــۀ درون ــه اندیش ــوان ب مي ت
یــا بــه عبــارت دیگــر، ابــزار شــناخت اندیشــۀ 
ــد  ــا تأکی ــت )ب ــخ آرن ــت؟ پاس ــح چیس صحی
ــه  ــن اســت ک ــودن اندیشــه( ای ــاري ب ــر اختی ب
ــت  ــیدن درس ــت به کار اندیش ــد دس ــان بای آدمی
شــوند تــا بــه فعالیتــي خاف سرنوشــت دســت 
ــم و  ــه یي مه ــت اندیش ــي اس ــد. وي مدع زنن
ــوان اندیشــه در  ــه عن ــا ب ــل اســت کــه تنه اصی
نظــر گرفتــه شــود و نــه فقــط اندیشــۀ رخدادهــا 
پرســش هاي  یــا  غیرمعمــول  تجربه هــاي  و 
دیرینــۀ فلســفۀ اولــي: »هــر اندیشــه یي کــه بــه 
کار شــناخت نمي آیــد و انگیــزۀ عملــي نــدارد، 
ــزار  ــي اب آنچــه اندیشــه را خــادم شــناخت یعن
ســاده یي بــراي هدف هــاي بعــدي مي کنــد، 
ــام  ــرون از نظ ــد بی ــر مي گوی ــه هایدگ چنان ک

ــت 137۹، 27(  ــت.« )آرن اس
ــه ذهــن  پرســش دیگــري کــه ممکــن اســت ب

ــد این اســت کــه اندیشــه و وجــدان  خطــور کن
چگونــه در بــروز شــر بــه یــاري انســان 
ــه  ــه اندیش ــد ک ــخ مي ده ــت پاس ــد؟ آرن مي آین
ــي  ــي در تمام ــتعدادي همه گان ــوان اس ــه عن ب
ــي  ــر، تمام ــرف دیگ ــود دارد. از ط ــان وج آدمی
ناتوانــي  امــکان  حــال  عیــن  در  انســان ها 
اندیشــیدن را دارا هســتند و همیــن امکان اســت 
ــه  ــراري هرگون ــري از برق ــبب پیش گی ــه س ک
ــش  ــتِن خوی ــان و خویش ــان انس ــي می گفتمان
مي شــود. در این جــا آرنــت مي پرســد کــه 
ــا  ــت ت ــي الزم اس ــل و پیش زمینه ی ــه عوام چ
ــۀ آن  ــود و در نتیج ــادث ش ــي ح ــن اتفاق چنی
ــوند؟  ــي مي ش ــرور اخاق ــار ش ــان ها دچ انس
ــودي  ــه خ ــه ب ــه اندیش ــد ک ــخ مي ده او پاس
ــي  ــور و اعمال ــه داوري ام ــد ب ــود نمي توان خ
ــردازد،  ــت بپ ــام آن اس ــي انج ــان در پ ــه انس ک
بلکــه وجــدان کــه بــه صــورت امــر فرعــي در 
کنــار اندیشــه قــرار داد، واجــد عنصــري اســت 
ــال و  ــردن اعم ــتعداد داوري ک ــن اس ــه ضام ک
ــر را  ــن عنص ــت ای ــت. آرن ــاني اس ــال انس افع
ــدان  ــقراط ب ــه س ــي ک ــا کار »قابله« ی ــان ب همس

اشــاره کــرده بــود،  مي دانســت و از آن بــه 
ــان  ــي انس ــي ذهن ــي ترین توانای ــوان سیاس عن

یــاد مي کنــد. 
ــرد:  ــه مي گی ــت نتیج ــاس آرن ــن اس ــر همی ب
»اســتعداد داوري کــردن در مــوارد خــاص )کــه 
ــراي  ــي ب ــي توانای ــرده( یعن ــف ک ــت کش کان
ــا اســت و…   ــن زیب ــد اســت، ای ــن ب ــن ای گفت
بــا توانایــي اندیشــیدن یکــي نیســت. اندیشــه بــا 
ــب ســروکار  ــاي غای ــدار چیزه ــا پن ــا، ب ناپیداه
ــاص و  ــاي خ ــه چیزه ــه ب دارد. داوري همیش
ــتعداد  ــود. اس ــوط مي ش ــک مرب ــاي نزدی چیزه
داوري و توانایــي اندیشــیدن ماننــد خودآگاهــي 
اگــر  پیوســته اند.  یکدیگــر  بــه  وجــدان  و 
اندیشــه یعنــي دو ـ در ـ یــِک گفت و شــنود 
انســان  هویــت  درون  دوگانه گــي  صامــت، 
ــذا  ــروکار دارد و ل ــي س ــا خودآگاه ــه ب را، ک
ــل  ــود تبدی ــي خ ــرآوردۀ تبع ــه ف ــدان را ب وج

مي نمایــد متقابــًا داوري یعنــي فــرآوردۀ تبعــي 
ــه  ــه اندیش ــز ب ــه نی ــش اندیش ــر رهایي بخ تأثی
ــر،  ــان ظواه ــد و آن را در جه ــق مي بخش تحق
ــا نیســت و بیــش  ــه انســان هرگــز در آن تنه ک
از آن مشــغول اســت کــه بتوانــد بیندیشــد، 
آشــکار مي نمایــد. تجلــي یــاد اندیشــه شــناخت 
نیســت بلکــه توانایــي تمیــز نیــک از بــد و زیبــا 
از زشــت اســت. و ایــن توانایــي مي توانــد 
ــاب  ــي کمی ــن در لحظه های ــراي م ــت کم ب دس
کــه همــه چیــز آشــکار اســت، وســیله یي بــراي 
پیش بینــي فاجعه هــا باشــد.« )آرنــت 137۹، 
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ــش هاي  ــا و پرس ــوان انتقاده ــاید بت ــون ش اکن
ــرح  ــت مط ــدگاه آرن ــاب دی ــددي را در ب متع
ــد  ــت معتق ــه آرن ــه این ک ــه ب ــا توج ــرد. ب ک
بــود کــه حتــا در نظام هــاي توتالیتــر نیــز 
ــش  ــت، نق ــي اس ــار اخاق ــان داراي اختی انس
ــت؟  ــدان چیس ــل وج ــي در مقاب ــار اخاق اختی
از ســوي دیگــر هنجارمنــدي و ارزشــمندي 
تفکــر در هــر جامعــه نســبت بــه جامعــۀ دیگــر 
ــوان  ــت نمي ت ــا قطعی ــذا ب ــت، ل ــاوت اس متف
ــت از  ــري و برون رف ــا راه جلوگی ــر را تنه تفک
شــر دانســت و به طــور حتــم عوامــل مختلفــي 
ــایر  ــاوت س ــاي متف ــول زمان ه ــه در ط ــز ک نی
ــدن  ــد، در پدیدآم ــدان پرداخته ان ــمندان ب اندیش
ــه  ــتند. البت ــل هس ــي( دخی ــر انســاني )اخاق ش
نبایــد در بررســي ایــن دیــدگاه شــرایط سیاســي 
ــده انگاشــت. ــت را نادی ــان آرن و اجتماعــي زم
نتیجه گیــري اساســي کــه از دیــدگاه آرنــت 
ــه مفهــوم شــر انســاني مي تــوان گرفــت ایــن  ب
اســت کــه وي، بــا توجــه بــه دیــدگاه سیاســي 
ــه  ــوم، ب ــن مفه ــه ای ــبت ب ــود نس ــفي خ ـ فلس
ــا  ــاني را ب ــل انس ــل از عم ــر حاص ــي ش نوع
ــر  ــت اگ ــد اس ــد و معتق ــط مي دان ــر مرتب تفک
در طــول زمان هــاي متفــاوت انســان ها بــه 
درک صحیحــي از ایــن مفهــوم رســیده بودنــد، 
ــع  ــات و وقای ــراوان شــاهد جنای ــه احتمــال ف ب
هولنــاک بشــري نبودیــم و اکنــون نیــز در 
ــه  ــا مطالع ــت ب ــتیم. آرن ــر مي زیس ــي بهت جهان
در حــال و روزِ آیشــمن و حتــا ابــراز مخالفــت 
ــه آن چــه  ــود ک ــد ب ــۀ او معتق ــد محاکم ــا رون ب
بایــد مــورد محاکمــه و بازخواســت قــرار 
گیــرد تنهــا یــک فــرد )کــه حاصــل بیگانه گــي 
ــد و  ــت( نمي باش ــر اس ــي توتالیت ــي نظام درون
نبایــد نظام هــاي توتالیتــر و جنایــات آن هــا 
ــم.  ــرد بدانی ــه ف ــط ب ــرد و مرتب را عنصــري منف
چنیــن نظامــي حاصــل دیدگاهــي ایدیولوژیــک 
ــرده  ــان ب ــت را از می ــا فردی ــه نه تنه ــت ک اس
ــده  ــي را موجــب ش ــج وجدان ــي فل ــه نوع بلک
اســت. بــا توجــه بــه ایــن دیــدگاه وي در 
ــه  ــه ب ــود ک ــر ب ــي از تفک جســت وجوي تعریف
ــراي  ــي ب ــي اخاق ــا وجدان ــال آن درک ی دنب
ــز  ــن حــال ممی ــد و در عی ــه همــراه آی عمــل ب

ــد. ــط باش ــت از غل درس
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هانیه السادات رجبي، دانشجوي دكتري فلسفۀ دین 

مفـهوِم 
شـر  از  ديـدگـاه 

هـانـا آرنت

وزه؛ ر
جراحِی بدون چاقو 

مقدمه 
هـزاران سـال اسـت کـه از روزه بـرای نورانیـت و تقـدس اسـتفاده می شـود. با 
روزه، فـرد متدیـن آگاهـی خویـش را بـاال می بـرد. حتا مـردم بی دیـن در قدیم 
بـرای رضایـت خدایـان،  یونانیان برای برآورده شـدِن حاجـات و مذهبیون برای 

افزایـش درِک روزهـای مقـدس، روزه می گرفتند.
 

کسـانی کـه بـه روزه گرفتـن معتقدنـد، بـر این باور هسـتند کـه روزه تنهــا راه 
پاک کردِن جسـم از سـموم اسـت. هنگامی که تنها آب می نوشـید، بدن سـمومِ 
خـود را دفـع می کنـد و از سـموم جدیـدی کـه غـذا نامیـده می شـود خبـری 
نیسـت. بنابرایـن نتیجـۀ اصلـی روزه گرفتـن بـرای مـدت 5 روز یا بیشـتر، یک 
بـدن سـامت و رهـا از سـم اسـت. طـرف داراِن روزه متعقدنـد کـه روزه باعث 
افزایـش عمـر، سـامتی، جوانـی، نشـاط و بـاال بـردن قـدرت ذهنـی و روحی 
می شـود و بـر ایـن باورنـد کـه روزه گرفتـن باعـث مـداوای بیماری هـای زیـر 

می گـردد:
آسـم، فشـار خـون بـاال، تومورهـای سـرطانی، زخم هـا، آرتـروز، بیماری هـای 
قلبـی، میگرن هـا، ناراحتی هـای ُگـرده، ام اس، بیماری هـای عفونـی شـکم، تب 
یونجـه و همچنیـن روزه بسـیاری از بیمـاری هـای مزمـِن دیگـر را نیـز درمـان 

می کنـد. 
 

روزه چیست؟
روزه )Fast( بـه معنـای کـم خـوردن نیسـت، بلکـه خـودداری از خـوردن، 
آشـامیدن، داشـتن روابط جنسـی، سـخن گفتن و باالخره پرهیز از کار کردن در 
فرهنگ هـای مختلـف بـه نام »روزه داری« شـده اسـت. در میـان بومیان اسـترالیا 
بـر هـر زنـی واجب بوده کـه پس از فوت شـوهرش به تناسـب از چنـد روز تا 
یک سـال روزه بگیـرد و سـخن نگویـد. روزه در دیانـت یهود قبل از مسـیحیت 
بـود، چنان چـه حضـرت مریـم نیز بـر طبق آیـات نـذر می نمایـد روزه بگیرد و 

با احــدی سـخن نگوید.
صائبی هـا و مانویـان و مسـیحیان از بعضـی خوردنی هـا اجتنـاب می ورزند و ما 
مسـلمانان از خـوردن و آشـامیدن خـودداری می کنیـم. و دسـتورات دیگری نیز 
در ایـن رابطـه هسـت کـه البته بـا منع از خـوردن همین مقـدار مـادۀ غذایی که 
امعـاء و احشـاء را بـه فعالیـت وادار می نمایـد، هدف از روزه حاصل نمی شـود.

 
روزه در دیگر ادیان 

روزه گرفتـن از عبـادات یهودیـان بـوده  اسـت کـه چندیـن بار در تنــخ یهودی 
یـا عهـد عتیـق بـه آن اشـاره شـده  اسـت. موسـی پیـش از دریافت الـواح عهد 
از یهـوه، چهـل شـبانه روز در کـوه سـینا روزه گرفـت و از خـوردن و آشـامیدن 
پرهیـز کـرد. داوود در هنـگام بیمـاری پسـرش از بت شـابع زن اوریـا، روزه 
گرفـت. یهوشـافط پـس از پیــروزی یهودیه بـر موآبی ها و عمونیـان چهل روز 
روزه گرفـت. یوئیـل و یونـس نیز برای دور کردن خشـم خــدا به مردم دسـتور 
بـه روزه گرفتـن دادنـد. مردخـای و اسـتر نیـز از دیگـر از شـخصیت های عهد 
عتیـق هسـتند کـه پـس از فرمان هامان وزیر اخشـورش بـرای قتل عـام یهودیان 

چندیـن شـبانه روز روزه گرفتند.
 

یهودیـان همچنیـن در روز تیشـا بـآو یا »نهمیـن روز از ماه عبـری آو« که روزی 
اسـت کـه معبد اورشـلیم دو بار و در سـال های 5۸6 قبل از میـاد و 70 میادی 
تخریـب شـد، بـه روزه داری می پردازند. ایـن روز »شـوم ترین روز تاریخ یهود« 

شـناخته می شود. 

نویسنده: بیجاده/-/-/-/-/-/بخش نخسـت
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مي دانیــم کــه توجــه و عایــِق شــاهان و امــراي دانشــمند و 
ــار  ــان فارســي، در کن ــاروري زب ــرور در رشــد و ب فرهنگ پ
ــوب  ــت: یعق ــوده اس ــر ب ــت موث ــان، نهای ــاي زب ظرفیت ه
ــاهان  ــرد، ش ــب ک ــي را ترغی ــرایش فارس ــار س ــث صف لی
ســاماني تاریــخ طبــري و تفســیر طبــري را ترجمــه کردنــد 

و ادبیــات دري را پــي ریختنــد.
امـروز 

ــي  ــان و ادب فارس ــه زب ــادي ب ــه زی ــه توج ــامانیان ک - س
مي کردنــد، زوال یافتنــد.

ــي  ــه عرب ــت و دانشــیان بیشــتر ب ــي رشــد یاف - عربي گرای
تألیفــاِت خــود را ادامــه دادنــد.

ــر  ــنده گان کمت ــر نویس ــي، دیگ ــینا و بیرون ــد از ابن س - بع
ــد. ــه فارســي توجــه کردن ب

- امپراتوري هــاي اســامي کــه اشــاعه دهنــدۀ زبــان 
ــد. ــد، زوال یافتن ــي بودن ــان دوم دین ــوان زب ــه عن فارســي ب
ــان  ــتند زب ــد و خواس ــاز گردی ــتعمار آغ ــات اس - مداخ
فارســي را بــه عنــوان زبــان فرهنــگ و دیــن مــردم عقــب 
ــژه در صــد  ــد. به وی ــن کنن ــاِن خــود را جاگزی ــد و زب برانن
ــرد آن  ــد و کارب ــر آم ــاي آن تغیی ــر در جغرافی ــال اخی س

محــدود شــد.  
ایــن محدودیــت در آســیاي میانــه و شــوروي تــا آن جــا بود 
کــه در بخــارا و ســمرقند، در کارخانــه و اداره، صحبــت بــه 
ــان  ــر زب فارســي جریمــه داشــت. ســخت گیري شــوروي ب
ــط  ــه خ ــی ب ــه ورق پاره ی ــود ک ــان  ب ــي چن ــط فارس و خ
فارســي، حکــم مــرگ را بــه همــراه  داشــت. فــراوان انــد 
ــا  ــي ت ــل بیدل خوان کســاني کــه به خاطــر شــرکت در محاف

ــد. ــا هــم اعــدام گردیده ان 25 ســال حبــس و ی
بــه قولــي، دشــمني گوینــده گان و نظریه پــردازي دشــمنان، 

ســیماي فارســي را تــار کــرد.  
ــه  ــت ک ــداوم یاف ــان ت ــت چن ــن وضعی ــوگ مندانه ای  س
ــان فارســي دري، در بخــارا و ســمرقند  ــروز در مهــد زب ام
ــان فارســي مدرســه  ــه زب ــورف، ب ــا جــان غف ــول باب ــه ق ب

ــدارد. وجــود ن
در کشــمیر بــه قــول غفــورف کــه تــا ســال 1300 هجــري 
ــه فارســي ســخن مي گفتنــد، امــروز فارســي نمي گوینــد. ب

در هنــد و پاکســتان کــه فارســي زبــان رســمي بــود، امــروز 
رســمیت نــدارد.

در ترکیــه کــه خــط و زبــان تــا پایــان عصــر عثمانــي رســمًا 
فارســي بــود، امــروز فارســي نمي گوینــد.

گرجي هــا  حتــا  و  مي گفتنــد  فارســي  کــه  قفقــاز  در 
افتــاد.  رونــق  از  فارســي  بودنــد،  فارســي گوي 

مزایا و ظرفیت هاي زبان فارسي 
عمده تریــن  از  یکــي  دري  فارســي  زبــان  مي گوینــد 
از  یکــي  کــه  اســت  اروپایــي  و  هنــد  زبان هــاي 
پُرمایه تریــن، شــیواترین و خوش آهنگ تریــن زبان هــای 

 )1  :135۸ )طبــري،  اســت.  جهانــي 
زبــان فارســي نســبت بــه همــۀ زبان هــاي منطقــه، مزایــا و 
ــان رســمي  ــه روزگاري زب ــري داشــت ک ــاي برت ظرفیت ه
منطقــه و زبــان ارتبــاط همــۀ اقــوام ســاکن در یــک حــوزۀ 

تمدنــي گردیــد. 
ــن  ــزرگ ای ــاي ب ــا ظرفیت ه ــنایي ب ــدم آش ــا در ع برخي ه
زبــان، باورهــاي وارونــه ارایــه کرده انــد. دانشــمندي 
ــي  ــل دارد، درحال ــزار فع ــي 24 ه ــان ترک ــد: زب مي نویس
کــه در زبــان دري بیــش از پنج هــزار فعــل نیســت. )نامــق، 

) 6: 13۹5
جــاي دیگــر مي خوانیــم: زبــان عربــي بــا داشــتن 25 هــزار 
ریشــۀ ثاثــي و رباعــي، توانایــي تولیــد بیشــتر از دو میلیــون 

واژه را دارد.

آیا فارسي دري چنین ظرفیتي را دارد؟
 دانشیان زبان ها را به دو نوع تقسیم مي کنند: 

- زبان هــاي هنــد و اروپایــي  indo-european کــه 
ــت.  ــواده اس ــن خان ــم از همی ــي ه ــان فارس زب

   semitic زبان هاي سامي -
ــي  ــي و رباع ــل ثاث ــر اص ــا ب ــامي، واژه ه ــاي س در زبان ه
ــمار واژه گان  ــوند. ش ــه مي ش ــاب گفت ــه ب ــد ک ــرار دارن ق
ــي  ــي و رباع ــه هاي ثاث ــه ریش ــتقیم ب ــبت مس ــان نس زب
ــابي،  ــر حس ــبۀ دکت ــاس محاس ــر اس ــي ب ــان عرب دارد. زب
ــي و  ــۀ ثاث ــزار ریش ــتن 25 ه ــا داش ــی، ب ــمند ایران دانش
ــون واژه را دارد.  ــتر از دو میلی ــد بیش ــي تولی ــي توانای رباع
ــون بگــذرد، دیگــر در  اگــر تعــداد کلمــات الزم از دو میلی
ســاختمان ایــن زبــان راهــي بــراي اداي یــک معنــای نویــن 
وجــود نــدارد، مگــر این کــه معنــای تــازه را بــا یــک جملــه 

ادا کنند.)عزیزپــور،13۸5: 4۸(
نقیصــۀ دیگــر در زبــان عربــي ایــن اســت کــه چــون تعــداد 
ــک واژه  ــر ی ــت؛ ب ــود اس ــم موج ــر از مفاهی ــا کمت واژه ه
چنــد معنــا تحمیــل مي گــردد. در حالــي کــه در زبان هــاي 
علمــي، هــر کلمــه بایــد بــر یــک معنــا داللــت کنــد. )بهــار، 

)15 :1375
ــه فارســي هــم از آن  ــي ک ــد و اروپای ــا در زبان هــاي هن ام
شــمار اســت،  1500 ریشــۀ واژه وجــود دارد و حــدود 250 
ــه  ــا ب ــردن این ه ــه ک ــا اضاف ــه ب پیشــوند و 600 پســوند ک
ــًا از ریشــۀ  ــاي دیگــر ســاخته مي شــود. مث ریشــه، واژه ه
»رو« بــا ترکیــب پیشــوند واژه هــاي: پیــش رو و پیشــرفت را 
مي تــوان ســاخت و بــا  ترکیــب پســوند، واژه هــاي رونــد، 

روال، رفتــار و روش را.
 بــه ایــن اســاس، مي بینیــم کــه در زبــان فارســي واژه هایــی 
کــه بــه ایــن ترتیــب ســاخته مي شــوند، بــه چنــد مي رســد.

ــود  ــاوي مي ش ــه، مس ــرب در 1500 ریش ــوند ض 250 پیش
ــه  375000 واژه. ب

ــود  ــاوي مي ش ــوند، مس ــرب در 600 پس  375000 واژه ض

ــه 000 225000 واژه. ب
ــه 000  ــاوي ب ــه، مس ــرب در 1500 ریش ــوند ض  600 پس

واژه.  ۹00
جمــع واژه هایــی کــه از ترکیــب پیشــوندها و پســوندها بــا 

ــن اســت: ریشــه ســاخته می شــود، چنی
بــه  مي گــردد  مســاوي   ۹00000 جمــع    225000000

واژه. میلیــون   226 از  بیــش  یعنــي   226275000
ــی  ــا ترکیب های ــه ها و ی ــر ریش ــاي دیگ ــر تلفظ ه ــال اگ ح
اســم  بــا  اســم  ترکیــب  از  کــه  بگیریــم  نظــر  در  را 
)خردپیشــه(، اســم بــا صفــت )روشــن دل(، فعــل بــا صفــت 
)خوش خــرام( و فعــل بــا فعــل )گفت وگــو( ســاخته 
ــرز مي گــردد.  ــرون از حــد و م مي شــود، شــمار واژه هــا بی
جالــب ایــن اســت کــه بــراي فهمیــدن ایــن  همــه واژه شــما 
فقــط نیــاز داریــد 1500 ریشــه و ۸50 پیشــوند و پســوند را 
بیاموزیــد. در حالــي کــه در عربــي بــراي دانســتن 2 میلیــون 

ــد. ــاد بگیری ــد ی ــد 25000 ریشــه را بای واژه بای
ـ الفبــاي فارســي را مي تــوان بــا 17 نــوع شــکل آموخــت، 
در حالــي کــه الفبــاي التیــن 14۹ شــکل دارد. ســخن 
ــواد  ــنده اش را باس ــي نویس ــط فارس ــه خ ــن ک ــر ای دیگ
ــه  ــي ک ــد واژه ی ــن خــط مي دان ــي دارد. نویســندۀ ای نگــه  م
ــه و  ــدام واژه اشــتقاق یافت ــا دارد، از ک مي نویســد چــه معن
از کــدام عناصــر ترکیــب یافتــه اســت. ســایر خطــوط ایــن 

ویژه گــي را نــدارد.
ــه  ــتایي تثنی ــتان و اوس ــد پارســي باس ــان فارســي مانن - زب

ــدارد. ن
- نشانه هاي مذکر و مونث ندارد.

ــه در  ــي ک ــع دارد، درحال ــار جم ــي دو هنج ــان فارس زب
ــي ده هــا قاعــدۀ جمــع  ــان آلمان ــوع و در زب ــد ن ــي چن عرب
بــراي جمــع وجــود دارد. ایــن ســاده بــودن زبــان را نســبت 

ــد. ــا برمي تاب ــر زبان ه ــه دیگ ب

زبان عـلم 
ــان  ــان علــم در زمینــۀ زب ــد کــه زب ــه ایــن باورن دانشــیان ب
ادبــي بــه میــان مي آیــد. اگــر زبانــي از لحــاظ ادبــي 
توان منــد نباشــد، در بازتــاب مفاهیــم علمــي ناتــوان 
ــن  ــي، در ای ــي از ادب ــان علم ــاوت زب ــا تف ــد. تنه مي مان
ــدون  ــق و ب ــز، دقی ــم موج ــي مفاهی ــان علم ــت: در زب اس

مي گــردد.  افــاده  نکته پــردازي  و  ســخن آرایي 
زبــان فارســي ســده هاي متوالــي زبــان علــم بــود. از ســدۀ 
۹ تــا 11 هجــري آثــار گران قــدر علمــي در علــوم حســاب، 
هندســه، فلســفه، جغرافیــا، نجــوم و طــب بــه زبــان فارســي 
ایجــاد شــد. ابــن ســینا، ابوریحــان بیرونــي و ناصــر خســرو 
ــراي  ــه فارســي نوشــتند و ب ــار علمــي خــود را ب بیشــتر آث
بیــان مفاهیــم در ایــن زبــان، واژه ســازي کردنــد. ایــن اصــل 
ســبب شــد کــه در روزگار محدودیت هــاي نــگارش و 
ــي و  ــف علم ــزار تألی ــش از 54 ه ــي دري بی ــاپ، فارس چ

ادبــي داشــت.
بــا  »زبان هــا«  کتــاِب  در  آلمانــي  زبان شــناس  ونــدت 
برشــماري مزایــاي زبــان فارســي مي نویســد: زبــان فارســي 
یــک زبــان غیرصرفــي )انالیتیــک( و از نظــر کمــال بي نظیــر 
اســت. ایــن زبــان مي توانــد بــه عنــوان یــک نمونــۀ عالــي 
ــخنراني ها و  ــد. )س ــه کار آی ــي ب ــان کمکــي جهان ــراي زب ب

ــا: ۹(  ــي ت ــان فارســي، ب ــارۀ زب ــا در ب بحث ه
ــورف  ــان غف ــا ج ــه ســخن باب ــد اســت ک ــن پیون  در همی
ــان فارســي جهــان را  ــد، آن جــا کــه گفــت: زب ــا مي یاب معن

ــژاد، 13۸۸: 20( ــي ن ــرده اســت. )عل ــي ک غن
ــر  ــي در روزگار معاص ــان فارس ــد زب ــر دارن ــا نظ برخي ه
عقیــم اســت. کمبــود واژه هــاي علمــي و فنــي دارد و بــراي 
بیــان مفاهیــم علمــي مجهــز نیســت. در برابــر ایــن اعتراض 

ــد: ــخ مي دهن ــن پاس ــان چنی زبان شناس
ــراي بیــان مفاهیمــي مجهــز اســت کــه درون  هــر زبانــي ب
فرهنــگ خــودش پــرورش یافتــه باشــد. اگــر یــک فرهنــگ 
ــان  ــد، زب ــري کنن ــگ دیگ ــاره وارد فرهن ــي را یک ب قرض
ــد  ــي نخواه ــم آماده گ ــان آن مفاهی ــراي بی ــگ دوم ب فرهن
ــم  ــان مفاهی ــراي بی ــي ب ــت: فارس ــود گف ــت. مي ش داش
علمــي نارساســت. ایــن زمانــي اســت کــه در مقابــل هجــوم 
ــه  ــض ک ــه مح ــي ب ــرد؛ ول ــرار مي گی ــه ق ــي بیگان فرهنگ
فرصــت یابــد، راه پویایــي خــود را خواهــد گرفــت. نکتــۀ 
ــان،  ــورد واژه گان زب ــط در م ــایي فق ــه نارس ــر این ک دیگ
صــادق اســت، نــه در مــورد دســتور و نظــام آوایــي؛ زیــرا 
دســتور و نظــام آوایــي زبــان در مقابــل هجــوم فرهنگــي بــه 
ســاده گي آســیب پذیر نیســتند و هیچ گونــه نارســایي از 

ــژاد، 13۸۸: 11۹(  ــي ن ــد. )عل ــان نمي دهن ــود نش خ
زبــان فارســي کــه زبــان علــم بــود، بــرای آن کــه همچنــان 

زبــان علــم باشــد، بایــد ایــن کارهــا را انجــام دهیــم:
- بــه زبــان فارســي تولیــد علــم کنیــم. درگذشــته ها 
و طــب  کیمیــا  و  فزیــک  علــوم  آرین زمیــن جایــگاه 
ــن  ــا ای ــد. دنی ــر مي ش ــي نش ــي و عرب ــه فارس ــه ب ــود ک ب
ــه  ــن ترجم ــه التی ــار را ب ــن آث ــا را مي آموخــت و ای زبان ه
ــن  ــار اب ــرن 17 آث ــه در ق ــت ک ــي نیس ــد. تصادف مي کردن

ــت. ــده اس ــاپ گردی ــا چ ــه در اروپ ــینا 20 مرتب س
ــیر  ــکا س ــا و امری ــم در اروپ ــد عل ــیر تولی س  -
نزولــي دارد. کشــورهایی در آســیا و در شــرق میانــه، ایــران 
و ترکیــه و در قــارۀ امریــکا برازیــل بــه ســوي علمــي شــدن 
ــن پروســه جــا  ــوان در ای ــد در حــد ت ــد. بای گام برمي دارن

ــم. ــاز کنی ب
مقــاالت و نوشــته هاي علمــِي خــود را بــه   -
زبــان فارســي دري نشــر کنیــم. ایــن امــر ســبب مي گــردد 
ــه  ــیا ب ــان اســام و آس ــژه دانشــیان جه ــه دانشــیان به وی ک
مراجــع علمــي مــا مراجعــه کننــد. ایــن مســأله زبــاِن مــا را 

مي ســازد. مطــرح 

ي ها ي؛ ظـرفيت ها  و  دشـوار فارسي در
 دكتور شمس الحق آریانفر-/-/-/-/-/-/-/-/-/ بخش دوم
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از  تصویـری  کـه  اسـت  سـالی  پنـج  حـدود 
ابوبکـر البغـدادی سـرکردۀ گـروه تروریسـتی 
داعـش منتشـر نشـده بـود و رسـانه ها بارها از 
کشـته شـدن وی در سـوریه و یـا عـراق خبـر 
داده انـد، امـا بـه یک بـاره چنـد روز پیش )نهم 
ثـور ( بـود کـه خلیفـۀ خودخوانـده داعـش با 
انتشـار یـک فیلـم 1۸ دقیقه یـی دوبـاره بر سـر 

زبان هـا افتـاد.
ابوبکـر البغـدادی از خـزان سـال 13۹3 یعنـی 
حـدود 5 سـال پیش که در مسـجدجامع نوری 
شـهر موصـل اعـام خافـت کـرده بـود، در 

انظـار عمومـی ظاهـر نشـده بود. 
در فیلـم اخیـر ابوبکر البغدادی بـه همراه 3 نفر 
کـه دو نفـر از آنهـا صـورت خـود را پوشـانده 
و چهـره نفر سـوم هم شـطرنجی شـده، نشـان 
داده می شـود کـه در یـک اتـاق نسـبتًا بـزرگ 
قـرار دارنـد که دیـوار این اتـاق با یـک پارچه 

زخیم پوشـانده شـده است. 
فیلـم جدیـد منتشـر شـده از ابوبکـر البغدادی 
حـاوی نکاتـی می باشـد کـه بـه برخـی از آنها 

اشـاره می شـود: 
1- بـا توجـه بـه پرده یـی کـه روی دیوارهـای 
از  اتـاق جلسـه سـرکردۀ داعـش و سـه تـن 
یارانـش و همچنیـن پوشـش افـراد حاضـر در 
جلسـه مشـخص اسـت کـه محـل جلسـه در 
جـای سـردی برگـزار شـده و احتمـاالً اتـاق 
جلسـه نیـز بـه دلیل این کـه کاهگلـی و تیره و 
یـا مکانـی در زیـر زمیـن بـوده نیـاز داشـته که 
روشـن تر شـود بـه همیـن علـت بـا یـک پرده 
روشـن تزییـن شـده کـه بـه احتمال قـوی این 
محـل و اساسـًا ایـن جلسـه در پاکسـتان و یـا 

می باشـد. افغانسـتان 
2-در ایـن فیلـم مشـخص اسـت کـه البغدادی 
ارتبـاط  بیـرون  بـا  و  شـده  پنهـان  جایـی  در 
چندانـی نـدارد و بـه همیـن علـت بسـیار کـم 
تحـرک بـوده کـه همیـن مسـاله باعـث چاقـی 

وی شـده اسـت. 
3-مهمتریـن هدف در نشـان دادن البغدادی در 
مقطـع کنونـی، اعام زنـده بودن وی می باشـد 
و نشـان می دهـد کـه حامیـان وی بـه دنبـال 

برنامـۀ جدیـد در منطقه هسـتند. 
تروریسـتی  بـه شکسـت گـروه  توجـه  4-بـا 
داعـش در عـراق و سـوریه و محـدود شـدن 
فعالیـت ایـن گروهـک در ایـن دو کشـور و از 
طـرف دیگـر آزادی عمل داعش در افغانسـتان 
تروریسـتی  ایـن گروهـک  نظـر می رسـد  بـه 
برنامـه و فعالیـت جدیـد خود را در افغانسـتان 

کند.  دنبـال 
5-وجـود یک سـاح کاشـنیکف لولـه کوتاه 
کـه بـه کاش افغانـی معـروف اسـت در کنـار 
البغـدادی، نشـان دیگـری از حضـور وی در 
پاکسـتان و یا افغانسـتان دارد، هر چند شماری 
از ایـن نوع سـاح نیز در بیـن نیروهای داعش 
و القاعده در سـوریه، عراق و شـماری دیگری 

از کشـورها وجود دارد. 
واژۀ  از  چندبـار  فیلـم  ایـن  در  البغـدادی   -6
»صلیبـی« کـه منظور همان مسـیحیان می باشـد 
اسـتفاده کـرد کـه دو احتمـال بـر ایـن قضیـه 

مترتـب اسـت:
داعـش  خلیفـه  دارد  احتمـال  آنکـه،  نخسـت 
کشـتار  در  را  خـود  تاکتیـک  و  رویکـرد 
مسـلمانان بـه سـمت مسـیحیان تغییـر داده که 
ایـن موضـوع دقیقـًا همانند کشـتار مسـلمانان 
از اهداف صهیونیسـت ها به شـمار مـی رود که 
اقـدام تروریسـتی اخیر در سـریانکا در همین 

راسـتا قابـل تأمـل اسـت. 
دوم آنکـه، گـروه تروریسـتی داعـش احتمـال 
دیگـر  اسـامی  کشـور  یـک  در  دوبـاره  دارد 
فتنه یـی ایجـاد کنـد کـه در هـر دو صـورت به 
ضـرر مـردم جهـان به ویـژه منطقـه می باشـد. 
عربـی   - غربـی  عمومـًا  رسـانه های  برخـی 
در روزهـای اخیـر بارهـا اعـام کـرده انـد که 
البغدادی در سـوریه می باشـد. در قسـمت های 
زیـر بـه اهـداف، نحـوه و دالیل تشـکیل گروه 
تروریسـتی داعش و همچنین کیسـتی سـرکرده 

می پردازیـم: آن 
*تشـکیل گـروه تروریسـتی القاعـده و گـروه 

موسـوم بـه دولـت اسـامی در عـراق 
پـس از تشـکیل گـروه - تروریسـتی موسـوم 
بـه »توحیـد و جهـاد« در عراق به سـرکردهگی 
»ابومصعـب الزرقـاوی« در سـال 2004 میادی 
و بیعت او با »اسـامه بن الدن« سـرکرده سـابق 
القاعـده، این گـروه به شـاخه سـازمان القاعده 

در عـراق تبدیـل گردید. 
عملیـات  گسـترش  بـا  همچنیـن  گـروه  ایـن 
خـود بـه یکـی از قدرت مندتریـن گروه هـای 
تروریسـتی در عـراق تبدیـل شـد، تـا اینکـه 
اظهاراتـی  در   2006 سـال  در  الزرقـاوی 
تشـکیل  از  بـه صـورت مصـور  ضبـط شـده 
شـورایی موسـوم بـه »شـورای مجاهدیـن« بـه 
سـرکردهگی عبداهلل رشـید البغـدادی خبر داد. 

این گروه با دو هدف تشکیل شد:
 نخسـت: مقابلـه ظاهری با نیروهـای امریکایی 

وارد شـده در عراق.

جنـگ  ایجـاد  و  عراقـی  شـیعیان  تـرور  دوم: 
فرقه یـی.

القاعـده توانسـت در ابتـدای تشـکیل در عراق 
شـمار زیـادی از نظامیـان بعـث عـراق را کـه 
از  پـس  داشـتند،  نظامـی  بـاالی  توانایی هـای 
)رییس جمهـور  صـدام  اعـدام  و  دسـتگیری 

معـدوم عـراق(، جـذب کنـد. 
پـس از کشـته شـدن الزرقاوی در سـال 2006، 
»ابوحمـزه المهاجـر« بـه عنـوان سـرکرده ایـن 
گـروه تعییـن شـد؛ در پایـان آن سـال نیز گروه 
»دولـت اسـامی عـراق« بـه ریاسـت »ابوعمـر 

البغدادی« تشـکیل شـد. 
در مـاه چهـارم سـال 2010 میـادی نیروهـای 
مشـترک عراقـی و امریکایـی در عملیاتـی در 
منطقـه الثرثـار منزلـی را کـه ابوعمـر البغدادی 
و ابوحمـزه المهاجـر در آن پنـاه گرفتـه بودند، 
هـدف قـرار دادنـد؛ بـا شـدت گرفتـن تبـادل 
آتـش، بمـب افکن هـای امریکایـی آن منزل را 
بمبـاران کردنـد که در نتیجۀ آن، ایـن دو نفر از 
پـای در آمدنـد و اجسـاد آنهـا در معـرض دید 

عموم گذاشـته شـد. 
یـک هفتـه بعـد، ایـن گـروه در بیانیه یـی در 

انترنـت بـه هاکـت ایـن دو تروریسـت اذعان 
کـرد و پس از حدود 10 روز »ابوبکر البغدادی« 
به عنوان جانشـین و سـرکرده جدیـد آن تعیین 
شـد و الناصـر لدیـن اله سـلیمان نیز بـه عنوان 
وزیـر جنگ ایـن گروهـک تروریسـتی معرفی 

گردید. 
گروه هـای  ناتوانـی  دلیـل  بـه   2012 سـال 
تروریسـتی همچون النصره در سـوریه )بحران 
سـوریه در سـال 2011 آغاز شـد( و بـه منظور 
جلوگیـری از افزایـش این شکسـت ها، امریکا، 
عربسـتان، ترکیـه و قطر بـا در اقدامی هماهنگ 
و بـه منظـور نابـودی ارتـش سـوریه و عـراق، 
داعـش را وارد صحنه سـوریه و عـراق کردند؛ 
ایـن گروهـک تروریسـتی از زمـان ورود بـه 
سـوریه اقدامـات جنایـت بـارش را آغـاز کرد 
و ضمـن قتل عام شـهروندان سـوری بـا ورود 
بـه حیطـه دیگـر گروه هـای تروریسـتی بـا آن 

گروه هـا نیـز درگیـر شـد کـه تاکنـون منجـر 
بـه هاکـت هـزاران تروریسـت شـده اسـت. 
از همـان زمـان گـروه تروریسـتی - تکفیـری 
و  گذاشـت  منطقـه  عرصـه  بـه  پـا  داعـش 
بـه کمـک غربی هـا و  البغـدادی  ابوبکـر  نـام 

کشـورهای عـرب بین المللـی شـد.
نـام »ابوبکر البغـدادی« در سـال 2010 ابتدا در 
عـراق بـر سـر زبان هـا افتـاد و پـس از آن در 
سـال 2012 بـود کـه وی و عناصـرش ر راهی 

سوریه شـدند .
بر اسـاس ادعای سـایت های حامـی گروه های 
البـدری  ابراهیـم  عـواد  ابراهیـم  تروریسـتی، 
ابوبکـر  بـه  بعدهـا  کـه  السـامرایی  القرشـی 
البغـدادی مشـهور گردیـد، در سـال 1۹71 در 
شـهر سـامرای عـراق متولد شـد، گفته یـا ادعا 
شـده وی از دانشـگاه بغـداد مـدرک دکتـرای 
مطالعـات اسـامی گرفته اسـت؛ البغدادی پس 
القاعـده و همرزمـی  از سـال ها عضویـت در 
بـا تروریسـت های سرشـناس ایـن گـروه، در 
سـال 2010 سـرکرده گروه موسـوم بـه »دولت 

اسـامی در عـراق« شـد. 
البغـدای مسـلمان و سـنی مذهـب اسـت و در 

خانـوادۀ مذهبی و با سـواد متولد و رشـد کرد؛ 
وی از همـان اوان جوانـی از قـدرت کامـی 
خوبـی برخـوردار بـود و تـا قبـل از حمله دوم 
امریـکا بـه عـراق در سـال 2003 نیـز در کنـار 
فعالیت هـای نظامـی بـه کار وعـظ نیز مشـغول 

 . بود
البغـدادی بـا آغـاز بحـران در سـوریه )بحـران 
در  شـد(،  2011آغـاز  سـال  در  سـوریه 
بـا  و  غنیمـت شـمرد  را  فرصـت  سـال2012 
بـه  فرمانـش  تحـت  تروریسـت های  اعـزام 
سـوریه نخسـتین گام های خود را بـرای تحقق 
رؤیایـش بـرای فرمانروایـی بر سـرزمین شـام، 

برداشـت. 
در همیـن راسـتا و پیـش از آن، معاون پیشـین 
از  الهـام گرفتـن  بـا  الجوالنـی  ابومحمـد  وی 
را  دیگـری  جنایتـکار  گـروه  القاعـده،  روش 
)تحریرالشـام  النصـره«  »جبهـه  عنـوان  تحـت 

فعلـی( در سـوریه تشـکیل داد. 
امـا پـس از افزایش نفـوذ الجوالنی در سـوریه 
و مخالفتـش بـا ادغـام گروهـش بـا فرماندهی 
البغـدادی و تشـکیل گروه داعـش، دو گروه از 
یکدیگـر جـدا شـده و درگیری هـای خونبار و 

سـنگینی بیـن دو طـرف صـورت گرفت. 
البتـه درگیـری ایـن دو گـروه بـرای اعضـای 
و  عجیـب  موضـوع  القاعـده  بـه  نزدیـک 
از  پـس  کـه  چـرا  نبـود،  غافل گیرکننده یـی 
اعام مرگ اسـامه بن الدن سـرکرده تشـکیات 
القاعـده، گفتـه شـد کـه ابوبکـر البغـدادی تنها 
کسـی بـود کـه بـا ایمـن الظواهـری بـه عنوان 

جانشـین بـن الدن بیعـت نکـرد. 
بـه گفتۀ نزدیـکان ابوبکر البغـدادی، وی معتقد 
اسـت که تمرکـز در یک مکان، عناصـر او را با 
شکسـت مواجه می کنـد و او مسـایل غافل گیر 

کنندۀ بسـیاری را برای دشـمنانش دارد. 
گـروه تروریسـتی داعـش )ISIS( که در سـال 
2012 )13۹0( در سـوریه اعـام موجودیـت 
کرد و سـپس در 17 جوزا سـال 13۹3 فعالیت 
خـود را بـه عـراق گسـترش داد، هم اکنـون در 
ایجـاد شـعبه  بـه  اقـدام  مختلفـی  کشـورهای 

نمـوده اسـت؛ لیبیـا، نیجریـه، افغانسـتان، یمن 
کـه  هسـتند  کشـورها  ایـن  از  نمونه یـی  و.... 
تروریسـتی  اقـدام  و  فعالیـت  آن  در  داعـش 
و  عملکـرد  در  جالـب  نکتـه  امـا  می کنـد، 
اقدامـات ایـن گـروه تروریسـتی این اسـت که 
بـا توجـه بـه اقدامـات داعـش به ویـژه کشـتار 
مسـلمانان در هشـت سـال گذشـته در سـوریه 
و پـس از آن در عـراق و افغانسـتان و دیگـر 
کشـورهای اسـامی، تـا ایـن لحظه حتـا برای 
نمونـه یک صهیونیسـت نیـز در منطقه توسـط 
ایـن گروهک تروریسـتی کشـته نشـده اسـت. 
بـه  انتخـاب  از  پیـش  تـا  البغـدادی  ابوبکـر 
عنـوان سـرکرده گروه تروریسـتی داعـش، فرد 
شـناخته شـده یی نبود و از افراد عـادی القاعده 
به شـمار می رفـت، اما از زمـان انتخاب وی به 
عنـوان سـرکرده داعش نـام البغدادی بـه عنوان 
سـرکرده خشـن ترین گـروه تروریسـتی چنـد 
سـال گذشـته )البتـه پس از گـروه طالبـان( در 
غـرب آسـیا و شـمال آفریقـا بـر سـر زبان هـا 

فتاد.  ا
در سـال های اخیـر بارهـا از سـوی رسـانه های 
غربـی و عربـی اعام شـد کـه البغدادی کشـته 
شـده، ولـی پـس از مدتـی دروغ بـودن ایـن 

ادعاهـا ثابت شـئ
و  داعـش  تروریسـتی  گـروه  فکـری  خـط 
سـرکرده ایـن گروهـک، همـان خـط فکـری 
ماننـد طالبان می باشـد که کشـتار مسـلمانان را 
بـرای خـود ثـواب می داننـد و در ایـن راه از 

هیـچ جنایتـی فروگـذار نیسـتند.
امریـکا در سـال 2003 بـرای دومیـن بـار بـه 
عـراق حملـه کـرد و پـس از شکسـت ارتـش 
بعـث صـدام، زمینه را بـرای حضـور نیروهای 
القاعـده بـرای جلوگیـری از روی کار آمـدن 
شـیعیان و آغـاز جنـگ های فرقـه ای در عراق 
ابوبکـر  بـود کـه  مهیـا کـرد؛ در سـال 2004 
البغـدادی بـه همـراه ابومحمد العدنانـی و چند 
عنصـر دیگـر القاعـده در عراق بازداشـت و به 
کیلومتـری   32 در  ابوغریـب  مخـوف  زنـدان 

غـرب بغـداد منتقل شـد.
در  القاعـده  کـه عضـو  العدنانـی  محمـد  ابـو 
عـراق  بـه  امریـکا  بـا حملـه  بـود  افغانسـتان 
شـماری از نیروهای القاعـده از جمله العدنانی 
بـا  ظاهـری  مبـارزه  بـرای  نیـز  البغـدادی  و 
بـا  مقابلـه  اصـل  در  و  امریکایـی  نیروهـای 
راهـی   2003 سـال  در  کشـور  ایـن  شـیعیان 
عراق شـدند که هـر دو در سـال 2004 در این 
کشـور بازداشـت و به زنـدان ابوغریـب منتقل 

می شـوند.
محـل  آن  از  پیـش  کـه  ابوغریـب  زنـدان  در 
نگه داری شـیعیان مخالف رژیم صـدام بود، در 
سـال های اخیـر همـواره محـل اقامـت ابوبکـر 
البغـدادی محـل تردیـد بـود و همـواره گفتـه 
می شـد کـه وی در حـال تغییـر محـل اقامـت 
خـود از سـوریه بـه عراق و از عراق به سـوریه 
عملیـات  کـه  پیـش  سـال  دو  اسـت؛ حـدود 
عملیـات آزادسـازی موصـل در شـمال عـراق 
شـروع شـد و پـس از آن شکسـت عناصر این 
گروهـک در ایـن شـهر کـه عنـوان پایتخـت 
فرهنگـی داعـش بـه خـود گرفتـه بـود )شـهر 
الرقـه سـوریه پایتخـت سیاسـی داعـش بـود(، 
بنابـر اخبـار اعام شـده بـا آزادسـازی موصل 
ارتـش  و  الشـعبی  الحشـد  نیروهـای  توسـط 
البغـدادی  پیـش،  سـال  دو  حـدود  در  عـراق 
کشـور  ایـن  شـرق  در  و  منتقـل  سـوریه  بـه 
مسـتقر شـد و پـس از چنـدی نیـز بـا ناامـن 
شـدن سـوریه، بنابـر برخـی اطاعـات وی بـه 
همـراه شـماری از نیروهایـش به پاکسـتان و یا 

افغانسـتان انتقـال یافـت.
در آخـر بایـد گفـت کـه البغـدادی هرجـا کـه 
باشـد چـه پاکسـتان چـه در افغانسـتان، چه در 
سـوریه و چـه در عـراق، مجـری دسـتورات 
دشـمنان دین اسـت و برای بیشـتر کشـته شدن 

مسـلمانان منطقـه نقشـه می کشـد.

ابوبکر البغدادی روح سرگردان
عبدالخلیل مینوی



اینجاسـت کـه توهـم توطئـه آن قـدر طنین انداز شـده که خود 
را فرامـوش کرده ایـم و همـاره بـار مشـکات خویـش را بـه 
دوش دیگـران انداخته ایـم؛ مـن چنین باوری نـدارم و معتقدم 
خـود مامـت هسـتیم؛ از بدفهمـی و نفهمـی ماسـت کـه بـه 
چالـه سـقوط کرده ایـم. اگـر بـه مطالعـۀ تاریخی شـکل گیری 
جریان هـا از جملـه جریـان طالبان بپردازیم کـه از قندهار آغاز 
شـد دانسـته خواهـد شـد که علـت اصلـی این ها جـز جهل، 
احساسـات، شـور و هیجان که فرسـخ ها از منطق و عقانیت 
فاصلـه  دارنـد چیز دیگری بـوده نمی تواند، اکنـون نیز جریانی 
بـه اسـم حـزب تحریـر وجـود دارد کـه یکـی از جریان های 
رادیـکال بـه شـمار مـی رود و معتقـد بـه سـکوالری بـودن 
حکومـت اسـت و بـا اسـتفاده از تحریک احساسـات جوانان 
و بـر اثـر شـور نه شـعور بـه ترویـج فرهنـگ رادیکالیسـم و 
تروریسـم می پـردازد. پـس از بیـان ایـن واقعیت هـا خطـا و 
ناصـواب اسـت که هر مشـکل را به اسـتعمار نسـبت دهیم و 
آن را مشـکل اسـتعمار بدانیـم و بـه این شـیوه بار مشـکات 
را بـر دیگـران بیندازیـم و خـود از آن شـانه خالـی کنیم و هم 
چنـان در توهـم بـه سـر بریم و با ایـن خیـال از واقعیت بدور 

مانیم و چشـم بپوشـیم.
بـه هـر صـورت، این اسـت بعـد داخلی یـا درونی مسـأله که 
می شـود آن را علـت خوانـد امـا سـایر مسـایل معلـول ایـن 
علت انـد ماننـد اینکه قدرت هـای جهانی در این قضیه دسـت 
دارنـد و نمی دانـم منابـع مالـی و تسـلیحاتی ایـن گروهک ها 
از کجـا می شـود و فـان... کـه در جـای خـود قابـل بحث و 
مکث اسـت. فرامـوش نباید کرد هـرگاه تفکـر این گونه مردم 
تغییـر نمایـد و از خشـونت، انتحـار و انفجـار بـه دور شـود 
درسـت آن زمـان اسـت کـه بـه ترقـی و تعالی و پیشـرفت و 
رفـاه دسـت خواهیـم یافـت در غیـر آن خیال اسـت و محال 

اسـت و جنون.
در واقـع، آنچـه امـروز فراموش شـده اسـت و در امـر مبـارزه 
بـا طالبـان و گروه هـای تروریسـتی در نظـر گرفتـه نمی شـود 
همانـا بحـث مبـارزه بـا تفکر و اندیشـۀ تـرور اسـت، هرچند 
هزینه هـای هنگفتـی بـه ایـن منظـور بـه مصـرف می رسـد، 
امـا نتیجه یـی کـه نداشـته اسـت هیـچ؛ بلکـه افزون تـر شـده، 
چـون در امـر مبـارزه با ایـن پدیده توجـه به معلـول صورت 
گرفتـه اسـت و از توجـه بـه علت و ریشـۀ آن غفلت شـده و 
ایـن امـر نادیـده گرفتـه  شـده، هرگاه خواسـته باشـیم بـا این 
پدیـده مبـارزه نماییـم بایـد بـا تفکـر چنیـن پدیده یـی مبارزه 
کـرد نـه بـا نتیجـۀ تفکـر آن، چـون انسـان ها در گـرو اعتقـاد 
خویـش هسـتند یعنـی پیـرو شـناخت و باور خویش هسـتند 
یـا بـه  عبـارت  دیگـر، هر انسـانی محکـوم عقیدۀ خود اسـت 
و بنابرایـن، عملکـرد کسـی کـه تفکـرش بر مبنای خشـونت، 
تـرور و انتحار شـکل گرفته باشـد و با اسـتفادۀ ابـزاری از دین 
کیـن ورزی و عقده گشـایی و خون ریـزی را آموختـه باشـد 
جـز ایـن نمی تواند باشـد و انتظار دیگـری نیز از آن اشـتباه و 

دور از واقـع اسـت.
حـاال می پردازیـم بـه اینکـه چگونـه بـا ایـن پدیـده مبـارزه 
بایـد  راه  حـل چیسـت و در کجاسـت؟  صـورت گیـرد و 
خاطـر نشـان سـاخت کـه نظـام  آموزشـی بسـیاری جا هـا بر 
شـکل گیری ایـن جریان هـا تأثیرگـذار اسـت، از بـاب نمونـه 
مـدارس پاکسـتان و در رأس آموزشـگاه های سـعودی اکثـراً 
پیـرو تفکر خشـونت، تبعیـض، جزم گرایـی، انحصارگرایی و 

تـرور و انتحـار هسـتند؛ که نمونه هـای بـارز آن را می توان در 
شـهر کابل و سـایر نقاط کشـور مشـاهده کرد. بازداشت افراد 
و اشـخاصی از مسـاجد شـهر کابـل از سـوی امنیـت ملی که 
مـردم را علیـه حکومت می شـوراندند و در مواردی دسـت به 
تـرور می زدنـد و نیروهـای امنیتـی و کارمندان دولتـی را کافر 
می خواندنـد و فتـوای ریختـن خون شـان را صـادر می کردنـد 
آشـکار اسـت. مـن خود زمانـی که دانشـجوی دانشـگاه کابل 
بودم اسـتادی داشـتم در دانشـکده که یک روز داشت تدریس 
می نمـود و بـا بسـیار اخاص منـدی اظهـار داشـت کـه »نظام 
طالبـان واقعـاً یـک نظـام اسـامی بـود« خـدا بـه ایـن مدعـا 
و نقـل  قولـم گـواه اسـت؛ بیـان این گونـه حقایـق می رسـاند 
کـه تفکـری اسـت حاکم کـه طـرف دار خرابـی و بر بـادی و 
ویرانـی شـهرها و کشـتار مـردم زیـر نام هـای مختلف اسـت 
و بنابرایـن، حقیقـت افغانسـتان بـا چنیـن تفکـری گره خورده 
اسـت و پاره یـی از مـردم نیـز خواسـتار آن هسـتند. در نتیجه 
می تـوان گفـت طالبان حقیقت افغانسـتان هسـتند خشـونت، 
تـرور، انتحـار و انفجـار بـا نهـاد چنیـن مردمـی عجین شـده 
اسـت و در پاره یـی از نقـاط کشـور ایـن تفکـر عمـًا در 
مکاتـب تدریـس می شـود و بـا بم هـای دسـتی به نـام جهـاد؛ 
دانش آمـوزان زیـر سـن 10 سـال را آمـوزش می دهنـد، به هر 

صـورت این یـک جانـب قضیه اسـت. 
در کنـار ایـن نقـش کشـورهای اسـتعمارگر در ایـن زمینـه 
چیسـت را نبایـد فرامـوش کـرد هـرگاه یـک جریانی شـکل 
نفـع  بـه  را  دارد گروه هـا  اسـتعمار چـون عـادت  می گیـرد 
خویـش بچرخانـد طبیعتـاً از ایـن گروه هـا اسـتفاده ها می برد 
و بـا اسـتفاده از وعده هـای چـرب و گـرم و دالرهـای چنـد 
می توانـد از ایـن طیـف افـراد بـه منافـع خویـش اسـتفاده ها 
نمایـد. اصًا شـکل گیری هـر جریانی مبتنی بر منافع سیاسـی 

و اقتصـادی اسـت.
بـه هـر صـورت، ایـن تجربۀ تلـخ را مـردم افغانسـتان حتا در 
زمـان جهـاد دارنـد کـه هفـت تنظیـم وجـود داشـت بـا یک 
داعیـه کـه آن عبـارت بـود از »برپایـی حکومت اسـامی« که 
پاره یـی زیـر ایـن نـام دسـت بـه چـه  کارهایـی کـه نزدنـد... 
کـه قلـم از وصـف حـال آن عاجـز اسـت؛ هم چنیـن عده یی 
دیگـر بـا عنوان کـردن این مسـأله دنبـال تعمیل خواسـته های 
شـخصی  و در صدد به کرسـی نشـاندن هواهای نفسانی خود 

بودند.
از ایـن رو، فراموش نباید کرد که اسـتعمار عامل بیرونی اسـت 
اما آنچه مهم اسـت و می شـود عامل اصلی و اساسی و درونی 
خوانـدش خـود مردم این سـرزمین هسـتند که تعهـد به مردم 
و میهـن خـود ندارند. هـرگاه در بیان و گفتـار اکثریت جامعه 
دقـت شـود بـه  خوبی دانسـته می شـود کـه رویکـرد عمومی 
بر خشـونت اسـتوار اسـت تا حدی که اگر دست شـان برسـد 
در جـا بـه جنگ فیزیکـی می پردازند و مخالف خـود را از دم 
تیـغ می کشـند، از بـاب نمونه می شـود مجلس نماینـده گان و 
کارکـرد پاره یـی از آنـان را مـورد مطالعـه و ارزیابـی قـرارداد 
چـه در هنـگام غیـظ با چه الفاظ زشـت و پلشـتی به همدیگر 
می تازنـد گذشـته از آن حملـه فیزیکی از عادات حسـنۀ شـان 
اسـت کـه سـخنان اخیـر پـدرام و عمـل کرد یـک تعـداد در 
برابـر آن گـواه ایـن مدعـا اسـت. همین طـور مردم عـام نیز به 
کسـانی کـه دیدگاه منتقدانه نسـبت بـه امور و مسـایل دینی و 
کارکـرد دین داران داشـته باشـند از چشـم مردم مطرود اسـت 

و کسـی بـا وی بـه  حکـم فاسـق و غرب زده سـخن درسـت 
نمی گویـد و در تخریـب شـخصیت وی طریـق سـعی بـه جا 
آرنـد و از هیـچ دسیسـه یی دریـغ نورزند و در صـورت امکان 
اقـدام به حذف فیزیکـی )ترور( وی نماینـد؛ رویکرد ترور در 
میان طیف سیاسـی جامعه ازهرمن الشـمس است و ترورهای 
سیاسـی به خاطـر حفـظ قـدرت یـک قـوم، شـخص، تفکر و 
ایدیولوژی در گذشـته و حال روشـن تر از آفتاب است و درج 
اوراق تاریـخ خونیـن این سـرزمین، هیچ شـخصیت سیاسـی، 
مدیـر و آگاه را سـراغ ندارید که حرفی به گفتن داشـته باشـد 
و طـرح و برنامه یـی در نظـر، مگر اینکه در فرجام ترور شـده 

اسـت و قربانی فهم خویش شـده اسـت.
فرامـوش نبایـد کـرد کـه کشـورهای آبـاد، آزاد و مرفـه نتیجه 
مـردم بیـدار و یکپارچـۀ آن هاسـت؛ به نظر می رسـد مـردم ما 
در شـناخت مسـأله و تشـخیص مشـکل دچـار توهـم توطئه 
شـده اند و بدیـن طریـق از واقعیت مسـأله دورمانده انـد و بار 
مسـوولیت و مامـت خویش را بـه دوش دیگـران می اندازند 

و خویـش را سـامت می داننـد.
نتیجه گیری

1- مشـکات ناامنـی افغانسـتان بیشـتر از هرکـس دیگری به 
عـزم و جـزم خود شـهروندان نیـاز دارد تا برطرف گـردد و با 
یـک اتحـاد و اجمـاع ملـی و تعریـف منافـع ملی می شـود از 

ایـن بن بسـت بیـرون رفت.
2- عوامـل داخلـی بیشـتر از عوامـل خارجـی در این مسـأله 
کارسـاز اسـت؛ باید مبارزه با تفکر خشـونت، ترور، انفجار و 

انتحـار صـورت گیـرد نه بـا نتایج آن.
3- مشـکات بایـد به صـورت اساسـی شناسـایی شـوند و از 
افراد آگاه در زمینۀ حل آن ها اسـتمداد جسـته شـود و سـپس 

بـرای مبـارزه بـا آن ها اقـدام گردد.
4- توهـم توطئـه سـبب شـده اسـت تـا از واقعیت مسـأله که 
همانـا نقـش مـردم در تأمیـن امنیـت و آبادانـی کشـور اسـت 

گردد. فرامـوش 
و  برافزایـش  آموزشـی  مراکـز  آموزه هـای  از  پاره یـی   -5
شـکل گیری تفکر خشـونت، تـرور، انتحار و انفجـار موثر اند 
و بایـد اصاحـات گسـترده یی در نظـام آموزشـی در سـطح 
وزارت هـای معارف، تحصیـات، حج و اوقاف بـه عمل آید.
6- مرزهـا از سـوی نیروهـای امنیتـی بـه جدیـت تمـام و بـا 
تعهـد بـه مـردم بازرسـی شـوند و هیـچ عامـل مشـکوکی را 
اجـازۀ عبـور ندهنـد و از حمـل ابـزار و اسـلحه غیرقانونـی 

جلوگیـری بـه عمل آورنـد.
7- بلنـد رفتـن دانـش، از بین رفتـن جهل، جا افتـادن فرهنگ 
مدنیـت، شهرنشـینی و باور مردم به همزیسـتی مسـالمت آمیز 

می توانـد بـر مشـکات به دامنـی و کاهش آن موثر باشـد.
پیشنهاد ها و راه حل ها:

1- نظـام آموزشـی مـدارس تغییر کند و زیـر نظر متخصصین 
فن که هر یک دارای مدرک معتبر دانشـگاهی از دانشـگاه های 

معتبر جهان باشـند ایـن کار صورت پذیرد.
2- مـدارس خصوصـی بسـته شـوند و همـه در چارچـوب 
رسـمی ات دولـت و زیر نظر وزارت هـای معارف، تحصیات 

و ارشـاد، حـج و اوقـاف داخل شـوند.
3- اشـخاصی حـق تدریس در مدارس دینی را داشـته باشـند 
کـه حداقـل دارای مـدرک لیسـانس از دانشـگاه های معتبـر 
ملـی و بین المللـی باشـند و هیچ کـس دیگـری حـق تدریـس 

را نداشـته باشـد؛ حافظـان قـرآن نیز داخـل این روند شـوند.
4- مسـاجد و پیش نمـازان مـردم نیـز در سراسـر کشـور در 
چارچـوب رسـمیات داخل شـوند و کسـی حـق پیش نمازی 
و خطابت داشـته باشـد که حداقـل دارای مدرک لیسـانس در 

رشـته های علوم شـرعی باشـد.
در مسـاجد بـزرگ شـهرها، اشـخاصی خطابـت   -5
کننـد کـه دارای مدرک دکترا باشـند مانند مسـجد جامع وزیر 
اکبـر خـان، مسـجد حاجـی عبدالرحمـن خان، مسـجد جامع 
هراتی ها و در هرات مسـجد جامع هرات در پنجشـیر مسـجد 

شـصت و ...
6- نظـام درسـی پنـج سـوره خوانـی و قرآن خوانـی نیـز از 
مسـاجد برداشـته شـود و در چارچوب رسـمیات مـدارس و 
آموزشـگاه های کوچـک و بـزرگ دیگـری کـه مسـوولیت آن 
را وزارت ارشـاد، حـج و اوقـاف به عهده داشـته باشـد تنظیم 

گـردد کـه اسـاتید آن نیز لیسـانس علوم شـرعی باشـند.
7- تبلیغ هـا، درس هـا، نشسـت ها در مسـاجد و برنامه هـای 
درسـی آنـان بایـد نظارت شـوند و طبـق برنامه ریـزی وزارت 
اوقاف و ریاسـت مسـاجد در قالب رسـمیات داخل شـوند و 
بـر محور موضوعات مهم کشـوری مبتنی بر منافـع اقتصادی، 
سیاسـی، اجتماعـی و ملـی صورت گیرنـد که روز تـا روز بر 

رشـد دانـش و بیـداری شـهروندان بیفزایند و موثر باشـند.
۸- دانشـگاه ها و اسـتادان آن بایـد طبـق برنامـه و پالیسـی 
وزارت تحصیـات عالـی رفتـار کننـد و مـواد درسـی باید از 
سـوی نهاد مشـخصی تهیه شود و در دسـترس استادان و همه 
دانشـگاه های کشـور اعـم از خصوصـی و دولتـی قـرار گیرد.
۹- نظام آموزشـی دانشـگاه ها نیـز بَه روز یا ابدیت شـوند و از 
مسـایل فنّـاوری نیـز در مـواردی برحسـب لزوم دید اسـتفاده 

صـورت گیرد.
10- دانشـکده های شـرعیات بایـد طبـق فقـه اولویـات و فقه 
واقـع مواد درسـی خویـش را تهیه و تنظیم نماینـد و بر همین 

مبنا تدریـس کنند.
11- مـدارک مدارس پاکسـتانی از این بعـد موردپذیرش واقع 

نشـوند و ناقابل اعان شود.
12- احـزاب غیـر ملـی و ضـد دولتـی و ضـد منافـع ملـی و 
دارای تفکر افراطی شناسـایی و جواز فعالیتشـان سـلب شود.
از ورق زرد  13- ساده سـازی کتاب هـای مـدارس دینـی و 
نجـات دادن متـون اسـامی و ترجمـه بسـیاری از آن هـا بـه 

زبان هـای ملـی کشـور.

منابع مورداستفاده
1- قرآن

2- طبـری، محمـد ابـن جریـر، تاریـخ طبـری، ج 2، المکتبـۀ 
الشاملۀ.

3- ابـن حـزم، محمد، الفصل فـی الملل واالهـواء والنحل، ج 
الشاملۀ المکتبۀ   ،1

4- ابـن اثیـر، علـی بن محمـد، اسـدالغابۀ، ج 2، دار ابن حزم، 
1433 ق.

5- سـنهوری، عبدالـرزاق احمـد، نظریـه ی دولـت در فقـه 
اهـل سـنت، مترجمـان، حامـد کرمـی و داود محبـی، تهـران: 

انتشـارات میـزان، 13۹2 ش.
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روح اهلل بهزاد
تنهــا دکــۀ فــروش روزنامه هــا در کابــل مســدود شــده اســت. مســووالن 
ــدن  ــدود ش ــت مس ــه عل ــد ک ــگ می گوین ــات و فرهن در وزارت اطاع
ــِی می داننــد  ــل را تهدیدهــای امنیت تنهــا دکــۀ فــروش روزنامه هــا در کاب

کــه از ایــن ناحیــه بــه ایــن وزارت متصــور بــوده اســت.
ــه  ــگ ب ــات و فرهن ــرات وزارت اطاع ــس نش ــتین، ریی ــیدجعفر راس س
ــا  ــودن ایــن دکــه ب ــه دلیــل متصــل ب ــد کــه ب ــدگار می گوی روزنامــۀ مان
ــه  ــه متوج ــی از آن ناحی ــگ، تهدیدهای ــات و فرهن ــوار وزارت اطاع دی

ــد. ــل، ایــن دکــه را مســدود کــرده ان ــه همیــن دلی ــود و ب وزارت ب
دکــۀ روزنامــه فروشــی بیهقــی در همســایه گی وزارت اطاعــات و 
ــت  ــت داش ــی« موقعی ــر زیرزمین ــه »س ــهور ب ــۀ مش ــگ و در منطق فرهن
ــه آنجــا  ــرای دریافــت روزنامــه ب ــود کــه شــهروندان ب و تنهــا مکانــی ب

مراجعــه می کردنــد.
ــاب  ــۀ کت ــه انبارخان ــی ب ــه بیهق ــه دک ــد ک ــتین می گوی ــیدجعفر راس س
مبــدل شــده و اطــراف ایــن دکــه را بــا ســنگ های امنیتــی مســدود کــرده 
انــد، زیــرا بــه گفتــۀ او: »از ایــن ناحیــه وزارت اطاعــات و فرهنــگ بــه 

ــه مــا حملــه می شــد«. شــدت زیــر تهدیــد بــود و ممکــن از آنجــا ب
رییــس نشــرات وزارت فرهنــگ بیــان مــی دارد کــه تصمیــم بســته کــردن 
ایــن دکــه بــرای شــان »بســیار ســنگین« بــود و نیــز گزینــۀ دیگــری بــرای 
رفــع ایــن تهدیــد روی دســت نداشــتند. او امــا اظهــار مــی دارد کــه بدیــل 

ایــن دکــه را بــه زودی فعــال کــرده انــد.
ــۀ دیگــری از شــاخۀ بیهقــی در دانشــگاه  ــه دک ــای راســتین گفــت ک آق
ــد و  ــال ســاخته ان ــوده را فع ــال ب ــن غیرفع ــش از ای ــه پی ــک ک پلی تخنی
تمــام کارمنــدان ایــن روزنامه فروشــی آنجــا انتقــال پیــدا کــرده و مســتقر 

شــده انــد.
ــروش  ــادی از غرفه هــای ف ــش، شــمار زی ــه ســال ها پی ــی اســت ک گفتن
کابــل وجــود داشــت و  نقــاط مختلــف  بیهقــی در  روزنامه هــای 
شــهروندان می توانســتند از ایــن نشــانی ها روزنامه هــا و نشــریات را بــه 
ــا  ــن دکه ه ــادی از ای ــر بخــش زی ــال های اخی ــا در س ــد، ام دســت آورن

ــد. ــه دالیــل نامعلــوم بســته گردیدن ــا هــم ب ــا برداشــته شــدند و ی ی
دکــۀ  تنهــا  فرهنــگ،  و  اطاعــات  وزارت  کنــار  در  بیهقــی  دکــۀ 
ــا مشــکات  ــه ب ــود ک ــل ب ــده در سراســر کاب ــی مان روزنامه فروشــی باق
فــراوان بــه حیــات خــود ادامــه داده بــود و شــهروندان از آنجــا روزنامــه 
ــر  ــراً ب ــه اخی ــی ک ــس از حادثه ی ــی پ ــۀ بیهق ــد. دک ــه دســت می آوردن ب

ــد. ــدود ش ــوژی رخ داد، مس ــرات و تکنال وزارت مخاب
ــر وزارت  ــان ب ــی از مهاجم ــته، گروه ــاه گذش ــل م ــخ 31 حم ــه تاری ب

مخابــرات و تکنالــوژی حملــه کردنــد کــه وزارت اطاعــات و فرهنــگ 
ــن دو  ــت دارد. ســاختمان های ای ــن وزارت موقعی ــز در همجــواری ای نی
وزارت بــه گونه یــی همجــواری دارنــد کــه اگــر تهدیــدی متوجــه یکــی 
ــیب  ــز از آن آس ــر نی ــًا وزارت دیگ ــود، قطع ــا ش ــن وزارت خانه ه از ای

می بینــد.
و  روزنامــه  فــروش  مراجــع  و  روزنامه فروشــی  دکه هــای  وجــود 
مجله هــا تأثیــر فراوانــی بــر فرهنــگ روزنامه خوانــی و در مجمــوع 
ــی در کشــور  ــودن ســطح روزنامه خوان ــن ب مطالعــه در کشــور دارد. پایی

ــی دارد. ــن دکه های ــود چنی ــه نب ــتقیم ب ــط مس ــان رب ــز بی گم نی
ــطح  ــردن س ــد ب ــی در بلن ــن کننده ی ــته و تعیی ــش شایس ــانه ها نق رس
ــانه های  ــریه ها و رس ــان، نش ــن می ــه دارد. از ای ــردم و جامع ــی م آگاه
چاپــی در بلنــد بــردن ســواد شــهروندان بــه ویــژه دانشــجویان اهمیــت 
ــت وجوگر  ــهروند را جس ــجو و ش ــن دانش ــی دارد و ذه ــل ماحظه ی قاب
و پرســش گر بــار مــی آورد، بنــاًء وجــود مراکــز فــروش و دسترســی بــه 
ــی  ــمند تلق ــت و ارزش ــا اهمی ــت ب ــن جه ــز از همی ــانه ها نی ــن رس ای

می شــود.
یکــی از ویژه گی هــا جوامــع توســعه یافته و کشــورهای جهــان اول، 
روزنامه خوانــی اســت. بربنیــاد گزارش هــا، در جوامــع توســعه یافته 
ــه  ــا روزنام ــد، ام ــوش کنن ــه را فرام ــرف صبحان ــن ص ــهروندان ممک ش

ــد. ــوش نمی کنن ــدن را فرام خوان
ــن حکومــت  ــه یُم ــان و ب ــس از ســقوط حکومــت طالب در افغانســتان پ
ــه  ــاز ب ــی آغ ــنیداری و چاپ ــری، ش ــراوان تصوی ــانه های ف ــد، رس جدی
فعالیــت کردنــد. هــر کــدام از ایــن رســانه ها مخاطبــان خــاص خودشــان 
ــود را  ــی خ ــان ویژه ی ــی مخاطب ــانه ها چاپ ــان، رس ــن می را دارد. در ای

ــۀ فرهنگــی و دانشــجویی افغانســتان دارد. ــان جامع بیشــتر در می
اســت،  شــده  انجــام  کــه  پژوهش هایــی  و  گزارش هــا  بربنیــاد 
ــان  ــوند و مخاطب ــم چــاپ می ش ــراژ بســیار ک ــا تی ــی ب نشــریه های چاپ
ــی  ــانه های چاپ ــودن رس ــراژ ب ــل کم تی بســیار کمــی دارد. یکــی از عوام
ــریه ها  ــن نش ــروش ای ــرای ف ــخص ب ــع مش ــا و مراج ــود دکه ه ــم نب ه

ــده اســت. ــوان ش عن
ــا مراجــع فــروش روزنامه هــا را در  ــت اســت ت ــر مســووالن دول ــاًء ب بن
قــدم نخســت در شــهر کابــل بیشــتر کنــد و در قدم هــای بعــدی، تمــام 

ــرار دهــد. ــر پوشــش فــروش روزنامه هــا ق افغانســتان را زی

ــي،  ــفیر واي ــکا س ــه د امري ــتان ت افغانس

ــه افغــان حکومــت او افغــان  ــو ل طالبان

اړه  پــه  مســايلو  هغــو  د  ټولنــې رسه 

ــه دی  ــت ن ــه جدي ــرو ت ــه خ ــر اوس ت

ښــودلی چــې یــوازې افغانــان پــرې پــه 

ــوالی يش. ــړه ک ــې پرېک ــو ک خپل

ــو رسه د  ــه طالبان ــي، ل ــس واي ــان ب ج

افغانســتان د ســولې لپــاره د امریــکا 

ــل زاد  ــي خلي ــتازي زمل ــړي اس د ځانګ

يــوازې  کــې  خــرو  وروســتیو  پــه 

ــګ  ــه پرمخت ــو څ ــې ي ــورد ک ــه دې م پ

ــورو  ــه د ن شــوی چــې افغــان خــاوره ب

نه کارېــږي. ضــد  پــر  هېوادونــو 

ــه  ــوږ پ ــه م ــه بده مرغ ــړه: »ل ــه ک ده زیات

ــه دی  ــګ ن ــې پرمخت ــواردو ک ــورو م ن

کــړی لکــه دا چــې د تاوتريخــوايل د 

ــه اړه  ــد پ ــا د اوربن ــېدو ی ــه رس ــای ت پ

ــه  ــر اوس ــه ت ــتنه. دې ت ــو غوښ د افغانان

ــه  ــان پ ــې طالب ــو چ ــه الره ی ــرګې پ س

جديــت رسه لــه افغــان حکومــت او 

افغــان ټولنــې رسه خــرو تــه چمتــو 

يش، څــو هغــه مســایل حــل کــړي 

چــې يــوازې افغانان يــې پــه خپلــو کــې 

ــوالی يش.« ــړه ک ــه اړه پرېک پ

ــه  ــوريت لوی ــولې مش ــتان د س د افغانس

ــل  ــه کاب ــاره پ جرګــه د پنځــو ورځــو لپ

ــه  ــې ل ــې په ک ــوې وه چ ــوړه ش ــې ج ک

ــو  ــر درېي ــو ت ــتانه د خلک ــول افغانس ټ

زرو زياتــو اســتازو ګــډون کــړی وو 

ــه  ــای ت ــه پ ــه نېټ ــه ۱۳م ــي پ او د غوي

ــېده. ورس

د دې جرګــې لــه لویــو غوښــتنو يــوه دا 

ــول  ــه ټ ــان پ ــت او طالب ــې حکوم وه چ

هېــواد کــې اوربنــد اعــان کــړي.

ــه  ــه ل ــر اوس ــې ت ــان ول ــې طالب • دا چ

ــه دي  ــه ن افغــان حکومــت رسه خــرو ت

ــوي؟ ــو ش چمت

• طالبــان ولــې پــه دې اړه هېــڅ جديــت 

نه ښــيي؟

ــه  ــتاد نرصالل ــوه اس ــارو پ ــيايس چ د س

ســتانکزی وايــي، المل يــې د ســولې 

رامنځتــه کولــو لپــاره د امریــکا بېــړه ده.

دی وايــي: »طالبانــو د امریــکا هغــه 

عجلــه او شــتاب احســاس کــړی چــې 

مخامــخ  پــه  کاروي.  امریکایان يــې 

ــکا څخــه  ــه امری خــرو کــې غــواړي ل

امتيــازات ترالســه کــړي او پــه پــای 

کــې لــه افغــان حکومــت رسه خــرو تــه 

چمتــو يش.«

ښــاغيل بــس لــه ازادي راډیــو رسه د 

دوشــنبې پــه ورځ پــه خــرو کــې وويــل 

ــت  ــان حکوم ــه افغ ــري ل ــه ل ــې هيل چ

او افغانانــو رسه یــې هېــواد وروســته لــه 

هغــه هــم ښــې اړیکــې ولــري چــې پــه 

ــه يش. ــوله رامنځت ــې س ــتان ک افغانس

پــه  کــه  چــې  کــړه  زياتــه  ده  خــو 

راتلونکــي کــې افغانســتان د امریــکا لــه 

ــړ  ــل مات ــې خپ ــواړي چ ــه وغ حکومت

تــه دوام ورکــړي، افغــان حکومــت بایــد 

لــه نړیوالــو معیارونــو رسه ســم بنيــادي 

ــايت. ــدي وس ــه خون ــري حقون ب

جــان بــس د دوشــنبې پــه ورځ پــه 

ــه  ــو رسه پ ــه ازادي راډي ــې ل ــار ک کنده

ــه  ــکا ل ــې امري ــل چ ــې ووی ــرو ک خ

ــي  ــتان د راتلونک ــو رسه د افغانس افغانان

پرمختــګ پــه خاطــر پــه اقتصــادي، 

کــې  برخــو  ښــوونيزو  او  روزنيــزو 

مرســتې کــړي چــې غــواړي دې کار تــه 

ورکــړي. دوام 

ده وويــل: »پرتــه لــه شــکه دا چــې 

امریــکا  ورهاخــوا  مرســتو  بــري  د 

څومــره مرســته کــوالی يش، دا بــه د 

ــورې  ــه دې پ ــو او پ ــه رشایط ــې پ موافق

ــې  ــه د ټولن ــان بېرت ــري چــې طالب اړه ول

ــورو  ــې د ن ــه چ ــه ټولن ــه يش. هغ برخ

ــه وي  ــې برخ ــې ټولن ــو د پراخ هېوادون

ــاوی  ــه درن ــي ت ــل خپلواک ــو ب ــې د ی چ

ولــري او لــه یــو بــل رسه ګــډ کار 

ــښ  ــر پې ــه خط ــل ت ــو ب ــو ی ــړي، څ وک

نه کــړي.«

ــکا  ــاره د امری ــولې لپ ــتان د س د افغانس

ځانګــړي اســتازي زملــي خليــل زاد 

ــرو  ــړاو خ ــپږم پ ــو رسه د ش ــه طالبان ل

ــر  ــه ورځ پ ــنبې پ ــرې پنجش ــه اړه د تې پ

خپلــه ټويټــر پاڼــه کــې د خــرو رسعــت 

ــې  ــړه چ ــې ک ــه او زیاته ی ــاکايف وبال ن

ــه  ــګ ت ــک پرمخت ــې چټ ــرو ک ــه خ پ

اړتيــا ده، څــو پــه افغانســتان کــې د 

تاوتريخــوايل کچــه راټيټــه يش.

د  وروســته  ورځــې  څلــور  دې  تــر 

دوشــنبې پــه ورځ د افغانســتان لپــاره 

ادارې  مرســتندويه  ملتونــو  ملګــرو  د 

ــه  ــې پ ــه ک ــوه اعامی ــه ي ــا پ ــا یونام ی

پــه  روژې  د  کــې  افغانســتان  ټــول 

لومــړۍ اوونــۍ کــې پــر ملکيانــو د 

تاوتريخــوايل زیاتېــدو د اغېــز پــه اړه 

ده. کــړې  څرګنــده  اندېښــنه 

یونامــا طالبــان پــه ســختو ټکــو غنــديل 

يــې  کــې  مــواردو  پــه ځينــو  چــې 

ملکيــان قصــدًا هــدف ګرځــويل.

تنـها دکۀ فـروش روزنامـه  
در کابـل بسته شـد!

کابل کې د امریکا سفیر: 

طالبـانو افغـانستان حکـومت سـره 
د خبـرو لپـاره جـديت نه دی ښـودلـی


