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ایجاد کار بیشرت برای روستانشینان بامیان
)برگرفته از گزارش سفر انجنیر نصیراحمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات به والیت بامیان(

دولــت اســامی افغانســتان  بخاطــر تحقــق انکشــاف 
ــی  ــادی – اجتماع ــت اقتص ــود معیش ــوازن و بهب مت
ــت و  ــده اس ــاش وزری ــوراه ت ــان م ا ، هم هموطن
هزینــه هــای هنگفتــی را درایــن راســتا بــه مصــرف 
ــک قســمت اعظــم  ــبختانه ی ــانیده اســت. خوش رس
ایــن تــاش از طریــق برنامــۀ همبســتگی ملــی 
وزارت احیــا وانکشــاف دهــات صــورت مــی 
تأمیــن  بــرای  متمــادی  از ســالیان  کــه  پذیــرد 
ــه کار  ــت ب ــور دس ــای کش ــتا ه ــاف درروس انکش
بــوده و هــزاران پــروژۀ انکشــافی عــام المنفعــه را در 
اکثــر روســتاهای کشــور تطبیــق و بــه بهــره بــرداری 
ســپرده اســت. درادامــۀ ایــن تــاش پیگیــر ، اینــک 
بــازوزارت احیــا وانکشــاف دهــات بــا راه انــدازی پــروژۀ حفــظ ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی بــرای )۱۴( هــزار 

ــازد. ــاعد می س ــۀ کار را مس ــان زمین ــن در بامی ت
 در ســفری کــه اخیــراً انجنیــر نصیــر احمــد درانــی وزیــر احیــا وانکشــاف دهــات بــه همراهــی تنــی چنــد از مقامــات 
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، بــه والیــت بامیــان داشــت ، ضمــن افتتــاح کار عملــی برنامــه ملــی کاریابــی، چندیــن  
پــروژۀ انکشــافی را نیزکــه شــامل شــبکه های آبرســانی، بنــد بــرق آبــی کوچــک و پــروژه هــای سرک ســازی در مرکــز 

ــرداری ســپردند. ــه بهره ب و برخــی از ولســوالی های ایــن والیــت میشــد ب
وزیــر احیــا وانکشــاف دهــات طــی ایــن ســفر  در یــک کنفرانــس خبــری کــه در تــاالر مقــام والیــت بامیــان 

انعقــاد یافتــه بــود اشــتراک ورزیــده و گفــت :
» در مرحلــۀ دوم برنامــۀ کاریابــی )پــروژۀ حفــظ .مراقبــت (، والیت هــای هــرات، فــراه، غــور، بادغیــس و بامیــان شــامل 
ــوط  ــی ، پروژه هــای انکشــافی )۲۸۱( شــورای انکشــافی مرب ــۀ مل ــن برنام ــر ای ــر چت ــرار اســت کــه زی ــًا ق ــد. ضمن ان
ــظ و  ــازی، حف ــورد بازس ــی م ــون افغان ــش از)۱۴۰( میلی ــه ارزش بی ــان ب ــت بامی ــاب و ورث والی ــوالی های پنج ولس
مراقبــت قــرار بگیــرد کــه بــا تکمیــل ایــن پروژه هــا بــرای )۱۴۰۳۲( تــن از روســتاییان عزیــز مــا ، زمینه هــای کاریابــی 

ــدت مســاعد می شــود. « ــاه م کوت
وزیر احیا وانکشاف دهات افزود :

» ایــن وزارت بــه خصــوص طــی دو ســال گذشــته، بــه انکشــاف والیــت بامیــان توجــه بیشــتر کــرده و آمارهــا نشــان 
می دهــد کــه بیشــترین پروژه هــا در جریــان کارحکومــت وحــدت ملــی در ایــن والیــت تطبیــق شــده اســت . چنانچــه 
ــروژه را  ــه تعــداد )۱۷۲۲( پ ــزان ســال )۱۳۹۳(، جمعــا ب ــاه می ــا م ــا و انکشــاف دهــات از ســال )۱۳۸۱( ت وزارت احی
بــه ارزش )۳۵( میلیــون دالــر در والیــت بامیــان تطبیــق و تکمیــل کــرده اســت. یعنــی وزارت انکشــاف دهــات تــا مــاه 

میــزان )۱۳۹۳( بــاالی هــر دهاتــی در والیــت بامیــان )۸۱( دالــر ســرمایه گــذاری کــرده بــود؛ امــا خوشــبختانه ایــن 
وزارت تنهــا از شــروع ســال مالــی )۱۳۹۴( تاکنــون، بــه تعــداد )۷۴۵( پــروژه انکشــافی را در بخش هــای مختلــف بــه 
ارزش )۱۴،۹( میلیــون دالــر تکمیــل و بــه بهره بــرداری ســپرده اســت و اکنــون میــزان ســرمایه گذاری از )۸۱( دالــر بــه 

)۱۱۵( دالــر رســیده اســت.«
انجنیر نصیر احمد  درانی درادامه سخنانش تاکید کرد:

ــان دارد و حکومــت تــاش  ــان جری ــت بامی ــق برخــی از پروژه هــای مهــم در والی ــی تطبی » در حــال حاضــر کارعمل
ــا و  ــد. وزارت احی ــت کن ــوازن انکشــافی را رعای ــی و ت ــت اجتماع ــای انکشــافی عدال ــق پروژه ه ــا در تطبی ــد ت می کن
انکشــاف دهــات، از آغــاز ســال مالــی )۱۳۹۵( تاکنــون بــه تعــداد )۲۰۰( پــروژه انکشــافی را بــه ارزش )۲،۹( میلیــون 
ــق  ــان تطبی ــت بامی ــگ و مرکــز والی ــی در ولســوالی های پنجــاب، ســیغان، شــیبر، ورث، کهمــرد، یکاولن ــر امریکای دال
ــای  ــای اســتنادی، بنده ــا، دیواره ــل، پلچک ه ــار ســرک ها، پ ــا ، ســاخت و اعم ــن پروژه ه ــرده اســت. ای ــل ک و تکمی
بــرق آبــی کوچــک، کانال هــای آبیــاری، شــبکه های آبرســانی و پروژه هــای انکشــاف محــل، تعلیــم و تربیــه و صحــی 

ــوند.« ــامل می ش را ش
وی افزود: 

»بــه شــمول پروژه هــای حفــظ ومراقبــت و کاریابــی کــه اکنــون کار آن شــروع شــده، در حــال حاضــر نیــز کار )۱۵۵( 
پــروژه انکشــافی بــه ارزش )۲،۲( میلیــون دالــر در ولســوالی های یکاولنــگ، کهمــرد، ورث، شــیبر، ســیغان و پنجــاب 
ــردد .  ــل می گ ــی )۱۳۹۵( تکمی ــال مال ــر س ــا اواخ ــا ت ــن پروژه ه ــت ای ــااهلل اکثری ــه دارد و انش ــان ادام ــت بامی والی
همچنــان وزارت احیــا وانکشــاف دهــات  بــه منظــور تقویــت اقتصــاد زراعتــی و افزایــش تولیــدات در والیــت بامیــان 
،  تمرکــز بیشــتر روی ســکتور ترانســپورت و آبیــاری کــرده اســت . خوشــبختانه ایــن وزارت بــا ســاخت ســرک های 
ــل  ــا وص ــت و مارکیت ه ــز والی ــوالی، مرک ــز ولس ــا مراک ــاورزی  ب ــزارع کش ــا ، م ــداد از قریه ه ــی در یک تع دهات
ــدات  ــه افزایــش تولی ــت ، منجــر ب ــد کــه در نهای ــت مینمای ــاری زراعــت را تقوی ــق پروژه هــای آبی ــا تطبی ســاخته و ب

شــده اســت. « 
وزیــر احیاوانکشــاف دهــات درادامــه کنفرانــس 

مطبوعاتــی افــزود:
» وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا در نظرداشــت 
ــرای  ــای ب ــوع ت ــچ ن ــود، از هی ــی خ ــات مال امکان
ــدد  ــد و در ص ــودداری نمی کن ــات خ ــرفت ده پیش
ــهروندی در  ــاق ش ــه میث ــق برنام ــا از طری ــت ت اس
جریــان ســال های آینــده، پروژه هــای انکشــافی 
ــتانی  ــت باس ــه دروالی ــات واز جمل بیشــتر را در ده

ــد.« ــی کن ــق و عمل ــان ، تطبی بامی

صفحه 6

عمر می گذرد و جوان مردها 
در خاطره ها می مانند

رییس اجرایی در دیدار با متحدانش: 

راه عوض می کنیم
پس از این گوشۀ دیگری از شخصیت مرا خواهید دید!
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اشرف غنی  رییس جمهور  سوی  از  والی  تعیین 
توافق نامۀ  امضای  از  پس  نخستین مورد  در 
توظیِف  و  تعیین   ،)۱۳۹۳ سنبلۀ   ۲۹( سیاسی 
عمر صافی به والیِت قندوز بود. رییس جمهور 
غنی در این نخستین انتصاِب مهِم حکومتی در 
سطح والیات، با داکتر عبداهلل شریِک حکومتش 
مشوره نکرد. حتا تقررِ این نخستین والی را در 
مهم ترین والیِت شمال به اطاع رییس اجرایِی 
طرفین  توافق نامۀ  که  ـ  ملی  وحدت  حکومت 
وی سخن  با  سیاسی  قدرِت  مناصفۀ  تقسیم  از 

می گفت ـ نرسـاند.
رییس  گزینِش  مورد  والی  صافی  عمر  ناکامی 
با سقوط مرکز والیت و  قندوز که  جمهور در 
شهر قندوز به دست طالبان در ششم میزان ۱۳۹۴ 
)۲۸ سپتمبر ۲۰۱۵( به گونۀ فضیحت باری نمایش 
یافت، شاید برای رییس اجرایی و همراهانش در 
قصر سپیدار که سکوت پرسش برانگیز و تلخی 
را در برابر رییس جمهور غنی تمرین می کردند، 
جمهور  رییس  که  کرد  ایجاد  را  امیدواری  این 
توافق نامۀ سیاسی  را در مورد  نگاه و سیاستش 
سیاسی  قدرت  در  عبداهلل  داکتر  با  مشارکت  و 
عوض کند و شریک خود را در قدرت سیاسی 
به گونۀ عملی شریک سازد. اما چند ماه بعد از 
از  شماری  با  جمهور  رییس  که  قندوز  سقوط 
نظر  مد  قندوز  والیت  کرسی  برای  که  افرادی 
از  تعدادی  میان شان  در  و  ـ  بودند  شده  گرفته 
افراد معرفی شدۀ داکتر عبداهلل نیز وجود داشت 
داد،  انجام  مکرر  و  طوالنی  مصاحبه های  ـ 
هیچ کدام از معرفی یافته گاِن قصر سپیدار را والی 

قندوز تعییـن نکرد. 
آن چه که از توافق نامۀ سیاسی و مشارکت پنجاه 
به  که  حکومتی  و  دولت  در  قدرت  درصدی 
دل  از  ملی  وحدت  حکومت  و  دولت  عنوان 
با معرفی  نیز، فقط  آمد  بیرون  توافق نامۀ مذبور 
و تعیین چند وزیر کابینه آن هم بدون صاحیت 
شد.  متوقف  و  محدود  وزارت شان  حوزۀ  در 
درحالی که دو سال عمر حکومت وحدت ملی 
در جهت اجرای این توافقات به روزهای پایانی 

خود نزدیک می شود:
ـ نه بخشی از صاحیت رییس جمهور به رییس 

اجرایی انتقال یافت؛
 ـ نه اصاحات در نظام انتخاباتی عملی شد؛

 ـ نه شناس نامه های الکترونیکِی مصوبۀ مجلس 
رییس  که  جمهوری  ریاست  توشیح یافتۀ  و 
بود،  کرده  صادر  را  آن  توزیع  دستور  اجرایی 

توزیع شد؛
ـ و نه کاری در جهت تدویر لویه جرگۀ مورد 

نظر در توافق نامۀ سیاسی صورت گرفت. 
برای داکتر اشرف غنی که خود را برندۀ انتخابات 
کمیسیون  آمار  و  می دانست  جمهوری  ریاست 
نشان  درصد   ۵6 را  او  آرای  انتخابات،  مستقل 
داده بود، امضای توافق نامۀ سیاسی تحت فشار 
ناراحت کننده  تلخ و  امریکایی ها، بسیار  شدید 
بود. او پس از احراز ریاست جمهوری با امتناع 
از اجرای مفاد موافقت نامه و تعهدات مندرج آن، 
در صدد جبران آن دشواری و تلخی شد. وی در 
این دو سال به آسانی توانست اقتدار خود را بر 
دولتی که قدرِت آن مبتنی بر توافق نامۀ سیاسی 
حفظ  بود،  شده  پارچه  دو  امریکا  فشار  تحت 
کند و رقیب انتخاباتی عامل تقسیم قدرت را در 
انقیادِ خود داشته باشد و او را در درون کاخی 
منزوی  و  منتظر  نام گرفت، ساکت،  که سپیدار 
موفقیِت  این  از  بخشی  است  ممکن  دارد.  نگه 
اشرف غنی مرهون حمایت و نظارت امریکایی ها 
از بحران جدی و شدید سیاسی  در جلوگیری 
در دولت وحدت ملی باشد و بخش دیگر آن، 
در  عبداهلل  داکتر  ناگزیری  و  سکوت  از  ناشی 
و  توان  اما  امریکایی ها.  فشار  و  مطالبات  زیر  
موفقیِت اشرف غنی در این بازی تا این جا قابل 

توجه است. 
و حاال چه؟ آیا ورق برمی گردد؟ آیا رویارویی 
کاخ سپیدار و ارگ در روزهای اخیر، حکایت 
موافقت نامۀ  اجرای  در جهت  ورق  برگشت  از 

سیاسی دارد یا پایان آن؟ 
ارگ  اعامیۀ  در  که  غنی  رییس جمهور  نظر  از 
بازتاب  وی  سخنرانی های  و   )۱۳۹۵ اسد   ۲۴(

یافت، او مجری و ممثِل قانون است و قدرت 
و  افغانستان  اساسی  قانون  از  کابل  ارگ  در  او 
آرای  با ۵6 درصد  انتخابات ریاست جمهوری 
اعان شده، ریشه و مایه می گیرد؛ درحالی که به 
گمان و ادعای وی، دیدگاه و موضع گیری داکتر 
عبداهلل با قانون و قانون مداری سازگاری ندارد. 

نیز در همین نکته   مشکل رییس جمهور غنی 
است که او، افتضاح و بحراِن انتخابات ریاست 
میلیون  نادیده می گیرد و یک ونیم  را  جمهوری 
را در صندوق خود، رأی  تقلبی و خیالی  رأی 
می کند  فراموش  تنها  نه  وی  می پندارد.  واقعی 
رییس  عنوان  به  کابل  ارگ  در  حضورش  که 
جمهور، نه از درون صندوق های رای، که از متن 
توافق نامۀ سیاسی با داکتر عبداهلل نامزد رقیبش، 
برمی خیزد، بل این را نیز فراموش می کند که او 
به  کرده و حرمت  امضا  توافق نامه  این  پای  در 
این امضا از وظایف و وجایب اخاقی و قانونِی 

وی است. 
رییس  حد  به  نیز  اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر 
حکومت  توافق نامۀ  تطبیق  و  اجرا  در  جمهور 
تا  که  دارد  مکلفیت و مسوولیت  ملی،  وحدت 
ناکام  و  ناتوان  مسوولیت  این  انجام  در  اکنون 
عمل کرده است. اکنون که در آستانۀ دوساله گی 
حکومت  تشکیل  و  سیاسی  توافق نامۀ  امضای 
و  توافق نامه  اجرای  داریم،  قرار  ملی  وحدت 
دوام حکومت وحدت ملی، به بن بست رسیده 
است. صرف نظر از بحث بر سِر این که که کدام 
طرف و چه عواملی در این بن بست نقش اصلی 
غنی  جمهور  رییس  سرنوشت  دارد،  بیشتر  و 
سپیدار،  قصر  و  کابل  ارگ  در  عبداهلل  داکتر  و 
وقتی  دارد.  بن بست  این  از  عبور  به  بسته گی 
توافق نامۀ سیاسی، اجرا و تطبیق نمی شود، دیگر 
مشروعیتی به ارگ و قصر سپیدار باقی نمی ماند. 
رییس جمهور غنی این نکته را پیوسته در ذهِن 
و  خیالی  و  جعلی  آرای  که:  باشد  داشته  خود 
مشروعیت  منبع  نمی تواند  انتخابات  در  تقلب 

باشد!
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منازعه میان دو شریِک قدرت در افغانستان ـ ریاست جمهوری 
به رهبرِی اشرف غنی و ریاست اجرایی به رهبری داکتر عبداهلل 
بتوان  زودی ها  این  به  نمی رود  تصور  که  گرفته  باال  چنان  ـ 
به پایاِن آن فکر کرد. رییس جمهوری روزِ گذشته در سخناِن 
بحراِن جاری  به  تلمیحی  به شکل  پارلماِن جوانان،  در  خود 
در کشور پرداخت و بدون آن که از کسی و گروهی نام ببرد، 
حرف هایی کنایی و شکایت آمیز به زبان آورد. او همچنان خود 
را »رییس جمهور منتخب« و برآمده از رای مردم خواند، ولی 
در عین حال در شعری به زباِن پشتو چنین افاده داد که بدون 
شریِک سیاسِی خود در قدرت نمی تواند رییس جمهوری موفق 

باشد.
اجرایِی دولت وحدت  رییس  عبداهلل  داکتر  دیگر،  از جانب   
به  خود  گذشتۀ  هفتۀ  پنجشنبۀ  روز  تنِد  سخنان  با  که  ملی 
شده،  کشور  در  سیاسی  بگومگوی  این همه  زمینه سازِ  نحوی 
جبهۀ  در  خود  متحداِن  و  سیاسی  سراِن  با  را  دیدارهایی 
اصاحات و همگرایی انجام داده و به صورت برگشت ناپذیر، 
خواهان اجرای توافق نامۀ سیاسی در کشور شده که به گفتۀ او، 

از سوی ریاست جمهوری تا به امروز نقض شده است.
انقطاِب  نوعی  و  سردرگمی  روشِن  نشانه های  همه  این ها 
درایِت  و  به درستی  اگر  که  وضعیتی  اند.  کشور  در  سیاسی 
سیاسی مدیریت نشود، بدون شک کشور را به سوی بحراِن 

کامًا جدی و حتا مهارناپذیر سوق خواهد داد. 
محصول  روزها،  این  سیاسِی  جنجال  که  کرد  نباید  فراموش 
اگر  نیست.  صرف  عصبانیِت  برخی ها،  تعبیر  به  یا  و  آنی 
یک  از  برآمده  باشد،  مطرح  میان  این  در  هم  عصبانیتی 
در عملکرد و  آن ها  اکثِر  متأسفانه  که  رشته حرکت هایی  ست 
تصمیم گیری های ارگ ریاست جمهوری ریشه دارد. موضوعی 
که همواره به فراموشی سپرده می شود، نوِع دولتی است که در 
افغانستان قدرت سیاسی را مدیریت می کند.  حال حاضر در 
این دولت مشروعیِت خود را برخاف باور ارگ نشینان نه از 
اشتباهِ  این  می گیرد.  انتخابات سال ۱۳۹۳  از  نه  و  مردم  رای 
محض است که غنی فکر کند، رییس جمهوری منتخب است و 
آرای مردم او را به این سمت رسانده است. شاید ریشۀ اصلی 

بحراِن امروزِ جامعه نیز در همین بدفهمی نهفته باشد. 
است،  کرده  بروز  کشور  در  امروزه  که  جاروجنجال هایی 
سِر  بر  که  است  پنهانی یی  کشمکش های  سال  دو  محصوِل 
جریان  مطلوب  وضعیِت  یک  به  رسیدن  و  سیاسی  قدرت 
دوساله  تاریِخ  این  از  برهه هایی  در  شاید  عبداهلل  آقای  دارد. 
او  متحداِن سیاسِی  آزرده گی  که  باشد  اشتباه هایی شده  دچار 
را نیز فراهم کرده است، ولی به هیچ صورت گفته نمی توانیم 
خواست هایی که از زباِن او در روز پنجشنبه بیرون شد، تنها 
خواست های شخصی آقای عبداهلل بوده اند. این خواست ها به 
انتخابات سال  در  که  دارند  تعلق  ما  از جامعۀ  بزرگی  بخش 
۱۳۹۳ به پای صندوق های رای رفتند ولی به آن نتیجه یی که 
به آن  این خواست ها  نیافتند.  را می کشیدند، دست  انتظارش 
ساِل گذشته شعار  پانزده  در  که  دارد  تعلق  از جامعه  بخشی 
عدالت خواهی و برابری سر داده است. تقلیِل این خواست ها 
به گزینِش فان فرد و یا اعطای جایزه به فان شخص دیگر، 

عمًا توهین به شعور جمعی مردم ماست. 
به نظر می رسد برای حل مشکِل امروز جامعه، فقط باید به یک 
نقطۀ مشترک اتکا کرد، که آن هم توافق نامۀ سیاسی است که 
دلیل اصلی وجود چیزی به نام دولت وحدت ملی شده است. 
بیرون از این سند، اگر طرف های منازعه به هر سند، دلیل و 
مدرِک دیگری تمسک جویند، بحران را بیشتر در جامعه دامن 
می زنند. اگر به مفاد توافق نامۀ سیاسی به گونۀ درست پرداخته 
شود، بدون شک هیچ سوءتفاهم و سوءظنی میان طرف های 
سیاسی در کشور به وجود نخواهد آمد. بحراِن امروزی راه حِل 
معقول سیاسی دارد بدان شرط که حداقل طرف های منازعه 

خود را متعهد به رعایت توافق نامۀ سیاسی بدانند. 
به یک شریک قدرِت سیاسی که  مردم حق دارند که نسبت 
باشند  انتقاد داشته  باز در همه چیز مداخله می کند،  با دسِت 
تمامیت خواهی  دهند.  قرار  فشار  تحِت  را  اجرایی  ریاست  و 
بر  توافق  عقِد  وجود  با  که  است  این  از  بیشتر  چیزی  مگر 
تقسیم قدرت سیاسی، تاش های شبانه روزی برای انحصارِ آن 
صورت می گیرد. آقای غنی به صورِت بی محابا قدرِت سیاسی 
را در اطراِف خود مهار کرده و این به تنهایی می تواند باعث 

واکنِش مردم و شریِک او در قدرت سیاسی شود! 

غنی و یک اشتباِه محض

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1842   د  و  شنبه       25 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   11 ذ والقعد ة الحرام y 1437   15 ا  ِگست   2016

ــز در  ــی ني ــور غن مشــکل ریيــس جمه
ــاح  ــه او افتض ــت ك ــه اس ــن نکت همي
و بحــراِن انتخابــات ریاســت جمهوری 
یک ونيــم  و  می گيــرد  نادیــده  را 
را  خيالــی  و  تقلبــی  رأی  ميليــون 
واقعــی  رأی  خــود،  صنــدوق  در 
فرامــوش  نه تنهــا  وی  می پنــدارد. 
ارگ  در  حضــورش  كــه  می كنــد 
ــه  ــور، ن ــوان ریيس جمه ــه عن ــل ب كاب
از  كــه  رای،  صندوق هــای  درون  از 
ــر  ــا داكت ــی ب ــۀ سياس ــن توافق نام مت
عبــداهلل نامــزد رقيبــش برمی خيــزد، 
بــل ایــن را نيــز فرامــوش می كنــد 
كــه او در پــای ایــن توافق نامــه امضــا 
از  ایــن امضــا  بــه  كــرده و حرمــت 
ــِی  ــی و قانون ــب اخالق ــف و وجای وظای
اســت وی 

پـایاِن نامعـلوِم
 ارگ و سپیدار
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محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی افغانستان در 
را رییس  آموزشی جوانان خودش  پارلمان  مراسم گشایش 
جمهور منتخب خواند و به نحوی شریک قدرتش را متهم 
میم   « که  نمی شود  اینگونه  گفت  کرد.او  خواهی  اضافه  به 
بر  این روزها رویاروی ارگ و سپیدار  زرما طول زما«. در 
سر چگونه گی تطبیق توافق نامه سیاسی شدت یافته است.

بودن حود حرف  منتخب  از  حالی  در  غنی  رییس جمهور 
می زند که انتخابات گذشته ریاست جمهوری به دلیل تقلبی 
که در آن صورت گرفته بود، باطل شد و با آمدن جان کیری 
بر  و  شد  طوالنی  انتخابات  آن  جانشین  سیاسی  توافق نامه 
بنیاد آن دولت وحدت ملی شکل گرفت. منتقدان اظهارات 
غنی و تاکیدش بر منتخب بودن را ناشی از عدم انتخابش به 
این کرسی میدانند و به اورا متهم به ادعا کردن چیزی می 

کنند که ندارد.
جوانان  پارلمان  افتتاحیه  نشست  در  غنی  جمهور  رییس 
کشور، که دیروز ) یک شنبه ۲۴ اسد ( در مجلس سنا برگزار 
در  را  دشوار  و  بزرگ  مسوولیت  جوانان  گفت:  بود  شده 
کشور به عهده دارند و تاش های این قشر قابل تقدیر است.

آقای غنی خطاب به جوانان گفت: شما امروز برای تضمین 
ملت در خانۀ ملت قرار گرفته اید و از تمام مردم افغانستان 
نماینده گی می کنید که در آن بیوه، بیچاره و مهاجر شامل اند.
افغانستان  جدید  نسل  که  کرد  تصریح  غنی  جمهور  رییس 
از وجب وجب  این نسل  نه نسل فصل،  نسل وصل است 
گذشته  به  هرگز  افغانستان  و  می کند  دفاع  افغانستان  خاک 
برنخواهد گشت و هیچ فردی افغانستانی را نمی خواهیم که 
در مهاجرت به سر ببرد، بنًا به  خاطر تکمیل پیکر این کشور 

به شکل هماهنگ تاش می کنیم.
و  نیست  استبدادی  کشور  افغانستان  افزود:  غنی  آقای 
ریاست جمهوری  کرسی  به  که  زمانی  رییس جمهوراز 
و  گذاشته  کنار  را  خود  شخصی  احساسات  باید  می نشیند 
از اوضاع می تواند  از ماحول، داشتن قوت تحلیل  شناخت 

در رهبری او را کمک کند.
آقای غنی در این سخنرانی، خود را رییس جمهور منتخب 
مردم خوانده و از اعضای پارلمان جوان خواست تا در پایان 

کارشان به ریاست جمهوری مهمان شوند.
آقای غنی گفت: داعش و غیره گروه های تروریستی که از 
اسام برداشت افراطی دارند و می خواهند تمدن یک کشور 
را از بین ببرند غیر ممکن است، او بیان داشت که شناخت 

ما از اسام ضروری است.

به  ساالری  مردم  گفت:  از سخنانش  قسمتی  در  غنی  آقای 
بسیار  انرژی  دارای  افغانستان  ملت  نمی شود،  طلبی  فزون 
به طرف ملت سازی  تا  باید تاش صورت گیرد  قوی است 
و پایه گذاری اجماع ملی حرکت کنیم. زیرا در آن صورت 

می توانیم یک پروسه دموکراسی کان را تمثیل کنیم.
این  در  سنا  مجلس  رییس  یار  مسلم  فضل هادی  هم چنان، 
در  بار  اولین  برای  جوانان،  آموزشی  پارلمان  گفت:  مراسم 
افغانستان افتتاح می شود و از هر والیت افغانستان سه تن به 

عنوان نماینده در این پارلمان قرار گرفته اند.
که  هستید  شما  گفت:  جوانان  به  خطاب  مسلم یار  آقای 
می توانید در برابر نفاق ملی مبارزه کنید و نگذارید به اساس 
زد و بندهای شخصی دست آوردهای ۱۵ ساله افغانستان را 

به باد دهند.
خویشاوندان ساالری در پارلمان جوانان

از سویی دیگر، مسوولین نهاد مدنی موسوم به »نهاد حمایت 
از جوانان« دیروز پس از گشایش پارلمان آموزشی جوانان، 
فریب  شعار  با  را  »جوانان  نام   تحت  خبری  نشست  طی 

معینت  از سوی  پارلمان جوانان  ایجاد  به  رابطه  در  ندهید« 
جوانان کشور، واکنش نشان داد.

جوانان  از  حمایت  مدنی  نهاد  رییس  مسلم،  عصمت  اهلل 
می گوید که ایجاد این پارلمان نمایشی و پروژه یی است و در 
پارلمان جوانان افغانستان افرادی راه یافته اند که خویشاوند 

مقام های دولتی هستند نه جوانان با استعداد کشور.
رییس این نهاد مدنی می گوید که متأسفانه مسوولیت روند 
معینت  بدست  افغانستان  جوانان  پارلمان  اعضای  انتخاب 
جوانان کشور سپرده شد که این معینت روند انتخاب اعضا 
پارلمان  این  در  کسانی  و  است  ساخته  فساد  از  مملو  را 
هم  یا  و  هستند  دولتی  مقام های  خویشاوندان  یافته اند  راه 
درعضویت دادن به آنان اصل شایستگی و استعداد در نظر 

گرفته نشده است.
این  افغانستان  پارلمان جوانان  در  از شرایط عضویت  یکی 
است که یک فرد جوان باید عضو یک نهاد مدنی در والیت 

خودش بوده  و عمر آن هم بین ۱۸ تا ۳۰ سال باشد .
با این حال عصمت اهلل رییس نهاد مدنی حمایت از جوانان 

افغانستان ادعا دارد که کسانی در پارلمان جوانان افغانستان 
راه پیدا کرده که اصا عضو یک نهاد مدنی در والیت خود 

نیستند.
در  کافی  مدارک  و  اسناد  که  کرد  تأکید  اهلل  عصمت  آقای 
جوانان  پارلمان  در  کسانی  می دهد  نشان  که  دارند  دست 

افغانستان راه پیدا کرده اند تا ۳۸ سال عمر دارند.
رییس نهاد مدنی حمایت از جوانان گفت: جوانی از والیت 
زابل با شرایط تمام نتوانست که حتی  یک فورم عضویت  
بدست آورد؛ اما در عین حال خویشاوندان مقام های دولتی با 
نداشتن شرایط عضویت در پارلمان جوانان افغانستان فورم 

گرفته و عضویت می گیرند.
کرد  عاوه  افغانستان  جوانان  از  حمایت  مدنی  نهاد  رییس 
که معینت جوانان افغانستان به گونه قصدی از برنامۀ ایجاد 
پارلمان جوانان به مردم و جوانان افغانستان آگاهی نداده و 
بیشتر جوانان پایتخت از این برنامه آگاهی ندارند، چه رسد 

به جوانان والیات کشور!
مسوولین این نهاد می گویند: ما می خواهیم صدای خویش را 
به سازمان ملل متحد برسانیم و به آنان بگویم که حکومت 
مردم  و ضد  کرده  استفاده  سوء  شما  امکانات  از  افغانستان 

ساالری در کشور کار می کنند.
وعده های  که  گویند  می  جوانان  از  نهاد حمایت  مسوولین 
سران حکومت وحدت ملی برای جوانان در حد شعار بوده 
و هیچ برنامۀ برای جوانان افغانستان ندارند، امروز جوانان 
افغانستان ابزار دست برخی از مافیای اقتصادی قرار گرفته و 

هیچ اراده از خویش ندارند.
از  جاری  سال  سرطان  ماه  در  جوانان  پارلمان  ایجاد  طرح 

سوی وزارت اطاعات و فرهنگ کشور پیشنهاد شده بود.
پارلمان جوانان کشور که مقر آن در ساختمان جدید شورای 
ملی است، روی اوضاع کشور و جوانان با هم بحث و تبادل 

نظر می کنند.
انتخاب اعضای پارلمان جوانان، ۱۲۰  تا ۱۳۰ عضو در نظر 
اطاعات  وزارت  جوانان  معنیت  از  طرف  که  گرفته شده 
زنان،  درصد   ۳۳ جمله  از  می گیرد  صورت  فرهنگ   و 
از  یک  هر  از  و  معلوالن  درصد  سه  کوچی ها،  درصد  پنج 

اقلیت های هنود و سیک یک- یک تن انتخاب می شوند.
دوازدهم  صنف  فارغ  که  ساله   ۳۵ الی   ۱۸ سن   از  جوانان 
کار  پایان  انتخاب شوند و مدت  باشند، می توانند در روند 

پارلمان جوانان کشور دو سال می باشد.

ناجيه نوری  
توزیع  انتخاباتی،  کمسیون های  در  اصاحات  آوردن 
است  حتمی  لویه جرگه  برگزاری  و  برقی  تذکره های 
و بدیل ندارد.  مقام های در ریاست اجرایی می گویند: 
برگزاری انتخابات پس از اصاحات یک امری الزمی 
جز  راه  و  داشت  نخواهد  بدیل  شک  بدون  و  است 

برگزاری انتخابات وجود ندارد.
اما شماری از فعاالن مدنی و نماینده گان مجلس، آوردن 
اصاحات در کمیسیون های انتخاباتی را بدون دخالت 
خارجی و فشارغربی ها به ارگ ریاست جمهوری غیر 

ممکن می دانند.
به گفته آنان چون حکومت وحدت ملی با پادرمیانی 
جامعۀ جهانی شکل گرفته؛ بنابراین جامعه جهانی باید 
با فشار آوردن به ارگ آنان را وادار به آوردن اصاحات 

در نظام های انتخاباتی کند.

بین کرزی و  تعاملی و سازشی  آنان وضعیت  باور  به 
غنی به گونه است که انتخابات باید به تعویق بیفتد و 
مشروعیت حکومت وحدت ملی صدمه ببیند تا کرزی 

اعاده حیثت شود.
این واکنش ها پس از آن ابراز می شود که داکترعبداهلل 
پنجشنبه  ملی  وحدت  حکومت  رییس اجرایی  عبداهلل 
علیه  تندی  انتقادهای  اسد/مرداد(   ۲۱( گذشته  هفته 
اشرف غنی، رییس جمهور مطرح کرد و گفت اگر یک 
آوردن  تان گریه،  دیگر  کند و چشم  تان خنده  چشم 

اصاحات در کمیسیون های انتخاباتی حتمی است.
ریاست  فرهنگی  مشاور  سانچارکی  فاضل  سید آقا 
می گوید:  داکترعبداهلل  گفته های  تایید  با  اجرایی 
توزیع  انتخاباتی،  کمیسیون های  در  اصاحات  آوردن 
است  حتمی  لویه جرگه  برگزاری  و  برقی  تذکره های 

و بدیل ندارد.
به گفته سانچارکی: اصاح نظام انتخاباتی یک خواست 
مشروع مردم است و جامعه جهانی هم از این خواست 
به  رفتن  اصاحات  آوردن  بدون  و  می کند  حمایت 

انتخابات تکرار تقلبات گذشته است.
او تاکید کرد: تقلبات درانتخابات ۹۳ مردم را نسبت به 
این روند به شدت بی اعتماد کرده، بنابراین چاره ی جز 
اصاح نظام انتخاباتی وجود ندارد و ریاست اجرایی و 
شخص داکترعبداهلل به آوردن اصاحات در نظام های 

انتخاباتی متحد اند. 
است  باور  این  به  ریاست اجرایی  فرهنگی  مشاور 
برگزاری  از  ارگ  در  محدود   اشخاص  از  تعداد  که 
آوردن  راه  در  همواره  و  اند  هراس  در  انتخابات 

اصاحات انتخاباتی سنگ اندازی می کنند.
سانچارکی به روزنامه ماندگار گفت: برگزاری انتخابات 
پس از اصاحات یک امری الزمی است و بدون شک 
انتخابات  برگزاری  جز  راه  و  داشت  نخواهد  بدیل 

وجود ندارد.

مدنی می گوید:  رییس مجتمع جامعه  رفیعی  اما عزیز 
در  اصاحات  آوردن  برای  سیاسی  اراده  حکومت 

کمیسیون های انتخاباتی ندارد.
اصاحات  به  رسیدن  راه  تنها  کرد:  تاکید  رفیعی 
انتخاباتی فشار کشورهای غربی است، درغیرآن بعید به 
نظر می رسد که مردم شاهد اصاحات در کمیسیون های 

انتخاباتی و برگزاری انتخابات باشند.
به گفته او: ممکن هم است که انتخابات برگزار شود؛ 
اما یک انتخابات بیشتر مصلحتی و سیاسی  با ترکیب 
شاهد  را  انتخاباتی  کمیسیون های  فعلی  ترکیبی  مانند 

خواهیم بود نه یک انتخابات شفاف و عادالنه.
رییس  مجمتع جامعه مدنی به این  باوراست که وضعیت 
تعاملی و سازشی بین کرزی و غنی به گونه است که 
مشروعیت حکومت  و  بیفتد  تعویق  به  باید  انتخابات 

وحدت ملی صدمه ببیند تا کرزی اعاده حیثت شود.

او تصریح کرد: چون غنی وابسته به رهبران قوی تر از 
خود است و به آنان اتکاه می کند و برخاف گفته هایش 
داری یک فکر تخنیکی قبیله گرا می باشد؛ بنابراین درک 
گیرنده  تصمیم  خود  نمی تواند  و  ندارد  را  مستقانه 

باشد.
مجلس  عضو  محسنی  عظیم  محمد  حال  بااین 
رد  تاش  در  خود  حکومت  می گوید:  نماینده گان 
و  وظایف  تشکیل  قانون  خصوص  در  تقنینی  فرمان 

صاحیت های انتخاباتی بود
او تاکید کرد: در کنار حکومت شماری از نماینده گانی 
که بقای خود را در اصاح نشدن نظام های انتخاباتی 
می دیدند، نیز باحکومت همنوا شده و باعث شدند که 

فرمان برای دوبار از سوی مجلس رد شود.
پا  با  ملی  وحدت  حکومت  چون  عظیمی:  گفته  به 
جامعه  بنابراین  گرفته؛  شکل  جهانی  جامعه  درمیانی 
به  وادار  را  آنان  ارگ  به  آوردن  فشار  با  باید  جهانی 

آوردن اصاحات در نظام های انتخاباتی کند.
آوردن  از  ارگ  هراس  دلیل  مجلس،  نماینده  این 
اصاحات در کمیسیون های انتخاباتی را افشاء تقلبات 

گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ۹۳  می داند.
پرآب  ارگ نشینان دهن  از یک سو چون  او می گوید: 
به  نمی توانند  و  اند  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای 
می خواهند  دیگر  طرف  از  بزنند،  کنار  را  آنان  راحتی 
و  داشته  تسلت  آن  به  که  کنند  ایجاد  را  کمیسیونی 

انتخابات بعدی را مدیریت کنند.
این درحالیست که ارگ ریاست جمهوری در واکنش 
به اظهارات داکترعبداهلل در باره انتقاد از عملکرد رییس 
جمهور، ابراز تأسف کرده و آن را برخاف موازین و 

روحیه دولت داری خوانده  است.
داکترعبداهلل و غنی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۳۹۳ بودند؛ اما انجام تقلب گسترده در این 
انتخابات، عدم مدیریت انتخابات توسط ا افغانستان را 
تا لبه پرتگاه پیش رفت و باالخره با میان جیگری جان 
کری وزیر خارجه امریکا تن به توافق بر سر تشکیل 

حکومت وحدت ملی دادند.
یکی از مواد بسیار مهم توافق نامه سیاسی که براساس 
آوردن  گرفت،  شکل  ملی  وحدت  حکومت  آن 
تذکره های  توزیع  انتخاباتی،  نظام های  در  اصاحات 
برقی و برگزاری لویه جرگه برای تغییر قانون اساسی و 
تغییر نظام از ریاستی به صدارتی بود که تا حاال و پس 
از گذشت دوسال از عمر حکومت وحدت ملی، هیچ 

یک از این موارد عملی نشده است.

ابوبکر صدیق

غنی در گشایش پارلمان آموزشی جوانان:

من رییس جمهور منتخب هستم
انتقاد جوانان از پارملان جوان

سانچارکی:

 اصالحات انتخاباتی، توزیع تذکره های برقی و برگزاری لویه جرگه بدیل ندارد
عزیز رفیعی:

ارگ نشینان دهن پرآب اعضای کمیسیون های انتخاباتی اند
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7 عادتی که به ضرِر قلب 
تمام می شوند

بیماری های قلبی و سکتۀ مغزی، دومین و سومین دلیِل مرگ ومیر رایج در کشوری مانند 
جهان،  سرتاسر  در  ساالنه  و  نیست  کانادا  کشور  مخصوص  آمارها  این  البته  کاناداست. 
میلیون ها نفر در اثِر این بیماری ها جاِن خود را از دست می دهند. البته می شود با در پیش 
گرفتِن عادت های سالم و ترک عادت های نادرست، سامِت قلب را حفظ کرد. در این 

مطلب، ۷ عادِت نادرستی که سامتِی ما را با خطر مواجه می کند، تذکر داده می  شود. 

1ـ سیگار می کشید
سیگار باعث مسدود شدن رگ های خونی می شود، خطر تشکیل لخته های خونی را باال 
می برد و میزان آکسیجِن حمل شده در خون را کاهش و در عوض فشار خون را افزایش 
می دهد. باید بدانید که اگر برای مدت یک سال سیگار مصرف نشود، خطر مرگ و میِر 

ناشی از بیماری های قلبی عروقی به نصف کاهش پیدا می کند.
 

2ـ به تغذیۀتان اهمیت نمی دهید
به عقیدۀ متخصصان، روزانه باید پنج واحد میوه و سبزیجات مصرف کنید. این مواد غذایی 
ارتقا  را  و رگ های خونی  قلب  که سامت  هستند  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  از  سرشار 
می دهند. عاوه بر این، میوه ها و سبزیجات منابع خوِب فیبرهای غذایی و آنتی اکسیدان ها 
هستند که از انسداد رگ های خونی پیش گیری می کنند. غذاهای سالم و متنوع تهیه کنید و 

نصف بشقاب تان را به سبزیجات اختصاص دهید.
 

3ـ ورزش نمی کنید
یکی از عوامل اصلی ابتا به بیماری های قلبی  ـ عروقی، بی تحرکی و خانه نشینی است. 
برای ارتقای سامت قلب تان توصیه می شود که روزانه به مدت ۳۰ تا 6۰ دقیقه ورزش 
کنید. به جای آسانسور از زینه  استفاده کنید، یک ایستگاه مانده به منزل یا محل کارتان از 
موتر پیاده شده و بقیۀ راه را پیاده بروید. بعد از غذا، ۱۵ دقیقه پیاده روی کنید. به عقیدۀ 

متخصصان الزم است که روزانه ده هزار قدم راه بروید تا سالم بمانید.
 

4ـ صبحانه نمی خورید
نخوردن صبحانه عاوه بر این که شما را از انرژی الزم برای شروع یک روز خوب محروم 
بیشتری دریافت کنید.  بلکه باعث می شود که در وعده های غذایی دیگر کالری  می کند، 
نتایج پژوهشی که در دانشگاه هاروارد انجام شده است، نشان می دهد که این مسأله خطر 

بروز انفارکتوس )سکتۀ قلبی( را به میزان ۵۵ درصد افزایش می دهد.
 

5ـ استرس دارید
استرس باعث افزایش خطر فشار خون، افزایش کلسترول خون و سفت شدِن رگ های 
خونی می شود. در نتیجه، کنترل استرس از اهمیِت باالیی برخوردار است. قبل از هر چیزی 
منشای استرس را شناسایی کنید. سپس تاش تان را برای کنترل و حفظ آرامش تان انجام 
دهید. ورزش، مطالعه، یوگا و غیره جزو روش های حفظ آرامش و کنترل استرس هستند. 

روزانه چند دقیقه به خودتان اختصاص دهید و فقط به آرامش تان فکر کنید.
 

6ـ  ساعت کاری مشخصی ندارید
کاری  ساعت  که  افرادی  می دهد  نشان   Western University محققان  پژوهشی  نتایج 
مشخص و منظمی ندارند، به میزان ۲۳ درصد بیشتر در معرض آنفارکتوس قرار می گیرند. 
ساعات کاری غیرعادی و غیر منظم، باعث ایجاد اختال در ضربان قلب می شود و در 

نهایت به سامت قلب آسیب می زند.
 

7ـ مصرف چربی های ترانس
دارد.  غیره وجود  بیسکوییت ها و  مافین ها،  مانند  موادغذایی تصفیه شده  در  این چربی ها 
کلسترول خوِب خون  کاهش  و  بد  کلسترول  میزان  افزایش  باعث  این چربی ها  مصرِف 
می شود. در نتیجه، خطر بروز بیماری های قلبی ـ عروقی باال می رود. توصیه می  شود تا 
حد امکان از مصرف مواد غذایی تصفیه شده و آماده خودداری کنید و به جای آن ها، میوۀ 

خشک میل کنید.
 

منبع: گروه سالمت سیمرغ

فـواد پویا، دانشـجوی مقطـع دكترای 
بين الملل حقـوق 

سـازمان تجارت جهانی، ماحصـِل دورِ طویلی 
سـال  در  کـه  اسـت  اروگوئـه  مذاکـراِت  از 
۱۹۹۵ پـس از تصویـب موافقت نامـۀ مراکـش 
جوان تریـن  سـازمان،  ایـن  گردیـد.  تأسـیس 
بین المللـی-  سـازمان  تأثیرگذارتریـن  و 
میان¬حکومتـی اسـت کـه جانشـین GATT یا 
موافقت نامـۀ عمومـی تعرفـه و تجـارت شـده 
اسـت و مهم تریـن هـدِف آن را برنامه ریـزی 
روی تجـارت جهانی ِشـکل می دهـد. در واقع، 
سـازمان تجـارت جهانـی می کوشـد بـا وضـع 
قوانیـن و توافق نامه هـای چندجانبـه، تجـارت 
جهانی را سـرعت بخشـیده و منازعات تجاری 

میـان حکومت هـا را کاهـش دهـد. 
در  مذاکراتـی  دوم،  جهانـی  جنـگ  از  پـس 
لنـدن در سـال ۱۹۴6 بـه ابتکار ایـاالت متحدۀ 
امریـکا بـه راه انداختـه شـد کـه مقصـد اصلِی 
آن را ایجـاد سـازمان بین المللـی¬ِ تجـارت یـا 
ITO در کنـار بانـک جهانـی و IMF )صنـدوق 
کـردن  تکمیـل  جهـت  پـول(  بین المللـی 
نهادهـای اقتصـاد جهانـی¬ِ برتون وودز شـکل 
مـی داد. بـه اضافـه، گفت وگوهایی که در سـال 
۱۹۴۷ غرض نهایی سـاختن اساسـنامۀ سازمان 
شـد،  برگـزار  ژنیـو  در  تجـارت  بین المللـی 
نتوانسـت به نتیجـۀ مطلوب برسـد. در عوض، 
مذاکـراِت جداگانـه کـه روی کاهـش تعرفه ها 
موافقت نامـۀ  و  داد  نتیجـه  گردیـد،  برگـزار 
عمومـی تعرفـه و تجـارت توسـط کشـورهای 
اشـتراک کننده تصویـب شـد. ایـن موافقت نامه 
تـا اکنـون از اهمیـت ویژه یی برخوردار اسـت 
و سـنگ بنـای اصلی سـازمان تجـارت جهانی 
موافقت نامـۀ  کـه  آن گونـه  می شـود.  پنداشـته 
عمومـی تعرفـه و تجـارت، تنهـا در برگیرنـدۀ 
تجـارت کاال بود و مسـالۀ خدمـات تجارتی و 
جنبه هـای تجـاری¬ِ مالکیـت معنوی را شـامل 
نمی شـد. از یـک سـو، ایـن موضـوع در دهـۀ 
کاِن  از ضعف هـای  یکـی  بـه  میـادی  نـود 
موافقت نامـۀ عمومـی تعرفـه و تجـارت مبـدل 
گسـترده گی  بنابـر  دیگـر،  سـوی  از  گردیـد. 
تجـارت جهانـی و فقـداِن مکانیـزم حل وفصل 
اختافـات در ایـن موافقت نامه، ایجادِ سـازمان 

تجـارت جهانـی قطعـی گردید.
عضـو،  تازه تریـن  عنـوان  بـه  افغانسـتان 
نخسـتین بار در سال ۲۰۰۴ به سـازمان تجارت 
جهانی پیشـنهاد عضویت داد. این کشـور، پس 
از ارزیابـی رژیـم تجارتـی، سـپردن تعهـدات 
پیگیـِر  مذاکـرات  کـردِن  سـپری  و  مشـخص 
دوجانبـه و چندجانبـه، در دسـمبر ۲۰۱۵ بـه 
عضویـت ایـن سـازمان درآمـد. اما مطابـق بند 
پنجـم مـادۀ نـودم قانـون اساسـی افغانسـتان، 
پیوسـتن بـه معاهـدات بین المللـی بـه تصدیق 
شـورای ملی بسـته گی دارد کـه در ۲۱ جنوری 
۲۰۱6 در هـر دو مجلـِس شـورای ملـی تأییـد 
شـد و در بیسـت ونهم جـوالی ۲۰۱6 بـه گونۀ 
کامـل عضویـت ایـن سـازمان را کسـب کـرد.

پیوسـتن بـه سـازمان تجـارت جهانـی از یـک 
کمتـر  و  توسـعه  بـه  رو  کشـورهای  جانـب، 
توسـعه یافته )LDC( را دچـار چالش می سـازد 
و از جانبـی هـم، فرصت هـای فراوانـی را بـه 
میـان مـی آورد کـه سـبب شـکوفایی اقتصادی 
ایـن کشـورها می گـردد. در زیـر، بـه بررسـی 
بـرای  آمـده  پیـش  فرصت هـای  و  چالش هـا 

افغانسـتان بـه گونـۀ مختصـر می پردازیـم.
در میان دانشـمنداِن حقـوق تجارت بین المللی، 
بـه گونه یـی فراگیـر دو دسـته گی های تیوریک 
عده¬یـی  یعنـی،  کـرد.  مشـاهده  می تـوان  را 
بـر ایـن باورنـد کـه پیوسـتِن کشـورهای کمتر 
توسـعه یافته¬یی چـون افغانسـتان بـه سـازمان 
باورمنـدی،  ایجـاد  سـبب  جهانـی،  تجـارت 
اعتبـار اقتصـادی و فرصت هـای کان تجـاری 
می گـردد. همچنیـن، سـازمان تجـارت جهانی 
حـاوی یـک سلسـله قواعـدی اسـت کـه بـا 
پیوسـتن بـه ایـن سـازمان، اعضـا مکلـف بـه 
تنهـا سـبب  نـه  ایـن  رعایت شـان می گردنـد. 
ترغیـب سـرمایه گذاری در کشـورهای مزبـور 
شـده، بلکـه سـرمایه گذاران را تشـویق می کند 
کـه از مزایـای حاکمیـت قانون بهره مند شـوند 
و بـه سـود خویـش بیفزاینـد. همین گونـه در 
و  کاالهـا  بـه  کشـور  شـهروندان  افغانسـتان، 
پیـدا  دسترسـی  باکیفیـت  و  ارزان  خدمـات 
می کننـد. یعنـی، همـۀ کاالهـا به گونۀ یکسـان 
و بـدون تعرفـِۀ اضافـی بـا قیمـت مناسـب در 
بـازار به گـردش می آینـد. همچنین، صـادراِت 
امتعـۀ تجـاری افزایـش می یابنـد و در نتیجـه، 
فرجـام،  در  می کنـد.  پیـدا  گسـترش  رقابـت 
در کیفیـت و قیمـت کاالهـا اثـرات مثبـت را 

می تـوان شـاهد بـود.
بـه صـورت ُکل، پیوسـتن بـه سـازمان تجارت 
جهانـی َدرِ بازارهـای جهانی را بـرای کاالهای 
افغانسـتان بـاز می کنـد. در واقـع، ایـن کاالهـا 
بـدون تبعیـض و وضـع مالیـات اضافـی بـر 
 )MFN )Most Favour Nation مبنـای اصـول
و National Treatment در آن جـا بـه فـروش 
خواهـد رسـید. در پـی می توان گفـت؛ آن گونه 
کمتـر  کشـورهای  جملـه  از  افغانسـتان  کـه 
کمک هـای  از  می توانـد  اسـت،  توسـعه یافته 
تخنیکـی و امتیازاتـی کـه مطابق مـواد مختلف 
و  تعرفـه  عمومـی  موافقت نامـۀ  منـدرج 
تجـارت بـرای کشـورهای کمتـر توسـعه یافته، 
و  تجـارت  وضعیـت  بهبـودی  غـرض 
سیاسـت گذاری های تجـاری، در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت، مسـتفید گـردد. 
از جانبـی هم، دسترسـی افغانسـتان به سیسـتم 
حـل منازعـات تجاری غـرض جبران خسـاره 
از  تجـارت  بین المللـی  قواعـد  درصورتی کـه 
سـوی شـرکای تجـاری نقـض شـود، یکـی از 
اساسـی ترین دسـتاوردهای افغانسـتان پنداشته 
معاهـدات  همـۀ  دیگـر،  تعبیـر  بـه  می شـود. 
مجـرا  ایـن  از  تجارتـی  موافقت نامه هـای  و 

می گردنـد.  اجرایـی 
تجـارت  سـازمان  بـه  پیوسـتن  همین طـور، 
تجـارت  افزایـش  و  ازدیـاد  سـبب  جهانـی 

میـان ملـل می شـود کـه در کاهـش منازعـات 
و ارتقـای صلـح و ثبـات نقـش موثـر بـازی 
می کنـد. شـایان ذکر اسـت که سـازمان تجارت 
جهانـی بـر مبنای یـک سلسـله اصـوِل بنیادین 
اسـتوار اسـت، نه بـر مبنـای مناسـباِت قدرت. 
ایـن سـبب می گـردد کـه کشـورهای کوچـک 
و کمتـر قدرتمنـد به طـور عـادی بـه اهـداف 
پیش بینی شـدۀ خـود در ایـن چـوکات برسـند. 
در عیـن حـال، پیوسـتن به این سـازمان سـبب 
ایـن  از  بیـرون  افغانسـتان و  ایجـاد شـغل در 

کشـور بـرای شـهروندان آن می شـود.
ایـن  بـه  پیوسـتن  چالش هـای  عده یـی  امـا 
در  می داننـد.  تأمـل  قابـل  نیـز  را  سـازمان 
رفتـِن  میـان  از  می تـوان  جملـه  آن  از  واقـع، 
صنایـع کوچـک و نوپـای داخلـی از بازارهای 
افغانسـتان در رقابـت بـا کاالهـای بیرونـی را 
نبـود  و  ناامنـی  معضـل  همچنیـن،  برشـمرد. 
حاکمیـِت دولـت بـر بخشـی از نقـاط کشـور 
بین المللـی  مکلفیت هـای  می شـود  سـبب 
تجارتـی دولـت افغانسـتان، بـه گونـۀ مکمـل 
و همه جانبـه و یکسـان در همـۀ نقـاط کشـور 
انجـام نشـود. بـه اضافـه، افغانسـتان بـه کمبود 
ظرفیـت و کادرهـای مجـرب مواجه اسـت که 
خـود فرآینـد مطابقـت قوانیـن داخلـی بـا این 

می سـازد.  دشـوار  را  سـازمان 
تجـارت  سـازمان  بـه  پیوسـتن  نهایـت،  در 
جهانـی مزایـای فراوانـی را برای افغانسـتان به 
دنبـال خواهد داشـت. از سـویی هـم، مدیریت 
خـوب و سیاسـت گذاری مناسـب و بـه موقع، 
قـدرت افغانسـتان را در چانه زنی هـای تجاری 
در  می دهـد.  افزایـش  بین المللـی  سـطح  در 
ادامـه، مشـکاتی کـه افغانسـتان بـا آن مواجـه 
خواهـد بـود را نیـز نمی تـوان از چشـم به دور 
نگـه داشـت. امـا آن را در درون ایـن سـازمان، 
قوانیـن  در  پیش بینی شـده  سـازوکارهای  بـا 
گونه یـی  بـه  به آسـانی  خیلـی  می تـوان  آن، 
کارشناسـانه حـل کـرد. بـه گونۀ مثال، مشـکل 
از میـان رفتـِن صنایـع کوچـک را می تـوان بـا 
سوپسـایدی و preferential treatment  از راه 
دور حـل کـرد و در نتیجـه دولـت افغانسـتان 
می توانـد ایـن صنایع را زنده و فعـال نگه دارد. 
همچنـان، کشـورهای کمتـر توسـعه یافته برای 
هزینـه کـردن پـول خـود، می تواننـد دسـت به 
عقـد موافقت نامه هـای دوجانبـه و چندجانبـه 
بیـرون از ایـن نهـاد بزنند کـه از یک سـو کمتر 
هزینـه برمـی دارد و از سـوی دیگـر به آسـانی 
قابـل دریافـت و دسـترس اسـتند. در فرجـام، 
خطـری کـه از ناحیـۀ کم شـدن عوایـد متصور 
اسـت، نمی توانـد بـزرگ دانسـته شـود. یعنی، 
جهانـی  تجـارت  سـازمان  اهـداف  از  یکـی 
ایـن  از  افغانسـتان  تعرفه هاسـت.  کاهـش 
منظـر بـه هیـچ روی از نظـر اقتصـادی بـه کم 
شـدن عوایـد دچـار نخواهد شـد. چون سـطح 
صـادراِت آن نسـبت بـه وارداتش خیلـی کمتر 

. ست ا

پیوستِن افغانستان به سازمان تجارت جهانی
چالش ها  و فرصت  ها



تعریف رمان عامه پسند
می توان میان رمان های )novels( نخبه و تخصصی، رمان های 
جدی و رمان های عامه پسند، تمایز گذاشت. اما تمایز اساسی 
میان عامه پسند و واال )high()شامل جدی و نخبه( است. از 
واژۀ عامه پسند )popular( تعاریف متعددی در دست است؛ 
از ویژه گی های  بهتر باشد برای تعریف عامه پسند  اما شاید 
ما  فارسی  ادبیات  قلمرو  در  که  آن جا  از  کنیم.  استفاده  آن 
فقط  هستیم،  عاشقانه  عامه پسنِد  رمان  تالیف  شاهد  عمدتًا 

به ویژه گی های رمان های عامه پسند عاشقانه اشاره می کنیم.
ـ مضامین آن ها درونی، احساسی ـ خانواده گی است. یعنی 
حول زنده گِی خانواده گی افراد به ویژه زنان و افراد خانوادۀ 

آن ها می گردد.
یا خوب  ـ جهان بینی ساده: خیر و شر مطلق. شخصیت ها 
دنیای  در  که  همان طور  خاکستری  بد. شخصیت  یا  هستند 
واقعی وجود دارد، در این داستان ها کم تر به چشم می خورد.
ـ در این قبیل داستان ها محوریت اصلی با فرد است نه جمع.

ـ حوادث پی در پی، بر پایۀ شانس و گاه غیرطبیعی.
به کمک عناصر  قبیل تضادها و حوادث عمدتًا  این  ـ حل 

متافیزیکی است: دست سرنوشت.
ـ شخصیت پردازی ها اغلب ساده هستند، دو شخصیت اصلِی 
داستان شاید کامًا توصیف شوند، اما سایر شخصیت ها نه. 

هم چنین شخصیت ها فاقد عمق احساسی هستند.
ـ ساده گی جمات، مضامین و واژه گان: چون اغلب مخاطباِن 
این آثار تودۀ مردم هستند، بنابراین زبان به کار برده شده نیز 
ساده است. هم چنین زبان و ادبیات تمام شخصیت ها یکی 

است.
داستان ها،  عناصر:  تمامی  در  کلیشه ها  از  مکرر  استفادۀ  ـ 
طرح های  حتا  و  رویایی،  و  خوب  پایان های  شخصیت ها، 

روی جلد.
عواقب خطرناک ادبیات عامه پسند

خوانندۀ ادبیات جدی کم و بیش به تفکر واداشته می شود؛ 
»سرگرم«  را  او  چندساعتی  عامه پسند،  ادبیات  حالی که  در 
می کند. این سرگرمی به دلیل خصلت های عمومی این نوع 

ادبیات است که عبارت اند از: 
۱( به وجود آوردِن تصادف های باورناپذیر برای حل معضل 

شخصیت های داستان؛ مثًا رسیدن به یک ارث ناگهانی. 

)Sentimentalism(؛  احساساتی گرایی  یا  سانتی مانتالیسم   )۲
جلب  و  خواننده  سطحی  احساسات  تهییج  و  تحریک 
ترحِم او نسبت به شخصیت مورد نظر نویسنده. در داستان 
عامه پسند، نویسنده از مایه های رمانتیسیسم استفاده نمی کند، 

بلکه خود را مقید به کلیشه های منسوخ می کند. 
عاطفی  یا  عاشقانه  محور  به  روایت  کل  اختصاص   )۳
شخصیت ها؛ شخصیت هایی که یا خوِب خوب اند یا بِد بد و 

معموالً هم پیچیده نیستند. 
از  روزمره،  رویدادهای  و  مسایل  از  بعضی  مطرح کردن   )۴
اختافات  تا  گرفته  فوتبال  بازیکنان  حاشیه یی  حرف های 
دیگری  به دست  یکی  قتل  به  منجر  که  و شوهرهایی  زن ها 

می شود. 
نه  فکر  نمی کنند؛  »فکر«  داستان ها، شخصیت ها  این  در   )۵
برای سبک و سنگین کردن سود و زیان فان معامله یا خرید 
این یا آن کفش یا فرش. بلکه فکر دربارۀ »چیستی« زنده گی. 
به  کاری  معموالً  عامه پسند،  ادبیات  کشورها  همۀ  در   )6
عادالنه بودن یا نبودِن مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
موجود ندارد. گویی داستان در فضایی غیر از بستر اجتماعِی 
پرتاطم و آلودۀ موجود می گذرد. از الگوهای واقعی، فقط 
روزمره  سطحِی  دعواهای  و  ترافیک  کافه تریاها،  خیابان ها، 

را می بینیم. 
از  بسیاری  عامه پسند،  ادبیات  نویسنده گان  متاسفانه   )۷
رخدادها، شخصیت ها و حتا صحنه ها را از آثار ادبیات جدی 
و  معنایی  اساسی  بخش های  حذف  با  و  می کنند  برداشت 
ساختاری، چیزی به خواننده ارایه می دهند که به نام خودشان 
هم ثبت می شود و نویسندۀ حوزه ادبیات جدی، دستش از 

این ارتباط کوتاه است. 
دچار  غریزه  لحاظ  از  را  خواننده  ادبیات  نوع  این   )۸
ـ عاطفی دست خوش  به لحاظ روحی  و  آنی  رضایت خاطر 
تب وتاب می کند. نتیجۀ این بازی روحی، روانی، مبتذل کردن 
خودمحوری،  روحیۀ  تداوم  یا  ایجاد  و  یک سو  از  فرهنگ 

ستم گری و هرج ومرج طلبی اخاقی از دیگرسو است.
مردم،  خواسته های  و  خواست ها  به  حد  از  بیش  توجه   )۹
خصوصًا گرایش جوان ها به پول و افتخار؛ آن هم به روش 
سهل و ساده یی که فقط محصول ذهن نویسنده اند. البته در 
همان حال بنا به موقعیت، تبلیغ درویش مسلکی و بی اعتنایی 

به مال ومنال و مشغول کردِن ذهن خواننده به خصوصیات 
شخصیت ها، به ویژه تنهایی، مهربانی، نیک طبعی )یا برعکس 
خشونت و عدم شفقت( برای ایجاد هم ذات پنداری نیز جزِو 

طرح های اصلی این دسته از نویسنده گان است. 
۱۰( استفاده از بعضی عناصر دم دستی و نخ نما مانند خواب 
برای  رویاها  این  طوالنی  توضیح  و  تشریح  کابوس،  و 
سرگرم کردِن خواننده، فال و احضار ارواح در این داستان ها 

ید طوالنی دارند.
دیده  شخصیت ها  در  تغییراتی  یا  داستان ها  این  در   )۱۱
نمی شود، یا دامنۀ تغییراْت بسیار سطحی است و در بیش تر 
تغییراتی مطرح می شوند که  دلیل چنین  این  به  فقط  موارد 

داستان پایان خوشی داشته باشد. 
۱۲( حفظ تعلیق های سطحی تا پایان غافلگیرکنندۀ داستان؛ 
نگذارد،  از  زمین  را  کتاب  سطحی گرا  خوانندۀ  طوری که 

شگردهای دیگر این آثار است. 
۱۳( بیش تر رمان های عامه پسند هر کشور به  شکل عجیبی 
در قصه و شکل روایت مشابهت دارند، حتا در کل جهان 

چنین است. س
فرآوری: مهسا رضایی

بخش ادبیات تبیان
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اكرم نعمت اللهی ـ محمد قاسملو
داسـتان پیشـینه یی بـه قدمـت تاریـخ حیـات بشـری دارد. 
انسـان از همـان آغـاز کـه پـای بـر ایـن خاکـدان نهـاد، بـه 
تفسـیر و تأویـل حقایق پیرامـوِن خویش پرداخـت و آن چه 
ایـن  در  و  می پرداخـت  آن  روایـت  بـه  می دیـد،  کـه  را 
رهگـذر، از تخیـل خویـش یـاری می جسـت و این گونـه 
بـود کـه اولین داسـتان زاده شـد. بشـر اولیـه ذهِن سـاده اما 
خیال پـردازی داشـت. از ایـن رو در یـک برهـه از زمـان بـا 
اسـتفاده از تخیـل بـه افسـانه پردازی و اسطوره سـازی روی 
آورد. گویـی از همـان آغـاز ایـن دو در ناخـودآگاه بشـری 
نهفتـه بـود. بعدهـا در پرتـِو عقـل و اسـتدالل بـه جزییـات 
آن  بـه روایـت  و  زنده گـِی خویـش می نگریسـت  محیـط 

می پرداخـت.
بعـد از ظهـور بزرگانـی چون سـقراط، روایت های فلسـفی 
جای داسـتان های حماسـی و اسـاطیری را گرفتنـد و بعدها 
ایـن روایت هـای فلسـفی، جـای خـود را بـه داسـتان کوتاه 
و رمـان بخشـیدند. »در همـۀ ایـن روایت هـا عنصـر تخیـل 
همیشـه تأثیرگـذار بـوده و ایـن همـان جوهره یی اسـت که 
ارسـطو در شـعر و نمایـش بـه آن پرداخـت.« )عسـگری. 

 )۹ :۱۳۸۷
داستان

داسـتان، تصویری عینی از چشـم انداز و برداشـت نویسـنده 
از زنده  گـی اسـت. »هـر نویسـنده بـه گونه یـی بـا زنده گـی 
برخـورد می کنـد و داسـتاِن او نشـان دهندۀ فلسـفۀ فکری او 
از حیـات اسـت. او نیـز هم  چـون دیگران احسـاس خاصی 
از زنده گـی دارد و ایـن احسـاس صمیمانه با فکر و اندیشـۀ 

او در ارتبـاط اسـت.« )میرصادقی، ۱۳۸۵: ۳۱(

از  نمی تـوان  را  اندیشـه ها  و  افـکار  گفـت  می تـوان  پـس 
عواطـف و احساسـات جـدا دانسـت، چـرا که احسـاس و 
افـکار گاه به هـم آمیختـه و گاه در مقابل هم قـرار می گیرند. 
از ایـن رو نویسـنده ممکن اسـت نتواند احساسـات خود را 
بـا افـکارش که برایش مهم اسـت، در یک راسـتا قرار دهد. 
امـا می توانـد ایـن احساسـات را در تخیـل شـخصیت ها و 
یـا عمـل داسـتانی تشـریح و تجربـه کنـد و همین امـر مایۀ 

آفرینش داسـتان می شـود.
افـکار  و  احساسـات  میـان  سـازگاری  نمایـش  داسـتان، 

اسـت. نویسـنده 
نویسـنده بـا ارایـۀ افکار و احساسـات خـود به مـردم، بهتر 
فکرکـردن، چیره شـدن بـر مشـکات و مصایـب زنده گی و 
ارتبـاط صحیـح را می آمـوزد. نویسـنده بـرای ارایـۀ افـکار 
خـود بـه صـورت ملمـوس و عینـی آن را بـا احساسـات 
می آمیـزد و اثـری را خلـق می کنـد کـه تجربـۀ ی وی از 
واقعیت هاسـت و آن را بـه صـورت برگزیـده تنظیـم و بـه 
خواننـده ارایـه می دهـد، بـه گونه یـی کـه خواننده خـود را 
در آن سـهیم می دانـد و در افـکار و احساسـات نویسـنده 

مسـتحیل می شـود.  
نویسـنده بـرای ارایـۀ افـکار خـود بـه صـورت ملمـوس و 
عینـی آن را بـا احساسـات می آمیزد و اثـری را خلق می کند 
به صـورت  را  آن  و  واقعیت هاسـت  از  وی  تجربـۀ  کـه 

برگزیـده تنظیـم و بـه خواننـده ارایـه می دهـد بـه گونه یـی 
کـه خواننـده خـود را در آن سـهیم می دانـد و در افـکار و 

احساسـات نویسـنده مسـتحیل می شـود. 
تعریف داستان

بیـان  اسـت؛  حـوادث  منظـم  و  مرتـب  روایـت  داسـتان، 
تسلسـل و توالـِی حـوادث و اتفاقاتی سـت کـه رخ می دهد. 
و  اسـت  داسـتانی  ادبیـات  انـواع  همـه  اسـاس  »داسـتان  
مصداقـی کلی تـر و جامع تـر بـرای قصـه، داسـتان کوتـاه، 

رمـان و رمانـس.« )همـان، ۱۳۸۵: ۴6(
در فرهنـگ اصطاحـات ادبی جهان تألیف جوزف شـیپلی، 
داسـتان چنین تعریف شـده اسـت: داسـتان اصطـاح عامی 
اسـت بـرای روایـت یا شـرح و روایت حـوادث. در ادبیات 
داسـتانی عمومـًا داسـتان دربرگیرنـدۀ تـاش و کشمکشـی 

اسـت میـان دو نیـروی متضاد و یـک هدف.
ای.ام فورسـتر )رمان نویس و ادیب انگلیسـی، ۱۸۷۹: ۱۹۷( 
داسـتان را این چنیـن تعریـف می کنـد: داسـتان نقـل وقایـع 
بـه ترتیـب توالـی زمـانـ  در مثـل ناهـار پس از چاشـت و 
سه شـنبه پـس از دوشـنبه و تباهـی پـس از مـرگ ـ اسـت. 

)فورسـتر،۱۳۵۲: ۳6 – ۳۴(
در ایـن نظریـه فورسـتر بـه دو عامل، یکی وقایـع و دیگری 

زمان، توجه بسـیار نموده اسـت.
بـه تعریـف دیگـر می تـوان گفـت داسـتاْن توالـِی حـوادث 

تاریخـی، واقعـی یـا سـاخته گی اسـت. بنابرایـن، تسـخیر 
عمـل به وسـیلۀ تخیـل را ارایـه می دهـد. از خصوصیـات 
بـارز داسـتان آن اسـت کـه خواننـده یا شـنونده را مشـتاق 
کنـد کـه بعد چـه اتفاقـی رخ می دهـد. در این مفهـوم، تنها 
عامـل زمـان مهـم اسـت و این که چـه اتفاقـی افتـاده و بعد 

چـه روی خواهـد داد.
داسـتان شـالودۀ هر اثر روایتی و نمایشـی خاقه است و در 
همـۀ انـواع ایـن دو گروه، داسـتان رشـته یی از وقایع اسـت 
و برحسـب ترتیـب توالـی زمانـی روی می دهـد. از ایـن رو 
داسـتان عنصـر مشـترک انـواع ادبـِی خاقه اسـت. داسـتان 
کیفیـت عامـی اسـت کـه بنیاد هـر اثـر خاقـه را می ریزد و 
تقریبـًا هم معنـا بـا ادبیات اسـت. می تـوان گفت داسـتان اثر 
شـکوهمند و ممتـازی اسـت کـه در آن عامل تخیـل دخیل 
باشـد و در ضمـن بـا دنیـای واقعـی نیـز ارتباطـی عمیـق و 

معنی دار داشـته باشـد.
داسـتانی  ادبیـات  متـرادف  آن  معنـای خـاص  داسـتان در 
اسـت. چـرا که ادبیـات داسـتانی بر آثـار منثوری کـه مبتنی 
بـر عنصـر تخیـل باشـند، صـدق می کنـد. غالبـًا بـه قصـه، 
داسـتان کوتـاه، رمـان و رمانـس و آثـار وابسـته بـه آن هـا 
ادبیـات داسـتانی می گوینـد کـه هـر کـدام بـه شـاخه هایی 

می شـود. تقسـیم بندی 
جهـان واقـع بـرای بقای خود بایـد تبدیل به وقایع داسـتانی 
یـا جهان داسـتان شـود. از این رو داسـتان در تقابـل و تضاد 
آن هـا  تکمیل کننـدۀ  بلکـه  نمی گیـرد.  قـرار  واقعیت هـا  بـا 
اسـت. در واقـع داسـتان به اشـکال و واقعیت هـای زودگذر 

و میـرای بشـری، شـکل و هویتـی مانـدگار می دهد.
ایـن امـر، یـک جنبـۀ داسـتان اسـت و مـا بـه »داسـتان بـه 
عنـوان اثـری کامـًا متفاوت از وقایـع تاریخی یـا اطاعاتی 
نـگاه می کنیـم. نـه تنهـا بـه عنـوان تنظیـم و تکمیل کننـدۀ 
وقایـع، بلکـه بـه عنـوان ثمـرۀ تخیـل بشـری بـه آن فکـر 

)۱۱۹  :۱۳۷۸ )میرصادقـی،  می کنیـم.« 
نتیجه گیری:

تولـد انسـان بـا تاریـخ بشـری ارتباطـی تنگاتنـگ دارد .از 
زمانـی کـه انسـان خـود را شـناخت، بـا اسـتفاده از عنصـر 
بـا  روایت هـا  ایـن  پرداخـت.  افسـانه پردازی  بـه  تخیـل 
پیشـرفت جامعـه در پرتو عقل و اسـتدالل جـای خود را به 
داسـتان حماسـی و اسـاطیری داد. بعدهـا بـا ظهـور بزرگان 
فلسـفه روایت های فلسـفی جایگزین داسـتان های حماسـی 
گردیـد و بعـد از آن جـای خـود را بـه داسـتان و انـواع آن 
بخشـید. آن چـه در همـۀ ایـن روایت هـا تأثیرگـذار بـوده، 
عنصـر تخیـل اسـت. داسـتان نشـان دهندۀ فلسـفۀ فکـرِی 
نویسـنده اسـت. او نیـز هم چـون دیگر انسـان ها، احسـاس 
و دیـدگاه خاصـی از زنده گـی دارد و ایـن احساسـات را 
در قالـب شـخصیت ها و یـا عمـل داسـتانی بـه خواننـده 
بـه  تبدیـل شـدن  واقـع  بقـا جهـان  رمـز  می دهـد.  ارایـه 
وقایـع داسـتانی یـا جهـان داسـتان اسـت. در واقع داسـتان 
بـه واقعیت هـای میـرا و زودگذر بشـری، شـکلی ماندگار و 

می بخشـد. جـاودان 

زاده شدن 
موجودی 

نام  به 
داستان

عواقب 
خطرناک 

ادبیات 
عامه پسند
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رییــس اجرایــی دولــت وحــدت ملــی در دیــدار 
ــه  ــت ک ــل گف ــی اش در کاب ــدان سیاس ــا متح ب

ــد داد.  ــه نخواه ــاله را ادام ــر راه دوس دیگ
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل دیــروز )۲۴ اســد( در 
ــن را  ــه دو ســال توهی ــت ک نشســتی بزرگــی گف
تحمــل کــرده اســت؛ امــا پــس از ایــن راه عــوض 

می کنــد. 
ــه  ــم ب ــش مته ــوی متحدان ــی از س ــس اجرای ریی
ــای  ــر افزون خواهی ه ــت در براب ــاف و گذش انعط

رییــس جمهــوری اســت. 
امــا داکتــر عبــداهلل از مــردم بــه خاطــر تحمــل و 
صبرشــان در دو ســال گذشــته پوزش خواســت و 
ــان انجــام  ــه آن گفــت کــه در ایــن مــدت کاری ب

داده نتوانســته اســت. 
او گفــت کــه پــس از ایــن بــا مشــورت بــا مــردم 

بــه پیــش خواهــد رفــت.
رییــس اجرایــی گفــت کــه صفحــۀ تازه یــی ورق 

خــورده اســت.
ــن،  ــس از ای ــه پ ــان داد ک ــداهلل اطمین ــداهلل عب عب
ــد  ــع نخواه ــردم ضای ــای م ــزی و تاش ه عرق ری

شــد. 
ــه اظهــارات  ــا اشــاره  ب رییــس اجرایــی کشــور ب
روز پنجشــنبۀ خویــش گفــت: آنچــه مطــرح کرده، 
ناشــی از احساســات، عواطــف، قهــر و خواســت 
شــخصی و مبالغــه نبــوده؛ واقعیت هایــی بــود کــه 
ــه  ــتند ک ــد می دانس ــردم بای ــت و م ــود داش وج

مشــکل در کجاســت. 
می کــردم  فکــر  هنگامی کــه  تــا  گفــت:  او 
می توانــم مشــکل را بــدون در میــان گذاشــتن آن 
ــی  ــه تنهای ــج را ب ــم؛ درد و رن ــردم حــل کن ــا م ب
ــه ضــروری  ــید ک ــی رس ــا جای ــردم. ام ــل ک تحم
ــد.  ــرار گیرن ــت ق ــان وضعی ــردم در جری ــود م ب
ــروز کار  ــه ام ــت ک ــور گف ــی کش ــس اجرای ریی
ــیوه و روش  کار  ــد ش ــه بای ــیده ک ــی رس ــه جای ب
ــن  ــتر از ای ــون بیش ــم. چ ــر دهی ــش را تغیی خوی

ــدارد.  ــت را ن ــل وضعی ــوان تحم ــردم ت م
آقــای عبــداهلل تصریــح کــرد: خواســت مــا تطبیــق 
ــدت  ــت وح ــکیل حکوم ــی تش ــۀ سیاس توافق نام
ــزی  ــن چی ــر از ای ــر  و کمت ــت؛ زیادت ــی  اس مل

نمی خواهیــم.
ــن  ــۀ سیاســی ضام ــق توافقنام ــه تطبی ــت ک او گف

ــات کشــور اســت. ــا و ثب بق
بــه  خطــاب  دولتــی  بلندپایــۀ  مقــام  ایــن 
وجــود  بــا  کــه  گفــت  سیاســی  رهبــران 
می شــود،  مطــرح  مامتی هایی کــه  همــۀ 
ــال  ــرا در دوس ــر م ــل و صب ــدی، تحم حوصله من
ــرض هســتند  ــا معت ــد. برخی ه ــره بدهی ــر نم اخی
ــدای  ــته ص ــال گذش ــان دو س ــرا در جری ــه چ ک
خویــش را نکشــیدم؛ امــا حــق بدهیــد کــه در دو 
ســال بایــد بــا حوصلــه گام بــر می داشــتیم. 
ــدت  ــن م ــه در ای ــت ک ــی گف ــس اجرای ــا ریی ام
ــت.  ــۀ او را ندانس ــل و حوصل ــدر تحم ــی ق کس
ــر  ــی ب ــخصیت های سیاس ــۀ ش ــه هم ــت ک او گف

ــد.  ــد دارن ــه تأکی ــرای توافق نام اج
ــۀ  ــن گوش ــن ای ــس از ای ــه پ ــرد ک ــه ک او اضاف

ــد.  ــد دی ــرا خواهی ــخصیت م ــری از ش دیگ
ــا  ــر ب ــروز باردیگ ــه ام ــت ک ــداهلل گف ــداهلل عب عب

ــم. ــاق می کن ــد و میث ــد تعه ــما تجدی ش
داکتــر عبــداهلل گفــت کــه اگــر در ادامــۀ راه 
بــا چالــش و مشــکل مواجــه گردیــد؛ دیگــر 
ــت و شــخصیت ها  ــد گرف ــردی نخواه ــم ف تصمی
ــم  ــرده و تصمی ــع ک ــور را جم ــدگان کش و نماین

ــت.  ــد گرف خواهن
ــتفادۀ سیاســی  ــه اس ــاره ب ــا اش ــداهلل ب ــداهلل عب عب
از مســأله مبــارزه بــا فســاد در دولــت گفــت کــه 
ــا ســوء اســتفاده از  اگــر کســی خواســته باشــد، ب
حقــوق بشــر و حقــوق زنــان دســت بــه کارهایــی 
ــان را  ــا تعهدم ــم داد. م ــازه نخواهی ــا اج ــد، م بزن
ــش  ــان ســال ها پی ــوق زن ــوق بشــر و حق ــه حق ب

ــم.  ــت کرده ای ثاب
رییــس اجرایــی دولــت بــه رفتــار بشردوســتانه یی 
کــه بــا زندانیــان و اســرا در دورۀ جهــاد و مقاومت 

وجود داشــت، اشــاره کــرد.    
ــی  ــر کس ــه اگ ــان این ک ــا بی ــداهلل ب ــور عب دوکت
ــای  ــه معن ــا را ب ــت م ــر و حکم ــه، صب حوصل
اشــتباه  باشــد،  کــرده  تصــور  فریب خــوردن 
می کنــد. او گفــت کــه تعهــد مــا بــه گرفتــن حــق 

اســت. خلل ناپذیــر  مــردم 
رییــس اجرایــی کشــور در ایــن نشســت افــزود که 
راه پیــش رو را بــا اطمینــان از تحقــق خواســت ها 

و حــق مــردم باهــم پیــش خواهیــم رفــت. 

خاطره یی از احمدولی مسعود

در رخصتی هــای تابســتانی، همه ســاله از کابــل بــه 
پنجشــیر می رفتیــم و از طبیعــت و آب وهــواِی پــاک و 
گــواراِی آن لــذت می بردیــم. امــا این بــار ســال ۱۳۵۴، 
بعــد از ظهــر بــود کــه پســرعمه ام عــارف )عمــر خــان( 
ــه  ــا در کارت ــۀ م ــه خان ــاله ب ــِت ۲۰ س ــواِن بلندقام ج
پــروان آمــد و گفــت کــه رونــدۀ پنجشــیر اســت. مــن 
ــه ده ســال داشــتم و شــیفتۀ تابســتاِن پنجشــیر  ــم ک ه
بــودم، بــا وی بــا کرایــه کــردِن تکســی دربســت روانــۀ 
ــارف  ــیدیم، ع ــار رس ــه گلبه ــی ب ــدم. وقت ــیر ش پنجش
مقــدار زیــادی ســیِم بــرق خریــداری کــرد و در پاســخ 
ــل  ــیر محف ــت: در پنجش ــدار گف ــکاوی دکان ــه کنج ب

ــم.  عروســی داری
ــل  ــپ محف ــیم ها و گ ــدن س ــت، خری ــی دربس تکس
برایــم  دیگــر  پــِی  یکــی  پنجشــیر،  در  عروســی 

بودنــد! شــده  ســوال برانگیز 
عــارف در قریۀمــان جنگلــک پایینــم کــرد و خــودش 
ــن  ــود و م ــدرم در پنجشــیر ب ــت. پ ــاال رف ــر ب ــا موت ب
ــه  ــه خان ــول ب ــفِر غیرمعم ــن س ــس از ای ــه پ همین ک
رســیدم، اول خفتــن، خوابــم بــرد. بــا ســروصدای معلم 
کاکا )امیرمحمــد خــان( به خاطــر خبرهایــی کــه صبــح 
وقــت در پنجشــیر شــروع شــده بــود، از خــواب پریدم. 
مــن کــه نوجــوان و کنجــکاو نیــز بــودم، زود خواســتم 
بدانــم کــه چــه خبــر اســت. از حویلــی به ســرعت ســِر 
ــارف همســفِر آرامِ  ــه ع ــدم ک ــن شــدم، دی ســرک پایی
ــا دریشــی های  ــِن دیگــر ب ــد ت ــا چن ــروزم همــراه ب دی
ســیاه رنگ نظامی رقــم، تفنــگ بــر دســت، اســتوار 
ــر فولکــس کان ایســتاده  اســت.  در پهلــوی یــک موت
تعجــب کــردم. عــارف بــا تبســِم همیشــه گی و آرامــی 
کــه داشــت، برایــم گفــت: احمدشــاه بــاالی ولســوالی 

رفتــه اســت.
ــاعِت اوِل  ــان دو س ــب( در هم ــر صاح ــاه )آم احمدش
ــی  ــه ادارات دولت ــا هم ــوالی را ب ــیر، ولس ــام پنجش قی

ــود. ــه ب گرفت
ــرای پــدرم کــه  ــان را ب ــه و جری ــه خان زود برگشــتم ب
ــردم.  ــف ک ــود، تعری ــاده ب ــویش افت ــه تش ــخت ب س
ــا  ــم ت ــاال رفتی ــوب، ســر جــوی ب ــم، ای ــا پســر کاکای ب
وضعیــت را از یــک نقطــۀ حاکــم بهتــر ببینیــم. ایــوب 
یــک رادیــو نیــز بــا خــود داشــت و منتظــر ماندیــم تــا 
طبــق وعــدۀ قیام کننــده گان، ســاعت ۱۱ صبــح نزدیــک 
ــرال  ــای جن ــدای کودت ــل ص ــوی کاب ــود و از رادی ش
ــک  ــه نزدی ــه ۱۱ بج ــه ب ــنویم. عقرب ــتغنی را بش مس
ــد و از  ــه ۱۱ ش ــا این ک ــود ت ــری نب ــا خب ــد ام می ش
۱۱ هــم گذشــت، بازهــم خبــری نشــد. اهالــی پنجشــیر 
کــه همــه منتظــر وعــدۀ ۱۱ بجــۀ قیام کننــده گان و 

ــه  ــن ک ــد، همی ــل بودن ــو کاب ــا از رادی ــنیدن کودت ش
گپــی نشــد، فــوراً علیــه قیام کننــده گان کــه تعدادشــان 
انگشت شــمار بــود، برخاســتند و قبــل از آمــدن قــوای 
ضربتــی داوود خــان، قیــام توســط خــود مــردم درهــم 
شکســت، چنــد تــن کشــته و عده یــی فــراری و همــه 

ــواری شــدند.  مت
ــارب  ــی اق ــِت بعض ــد و رف ــردرگمی، آم ــن س در چنی
نزدیــک، سرنوشــت نامعلــومِ احمدشــاه پســرش و 
عکس العمــل حکومــت، همــه پــدرم را ســخت نگــران 
ــل  ــه کاب ــوری ب ــان ف ــود. ایش ــاخته ب ــرب س و مضط
ــرد  ــان جوان م ــاد، باغب ــا کاکا فره ــن ب ــتند و م برگش
ــم  ــی ه ــدم. هرازگاه ــیر مان ــان در پنجش و پُرهیبت م
ــای  ــد و جوی ــا می آم ــۀ م ــه خان ــوالی ب ــس ولس پولی
ــه  ــن را ب ــد و م ــان نبودن ــد. ایش ــدرم می ش ــوال پ اح
جایــش به خاطــر ســوال و جــواب بــه ولســوالی 
می بردنــد. روزهــا ســپری شــد تــا این کــه یــک شــب، 
ــدار  ــواب بی ــاغ از خ ــگ در ب ــۀ س ــدن بی وقف ــا جفی ب
ــن  ــگ ده ــان، تفن ــاد باغب ــه کاکا فره ــدم ک ــدم، دی ش
پُرباروتــی را بــا خــود گرفتــه و بــه بــاغ مــی رود. پــس 
ــرادرم!   ــاه ب ــا احمدش ــار ب ــت، این ب ــی برگش از دقایق
ــر  ــنگ ب ــن روزه س ــنه گِی چندی ــه از گرس ــاه ک احمدش
شــکم بســته بــود، بــه تکــرار بــه کاکا فرهــاد می گفــت: 
ــان  ــنه اند، ن ــخت گرس ــوه س ــاالی ک ــم در ب »رفیق های
داری؟« کاکا فرهــاد زود خانــِم خــود را از خــواب بیدار 
کــرد و آرد و خمیــر و باالخــره نــان فتیــر تهیــه نمــود 
ــه  ــدند. هرچ ــوه ش ــۀ ک ــاه روان ــا احمدش ــا ب و یک ج
ــد  ــس از چن ــد. پ ــم، نش ــان کن ــردم دنبال ش ــاش ک ت
روز احمدشــاه بــا چنــد رفیقــش بــه قریــه پایین شــدند 
ــان  ــِک پدری م ــی کوچ ــه اتاقۀ گل ــۀ س ــاال در خان و ح
ــاد  ــا کاکا فره ــا ب ــن یک ج ــد. م ــده بودن ــن ش جاگزی
ــی  ــم )هرازگاه ــان بودی ــر دو ســخت مواظب ش ــه ه ک
پســران کاکایــم یــا کســی بــه خانــه می آمدنــد(، 
احمدشــاه را بــا چهــار تــن از رفیق هایــش بــه مشــکل 
ــا  ــم ت ــل می زدی ــویی قف ــاق کوچــک جان ش داخــل ات
ــت  ــن حال ــد. ای ــزارش نده ــود و گ ــر نش ــی خب کس
چندیــن روزِ دیگــر ادامــه یافــت تــا این کــه راهــی برای 
ــد و  ــدا ش ــل پی ــه کاب ــیر ب ــان از پنجش ــارج شدن ش خ
ــر ولســوالی  ــه کمــک یکــی از پســران مامایــم، از زی ب
ــق  ــای پنجشــیر، شــب هنگام موف ــرف دری رخــه، آن ط

بــه فــرار بــه کابــل شــدند. 
در کابــل بــودن و بیــرون شــدن از آن جــا، فــرار عــارف 
ــاه دادِن وی  ــود و پن ــورده ب ــم خ ــه زخ ــیر ک از پنجش
توســط همیــن کاکا فرهــاد و این کــه عــارف کــی بــود 
ــت از  ــتاِن دیگری س ــرد، داس ــازی ک ــی ب ــه نقش و چ
نفس گیــِر  مبــارزات  و  جوان مردی هــا  عیاری هــا، 

ــا خــدای خــود عهــد بســته بودنــد. جوانانــی کــه ب
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عمر می گذرد 
و جوان مردها در خاطره ها می مانند

پدر حشمت اهلل پسر دوازده ای سال که در این والیت به دار آویخته شده است به رسانه  هاگفته که در خانواده اش هیچ 
مشکلی وجود نداشته و پسرش از سوی کدام شخصی عمداً حلق آویز شده است.

از سویی هم، خلیل اسیر، سخنگوی فرماندهی امنیه والیت تخار به رسانه ها گفته است که عصر روز گذشته این 
پسر در پهلوی منزل پدرش در یک درخت با ریسمان به شکل مرموز به دار آویخته شده و بررسی ها در مورد آغاز 

گردیده است. 
آقای اسیر تاکید کرد که  بررسی ها در این زمینه جریان دارد و تا هنوز علت حلق آویز شدن این پسر مشخص نیست.
 اما، پدر این پسر تأکید می کند که پسرش مشکلی با خانواده نداشته است و به احتمال زیاد از طرف فرد و یا گروهی 

حلق آویز شده است . 

پسر ۱2 ساله در تخار به دار آویخته شد

رییس اجرایی در دیدار با متحدانش: 

راه عوض می کنیم
پس از این گوشۀ دیگری از شخصیت مرا خواهید دید!
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ورزش

بــه  تجــاوز  بــرای  تــاش  بــه  را  واشــنگتن  پیونگ یانــگ، 
ــاهدۀ  ــورت مش ــرد، در ص ــام ک ــرد و اع ــم ک ــمالی مته کوریای ش
»کوچک تریــن اقــدام تحریک آمیــز« از ســوی امریــکا، جنــگ اتمــی 

ــه راه می انــدازد. ــور ب ــن کش ــه ای را علی
بــه تازه گــی خبرگــزاری رســمی کوریای شــمالی در گزارشــی 
ــگ  ــگ یان ــه پیون ــد علی ــاش می کن ــکا ت ــه امری ــرد ک ــام ک اع
وارد جنــگ شــود، بــر همیــن اســاس، نیروهــای مســلح جمهــوری 
ــی  ــی خــود را مبن ــا شــمالی رویکــرد کنون ــق کوری دموکراتیــک خل
بــر مقابلــۀ نظامــی بــا کشــورهای مخالــف بــه رویکــرد پیش دســتانه 
ــه اقــدام تشــنج آمیز دشــمن تغییــر داده انــد. ــا هرگون بــرای مقابلــه ب
براســاس اعــام ایــن خبرگــزاری، همــه نیروهــای ایــن کشــور بــرای 
ــمن در  ــات دش ــع ضرب ــه« و دف ــدام ظالمان ــه »اق ــا هرگون ــه ب مقابل
ــا  ــاهدۀ حت ــورت مش ــد و در ص ــر می برن ــه س ــل ب ــی کام آماده گ
»کوچکتریــن تحریــک« از ســوی دشــمن وارد عمــل خواهنــد شــد.
هم چنیــن ایــن رســانۀ ملــی کوریای شــمالی اعــام کــرد کــه 
ــکا  ــه امری ــر ب ــا منحص ــتانه تنه ــی پیش دس ــگ  اتم ــه جن هرگون

ــود. ــد ب نخواه
ایــن اتهــام علیــه امریــکا از ســوی کوریای شــمالی پــس از آن 
ــت واشــنگتن اعــام کــرده، بمــب افکن هــای  مطــرح شــد کــه دول
ــۀ  ــک ده ــول ی ــتین بار در ط ــرای نخس ــیفیک ب ــود را در پاس B۱ خ

ــرده اســت. ــته مســتقر ک گذش
ارتــش امریــکا اعــام کــرد، چنــد  روز قبــل ایــن بمب افکــن 
اســتراتژیک در جزیــرۀ »گــوآم« متعلــق بــه امریــکا در اقیانــوس آرام 

مســتقر شــد.
ــش اتمــی کوریای شــمالی  ــن آزمای ــان انجــام چهارمی ــا از زم تنش ه
در جنــوری ســال جاری میــادی شــدت گرفتــه اســت و کشــورهای 
همجــوار بــا کوریای شــمالی به ویــژه کوریای جنوبــی و جاپــان 
نگــران ایــن هســتند کــه پیونــگ یانــگ بــاز هــم دســت بــه انجــام 

آزمایــش اتمــی بزنــد.
ــامانۀ  ــتقرار س ــی اس ــه در پ ــود ک ــرده ب ــد ک ــمالی تهدی کوریای ش
ــدام  ــه »اق ــی، دســت ب ــا جنوب ــکا در کوری ــاد امری ــاع موشــکی ت دف

ــد. ــی« بزن فیزیک

وزارت امــور خارجــۀ هنــد اعــام کــرد کــه دهلی نــو از 
ــال  ــا در عین ح ــد، ام ــتقبال می کن ــام آباد اس ــا اس ــو ب گفت وگ
می خواهــد اســام آباد از حمایــِت ســازمان های تروریســتی 

ــر دارد. دســت ب
ــد  ــۀ هن ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــواروپ، س ــکاس س وی
گفــت: هنــد از گفت وگــو بــر ســر مســایل مربوطــه اخیــر میــان 
ــد. در حال حاضــر  ــتقبال می کن ــد و پاکســتان اس دو کشــور هن
ــم  ــتان از تروریس ــت پاکس ــف حمای ــامل توق ــایل ش ــن مس ای
فرامــرزی و نفــوذ تروریســت ها، تحریــک بــه خشــونت 
ــک  ــتن ی ــور، آزاد گذاش ــرز دو کش ــول م ــم در ط و تروریس
ــی و  ســری تروریســت های شــناخته شــده در ســطح بین الملل
تــداوم صادقانــۀ محاکمــۀ عامــان حملــۀ تروریســتی بمبئــی و 

ــوند. ــوت می ش ــه پاتانک ــارۀ حمل ــات در ب تحقیق
ایــن پیــام ســخنگوی وزارت خارجــۀ هنــد در پاســخ بــه ابتکار 
ــت وزیر  ــۀ نخس ــور خارج ــاور ام ــز، مش ــرتاج عزی ــل س عم
پاکســتان بــرای دعــوت بــه مذاکــرات میــان دو کشــور بــر ســر 

وضعیــت منطقــه کشــمیر ارایــه شــده اســت.
ــه کشــمیر  ــر ســر منطق ــد و پاکســتان ب مناقشــه دو کشــور هن
تــا کنــون منجــر بــه چنــد جنــگ تمــام عیــار بیــن دو کشــور و 
تعــداد زیــادی درگیــری محلــی میــان نیروهــای وابســته بــه دو 

کشــور در کشــمیر شــده اســت.
ــر  ــار دیگ ــتان ب ــد و پاکس ــان هن ــط می ــوالی رواب ــاه ج در م
ــۀ  ــات در منطق ــا و اعتراض ــن درگیری ه ــاال گرفت ــبب ب ــه س ب
ــواز شــریف،  ــاه جــوالی ن ــره شــد. اواخــر م ــاال تی کشــمیر ب
نخســت وزیر پاکســتان بــا صــدور بیانیه یــی عنــوان کــرد 
کــه کشــمیر یــک روز بــه پاکســتان ملحــق خواهــد شــد. ایــن 

ــت. ــی داش ــو را در پ ــت دهلی ن ــم و محکومی ــه خش بیانی

ورزش افغانستان در این روزها دچار دو افت شدید شده و به باور تعدادی 
زیادی از ورزشکاران، کمیتۀ ملی المپیک افغانستان سیاسی شده است.

در  برای حضور  مستقیم  نتوانست سهمیه  افغانستان  که  است  یادآوری  قابل 
المپیک کسب کند و از سوی کمیتۀ جهانی المپیک، سه سهمیۀ افتخاری به 

کشور داده شد.
ریو  المپیک  در  برای حضور  با سه ورزشکار  که  افغانستان  کاروان ورزشی 

۲۰۱6، راهی برزیل شده بود، نتوانست موفقیتی کسب کند.
توفیق بخشی، جودوکار افغانستان در اولین دیدار خود و تنها در ۹ ثانیه برابر 

حریفی از پرتگال ضربۀ فنی شد و از دور رقابت ها کنار رفت.
کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهر نماینده گان افغانستان در رشتۀ دوش صد متر 

)اتلتیک( نیز از دور رقابت ها حذف شدند.
ورزشکاران افغانستان در دو دورۀ قبلی المپیک نمایش های قابل قبولی داشتند 
و روح اهلل نیکپا موفق شد در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ مدال برنز این رقابت ها 
را کسب کند، اما در این دوره از رقابت ها ورزشکاران افغان نمایش ضعیفی 

داشتند.
این درحالی است که تعدادی از کارشناسان ورزشی می گویند، این ورزشکاران 

بدون آماده گی و بدون امکانات به این رقابت ها اعزام شده اند.
به باور کارشناسان، کمیتۀ ملی المپیک افغانستان در فساد غرق است و هیچ 

برنامه یی برای رشد ورزش در کشور ندارد.
رقابت های  به  که  از ورزشکاران کشور می گویند، کسانی  تعدادی  هم چنان، 
رقابت ها  این  به  رشوه  هم دادن  یا  واسطه  زور  به  شده اند،  فرستاده  المپیک 

اعزام شده اند.
گفته شده کسانی که به عنوان نماینده های افغانستان راهی المپیک شده اند، هیچ 

آماده گی برای این رقابت ها نداشته اند.
در  المپیک  کمیتۀ  می گوید،  افغانستان  تای  موی  ملی  تیم  عضو  اکبر،  علی 
کشور های خارجی برای حضور موفق در عرصه های ورزشی با برنامه ریزی 
ملی  کمیتۀ  افغانستان،  در  اما  می کنند،  کار  امکانات  فراهم سازی  و  درست 

المپیک هیچ برنامۀ مشخصی برای موفقیت در میادین ورزشی ندارد.
به گفتۀ علی اکبر کمیتۀ ملی المپیک، هر ساله از سوی کمیتۀ جهانی المپیک 

بودجه دریافت می کند، اما تمامی این پول ها حیف و میل می شود.
شبکه های  کاربران  واکنش  ریو  المپیک  در  افغانستان  نمایندۀ  سه  نمایش 
نمایش  از  کاربران  این  از  شماری  که  حتا  است  برانگیخته  نیز  را  اجتماعی 
ضعیف ورزشکاران انتقاد کرده و آن را مایۀ عبرت برای آیندۀ ورزش کشور 

خوانده اند.
در  افغانستان  نماینده گان  کشور، حضور  ورزشی  کارشناس  رحیمی،  نعمت 
باخت  که  )باختی  عنوان  زیر  را  مطلبی  و  گرفته  بررسی  به  را  ریو  المپیک 

خواهد ماند( منتشر کرده است.
بارها در  نیز  این  از  افغانستان پیش  نماینده گان  آقای رحیمی گفته است که 
اما  نیکپا(،  اهلل  روح  مدال  )دو  شده اند  پیروز  یا  و  خورده  شکست  المپیک 
پیروزی ها  نه  به تاش مضاعف وا داشته اند و  نه شکست ها ورزشکاران را 

توانسته اند صفحۀ جدیدی را در ورزش کشور باز کنند.
آقای رحیمی نوشته است: بسیاری کشورها نیز همین حاال شکست خورده اند 
بی وقفه  »توکیو«   ۲۰۲۰ تا  نقاط ضعف شان  پوشش  برای  امروز  همین  از  و 

تاش خواهند کرد تا نقاط تاریک امروز را چهار سال بعد نداشته باشند.
رحیمی در ادامه گفته: اما ما همیشه در خواب خرگوشی، گرفتار زد و بند، 
و  حق  خوری  موازی سازی،  کشمکش،  بیشتر،  برخورداری  سمت گرایی، 
بی عدالتی هستیم. تا ۵ روز مانده به افتتاحیۀ المپیک »توکیو« بعد ممکن است 
به »کیمیا یوسفی« در مشهد زنگ بزنیم، به یکی در بدخشان و یا در هرات و... 

که دوست دارید به المپیک بروید؟
به باور رحیمی، با این وضعیت، باخت ها تا هزار سال دیگر نیز هم چنان ادامه 
خواهند داشت و چیزی در هیچ کجا و هیچ کس تغییر نخواهد کرد. با توجه 
بودجه یی اختصاصی وزارت مالیه به المپیک و شخص آقای »فهیم هاشمی«، 
اما ورزشکاران از آدرس المپیک جناب »اغبر« به ریو می روند و تربیت بدنی 
افغانستان  نباشد، ورزش  نیز که مأموریت اساسی اش در مسیر رشد ورزش 

راه به جایی نخواهد برد.
افغانستان دچار یک دور باطل، سر در گم،  او تأکید کرده است که ورزش 

بی خاصیت، دگم اندیش، بی سواد و مشکل زا شده است.
کیمیا  به ویژه  افغانستان،  نمایندۀ  سه  حضور  از  وصف  با  اما  دیگر،  شماری 
یوسفی در المپیک ریو گفته اند که با شرایط سنت حاکم بر جامعه مردساالر، 

کمبود بودجه و نبود زمین های تمرینی، خود یک دست آورد است.

تهدید کوریای شمالی 
علیه امریکا با جنگ اتمی

موافقت مشروط هند 
برای مذاکوریا با پاکستان

عقب گرد در ورزش افغانستان

 دست خالی کمیته المپیک 

با سه نماینده افتخاری در ریو 2۰۱6

ملک ستيز

رییــس  عبــداهلل  عبــداهلل  دکتــر  جاللت مــأب 
ج.ا.ا! اجرایــی 

ــان آرزو  ــروزی برای ت ــامتی و به ــان س ــد من از خداون
می بــرم.

شــخصیت  اگســت  مــاه   ۱۱ به تاریــخ  هســتید،  آگاه  چنان کــه 
ــه  ــت ب ــار غرب ــان در دی ــرم عثم ــر اک ــین دکت ــن گر، اکادمس روش
ابدیــت پیوســت. زنده یــاد اکــرم عثمــان از شــخصیت های تأثیرگــذار 
در عرصه هــای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور طــی پنــج دهــۀ 
پســین به شــمار مــی رود. بــرای گرامی داشــت از خدمــات ارزش منــد 

ــم: ــاد می کن ــی پیش نه ــخصیت مل ــن ش ای
۱.در جلســۀ پیــش روی شــورای وزیــران از کارکردهــای دکتــر اکــرم 
ــواده  ــه و پیامــی عنوانــی خان عثمــان رســمًا قدردانــی صــورت گرفت
ــام شــما ارایــه  و دل بســته گان علــوم سیاســی، ادبــی و فرهنگــی از ن

شــود.
۲.بــه وزارت هــای امــور خارجــه، اطاعــات و فرهنــگ، امــور 
ــدازی  ــه راه ان ــا ب ــا ب ــد ت ــفارش دهی ــوم س ــی عل ــن و اکادم مهاجری
ــای  ــان در زمینه ه ــر عثم ــای دکت ــی از کارکرده ــمپوزیم پژوهش س
دپلوماســی، اکادمیــک )دانشــگاهی(، فرهنگی-ادبــی و رســانه یی 

ــد. ــل آی ــل به عم ــل و تجلی ــش، تحلی پژوه
ــون  ــا پیرام ــد ت ــل آی ــا به عم ــور تقاض ــرح کش ــدان مط ۳.از دانش من
شــخصیت چنــد بُعــدی شــادروان دکتــر عثمــان مقــاالت پژوهشــی 

ــد. ــش کنن ــمپوزیم پیش ک ــه و در س تهی
به نــام  ایــن ســمپوزیم در رســاله یی  ارایه شــده در  ۴.مقاله هــای 
ــع  ــه مراج ــده و ب ــپرده ش ــر س ــت نش ــه دس ــان ب ــرم عثم ــر اک دکت

ــردد. ــش گ ــی پخ ــت خارج ــک و سیاس ــی، اکادمی فرهنگ
ــمپوزیم  ــن س ــهیل گری ای ــرای تس ــن ب ــرورت م ــورت ض ۵.در ص
آمــادۀ هرگونــه هــم کاری هســتم. روشــن فکران زیــادی در داخــل و 
خــارج از کشــور دل بســته گی زیــادی بــرای حمایــت از ایــن برنامــه 

دارنــد.
به خوبــی درگیری هــای سیاســی شــما را در ایــن برهــۀ مهــم روزگار 
ــم  ــه مفاهی ــن ب ــوارد پرداخت ــا در برخــی م ــم، ام کشــور درک می کن
ارزشــی کــه جوهــر مشــروعیت نظــام را شــکل می دهــد، حیاتــی و 

ــد. ــر می رس ــم به نظ ــا مه بس
خانــوادۀ روشــن فکران افغانســتان در داخــل و خــارج کشــور از 
ــران  ــورای وزی ــس ش ــن فکر و ریی ــخصیت روش ــۀ ش ــه مثاب ــما ب ش
ــم  ــای مه ــه روی داده ــی ب ــا توجــۀ ویژه ی ــد ت ــع دارن افغانســتان توق
ــارز فرهنگــی و اجتماعــی  ارزشــی در کشــور داشــته و چهره هــای ب

ــد. ــی کنی قدردان

احمدذكی خاورنيا

از خود باید شروع کرد!
هر از گاهی نبشـته های اندیشـمندان مسـلمان را مطالعه 
مـی کنـم، همـۀ شـان از اسـتبداد و نظـام های سـلطنتی 
و میراثـی شـکایت هـا داشـته و اسـتبداد سیاسـی را مـادر مصیبـت ها 
مـی داننـد. امـا زمانیکـه زندگینامـۀ آن هـا را مـی خوانـم، آن عـده از 
اندیشـمندانی کـه بـه رهبری حـزب یا گروهی رسـیده انـد، قدرت را 
بـا چنـگ و دندان نگهداشـته و بـه بهانه هـای مختلف تـا دم مرگ آن 
را رهـا نکـرده انـد، مثـا مرحـوم اسـتاد ربانـی، دکتـر حسـن ترابی و 

رهبـران اخـوان المسـلمین در مصر و... 
از ایـن معلـوم می شـود که اندیشـمندان ما حاضـر اند از نـگاه تئوری 
بـا اسـتبداد مبـارزه کنند امـا از نـگاه عملی خود به اسـتبداد واسـتبداد 
زدگـی عاقـۀ فـراوان دارند. وتـا زمانیکه اندیشـمندان ما بـرای تطبیق 
حکـم خـدا از خـود شـروع نکنند، هرگـز نمـی توانند با تئـوری های 

ضد اسـتبدادی شـان بـه دل خلق اهلل رخنـه کنند.

روح اهلل یوسف زاده

پرسش های سرِ کاری و پاسخ های پول ساز 
ــن ســوال  ــوع ای ــون طل ــه تلویزی ــه اســت ک ــک هفت ی
ــا دو  ــازل شــد؟« را ب ــر ن ــر کــدام پیامب ــورات ب کــه »ت
گزینــۀ »حضــرت عیســی و موســی« نشــر و مــردم را بــه شــرکت در 
ایــن مســابقه دعــوت می کنـــد. ولــی بــه نظــِر ایــن بنــدۀ حقیــر، در 
ــوان  ــش ها را می ت ــن پرس ــخ پیچیده تری ــه پاس ــی ک ــر و زمانه ی عص
ــا جســت وجو در گــوگل دریافــت کــرد، طــرِح چنیــن ســوال های  ب
ــِت  ــدون محدودی ــی و ب ــن آزمون هــای تلیفون ــدازی ای ســاده و راه ان

ــود.   ــی ش ــردم تلق ــِق م ــر و تحمی ــد تحقی ــط می توان ــی، فق زمان
صــد البتــه کــه طلــوع و شــرکت های مخابراتــی می تواننــد بــا طــرح 
ســوال و برگــزاری مســابقه پــول دربیاورنــد و مــن ایــن حــق را بــه 
رســمیت می شناســم؛ امــا یقینــًا ســوال و آزمونــی کــه در آن هیجــان 
ــودخواهی  ــط س ــدارد و فق ــود ن ــخ وج ــِت پاس ــرای دریاف ــا ب و تق
برگزارکننـــده حــرِف اول را مــی زنــد، مســابقه نــه، مســخره کــردِن 

خــود و مــردم اســت.
پرســش و آزمــون بایــد رســالِت آگاهی بخشــی داشــته باشــد و 
دغدغــۀ دانســتن و دردِ ندانســتن را در ذهــن بیـــدار کنــد. امــا وقتــی 
پــول ُقلدرانــه وســط بایســـتد و همــه چیــز را عقــب بکشــد، نتیجــه 

ــذال!   ــخندی و ابت ــود: ریشــ می ش

فيـسبـوک نـــامــه
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جنـاب افسـر رهبیـن، در قسـمتی از مصاحبـه اش در 
شـمارۀ ۱۸۲۴ روزنامـۀ مانـدگار )مـورخ ۳۰ سـرطان 
۱۳۹۵(، در مـورد کارهایـی کـه در ارتبـاط بـه موالنا و 
مثنـوی در افغانسـتان صـورت گرفتـه، چنین یـاد کرده 
شـفاهی  تفسـیر  و  شـرح  و  »مثنوی خوانی هـا  اسـت: 
اسـتاد  جنـاب  توسـط  پسـین  سـال های  )در  مثنـوی 
حیـدری وجـودی( بـا آن کـه ارزشـمند اسـت، مگـر 

بـرای سـرزمیِن موالنـا بسـنده نیسـت...«
و  فرهنگ سـتیزی ها  دوراِن  ایـن  در  این کـه  از 
اسـتاد  تنگ چشـمی ها،  و  خودبینـی  فرهنگ زدایـی، 
رهبیـن از کارهـای مـن یاد کرده اسـت، اظهار سـپاس 
می کنـم. امـا جنـاب افسـر رهبیـن گویـا از کارهایـی 
صـورت  موالنـا  دوسـت داران  کانـون  سـوی  از  کـه 
ایـن  در  داشـته اند.  معلومـات  کمتـر  اسـت،  گرفتـه 
مقالـه خواسـتم تـا جهـت مزیـد معلومـاِت ایشـان و 
خواننـده گان گرامی، فهرسـت وار به برخـی از کارهای 

کانـون اشـاراتی داشـته باشـم.
)حیـدری  مـن  خورشـیدی،   ۱۳6۵ سـال  در  روزی 
رییـس  رحیمـی  نیـاب  مرحـوم  و  وجـودی( 
کتابخانه هـای عامـۀ کابـل، موضـوع ُعـرس حضـرت 
موالنـا را طـرح کردیم. بعـد، نخبه گانـی چونان مرحوم 
داکتـر جاویـد، اسـتاد واصف باختـری، میـر فخرالدین 
مظهـر )نعت خـوان نامـدار کشـور( را دعـوت کردیـم 
و بـا هم نظـری و همگامـی مخلصانـۀ ایـن بـزرگان و 
کمـک مـادی، معنـوی و اخاقـِی دیگـر دوسـت داران 
موالنـا، برای نخسـتین بار در خانۀ سـید صفـدر آغا، در 
گـذر معـروف به کوچـۀ نقیـب صاحب، ُعـرس گرفته 
شـد کـه بیش از یک هـزار و پنجصد تـن از طبقۀ ذکور 
و انـاث، بـه نیـت تکریـم از موالنـا در آن محفِل بزرگ 

کردند. اشـتراک 
برنامه ُعرس در کلیت سه بخش بود:

بخـش نخسـت: بعـد از دعـای ختـم کام اهلل، دیباچـۀ 
مثنـوی به صدای گـرم و گیراِی مرحـوم میر فخرالدین 
مظهـر یـا حاجی سـمیع قرائت می شـد. بعد سـخنرانی 
و اشـعاری کـه شـعرا بـه همیـن مناسـبت آمـاده کرده 

بودنـد، بـه صـدای خودشـان خوانده می شـد.
بخش دوم: صرف طعام و ادای نماز ظهر.

بخـش سـوم: موسـیقی آغـاز می شـد و تـا نمـاز عصر 
داشـت. ادامه 

سـال دوم، ۱۳66 خورشـیدی، بـه نـام ُعـرس در خانۀ 
داکتـر جاویـد بزرگداشـت از موالنـا بـه عمـل آمد، در 
همـان کوچـۀ نقیـب صاحب ـ البتـه مطابق برنامۀ سـال 

اول.
سـال سـوم نیـز در همان کوچـه، در خانـۀ حاجی اکرم 

ُعـرس موالنا صـورت گرفت.
سـال چهـارم )۱۳6۸( و سـال پنجـم )۱۳6۹( در خانـۀ 
مرحـوم کبـرا حسـینی دختـر میـر عطـا محمد حسـین 
کـه یکـی از انسـان های معنی آشـنا بـود، بـه نـام ُعرس 
از موالنـا تجلیـل بـه عمـل آمـد. ناگفتـه نمانـد کـه در 
همـه سـال هایی کـه از موالنـا در کابل تجلیـل به عمل 
آمـد، جناب اسـتاد نامـدار ما واصف باختـری - یادش 

بخیـر بـاد – گرداننـدۀ محفـل بودند.
شـاعران مطرحـی کـه نبشـته ها و سـروده های خـود را 
در روزهـای ُعـرس موالنـا قرائت می کردنـد عبارت اند 
از ذواتـی چونـان: پرتو نادری، شـبگیر پوالدیـان، قهار 
ضیـا  فـروغ،  خالـده  آریانفـر،  شـمس الحق  عاصـی، 
رفعـت، اسـتاد ناظمـی وغیـره کـه همـۀ آن نبشـته ها و 

سـروده ها در رسـانه های وقـت انتشـار یافتـه اسـت.
بـه تعبیـر پرتـو نـادری، »کانـون دوسـت داران موالنـا« 
نقـش منبـری را داشـت در پخـش ادبیـات مقاومـت و 

رشـد و تبـارزِ اسـتعدادهای جـوان.
در روزهـای ُعـرس موالنـا کارمنـدان بلندرتبـۀ دولتـی 
)معیـن و ریـس( و اسـتادان دانشـگاه های افغانسـتان 
ذکـور و انـاث، حتـا صدراعظـم وقت )حسـن شـرق( 

می کردنـد. اشـتراک 
موضـوع دیگـری که قابل یادآوری می باشـد این اسـت 
کـه در سـال ۱۳6۸ داکتـر نجیب اهلل ریـس دولت وقت 
یکـی از کارمنـدان دفتـر خـود را وظیفـه داده بـود کـه 
اسـتاد باختـری و حیـدری وجودی را ببیند و از سـوی 
نجیـب برای شـان بگویـد کـه ُعـرس موالنـا را نگیرند 
و او بـه وزارت اطاعـات و فرهنـگ دسـتور می دهـد 
کـه مطابـق فرمایش شـان از موالنـا همه سـاله تجلیل به 
عمـل آیـد. من و اسـتاد باختـری با همزبانـی و همدلی 
بـه فرسـتادۀ داکتـر نجیـب اهلل گفتیـم کـه صاحیـت و 
نقـِش مـا در ُعـرس موالنا جـز برنامه ریـزی و صحبت 
دیگـر وسـایل  زیـرا طعـام و  نیسـت؛  دیگـری  چیـز 
ضـروری را مـردم بـه اسـاِس اعتقـاد دینی خـود تهیه، 
تـدارک و سـازمان دهی می کننـد. اگـر مـا از اثـر پیـام 
رییـس دولـت مـردم را مانع شـویم، واکنـش نامطلوبی 
بـه بـار مـی آورد کـه نه بـه ریـس دولت خوب اسـت 

و نـه به مـا... .
فرسـتادۀ نجیـب آدمـی مـؤدب و معقول بود و هسـت. 
نظـر مـا را بـا تأییـد بـه داکتـر رسـاند، او هم بـا توجه 
بـه اوضـاع و احـواِل آن روزگار نظـر مـا را پذیرفـت و 
بـه بشـیر رویگـر )وزیـر وقـت اطاعـات و فرهنگ(، 
رییـس دولـت، کتبـی دسـتور داد که هر سـال از موالنا 
از سـوی وزارت فرهنـگ تجلیل به عمـل آید. و همان 
سـال از سـوی مـردم و دولـت، از موالنـا بزرگداشـِت 
باشـکوهی صـورت گرفت کـه در محفل دولتی اسـتاد 

رهنـورد زریـاب گرداننـده بود. 
همچنـان در سـال ۱۳6۸ آیین نامۀ کانون راجسـتر شـد 
و بـه اسـاس آیین نامـه اسـتاد باختری رییـس، حیدری 
فخرالدیـن  میـر  مرحـوم  فرهنگـی،  معـاون  وجـودی 
مظهـر معـاون مالـی و مرحـوم نیـاب رحیمی منشـی 
تعییـن گردیدنـد. و بیـش از صـد تـن از اقـوام سـاکن 
در افغانسـتان عضویـت کانـون را داشـتند. و کانون در 
محفـل بزرگـی به صـورت قانونـی افتتـاح شـد. مطابق 
تقسـیم وظایـف کانون: وظیفـۀ باختری ادبیات شناسـی 

و ظیفـۀ حیـدری وجـودی شـرح مثنـوی شـریف و 
درس متـن غزلیـات و چهـار عنصـر بیـدل بود. 

به طـور فشـرده عـرض بایـد کرد کـه ما درس و شـرح 
دو  هفتـه  در  عقـرب ۱۳6۸  اول  هفتـۀ  در  را  مثنـوی 
روز )دوشـنبه و پنجشـنبه بعـد از ظهـر و هـر نوبـت 
در  و  کردیـم  آغـاز  سـاعت  یک ونیـم  یـا  دوسـاعت 
اخیـر مـاه عقـرب ۱۳۷۵ بـه اخیـر دفتـر سـوم رسـیده 
بودیـم کـه بـه پاکسـتان مهاجر شـدم. در پشـاور بنا به 
خواسـت افغان هـای مقیـم در آن جـا مثنوی شـریف را 
از اول قـوس ۱۳۷۵ از سـر آغـاز کـردم. اتفاقـًا بـاز بـه 
اخیـر دفتـر سـوم رسـیده بودیـم کـه در اخیر مـاه ثور 
سـال ۱۳۸۱ بـه کابـل آمـدم و در اول جـوزای ۱۳۸۱ 
درس مثنـوی را از اخیـر دفتـر سـوم کـه در پشـاور به 
آن رسـیده بودیـم، ادامـه دادیـم که بـه توفیـق خداوند 
نخسـتین  بـه حسـاب  ـ  موالنـا  بـزرگ  مـدد روح  و 
از  بعـد  شـریف  مثنـوی  دفتـر  شـش  درِس  ـ  آغـاز 
بیسـت وچهار سـال و چهـار مـاه در دهـۀ دوم مـاه دلو 

۱۳۹۳ خورشـیدی بـه پایان رسـید. و از بیسـتم ماه دلو 
سـال ۱۳۹۳ بدین سـو کتـاب لُـب لباب مثنـوی را آغاز 
کردیـم. ناگفتـه نمانـد کـه از آغـاز درس مثنـوی ـ از 
دفتـر اول تـا پایـان دفتر ششـم ـ همـه در چندین هزار 

کسـت یـا نـوار ثبـت شـده اند. 
چندهـزار  از  کـه  می توانـد  باقوتـی  نویسـندۀ  پـس 
کسـت یـا نـوار صوتـی درس هـای شـش دفتـر مثنوی 

را بـا حـذف و حشـو و زوایـد در کاغـذ نبشـته کنـد. 
نویسـنده یی کـه صاحیـت و اهلیـِت ایـن کار را بـه 
معنـی دقیـِق آن داشـته باشـدـ البتـه کـه بی حق الزحمه 

نمی شـود ایـن کارِ مشـکل را انجـام دهـد.
کانـون دوسـت داران موالنـا فصلنامه یـی  داشـت به نام 
»نـای« کـه دو شـمارۀ آن در کابـل و دو شـماره  هم در 

دوران مهاجرت در پشـاور نشـر شـد.
همچنـان دو رسـاله بـه نام هـای »نـور« و »نوراالنـوار« 
در مثنـوی شـریف؛ »موالنـاِی روشـن نگر و روشـنگر، 
مثنـوی  از  ابیـات  بـه  متکـی  بی بـاور«  کـوردالن  و 
شـریف تألیفـات حیدری وجـودی که از سـوی کانون 
دوسـت داران موالنـا چـاپ شـد و نسـخه هایش پیـدا 

نمی شـود.
در اخیـر نبشـته بایـد گفـت کـه غیر از رسـالۀ »عشـق 
دو  فرهـادی،  روان  دکتـور  تألیـف  موالنـا«  آثـار  در 
کتـاب خـوِب دیگر در افغانسـتان چاپ شـده؛ یکی از 
خلیـل اهلل خلیلـی زیر نـام »نی نامـه از بلخ تـا قونیه« که 

اسـتاد بـر نی نامـۀ موالنـا جامـی و شـرح چند داسـتان 
مثنـوی از شـیخ محمـد پارسـا، بـا نثـر شـیوا و گیراِی 
خویـش تحشـیه و تعلیـق نبشـته اسـت، کـه چنـد بار 
در کابـل چـاپ شـده اسـت. و دیگـر »نردبان آسـمان« 
نبشـتۀ اسـتاد واصـف باختری که اندیشـه های فلسـفی 
موالنـا را بـا بعضـی از فاسـفۀ غربـی مقایسـه نموده، 

کـه دو بـار چاپ شـده اسـت.

اشـاراتی فشـرده  
پیراموِن کارهای کانوِن دوست داراِن موالنا 

حيـــدری وجودی شاعر و موالنا شناس
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