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ارگ 

و نشست سه جانبه

هشدار احمد ایشچی:

به دادگاه الهه شکایت می کنم

2016؛ 
مرگ بارترین سال برای خبرنگاران

اگرچــه ایــن ســال از لحاظ خشــونت ها 
بیــان  آزادی  بــرای  بــدی  ســال 
بــوده امــا از نظــر بــه میــان آمــدن 
زیرســاخت هایی چــون طــرح مقــرره 
مصونیــت خبرنــگاران، ایجــاد كمیتــه 
افغانســتان  سراســر  در  مصونیــت 
و ایجــاد كمیتــه مشــترک دولــت و 
امیدواركننــده ای  ســال  رســانه ها، 

ــت ــوده اس ب
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ــه نخســتین گام در راه اصــاح نظــام  ــا آن ک ب
اعضــای جدیــد  تعییــن  یعنــی  انتخاباتــی 
کمیســیون هــای انتخاباتــی برداشــته شــده، امــا 
تــا هنــوز هیــچ اقــدام ســازنده و دقیقــی بــرای 
برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای 
ولســوالی کــه تقریبــا دوســال از معیــاد آن مــی 
ــی  ــس اجرای گــذرد، انجــام نشــده اســت. ریی
ــع  ــتی در جم ــی در نشس ــدت مل ــت وح دول
ــات  ــه انتخاب ــرد ک ــد ک ــان تاکی ــان جوان پارلم
ــتان از  ــه افغانس ــه تجرب ــه ب ــا توج ــدی ب بع
برگــزاری انتخابــات هــای گذشــته، انتخاباتــی 
ــاری  ــن معی ــد ممک ــا ح ــه و ت ــفاف، عادالن ش
خواهــد بــود، ولــی گمــان مــی رود ایــن 
ــد در حــد یــک شــعار  حــرف فقــط مــی توان
ــازه گــی یکــی از اعضــای  ــه ت ــد. ب باقــی بمان
ــات گفتــه اســت کــه  جدیــد کمیســیون انتخاب
ــی  ــزرگ مال ــکات ب ــا مش ــیون ب ــن کمیس ای
ــف آن  ــرای وظای ــه در اج ــت ک ــه روس رو ب
ــدون  ــراف ب ــن اعت ــد. ای ــی کن ــع ایجــاد م مان
شــک بخــش مهمــی از معضــل انتخابــات 

ــذارد و آن  ــی گ ــش م ــه نمای ــور را ب در کش
ایــن کــه هنــوز دولــت وحــدت ملــی اقدامــی 
در حــل هزینــه هــای برگــزاری انتخابــات 
صــورت نــداده اســت. اگــر شــرایط بــه 
ــچ جــای  ــد، هی ــدا کن ــه پی ــوال ادام ــن من همی
تردیــدی باقــی نمــی مانــد کــه در ســال آینــده 
نباشــیم.  انتخابــات  نیــز شــاهد برگــزاری 
ــه صــورت  ــز ب ــس نی برخــی از اعضــای مجل
ــی  ــه م ــی صح ــن وضعیت ــه چنی ــی ب خصوص
ــه  ــان ک ــای پارلم ــماری از اعض ــد. ش گذارن
ــه شــود،  ــا گرفت ــی از آن ه ــد نام نمــی خواهن
ــد ریاســت جمهــوری هیــچ برنامــۀ  مــی گوین
بــرای برگــزاری انتخابــات آینــده نــدارد و بــه 
ــر  ــا تاخی ــه هــای تــاش مــی ورزد کــه ب گون
در برگــزاری انتخابــات پارلمانــی آن را بــا 
انتخابــات ریاســت جمهــوری همزمــان بســازد. 
اگــر چنیــن گفتــه هــای صحــت داشــته باشــد، 
کــه زیــاد هــم بــه دور از احتمــال نیســت، پــس 
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه نهــاد هــای ســه 
ــی  ــروعیت قانون ــه زودی مش ــت ب ــه دول گان
ــتان  ــد داد و افغانس ــت خواهن ــود را از دس خ
بــه ســال هــای بــی قانونــی و حتــا بــی دولتــی 
ــد  ــی توان ــی م ــن اتفاق ــد گشــت. چنی برخواه
خطرهــای متعــددی را متوجــه کل نظــام و ادامه 
کار دولــت فعلــی ســازد. همیــن حــاال نیــز از 
نظــر قانونــی مشــروعیت دولــت وحــدت ملــی 
بــه تــار سســت و شــکنندۀ توافقنامــه سیاســی 
پیونــد دارد کــه چنــدان مــورد توجــه و اعتنــای 
ــت  ــژه ریاس ــه وی ــا و ب ــاح ه ــی از جن برخ
ــای  ــاق ه ــدارد. اتف ــرار ن ــوری کشــور ق جمه
ــر در حــال شــکل  هــم کــه در مــاه هــای اخی
گیــری اســت برایــن امــر صحــه مــی گذارنــد 
ــد  ــی ورزن ــاش م ــا ت ــاح ه ــی جن ــه برخ ک
ــد.  ــان دهن ــی پای ــدت مل ــت وح ــه کار دول ب
بــه نظــر آن هــا تقســیم قــدرت بــه دو جنــاح 
ریاســت جمهــوری و ریاســت اجرایــی عمــا 
باعــث ســردرگمی و ایجــاد خــرده مراکــز 
قــدرت درکشــور شــده کــه مدیریــت اوضــاع 
را دشــوار ســاخته اســت. ریاســت جمهــوری 
بــه شــدت تــاش دارد کــه قــدرت سیاســی را 
بــه صــورت کامــل در اختیــار داشــته باشــد تــا 
از آن طریــق بتوانــد برهمــه چیــز اشــراف پیــدا 
ــی  ــس مفهوم ــزی در نف ــن چی ــا چنی ــد. ام کن
ــی  ــع م ــاد واق ــی در تض ــدت مل ــت وح دول
ــی پیــش از آن کــه  ــت وحــدت مل شــود. دول
ــی  ــد، نوع ــه باش ــک پارچ ــد و ی ــی واح دولت
ــرای ایجــاد نظــم  ســازوکار مدیریتــی اســت ب

یــی کــه دســتخوش  ثبــات در جامعــه  و 
ــده  ــی ش ــا انتخابات ــی پس ــای سیاس ــاب ه الته
اســت. اگــر چنیــن واقعیتــی را نادیــده بگیریــم 
ــه راه  ــد ک ــم ش ــی خواهی ــط سیاس ــار خب دچ
را بــرای بــه وجــود آوردن بحــران هــای تــازه 
ــر  ــب دیگ ــد. از جان ــی کن ــاز م ــور ب در کش
ــی  ــت سیاس ــتکاری در وضعی ــه دس ــر گون ه
فعلــی و یــا جــا بــه جــا کــردن ســاختارها مــی 
ــار بینجامــد. شــاید  ــه نتایــج فاجعــه ب ــد ب توان
ــج و  ــل نتای ــوه تحلی ــوری از ق ــت جمه ریاس
پیامــد هــای برخــی اقــدام هــای خــود ناتــوان 
باشــد ولــی بــرای جامعــه چنیــن اقــدام هــای 
ــازه از  ــک دوره ت ــه ی ــدن ب ــم وارد ش در حک
ــود.  ــی خواهــد ب ــای سیاســی و نظام ــش ه تن
ــه  ــم ک ــوده ای ــاهد ب ــته ش ــال گذش در دوس
ــایل  ــن مس ــم تری ــوری در مه ــت جمه ریاس
کشــور دچــار اشــتباه هــای جبــران ناپذیرشــد. 
ــزرگ شــدن شــکاف  ــا، ب ــی ه گســترش ناامن
هــای اجتماعــی در کشــور، بــی نظمــی هــای 
ــان  ــادی می ــی اعتم ــش جــو ب سیاســی و افزای
نتایــج  دولــت  کارگــزاران  تریــن  اصلــی 
ــع  ــوری در مجم ــت جمه ــؤمدیریت ریاس س
ــه صــورت  ــوری ب ــس جمه و از شــخص ریی
خــاص اســت. آقــای غنــی اگــر یــک بــار بــه 
ــال  ــی دوس ــود ط ــت داری خ ــه حکوم کارنام
ــدون شــک  ــدازد ب ــه بین ــگاه منصفان گذشــته ن
ــه اشــتباه هــای کان  ــن خواهــد شــد ک مطمی
و جبــران ناپذیــری را صــورت داده اســت. 
گاهــی شــاهد توهــم فهــم بیشــتر ســبب شــده 
اســت کــه آقــای غنــی حتــا در مســایل بســیار 
کوچــک و پیــش پــا افتــاده نیــز دچــار اشــتباه 
ــان  ــال نش ــن دوس ــود. او در ای ــای کان ش ه
ــت داری و  ــرای دول ــی ب ــه خوب ــه گزین داد ک
ــم  ــاال ه ــت. ح ــوده اس ــوری نب ــت کش مدیری
کــه بحــث برگــزاری انتخابــات اســت، گمــان 
مــی رود کــه آقــای غنــی یــک باردیگــر 
اشــتباهی را انجــام خواهــد داد کــه عمــا او و 
تیــم همکارانش را در ریاســت جمهــوری وارد 
ــرد.  ــد ک چرخــه بحــران و ســؤمدیریت خواه
ــوری  ــن بحــران را ریاســت جمه ــات ای مقدم
ــاه  ــد م ــا چن ــک ت ــدون ش ــت و ب ــده اس چی
ــاک آن را شــاهد خواهیــم  ــده نتایــج خطرن آین
بــود. تعویــق و تاخیــر در امــر برگــزاری 
ــی  ــران م ــار بح ــتان را دچ ــات افغانس انتخاب
کنــد و ایــن مســاله چیــزی نیســت کــه بتــوان 

ــرد. ــی آن را حــل ک ــه ســاده گ ب
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انتخـابات را 
جـدی بگیـریم

 

واکنش طالبان به نشست سه جانبه مسکو، در مورد بیرون 
دهندۀ  نشان  سیاه،  فهرست  از  شان  بلندپایه  افراد  نام  شدن 
از سطح یک گروه  که  امیدوار شده اند  طالبان  که  است  آن 
تروریستی به سطح یک گروه سیاسی و یا هم دولت موازی 
عرض اندام می کنند  و این کان ترین گام به نفع آنان از بدو 

تاسیس شان پنداشته می شود. 
در گذشته اگر تنها پاکستان و چند کشور عربی حامی طالبان 
بوده اند؛ اما حاال ظاهراً چین و روسیه در کنار پاکستان از 
حمایت آنان سخن می گویند و این، نگرانی هایی را در کشور 
به وجود آوده است. چنانکه سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر با انتشار بیانیه یی در واکنش به نشست اخیر مسکو، 
با اشاره به طرح حذف اسامی رهبران این گروه از فهرست 
سیاه در آن نشست، اعام کرد که کشورهای منطقه، طالبان 
را به عنوان قدرت سیاسی و نظامی می شناسند. این درست 
العاد میان چین روسیه و  بعد  از برگزای سه نشست فوق 
پاکستان نشان از آن دارد که پاکستان تاش هایش را به هر 
وسیله یی برای بیرون کردن طالبان از وضعیت کنوونی ادامه 
می دهد. نشست های پیهم سه جانبه برای طالبان در موازی با 
نشست چهارجانبه )به شمول امریکا( مطرح است و با توجه 
مسکو  و  واشنگتن  میان  تازه گی  به  که  حساسیت هایی  به 
افغانستان  میدان  را در  بازی  آمده است، می تواند  به وجود 
پیچیده تر سازد؛ چنانکه طرح حذف اسامی اعضای طالبان از 
فهرست سیاه در نشست سه جانبه مسکو، رقابت تازه یی را 
در شورای امنیت سازمان ملل به وجود می آورد و در عین 
حال این می تواند به یک رقابت درازمدت منطقه یی و جهانی 
است  این  اساسی  سوال  حاال  اما  شود.  منجر  افغانستان  در 
طالبان  نام  طرح  این  ارایۀ  با  می توانند  چگونه  روس ها  که 
داعش  برابر  در  آنان  با  و  کنند  خارج  سیاه  فهرست  از  را 
برای  تازه  تهدید  یک  داعش  که  نیست  کنند. شکی  مبارزه 
افغانستان و منطقه است؛ همان تهدیدی که در گذشته طالبان 
طالبان  برابر  در  دیروز  مقاومت  هستند.  هم  امروز  و  بودند 
در  داعش  اگر  امروزه  و  بود  داده  فروکش  را  تهدیدها  آن 
افغانستان به میدان آمده است نیز در امتداد اهدافی خلق شده 
ثمر نشاندن آن طالبان خلق شده  به  برای  است که پیش تر 
بودند و نیز این طالبان اند که در برخی نقاط کشور بیرق های 
سفیدشان را به سیاه تبدیل کره و داعش شده اند. از طرف 
دیگر هردوی این پروژه ها توسط پاکستان عملی می شوند و 
به نظر نمی رسد که با حذف نام رهبران طالبان از فهرست 
سیاه، انعطاف خاصی در مواضع پاکستان رو نما گردد. گرچه 
گسترش حضور داعش در کشور، بدون شک نگرانی هایی 
را برای کل منطقه به وجود  آورده است؛ اما به نظر میرسد 
آن  و  گروه  این  سر  بر  کان  قدرت های  میان  رقابت ها  که 
گروه، یک بار دیگر افغانستان را با توجه به شرایطی دارد در 
البته به نظر نمی رسد که نشست  وضعیت بدتر قرار بدهد. 
سه جانبه میان روسیه پاکستان و چین، کاما بدون مشوره 
این  در  افغانستان  ظاهراً  اما  باشد؛  بوده  افغانستان  دولت  با 
اما حلقات  ندارد  به دالیل خاصی رسما شرکت  نشست ها 
فیصله هایی  برخی  از  ارگ،  در  تعامات  این  اصلی شریک 
که در آن نشست صورت گرفته است، خوشحال اند. چنانکه 
آخرین بار، سفیر افغانستان در مسکو )کاکای رییس جمهور 
غنی( طالبان را نجات دهنده گان افغانستان خواند و این نشان 
می دهد که ارگ به شکل غیر مستقیم از آنچه که در نشست 
اما  می کند.  حمایت  هم  تاجایی  می گذرد،  مسکو  سه جانبه 
بازی با طالبان توسط هر قدرتی که باشد یک بازی ر راستای 
و  صلح  نفع  به  عنون  هیچ  به  و  است  قدرت ها  آن  منافع 
به  اگر  ما  ریاست جمهوری  نمی انجامد.  افغانستان  در  ثبات 
راستی شریک این بازی های خطرناک نیست، باید از موقف 
سفیر  موقف  و  کند  نظر  ابزار  مورد  این  در  رییس جمهور 
افغانستان در مسکو در برابر طالبان را نیز روشن سازد. در 
غیر آن این بازی های خطرناک کشور  را به میدان بزکشی 
قدرت های جهانی یک بار دیگر تبدیل خواهد کرد و این بار 

خطرناک تر خواهد بود.

ارگ 
و نشست سه جانبه

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1932   شنبه     11 جد  ی /  د  ی        y    1395   1 ربیع الثانی    y 1438   31 د سمبر 2016

بــزرگ  هــا،  ناامنــی  #گســترش 
در  اجتماعــی  هــای  شــکاف  شــدن 
كشــور، بــی نظمــی هــای سیاســی و 
میــان  اعتمــادی  بــی  جــو  افزایــش 
اصلــی تریــن كارگــزاران دولــت نتایــج 
در  جمهــوری  ریاســت  ســؤمدیریت 
ــوری  ــس جمه ــخص ریی ــع و از ش مجم
بــه صــورت خــاص اســت. آقــای غنــی 
اگــر یــک بــار بــه كارنامــه حکومــت 
گذشــته  دوســال  طــی  خــود  داری 
نــگاه منصفانــه بینــدازد بــدون شــک 
اشــتباه  كــه  شــد  خواهــد  مطمیــن 
را  ناپذیــری  جبــران  و  كالن  هــای 
صــورت داده اســت. گاهــی شــاهد 
شــده  ســبب  بیشــتر  فهــم  توهــم 
اســت كــه آقــای غنــی حتــا در مســایل 
بســیار كوچــک و پیــش پــا افتــاده نیــز 
دچــار اشــتباه هــای كالن شــود. او در 
ــه  ــه گزین ــان داد ك ــال نش ــن دوس ای
خوبــی بــرای دولــت داری و مدیریــت 
كشــوری نبــوده اســت. حــاال هــم كــه 
اســت،  انتخابــات  برگــزاری  بحــث 
ــک  ــی ی ــای غن ــه آق ــی رود ك ــان م گم
ــد  ــام خواه ــتباهی را انج ــر اش باردیگ

# داد 



می گوینـــد،  صحـــت  وزارت  در  مســـووالن 
آلوده گـــی محیـــط زیســـت در کشـــور تبدیـــل بـــه 
ـــه  ـــن ناحی ـــن وزارت از ای ـــده و ای ـــران ش ـــک بح ی

بـــه شـــدت نگـــران اســـت.
ــل  ــهرداری کابـ ــووالن در شـ ــم، مسـ ــویی هـ از سـ
ــان  ــاالنه جـ ــوا سـ ــی هـ ــه آلوده گـ ــد کـ می گوینـ

ــرد. ــهروند را می گیـ ــزار شـ ــه هـ سـ
آلوده گـــی محیـــط زیســـتی بـــه ویـــژه آلوده گـــی 
ـــی  ـــراً زنده گ ـــل اخی ـــهر کاب ـــوا در ش ـــد ه ـــش از ح بی
ـــزرگ  ـــهر ب ـــن ش ـــی ای ـــهروندان ۶ میلیون ـــرای ش را ب
ســـخت تر کـــرده اســـت.اعضای مجلـــس، آگاهـــان 
ـــادی  ـــم کاری نه ـــهروندان از ک ـــتی و ش ـــط زیس محی
ـــرده  ـــاد ک ـــدت انتق ـــه ش ـــه ب ـــن زمین ـــوول در ای مس
ــی  ــچ برنامه یـ ــا هیـ ــن نهادهـ ــه ایـ ــد کـ می گوینـ
بـــرای جلوگیـــری از ایـــن ســـونامی خامـــوش 

ـــد. ندارن
ـــه  ـــت عام ـــر صح ـــارو وزی ـــی، مش ـــن صدیق قمرالدی
ـــوا در شـــهر  ـــوده ه ـــت آل ـــی از وضعی ـــراز نگران ـــا اب ب
ــت در  ــط زیسـ ــی محیـ ــد: آلوده گـ ــل می گویـ کابـ
ـــت و  ـــده اس ـــران" ش ـــک "بح ـــه ی ـــل ب ـــور تبدی کش
ـــدت  ـــه ش ـــه ب ـــن ناحی ـــه از ای ـــت عام وزارت صح

ـــت. ـــران اس نگ
ــوا  ــی هـ ــت: آلوده گـ ــان داشـ ــی بیـ ــای صدیقـ آقـ
یکـــی از عوامـــل بســـیار عمـــدۀ بیماری هـــا و 
ـــار  ـــاد آم ـــه بربنی ـــت ک ـــان اس ـــر در جه ـــرگ و می م
ــاالنه  ــان، ایـــن معضـــل سـ ــازمان صحـــی جهـ سـ
جـــان بیـــش از ۶0 میلیـــون انســـان را در سراســـر 

جهـــان می گیـــرد.
ــچ  ــه هیـ ــتان کـ ــای او: در افغانسـ ــه آقـ ــه گفتـ بـ
معیـــاری برابـــر بـــا معیارهـــای کشـــورهای دیگـــر 
ــنده تر اســـت. ــدارد، ایـــن معضـــل کشـ ــان نـ جهـ
ـــر،  افزایـــش جمعیـــت، موجودیـــت بیـــش از حـــد موت
فابریکه هـــا،  وجـــود  خشـــت پزی،  کوره هـــای 
ـــتفاده از  ـــا و اس ـــتفاده از جنراتوره ـــرق و اس ـــود ب نب
ذعـــال ســـنگ از عوامـــل اصلـــی اســـت کـــه بـــه 
گفتـــۀ مشـــاور وزارت صحـــت، ســـبب آلوده گـــی 

هـــوا در شـــهر کابـــل شـــده اســـت.
ــت:  ــار داشـ ــت اظهـ ــد وزارت صحـ ــاور ارشـ مشـ
"پژوهش هـــای علمـــی نشـــان داده اســـت کـــه 
ــان  ــر جهـ ــرطان ها در سراسـ ــد سـ ــت درصـ بیسـ
ـــود  ـــا وج ـــه در فض ـــت ک ـــی اس ـــی از آالینده های ناش
ـــوا و  ـــی ه ـــر آن،آلوده گ ـــاوه ب ـــد. ع ـــته باش می داش
ـــبب  ـــا، س ـــی در فض ـــای کیمای ـــت آالینده ه موجودی
ـــرگ و  ـــزی، م ـــکته مغ ـــی، س ـــی، قلب ـــراض تنفس ام
ـــی  ـــی و عصب ـــراض عقل ـــت، ام ـــل از وق ـــای قب میره

ســـوی شـــکل های والدی نیـــز می گـــردد."
در ایـــن حـــال، محمـــد کاظـــم همایـــون، رییـــس 
برنامه ریـــزی ادارۀ عالـــی حفاظـــت از محیـــط 
زیســـت در نشســـتی کـــه بـــرای بررســـی بحـــران 

محیـــط زیســـت از نشـــانی کانـــون اصاحـــات در 
کابـــل برگـــزار شـــده بـــود، گفـــت: ســـه عامـــل 
عمـــده در محیـــط زیســـت وجـــود دارد، عوامـــل 
ـــی. ـــل اجتماع ـــی و عوام ـــل بیولوزیک ـــی، عوام فزیک
ــوای  ــی هـ ــون: "آلوده گـ ــای همایـ ــۀ آقـ ــه گفتـ بـ
ـــود  ـــد نب ـــی مانن ـــه عوامل ـــه ب ـــا توج ـــل ب ـــهر کاب ش
و  اقلیمـــی  شـــرایط  شـــهری،  زیرســـاخت های 
جمعیـــت،  روزافـــزون  افزایـــش  توپوگرافـــی، 
گســـترش غیرمعیـــاری شهرنشـــینی، قانون شـــکنی، 
ـــازار  ـــاد ب ـــت اقتص ـــی، حاکمی ـــی و فرهنگ ـــر مال فق
ــیخته،  ــورت لجام گسـ ــه صـ ــده و بـ ــف ناشـ تعریـ
ـــص  ـــای متخص ـــود کدره ـــادی، نب ـــدی اقتص ناکارآم
ــود ارادۀ  ــط زیســـت، نبـ در اداره حفاظـــت از محیـ
سیاســـی بـــرای بـــرای از حفاظـــت از محیـــط 
زیســـت، آزادســـازی تجـــارت و کمبـــود نهادهـــای 
ـــل و  ـــهروندان کاب ـــا و ش ـــی م ـــبب نگران ـــبزنگر س س

در کل کشـــور شـــده اســـت."
بـــه  اشـــاره  بـــا  محیط زیســـتی  آگاه  ایـــن 
بـــودن  محـــاط  و  پی درپـــی  خشک ســـالی های 
ـــون  ـــع چ ـــت از مناب ـــکه، حفاظ ـــه خش ـــتان ب افغانس
آب و خـــاک و واریـــز شـــدن بی جاشـــده گان 
و برگشـــت کننـــده گان بـــه شـــهر کابـــل، اذعـــان 
ــه  ــاری در رابطـ ــچ آمـ ــتان هیـ ــت: در افغانسـ داشـ
بـــه انـــواع آالینده هـــا در فضـــای کشـــور وجـــود 
نـــدارد، چـــون حکومـــت افغانســـتان هیـــچ گاه 
مالیـــۀ  سیاســـیت های  و  انـــرزی  سیاســـت های 

ــته اســـت. ــبز نداشـ سـ
ــماری از  ــا شـ ــا بـ ــد تـ ــت می خواهـ او از حکومـ
نهادهـــا ماننـــد وزارت صحـــت و شـــهرداری ها 
کـــه بـــا زنده گـــی و مـــرگ شـــهروندان ســـروکار 
ـــخاص  ـــد و در آن اش ـــی نکنن ـــورد سیاس ـــد، برخ دارن
متخصـــص را بگمارنـــد. در کنـــار آن، مالیـــه بـــر مـــواد 
ـــل  ـــد تی ـــود، مانن ـــور می ش ـــه وارد کش ـــی ک آالینده ی
ـــوادی  ـــر م ـــه ب ـــل، مالی ـــزل و... را بیشـــتر و در مقاب دی
ــورت  ــم و در صـ ــر دارد را کـ ــده کمتـ ــه آالینـ کـ

ممکـــن از میـــان بـــر دارد.
ـــال ســـنگ در ســـال های  ـــتفاده از ذع ـــۀ او: اس ـــه گفت ب
اخیـــر در میـــان شـــهروندان، بـــه شـــدت افزایـــش 
ـــدۀ  ـــوع آالین ـــج ن ـــنگ پن ـــال س ـــه ذغ ـــت ک ـــه اس یافت
ـــنگین را  ـــزات س ـــوع فل ـــار ن ـــژه چه ـــاک بوی خطرن
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــود آورده اس ـــه وج ـــل ب ـــهر کاب در ش
موادبیماری هـــای گوناگـــون بـــه ویـــزه ســـرطان را 

ـــی آورد. ـــود م ـــه وج ب
ــه  ــاری کـ ــه آمـ ــد: یگانـ ــون می گویـ ــای همایـ آقـ
مـــا از شـــهر کابـــل داریـــم کـــه آن هـــم از ســـوی 
بانـــک انکشـــاف آســـیایی در ســـال 138۶ انجـــام 
شـــد، نشـــان می دهـــد کـــه هـــر ســـال در شـــهر 
ــد  ــق تولیـ ــن ذرات معلـ ــدود 173۶3 تـ ــل حـ کابـ
و بـــه فضـــا متســـاعد می شـــود. بـــر بنیـــاد ایـــن 

ـــن  ـــاید، 2484 ت ـــن اکس ـــن نایدروج ـــار، 1۶183 ت آم
ـــاید و  ـــن مونوکس ـــن کارب ـــاید، 970۶8 ت ـــلفر اکس س
ـــهر  ـــاید در ش ـــن دای اکس ـــادی از کاری ـــداری زی مق

کابـــل تولیـــد و بـــه فضـــا مـــی رود.
ادارۀ عالـــی حفاظـــت از  رییـــس برنامه ریـــزی 
محیـــط زیســـت در پیونـــد بـــه پیامدهـــای آلـــوده 
ــواد  ــت: مـ ــار داشـ ــت اظهـ ــط زیسـ ــودن محیـ بـ
ـــا  ـــا ره ـــه فض ـــنگ و دود ب ـــال س ـــه از ذع ـــی ک کمیای
ـــانان،  ـــی روی انس ـــیار مخرب ـــرات بس ـــود، تأثی می ش
گیاهـــا، ســـنگ فرش ها، آب و خـــاک، اســـایه و 

ــدارد. تجهیزاتـ
از ســـویی هم،عبـــداهلل حبیـــب زی، سرپرســـت 
آلوده گـــی  می گویـــد،  کابـــل  شـــهرداری 
آورده  به وجـــود  را  گوناگونـــی  هوابیماری هـــای 
اســـت تـــا جایـــی کـــه ســـاالنه جـــان ســـه هـــزار 

می گیـــرد. نیـــز  را  شـــهروندان 
سرپرســـت شـــهرداری کابـــل موترهـــای فرســـوده 
ــته  ــی دانسـ ــش آلوده گـ ــل افزایـ ــی از عوامـ را یکـ
ـــال  ـــه س ـــا س ـــوده ت ـــای فرس ـــت: موتره ـــزوده اس اف
ـــاط  ـــی نق ـــل از تمام ـــهرداری کاب ـــط ش ـــده توس آین

شـــهر کابـــل جمـــع آوری خواهـــد شـــد.
آقـــای حبیـــب زی از اعمـــار ۶00 کیلومتـــر ســـرک 
در شـــهر کابـــل در ســـه ســـال آینـــده خبـــرداد و 
ـــادر  ـــل ق ـــهرداری کاب ـــده ش ـــال آین ـــه در س ـــت ک گف
بـــه اعمـــار 200 کیلومتـــر ســـرک در شـــهر کابـــل 

ـــود. ـــد ب خواه
ــه  ــرد کـ ــهرداری کابـــل عـــاوه کـ سرپرســـت شـ
ـــب از  ـــطحی موج ـــای س ـــت آب ه ـــت نادرس مدیری
بیـــن رفتـــن ســـرک ها در وقـــت کمتـــر و مخـــل 
نظـــم ترافیـــک می گـــردد و شـــهرداری کابـــل 
ـــه  ـــطحی و رد آن ب ـــای س ـــکل آب ه ـــل مش ـــرای ح ب

پـــاک کاری کانال هـــا و آبروهـــا می پـــردازد.
وضعیـــت  از  نماینـــدگان  مجلـــس  هم چنـــان، 
محیـــط زیســـت کابـــل و آلوده گـــی هـــوا در 
کابـــل ابـــراز نگرانـــی کـــرده می گوینـــد کـــه اگـــر 
جلـــو ایـــن »ســـونامی خامـــوش« گرفتـــه نشـــود، 

پایتخت نشـــینان از بیـــن خواهنـــد رفـــت.
مجلـــس  محیط زیســـت  کمیســـیون  اعضـــای 
محیط زیســـتی  ادارات  می گوینـــد،  نماینـــده گان 
ــرای  ــی بـ ــد و برنامه یـ ــه تعهـ ــت هیچ گونـ حکومـ

بهینه ســـازی ایـــن وضعیـــت نـــدارد.
عبیـــداهلل رامیـــن، عضـــو کمیســـیون محیط زیســـت 
ــه  ــت بـ ــط زیسـ ــت محیـ ــس می گوید:وضعیـ مجلـ
ــر  ــل و دیگـ ــهر کابـ ــوا در شـ ــژه آلوده گـــی هـ ویـ
شـــهرهای کشـــور نگـــران کننـــده اســـت و پـــرده 
ــاد  ــهر ایجـ ــای شـ ــی در فضـ ــی از آلوده گـ زخیمـ

شـــده اســـت.
او عـــدم آگاهـــی شـــهروندان در اســـتفاده از مـــواد 
چالش هـــای  از  یکـــی  را  آالینـــده  ســـوخت 

محیط زیســـتی می دانـــد کـــه بـــه گفتـــه او، ضعـــف 
ادارات محیـــط زیســـتی و آگاهی دهـــی انـــدک 
ــی و  ــن آلوده گـ ــزون ایـ ــش روز افـ ــبب افزایـ سـ
ـــل و  ـــتی در کاب ـــط زیس ـــرایط محی ـــدن ش ـــر ش ـــد ت ب

دیگـــر شـــهرهای بـــزرگ کشـــور شـــده اســـت.
ـــده گان  ـــس نماین ـــر مجل ـــو دیگ ـــی، عض ـــه کوف فوزی
ــی  ــت کنونـ ــه وضعیـ ــد کـ ــدار می دهـ ــز هشـ نیـ
آلوده گـــی هـــوا در شـــهر کابـــل ســـرطان زا و 

کشـــنده اســـت.
ـــط  ـــت محی ـــه وضعی ـــر ب ـــزود، اگ ـــی اف ـــم کوف خان
ـــه  ـــل توج ـــوا در کاب ـــی ه ـــژه آلوده گ ـــه وی ـــتی ب زیس
ـــن  ـــه ای ـــه ای ادام ـــرد، در نتیج ـــورت نگی ـــدی ص ج
وضعیـــت، بســـیاری از شـــهروندان کابـــل از بیـــن 

ـــت. ـــد رف خواهن
ــی و  ــع علمی-فرهنگـ ــن، مجمـ ــا ایـ ــان بـ هم زمـ
اجتماعـــی راه نـــو در هم آهنگـــی بـــا اســـتادان 
ــز روز  ــتی نیـ ــان محیط زیسـ ــگاه و کارشناسـ دانشـ
پنجشـــنبۀ هفتـــۀ گذشـــته، ســـمیناری را بـــرای 
ـــه  ـــی و ارای ـــای زیرزمین ـــای آب ه ـــی چالش ه بررس

ــرد. ــزار کـ ــه برگـ ــن زمینـ ــا در ایـ راهکارهـ
ـــی  ـــد، آلوده گ ـــمینار گفتن ـــن س ـــده گان ای ـــزار کنن برگ
ــی،  ــر زمینـ ــای زیـ ــطح آب هـ ــن سـ ــن رفتـ و پاییـ
ــر  ــا خطـ ــل بـ ــط کابـ ــردم را در محیـ ــی مـ زنده گـ

جـــدی مواجـــه کـــرده اســـت.
حســـن غامـــی، مشـــارو ادارۀ ملـــی حفاظـــت از 
محیـــط زیســـت در ایـــن ســـمینار گفـــت: مـــردم 
ــا ســـال 1329 بـــه شـــش برابـــر  شـــهر کابـــل تـ
ـــی  ـــن در حال ـــاز دارد، ای ـــود نی ـــامیدنی موج آب آش
اســـت کـــه بـــه خاطـــر نبـــود مدیریـــت ســـالم و 
ــی  ــر زمینـ ــای زیـ ــی، آب هـ ــالی پی درپـ خشک سـ

هـــر روز کمتـــر می شـــود.
ـــل  ـــه دلی ـــر آن ب ـــزون ب ـــی، اف ـــای غام ـــۀ آق ـــه گفت ب
ــار  ــرای مهـ ــتراتژی الزم بـ ــا و اسـ ــود زیربناهـ نبـ
ــز در  ــی نیـ ــای زراعتـ ــد آب هـ ــا،80 در صـ آب هـ

افغانســـتان هـــدر مـــی رود.
علمـــی  مجمـــع  رییـــس  رحیمـــی،  حســـین 
ــی،  ــای طوالنـ ــت: جنگ هـ ــو گفـ ــی راه نـ فرهنگـ
تراکـــم جمعیـــت بـــه اثـــر عـــودت مهاجریـــن و 
یک ســـو،  از  درکابـــل  داخلـــی  بی جاشـــده گان 
افزایـــش چاه هـــای غیـــر معیـــاری آب و فاضـــاب 
ـــا  ـــدارک زیربناه ـــرای ت ـــت ب ـــی دول ـــدم آمادهگ و ع
از ســـوی دیگـــر مـــردم را بـــا بحران هـــای شـــدید 

صحـــی رو بهـــرو کـــرده اســـت.
ـــد  ـــر ۵0 در ص ـــال حاض ـــه درح ـــراز این ک ـــا اب او، ب
ـــده  ـــوده ش ـــو آل ـــه نح ـــل ب ـــی کاب ـــای زیرزمین آب ه
ـــوده  ـــن آل ـــتر از ای ـــا بیش ـــر آب ه ـــزود: اگ ـــت اف اس
گـــردد بـــرای زنده گـــی خطرســـاز اســـت و بایـــد 

ـــود. ـــه ش ـــه توج ـــن زمین ـــداً در ای ج
ــاور  ــر مشـ ــاس بصیـ ــر عبـ ــه، دکتـ ــن همـ ــا ایـ بـ
و  طبیعـــی  منابـــع  امـــور  در  رییس جمهـــور 
محیط زیســـت گفتـــه اســـت، یکـــی از عوامـــل 
ـــاب  ـــای فاض ـــل چاه ـــی آب در کاب ـــدۀ آلوده گ عم
ــا در  ــت، امـ ــیون اسـ ــتم کانالیزاسـ ــدم سیسـ و عـ
ــی  ــل عملـ ــازی کابـ ــه به سـ ــه برنامـ ــی کـ صورتـ
ــه  ــر گرفتـ ــز در نظـ ــات نیـ ــن موضوعـ ــود، ایـ شـ

ــد. ــد شـ خواهـ
ـــل  ـــهر کاب ـــتٰ ش ـــزوده اس ـــور اف ـــارو رییس جمه مش
بـــا دو مشـــکل عمـــده از نقطـــه نظـــر آب مواجـــه 
ـــطح آب  ـــدن س ـــن آم ـــش و پایی ـــی کاه ـــت، یک اس
آشـــامیدنی و دیگـــر آلوده گـــی بیـــش از حـــد 
آب هـــا کـــه پـــس از مطالعـــات و تحقیقاتـــی کـــه 
انجـــام شـــده اســـت، دولـــت بـــرای مقابلـــه بـــا 
ـــق را  ـــم و دقی ـــت منظ ـــک سیاس ـــکات ی ـــن مش ای
ـــن  ـــه ای ـــق آن، ب ـــا تطبی ـــه ب ـــه ک ـــت گرفت روی دس

ــد. ــد شـ ــان داده خواهـ ــا پایـ نگرانی هـ
آقـــای بصیـــر اظهـــار داشـــت: در حـــال حاضـــر 
ــه  ــود دارد کـ ــت وجـ ــوی دولـ ــی از سـ تاش هایـ
در وقـــت ضـــرورت بتوانـــد از آب هـــای ســـطحی 

بـــرای شـــهروندان کابـــل اســـتفاده کنـــد.
بـــه گفتـــۀ آقـــای بصیـــر، بـــرای مقابلـــه بـــا 
ــازی  ــه به سـ ــاز بـ ــل نیـ ــهر کابـ ــا، شـ آلوده گی هـ
دارد کـــه ایـــن برنامـــه از ســـوی دولـــت در ابعـــاد 

گوناگـــون آن در اولویـــت کاری قـــرار دارد.
ـــهرداری، وزارت  ـــی، ش ـــای غن ـــاور آق ـــۀ مش ـــه گفت ب
ـــط، روی  شهرســـازی و ســـایر وزارت خانه هـــای ذیرب
ـــی  ـــا نهای ـــه ب ـــد ک ـــل کار می کنن ـــهر کاب ـــازی ش به س
شـــدن و عملـــی کـــردن برنامه هـــای موجـــود بـــر 
ـــم  ـــق خواهی ـــه آب فای ـــوط ب ـــی مرب ـــش آلوده گ چال

ـــد. آم
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به شدت نگران بحران آلوده گی محیط زیست هستیم
شهرداری کابل:

آلوده گی هوا ساالنه جان سه هزار شهروند را می گیرد

روح اهلل بهزاد
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بخش هفتم و پایانی
مرتضی ارشاد بخش چهــاردهم

ــر از ارزش  ــاخه یی دیگ ــز ش ــک ها نی ــری از عروس ــی و هن ــتفاده های دین اس
ــی و  ــتفاده از عروســک گردانی های مذهب ــتر در اس ــه بیش ــِی آن اســت ک فرهنگ
ــاب  ــا احتس ــک ب ــود. عروس ــر می ش ــکی جلوه گ ــای عروس ــا نمایش نامه ه ی
شــکل انســان گونه اش، نمــادی از انســان اســت کــه بــرای انتقــال معنــای خــود 

ــذارد. ــش را می گ ــر خوی ــده و تأثی ــره نمایان ــون چه ــای گوناگ در صورت ه
نتیجهگیری

عروســک بــه عنــوان نمــادی فرهنگــی؛ کارکــردی آموزشــی، تفریحــی و ارزشــی 
ــد.  ــاوت باش ــد متف ــگ، می توان ــر فرهن ــات ه ــه مقتضی ــه ب ــا توج ــه ب دارد ک
ــت  ــانی بااهمی ــدن انس ــتاوردی از تم ــوان دس ــه عن ــک را ب ــه عروس ــه ک آن چ
ــودک  ــی ک ــان بیرون ــۀ جه ــۀ رابط ــر پای ــه ب ــت ک ــری اس ــد، تأثی ــوه می ده جل
ــازی،  ــباب ب ــت اس ــک و در کل صنع ــذارد. عروس ــم می گ ــال بره و بزرگ س
ــگاه اندیشــه یی انســان  ــر پای ــا ب ــه بن ــای بزرگ ســال اســت ک ســاخته یی از دنی
ــر  ــر روی بینــش کــودک موث ــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم  ب بزرگســال ب

ــد. ــر می ده ــا تغیی ــرده ی ــت ک ــوده و آرای وی را تثبی ب
توجــه بــه بینــش و درِک کودک از هســتی و مجموعه حرکات و گفتــاری که از آن 
بــه فرهنــگ کودکانــه تعبیــر می شــود، ایــن الــزام را بــا خــود بــه همــراه مــی آورد 
ــال و  ــان بزرگ س ــاط دو انس ــت در ارتب ــِی درس ــزی فرهنگ ــا برنامه ری ــه ب ک
انســان کــودک، تعاملــی صحیــح بــا در نظــر گرفتــن شــباهت ها و تفاوت هــای 
ــدرن و  ــا فرهنــگ یک سان ســازی جهــان م ــه ب ــرای مقابل ــرد. ب ــان انجــام گی آن
پســامدرن و بــرای جلوگیــری از ورود اندیشــه های فرهنگ هایــی کــه از لحــاظ 
ــای  ــا طرح ه ــوان ب ــد، نمی ت ــدرت دارن ــتیای ق ــی اس ــک و سیاس تکنولوژی
ــه  ــارا و ... ک ــک های دارا و س ــاخت عروس ــون س ــی همچ ــص و کم ارزش ناق
ــی آورد،  ــر م ــر ب ــه س ــی جامع ــار فرهنگ ــناختی و ب ــناخت زیبایی ش ــدم ش از ع
ــا  ــاط فرهنگــی ب ــی ارتب ــر آن، مدع ــی ب ــاس محل ــک لب ــا پوشــاندن ی ــًا ب صرف

دنیــای کــودکان گردیــد.
ــایق و  ــن س ــر گرفت ــا در نظ ــناخت و ب ــد ش ــط را بای ــودک از محی درک ک
عایــق ایشــان، بــه ســاخت ابــزار ســرگرمی بــرای وی همــت گماشــت. زمانــی 
ــۀ خویشــتن از کودکــی  ــه تجرب ــًا ب ــه صرف ــای کودکان کــه شــناخت و درک دنی
ــر و  ــۀ حاض ــگ کودکان ــت فرهن ــش در خصوصی ــدون پژوه ــود و ب ــوط ش من
عــدم بررســی ســایق و نیازهــای او بــه ســاخِت لــوازمِ بــازی روی می آوریــم، 
نــه تنهــا بــه هــدف خویــش کــه بازتولیــد فرهنگــی و غنــای آن اســت دســت 
نمی یابیــم، بلکــه در کوتاه مــدت بــا عــدم اســتقبال تولیــدات مواجــه شــده و در 
بلنــد مــدت بــا از دســت دادن عایــق زیبایی شــناختی و ارزش هــای اخاقــی و 
ــه کج کارکردهــای فرهنگــی  ــه نفــع نمونه هــای فرهنــگ دیگــری، ب اجتماعــی ب
ــباب  ــد اس ــش از تولی ــا هدف ــه تنه ــویم ک ــار می ش ــازی دچ ــاماِن ب ــاخت س س

بــازی و عروســک، تولیــد بــه صــرف تولیــد اســت.
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عـروسـک؛
 به مثـابۀ ابژۀ فرهـنگی

یادداشــت:کنفرانــس»آجنـــدایملی«
مســعود، احمدولــی رهبــری بــه
ــرای ــیب ــهآدرس ــهب ــتک سالهاس
میــان چارهاندیشــی و رایزنــی
نخبــهگانوبــزرگاِنکشــوربــرای
بیرونرفــِتافغانســتانازنزاعهــاو
ــده ــلش ــیتبدی ــاِیتاریخ ناکامیه
اســت.امــاایــنآدرِسمدنیاخیــراًدر
ابتــکاریتازهتــر،دســتبــهبرگــزاری
ــوار ــورتیِماه ــتهاِیمش سلسلهنشس
ــالوآگاهِ ــاِنفع ــاجوان ــهوارب وهفت
اوضــاع بررســِی بــرای کشــور
افغانســتانودریافــِت نگرانکننــدۀ
بهروزتــر و علمیتــر راهحلهــای
درســایۀاهــداِفعالــِیآجنــدای
ملــیزدهاســت.روزنامــۀمانــدگاربــه
حمایــتازایــنفعالیتهــایارزنــده،
ــش ــۀخوی ــنصفح ــنبخــشازای ای
ــاِی ــدۀگفتهه ــاِبچکیـ ــهبازت راب
جــاریدرایــننشســـتهااختصــاص
ــراهو ــاهمـ ــام ــسب ــت.پ دادهاس

همســـفرباشــید.
***

دانشــجو:  عزیــزی، شــمسالرحمن
مــن ـ بــه دلیــِل این کــه آقــای احمدولــی 
مســعود را از شــمارِ کســانی می دانــم کــه 
در افغانســتان صاحب برنامــه بوده انــد ـ 
فقــط یــک پیشــنهاد بــرای تطبیــِق هرچــه 
بهتــِر »آجنــدای ملــی« ارایــه می کنــم. 
پیشــنهاد می کنــم طــرح آجنــدی ملــی را 
همه گانــی بســازید و بــرای بــارور شــدِن 
بیشــتر، آن را وارد احــزاِب سیاســی و 
دانشــگاه ها نیــز کنیـــد. بــرای برون رفــت 
بــه  افزون خواهــی  انحصارگرایــی و  از 
 نــامِ قــوم، دیــن و مذهــب، بــه بــاورِ مــن 
آجنـــدای ملــی طــرِح مناســب و خوبــی 
اســت؛ امــا بــدون  شــک بــه بازخوانــی و 
اصاحــات نیــاز دارد و ایــن  کار، تنهــا بــا 
همه گانــی ســاختِن ایــن طــرح ممکــن و 

ــد.  ــر می باش میس

کنشــکامحجــوب: بــه بــاور مــن، عیــب 
اصلــی در ســاختار نظــام اســت کــه 
ــِن  ــه دام ــا را ب ــاِی م ــا تکنوکرات ه حت
قــوم و قبیلــه پــرت می کنــد. قانــون 
ــت  ــن ذهنی ــده ای ــک ع ــرای ی ــی ب اساس
فکــر  کــه  اســت  آورده  به وجــود  را 
یعنــی شکســِت  اصاحــات  می کننــد 
سیاســِی او و قــوم و قبیلــه اش. بنابرایــن، 
بایــد گفتمانــی بــه وجــود بیایــد کــه بــه 
آن هــا فهمانــده شــود کــه اصاحــات 
نه تنهــا بــه معنــای شکســِت هیــچ قــوم و 

ــِد آن شــامِل  گروهــی نیســت، بلکــه فوای
همــۀ اقــوام و جریان هــا در افغانســتان 
ــی  ــدای مل ــرح آجن ــن از ط ــود. م می ش
ــرح در  ــن ط ــرا ای ــم؛ زی ــت می کن حمای
خــود برنامــۀ تغییــر ســاختارِ نظــام و 

ــاسی را دارد.  ــون اسـ ــل قان تعدی

ــی ــواجتماع ــدی،عض ــدمحم محم
بــه  افغانســتان:  جوانــان جهانــی
بــاور مــن، تغییــر ســاختار حکومــت، 
ــا  ــودش را دارد، ام ــژۀ خ ــای وی راهکاره
قبــل از آن، مــا بایــد ایــن را ثابت بســازیم 
ــه حکومــت را  ــم ک ــاش کردی ــا ت ــه م ک
ــا حکومــت اصــاح  اصــاح بســازیم، ام
نشــد و مــا مجبــور بــه ارایــۀ طــرِح بدیــل 
شــدیم. بحــِث دیگــر ایــن اســت کــه در 
قســمِت تطبیــق آجنــدای ملــی، مدیریــت 
بســیار اهمیــت دارد؛ زیــرا اگــر ایــن طرح 
درســت مدیریــت نشـــود، میــزان موفقیِت 
ــن  ــد. م ــد آم ــر خواه ــن و پایین ت آن پایی
ــنهاد  ــک طــراح هســتم و پیشـ شــخصًا ی
ــه  ــت ک ــن اس ــراح ای ــواِن ط ــه عن ــن ب م
بایــد یــک اجمــاع ملــی از جوانــان، 
نماینــده گاِن  و  احــزاب  نماینــده گاِن 
ــردد و  ــکیل گ ــان تش ــای دینی م اقلیت ه
ــا طــرح و پیشــنهادهای  ــق، ب ــن طری از ای
منســجم و مــدون، حکومــت را زیــر 
فشـــار گرفتــه و خواهــاِن اصاحــات 
شــویم. امــا در صورتــی کــه پذیرفتــه 
ــت  ــِف حکوم ــم نقطه ضع ــد، می توانی نش
را نشــانه گرفتــه و از آن طریــق، بــه 

ــم.  ــار وارد کنی ــت فش حکوم
ــن، نقطــۀ ضعــِف حکومــت،  ــاور م ــه ب ب
ــوِی جامعــۀ  حمایت هــای مــادی و معن
ــت؛  ــی اس ــورهای خارج ــی و کش جهان
ــان  ــم آن ــه می توانی ــب ک ــن ترتی ــه ای ب
)کشــورهای حمایت کننــدۀ افغانســتان( 
را بــا طــرح و برنامۀمــان قناعــت بدهیــم. 
ــان را  ــرح و برنامۀم ــز ط ــان نی ــر آن و اگ
نپذیرفتنــد، راه بعـــدی می توانــد اجرایــی 
ــی  ــام سیاس ــاختار نظ ــر س ــاختِن تغیی س

ــد. باش
ــدهگان: ــتراککنن ــرازاش ــیدیگ یک
در  حــال  و  گذشــته  در  کــه  چیــزی 
ــوده، منحصــر  ــا مشــکل آفرین ب کشــورِ م
ــک  ــِن ی ــدرت در دام ــری و ق شــدِن رهب
ــر  ــن، منحص ــار ای ــاص و در کن ــومِ خ ق

شــدِن قــدرت نســبِی ســایر اقــوام در 
ــایر  ــدِن س ــرون مان ــوده و بی ــِن خان دام
ایــن قــدرِت نســبی و  از  هم قومی هــا 
ــت  ــدِن صداق ــه دار ش ــت، خدش در نهای
و باورمنــدی در کشــور بــوده اســت. 
تبعیــض، عــدم توجــه بــه شایسته ســاالری 
و بــه حاشــیه راندن جوانــان، از مشــکاِت 
موریانــه  مثــل  کــه  اســت  دیگــری 
حکومــت فعلــِی مــا را می خــورد و رنــج 
ــوان یــک  ــه عن می دهـــد. پیشــنهاد مــن ب
ــواردی کــه  ــه م ــن اســت کــه ب جــوان ای
یــاد کــردم، آجنـــدای ملــی توجه کــرده و 
مبــارزه بــا ایــن مــوارد را در اولویت هــای 

ــد.  ــود بگنجان ــرح ِ خ ط

ــانهیی ــاوررس ــر،مش ــمترادف حش
ــرض  ــم ع ــی: می خواه ــتاجرای ریاس
و  تغییــر  بــه  اراده  همــه  کــه  کنــم 
ــان مشــکات  ــم و اکثرم ــات داری اصاح
یکــی  مــا  کرده ایــم.  درک  خــوب  را 
شــکل و ســاختارِ قــدرت را داریــم و 
یکــی هــم، ماهیــِت قــدرت را و مســیری 
ــا  ــی م ــود. وقت ــال می ش ــدرت اعم ــه ق ک
ــته  ــکل را داش ــوع مش ــه موض ــر س در ه
باشــیم و عده یــی هــم پــا بنــد کــرده 
ــم بخــورد،  ــه ه ــا ب ــر دنیـ ــه اگ باشــند ک
ــن  ــراِی ای ــِم بی چون وچ ــا حاک ــم م بازه
کشــور هســتیم؛ شــاهد همــان مشــکاتی 

می باشــیم کــه امــروزه هســتیم. 
مــن از دو زاویــه نگرانــی دارم؛ یکــی 
امــروزی و  از آدرس نســل ســرگرداِن 
دوم، از آدرس کســی کــه در گوشــه یی 
از قــدرت حضــور دارم. نگرانــِی مــن 
ــی  ــِت کنون ــر وضعی ــه اگ ــت ک ــن اس ای
ــان دورۀ فعلــِی  ــا پای ــد و اگــر ت ادامــه یاب
حکومــت وحــدت ملــی بــه ســوی تغییــر 
نظــام نرویــم، بــرای تجزیــۀ کشــور تنهــا 
یــک انتخابــاِت دیگــر نیــاز باشــد و یــک 

ــر!  ــل دیگ ــق امرخی ضیاءالح
 حــرِف مــا ایــن اســت کــه قانــون 
ــت و  ــا هوی ــا ب ــد و م ــر کنـ اساســی تغیی
قــوم و زبــان ِ خویــش شــناخته شــویم؛ اما 
ــد از آدرِس  ــو بای ــه ت ــد ک ــرف می گوی ط
رســمی یی کــه مــن از تــو و هویــِت 
ــو  ــن وارد گفت وگ ــا م ــم، ب ــو می کش ت

ــوی.  ش

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان و آجندای ملی

ترتیب كننـده: روح اهلل بهزاد
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بخش دوم

...امـا ایـن طعـن و لعن هـا به سـه دسـته تقسـیم می شـوند: 
عده یـی بـه جهـِت مسـایلی کـه مربـوط بـه عقایـد و کام 
می شـود بـر وی طعـن روا داشـته اند، گروهـی دیگـر در 
و  کرده انـد  انتقـاد  و ضعیفـش  آشـفته  و حافظـۀ  روایـت 
جماعتـی دیگـر او را بـه ایـن جهـت مطعـون سـاخته اند 
کـه بـه رأی و عقـل در برابـر احادیـِث صحیح اسـتناد کرده 
اسـت.«   طبعـًا گروه نخسـت، ابوحنیفـه را کافر دانسـته اند 
چـرا که در اصول و عقاید، مرتکب اشـتباه و انحراف شـده 
اسـت. امـا آنانـی کـه ضعـف در روایت گـری و آشـفته  گی 
حافظـه اش را دسـتمایه قـرار داده انـد، اگرچـه ایمانـش را 
مخـدوش دانسـته اند امـا از مرتبۀ ایمـان بیرونـش نبرده اند. 
بدعت گـذار  و  دیـن  از  منحـرف  را  او  سـوم،  گـروه  امـا 
شـماریده اند، اگرچـه حکـم بـه کفـرش نکرده انـد. »اتهـام 
بدعت گـذاری« اگرچـه از »تجریـح« باالتـر اسـت امـا بـه 

درجـۀ تکفیـر نمی رسـد.  
طبیعـی اسـت کـه در برابـر ایـن موضع گیری هـای تنـد و 
گزنـده برضـد ابوحنیفـه، پیروان متأخرتـِر او در دفاع از وی 
بـه مصـاِف مخالفانـش رفته انـد و بـه شـیوه یی مبالغه آمیـز 
و تعصب آلـود کوشـیده اند بـه طعن هـا و عیب جویی هـای 
تندوتیـِز مخالفـان پاسـخ بدهنـد. کتاب هایـی کـه در بـاب 
مناقـِب ابوحنیفـه فراهـم آمـده، به روشـنی ایـن تاش هـای 
واکنشـی را نمایـان می کنـد. مثـًا موفق مّکـی چنین روایت 
می کنـد: »ابوحنیفـه در خـواب دیـد کـه گویـا گـور پیامبـر 
خـدا را نبـش می کنـد و اسـتخوان هایش بـر سـینه اش گرد 
مـی آورد. دیـدن ایـن خـواب، وحشـت زده اش سـاخت. از 
همیـن رو، به بصره سـفر کرد و از ابن سـیرین، خواب گزار 
نامـدار، دربـارۀ تعبیـر ایـن خـواب پرسـید. ابـن سـیرین 
گفـت: صاحـب ایـن رویـا تـو نیسـتی، ابوحنیفه اسـت. او 
گفـت: مـن همـان ابوحنیفـه ام. ابـن سـیرین گفت: پشـتت 
را برهنـه کـن. وقتـی پشـتش را برهنـه کـرد، ابـن سـیرین 
متوجـه شـد کـه در میـان دو شـانه اش خالـی وجـود دارد. 
ابـن سـیرین خطـاب بـه او گفـت: تـو همـان ابوحنیفه یـی 
هسـتی کـه حضـرت رسـول دربـاره اش فرمـوده: "در امت 
مـن، مـردی به دنیـا خواهد آمد کـه ابوحنیفه نـام دارد و در 
میـان دو شـانه اش خالی اسـت، خداوند سـنت )آثـار دین( 

را بـه دسـتاِن او زنـده می گردانـد."«   
گونه گـون،  عبارت هـای  و  شـیوه ها  بـه  را  روایـت  ایـن 
کتاب هـای مناقـب نقـل کرده انـد. روشـن  اسـت کـه ایـن 
قبیـل روایت هـا برسـاختۀ پیـروان متعصـِب امـام ابوحنیفـه 
بـه  خـود  تعصـِب  خواسـته اند  بدین گونـه  آنـان  اسـت. 
ایـن  بـرای  دینـی  توجیـه  و  کننـد  تیوریـزه  را  امام شـان 
بـن  بـه همیـن جهـت، علـی  نماینـد.  تعصـب دسـت وپا 
در  امـا  اسـت  حنفی مذهـب  اگرچـه  )او  القـاری  سـلطان 
نقـل مناقـب ابوحنیفـه در قیـاس بـه سـایرین معتدل تـر و 
کم تعصب تـر اسـت( ایـن قبیـل روایت هـا را سـاخته گی و 
مجعـول می دانـد. او می گویـد: »روایتـی که از پیامبر اسـام 
نقـل شـده کـه گویـا ایشـان فرمـوده "ابوحنیفه چـراغ امت 
مـن اسـت" بـه اتفاق همـۀ محدثـان، سـاخته گی و موضوع 
اسـت.«   از آن باالتـر، علـی قـاری همـۀ احادیثـی را که از 
پیامبـر اسـام روایـت شـده و نام هـای افـرادی کـه پس از 
ایشـان بـه دنیـا آمده انـد را به صـورت ویـژه ذکـر کرده اند، 
رد می کنـد. او می نویسـد: »از جملـۀ ایـن قبیـل روایت هـا 
روایت هایی سـت کـه دروغ پـردازان در مناقـب ابـی حنیفـه 
و شـافعی بـا ذکـر نام ایـن دو فقیه برسـاخته اند یـا احادیثی 
کـه واضعـان حدیـث در نکوهـِش آن هـا جعـل کرده انـد.«     
شـیوۀ  حنفی مذهـب،  علمـای  از  یکـی  غـزی،  تقی الدیـن 
دیگـری را در دفـاع از امـام مذهبـش در برابـر روایت هایی 
کـه متضمـِن ناسـزاگویی برضد امام مذهب اسـت، در پیش 
گرفتـه اسـت. او برضـد این روایت هـا روایت هایـی را نقل 
می کنـد کـه متضمـن سـتایش از ابوحنیفه اسـت و محتوای 
روایت هـای مخالـف را نقـض می کنـد. مثـًا او ادعـا کرده 
کـه ابوحنیفـه کسـی را کـه بـه مخلـوق بـودِن قـرآن بـاور 
اِعمـال بایکـوت  داشـته باشـد، بدعت گـذار می شـمارد و 
اجتماعـی بـر وی را واجـب می دانـد. غزی این ادعـا را در 
پاسـخ بـه ادعـای مشـهوری طـرح می کنـد مبنی بـر این که 
امـام ابوحنیفـه بـاور بـه مخلوق بـودن قرآن داشـته اسـت. 
انتقادهایـی کـه در مـورد  نیـز تقی الدیـن غـزی در برابـر 
ابوحنیفـه مطـرح می شـود، دایـر بـر این کـه او بـا احادیـث 
مخالفـت می ورزیـده و بـه کار بسـتن رأی و عقـل اشـتیاق 
فـراوان داشـته، موضع گیـری کـرده و همۀ ایـن انتقادها راـ  
بـه زعـم خـودشـ  بی بنیاد و سسـت مایه تلقی کرده اسـت.

قابـل توجـه این کـه جریـان دفـاع از ابوحنیفـه در کتاب هـا 
نیـز  شـده  نوشـته  معاصـر  دورۀ  در  کـه  پژوهش هایـی  و 
به صـورت روشـن مشـاهده می شـود. محمـد زاهـد کوثری 
کتابـی تألیـف کـرده بـه عنـوان »تأنیـب الخطیـب علـی مـا 
سـاقه فـی ترجمـۀ ابـي حنیفۀ مـن االکاذیـب«. نشـانه هایی 
از تعصـب در دفـاع از ابوحنیفـه در جاهایـی از ایـن کتاب 
دیـده می شـود. مؤلف همـۀ تـوش و توانش را به کار بسـته 
تـا خبرهایـی کـه برضد ابی حنیفـه نقل شـده را نقض و رد 
کنـد و در ایـن راه، گاهی از پارادوکسـیکال بـودِن محتوای 

ایـن روایت هـا و زمانـی هـم از ضعـف سـندهای آن هـا 
در نقـض آن هـا بهـره گرفتـه اسـت. طرفـه آن کـه، کوثـری 
را متذکـر می شـود  نکتـه  ایـن  به تأکیـد  در کتـاب مزبـور 
کـه حدیـث ذیـل از نظـر سـند صحیـح و ثقـه اسـت: »در 
امـت مـن مـردی خواهـد آمـد کـه نامـش نعمان اسـت، او 
چـراغ امـت من اسـت.« ایـن در حالی سـت که بسـیاری از 
محدثـان، از جملـه علـی قـاری حنفی مذهـب، ایـن روایت 

را برسـاخته و مجعـول می داننـد.
اگرچـه محمـد ابوزهـره کوشـیده تـا حـد زیـادی جانـب 
بی طرفـی را در مقـام شـرح و بازگویـی شـخصیت و افکار 
ابوحنیفـه رعایت کند، اما او نیز در موارد بسـیاری نتوانسـته 
روحیـۀ سـتایش و دفـاع از ابوحنیفه را از خـود بروز ندهد. 
دلیلـش هـم ایـن  اسـت کـه ابوزهـره قصـد آن داشـته کـه 
ترسـیم  بی شـائبه  و  بی عیب ونقـص  الگویـی  ابوحنیفـه  از 
کنـد. ابوزهـره می نویسـد: »ابوحنیفـه هماننـد صدیقـان و 
شـهیدان وفـات یافـت... مـردن بـرای ایـن ضمیـِر آگاه و 
وجـداِن معنـوی و این قلـِب نیرومند و این خـرد توانا، مایۀ 
آسـایش و راحتـی بـود.«   سـپس یـاد آور می شـود که همۀ 
اهالی بغداد در تشـییع جنازه اش شـرکت ورزیدند و شـمار 
کسـانی کـه نمـاز جنـازه اش را برگـزار کردند، بـه ۵0 هزار 
نفـر می رسـید. ابوزهـره ایـن ادعاهـا را مطـرح می کنـد امـا 
منابعـی را کـه این ادعاهـا را از آن ها برگرفتـه، ذکر نمی کند 
نمی کنـد مشـعر  اشـارت  بـه روایت هـای دیگـری  نیـز  و 
بـر این کـه در مراسـم تشـییع جنـازۀ ابوحنیفـه هیچ کسـی 
حضـور نداشـت یـا شـمار اندکی از مـردم حضور داشـتند.   
هاله یـی کـه پیرامـون شـخصیت ابوحنیفـه به دسـِت پیروان 
شـده،  ایجـاد  ـ  مسـاویانه  به صـورت  ـ  وی  مخالفـاِن  و 
باعـث شـده که بـرای شـمار قابـل ماحظه یی از پیشـینیان، 
ابوحنیفـه بـه شـخصیتی مرجـع تبدیـل شـود کـه محـض 
بـرای  و  می شـود  اعتبـار  و  مایـۀ شـرف  او،  بـه  انتسـاب 
را  ماتریدیـه، خـود  می کنـد.  مشـروعیت  ایجـاد  منتسـبین 
امتـداد طبیعـی گفتارهـای کامِی امـام ابوحنیفه می شـمارند 
و عبدالقاهـر بغـدادی وی را پیشـوایی از پیشـوایاِن اهـل 
سـنّت و جماعـت بـه حسـاب مـی آورد. هجویـری هـم او 
را پیشـوایی از پیشـوایان مکتـب تصـوف تلقـی می کنـد، 
چنان کـه می گویـد: »از جملـۀ پیشـوایان تصـوف، یکی امام 
دانشـمند و مقتـدای خلـق و مایـۀ آبـروی فقیهـان و عـزت 
عالمـان، ابوحنیفـه نعمان بـن ثابت خّزار – رضـی اهلل عنه-. 
در عبادت هـا و ریاضت هـای صوفیانـه شـأِن واالیی داشـت 
و جایـگاه ارجمنـدی در اصـول طریقت کمایی کـرده بود.«   

جایگاه»رأی«درگفتارابوحنیفه
از سـال های پایانی سـدۀ نخسـت هـ. ق، میان اصحاب رأی 

در عـراق و اصحاب حدیث در مدینه کشـمکش و اختاِف 
تنـدی رونمـا گردیـده اسـت. روشـن اسـت که ریشـۀ این 
اختـاف، ناشـی از اختاف در شـیوۀ اسـتنباط احـکام دین 
می شـود. عوامل سیاسـی و اجتماعـی و اقتصـادِی متعددی 
کـه تمـدن اسـامی را از آغـاز خافـت امویان تحـت تأثیر 
قـرار داده بـود، زمینـه را به صـورت طبیعـی بـرای بـروز 
ایـن اختاف هـا فراهـم کرده بـود. در ایـن دوره، سـرزمین 
حجـاز و بـه ویـژه شـهر مدینـه از اتفاق ها و تحـوالت تازه 
بـه تازه یـی کـه در شـام و عـراق و فـارس روی مـی داد، 
دور بودنـد. بی گمـان، بـه حاشـیه بـردن سـرزمین حجاز و 
به ویـژه شـهر مدینـه، یکـی از نقشـه های مهـِم طرح ریـزی 
شـده از سـوی معاویـه بن ابی سـفیان و دیگـر خلفای اموی 
بـود کـه باعث ایجاد اسـتقرار و ثبـات در درون مدینه شـد 
و فقیهـان ایـن شـهر را مجبـور نسـاخت کـه بـه فراتـر از 
»نـص« متوسـل شـوند و آن را منبـع اصلـی برای اسـتنباط 
احـکام سـاختند، خاصـه آن کـه قـرآن و سـنّت در آن زمان 
می توانسـتند به خوبـی بـه واقعـات و حوادثـی کـه در آن 
منطقـه روی مـی داد و بـه ظهور می پیوسـت، پاسـخ عرضه 

. کنند
امـا در این جـا در عـراق و در نزدیـک بـاد ماوراءالنهـر، 
مسـأله یک سـره متفـاوت بـود. در ایـن دوره، ایـن منطقـه 
گـواه اغتشاشـات و نا آرامی هـای سیاسـی بود کـه گاهی به 
مخالفـِت منفـی با حکومت امـوی خاصه می شـد و زمانی 
هـم منجـر به قیـام مسـلحانه می گردیـد. افزون بـر آن، این 
سـامان شـاهد اختاف هـا و چند پارچه گی هـای شـدیدی 
در حـوزۀ فکـر و اندیشـه میـان جریان هـای مختلـف بـود 
همـۀ  از  می کردنـد.  دنبـال  را  متفاوتـی  آرمان هـای  کـه 
این هـا گذشـته، مناطق عراق و فـارس و ماوراءالنهر شـاهد 
اوضـاع اجتماعـِی دگرسـانی بـود کـه زمینـه را بـرای طرح 
پرسـش های بی شـماری فراهـم کـرد و ایـن پرسـش های 
می دمیـد.  اندیشـه گی  اختاف هـای  تنـورِ  بـر  بی شـمار 
فقیهـان و محدثـان و متکلمـان در این منطقـه مجبور بودند 
پاسـخ هایی بـرای ایـن پرسـش ها جسـت وجو کننـد. یکـی 
از بارزتریـن و نامدارتریـن کسـانی کـه در طـول زنده گـی 
علمـی اش تـاش ورزیـد بـه نیازمندی های جامعـه و عصر 
خـودش پاسـخ های درخـور ارایـه کنـد، ابوحنیفـه بـود. او 
عـاوه بـر این کـه فقیـه بـود، نظریه پـرداز در عرصـۀ کام 
هـم بـود و ریشـۀ ایرانـی هـم داشـت و ناگزیـر بـود برای 
مشـکاتی کـه مردمـان هم نـژادش بـا آن هـا دسـت وپنجه 

نـرم می کردنـد، راه حل هایـی پیـدا کنـد.
بسـیاری از پرسـش هایی کـه تحـوالت و پیچیده گی هـای 
اجتماعـی مخصـوص جامعـۀ ایـراِن آن زمـان تولیـد کـرده 
بـود، طبیعتـًا نمی توانسـتند پاسـخ هایی در قـرآن و سـنت 

بیابنـد چرا که این پرسـش ها و مشـکات در دورۀ حضرت 
رسـول اکرم اساسـًا قابل بحـث نبودند و باموضـوع بودند. 
روی ایـن حسـاب، طبیعی تریـن اتفـاق ایـن بـود کـه بـاب 
اجتهـاد - بـه ویـژه اجتهاد فقهی - گشـوده شـود. اما این جا 
ایـن پرسـش مطـرح می شـود کـه اجتهـاد بـه چـه شـکل و 

شـیوه یی صـورت خواهـد گرفت؟
در آن هنـگام، همـۀ انـواع اجتهـاد را »رأی« می نامیدنـد و 
امـام ابوحنیفـه را سردسـتۀ فقیهانـی می شـمردند کـه ایـن 
شـیوه را در اسـتنباط احـکام در پیـش گرفته انـد )اصحـاب 
این گونـه  رأی«  »اصحـاب  دربـارۀ  شهرسـتانی  رأی(. 
می نویسـد: »اصحـاب رأی، اهل عراق و از یـاران ابوحنیفه، 
نعمـان بـن ثابـت انـد. علـت نام گـذاری آن هـا بـه ایـن نام 
این اسـت کـه توجـه فوق العـاده به قیـاس و معانی اسـتنباط 
شـده از احـکام شـرع از خـود نشـان می دادنـد و حوادث و 
وقایـع را بـر آن هـا بنیـاد می گذاشـتند و حتا در بسـا موارد، 
قیـاس جلـی را بـر خبـر واحـد ترجیـح می نهادنـد.«   در 
بیشـتر منابـع، رأی را مـرادف قیـاس تلقـی کرده انـد. کمتـر 
مؤلفی سـت کـه از ابوحنیفـه سـخن بزنـد مگـر این کـه از 
اهـل قیـاس بودنـش یـاد می کنـد. بـرای نمونـه، یاقـوت 
حمـوی از زبـان فضل شـعرانی چنیـن نقل می کند: »سـفیان 
ثـوری پیشـوا در حدیث بـود و ابوحنیفه پیشـوا در قیاس و 

کسـائی پیشـوا در قرآن.«  
طـرف دار رأی و قیـاس بودِن ابوحنیفه بـه دو صورِت کامًا 

متفاوت در تاریخ تفسـیر و تعبیر شـده اسـت: 
- مخالفـان ابوحنیفـه گرایـش وی بـه قیـاس را بـه مثابـۀ 
بـه  متهـم  را  او  و  کردنـد  تلقـی  دیـن  در  بدعت گـذاری 
مخالفـت با حدیـث نمودنـد و بدین گونه به زعم خودشـان 
در شایسـته گی اش در زمینـۀ فقـه و اجتهـاد تشـکیک روا 
تـا  هـم  احنـاف  متأخریـن  علمـای  از  پاره یـی  داشـتند. 
می توانسـتند کوشـیدند نشـان دهند کـه ابوحنیفـه طرف دار 
قیـاس نبـود و مثال هایـی را ذکـر کردنـد کـه نمایان گر تکیۀ 
کامـِل ابوحنیفـه به حدیـث و بی اعتنایی اش به قیاس اسـت. 
قیـاس  بـا  نمایان گـر دشـمنی  کـه  اگـر موضع گیری هایـی 
اسـت را در چارچـوب زمانـِی آن مـد نظـر قـرار دهیـم، 
موضع گیری هـای طبیعـی بـه نظـر می رسـند. دوره یـی کـه 
فقیـه مزبـور در آن می زیسـت، اکثریـت عالمـان دیـن بـه 
ایـن نظـر بودنـد که نیـازی بـه قیاس نیسـت و بایـد تنها به 
حدیـث و اثـر تمسـک کـرد. اگرچـه ایـن را هـم می دانیـم 
کـه پـس از وفـات ابوحنیفـه، قیـاس بـه یکـی از بنیادهـای 

فقـه تبدیل شـد. 

 امام ابوحنیفه 
در هالۀ دشمنان و هواداراِن متعصب 
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هارون مجیدی
نهـاد دیده بـان حمایت از رسـانه های آزاد افغانسـتان 
بـرای  سـال  خونین تریـن  را   201۶ سـال  )نـی(، 
خبرنـگاران در افغانسـتان عنـوان کـرده  می گویـد که 

در ایـن سـال 14 خبرنـگار بـه قتـل رسـیده اسـت.
مسـووالن در ایـن نهـاد می گوینـد کـه رقـم مـوارد 
خشـونت در برابر خبرنگاران نسـبت به سال گذشته، 

بیـش از چهارصـد درصـد افزایش یافته اسـت.
گفتـه شـده اسـت کـه افزایـش ناامنی هـا بـه ویـژه 
حمـات طالبـان بـه والیـات قنـدوز، هلمنـد، زابل، 
ارزگان و فـراه دلیـل عمـده افزایش خشـونت ها بوده 

ست. ا
مجیـب خلوتگـر، رییـس اجرایـی نـی، هم زمـان بـا 
ارایـه گـزارش سـاالنۀ ایـن نهـاد در یـک نشسـت 
خبـری گفت که 41۵ مورد خشـونت در سـال 201۶ 

در برابـر خبرنـگاران بـه ثبت رسـیده اسـت.
بـه گفتۀ رییـس اجرایی نی: از این میـان 14 خبرنگار 
و کارمنـد رسـانه یی بـه قتـل رسـیده و 23 خبرنـگار 
زخمـی شـده انـد، هم چنـان 43 مـورد لـت و کوب، 
338 مـورد تهدیـد و 33 مورد بازداشـت کوتاه مدت 

نیز ثبت شـده اسـت.
رییـس اجرایـی نـی تصریـح کـرد کـه بیشـترین رقم 
خشـونت  در برابـر خبرنـگاران )32۶ مورد( در سـال 
201۶ از سـوی طالبـان صـورت گرفتـه اسـت، که به 
عنـوان مثـال می تـوان حملـه بـه کارمنـدان تلویزیون 
طلـوع و تهدیـد گروهـی خبرنـگاران در والیت های 

کنـدز، هلمنـد، فـراه و ارزگان را یادآور شـد.

خلوتگـر هم چنین عـاوه کرد که ۶4 مورد خشـونت 
در برابـر خبرنـگاران و کارمنـدان رسـانه یی از سـوی 
نهادهـای دولتـی صورت گرفتـه اسـت؛ در حالی که 
2۶۶ مـورد خشـونت از سـوی افـراد ناشـناس باالی 

خبرنگاران اعمال شـده اسـت.
از  شـماری  فـرار  سـبب  خشـونت ها،  افزایـش 
نـی  اسـت.  شـده  نیـز  کشـور  ایـن  از  خبرنـگاران 
پنجصـد  حـدود  گذشـته  مـاه  هـژده  در  می گویـد 
خبرنـگار و کارمنـد رسـانه ای به خارج از این کشـور 

انـد. پناهنـده شـده 
آقـای خلوتگـر می گویـد اگرچـه ایـن سـال از لحاظ 
خشـونت ها سـال بـدی بـرای آزادی بیـان بـوده امـا 
از نظـر بـه میـان آمـدن زیرسـاخت هایی چـون طرح 
مقـرره مصونیـت خبرنـگاران، ایجاد کمیتـه مصونیت 
در سراسـر افغانسـتان و ایجـاد کمیته مشـترک دولت 

و رسـانه ها، سـال امیدوارکننـده ای بوده اسـت.
برابـر  در  خشـونت ها  افزایـش  خلوتگـر،  آقـای 
کار  برابـر  در  بـزرگ  چالـش  یـک  را  خبرنـگاران 
ایـن  صعـودی  سـیر  و  دانسـته  کشـور  رسـانه یی 

و  کـرد  عنـوان  کننـده  نگـران  را  خشـونت ها 
از دولـت خواسـت تـا بـر بنیـاد قوانین نافذه کشـور، 
از رسـانه ها و خبرنـگاران پیشـتبانی کـرده و عامـان 
خشـونت در برابر آنـان را بازداشـت و مجازات کند.
بـه باور مسـووالن دیدبان حمایت از رسـانه های آزاد 
در افغانسـتان، عـدم پیگیـری پرونده هـای خشـونت 
در برابر خبرنگاران در 1۵ سـال گذشـته سـبب شده، 
تـا بـا گذشـت هـر سـال آمـار خشـونت ها در برابـر 

خبرنـگاران باال رود.
نـی در حالـی از افزایـش خشـونت علیـه خبرنگاران 
و کارمنـدان رسـانه ی اظهـار نگرانـی می کنـد کـه در 
جلسـه دوم اسـد سـال روان خورشـیدی، شـورای 
مصوونیـت  و  امنیـت  تامیـن  کارشـیوۀ  امنیـت 
بـه تصویـب  را  کارمنـدان رسـانه یی  و  خبرنـگاران 

رسـاند.
براسـاس ایـن کارشـیوه، بـه منظـور تامیـن امنیـت 
خبرنـگاران و کارمنـدان رسـانه یی کمیتـۀ به ریاسـت 
تـا  شـد  تشـکیل  ریاسـت جمهوری  دوم  معـاون 
تهدیـدات در برابـر رسـانه ها را شناسـایی و پیگیـری 

. کند
کشـور، 117  ایـن  در  نـی،  دفتـر  داده هـای  بربنیـاد 
تلویزیـون فعـال، 12 تلویزیـون غیرفعـال، 212 رادیو 
فعـال، 1۶ رادیـو غیرفعال، 824 رسـانه چاپی فعال و 
44 رسـانه چاپـی غیرفعـال و یـازده وب سـایت فعال 

وجـود دارد.
افغانسـتان بدتریـن کشـور بـرای خبرنـگار در جهان، 
پـس از سـوریه ثبت شـده اسـت؛ محل ناامـن و غیر 
مطمیـن بـرای خبرنـگاران داخلی و خارجـی. تهدید 
نشـانیهای  از  افغانسـتان  در  خبرنـگاران  جـان  بـه 
مختلـف وجـود دارد. آمـار دور و دراز کشـته شـدن 
خبرنـگاران بـه ویـژه در سـال 201۶ میـادی نشـان 
می دهـد کـه ایـن گـروه به شـدت در معرض آسـب 

و خطـر قـرار دارند.

احمـد ایشـچی والی سـابق جوزجان هشـدار داد، در 
صورتـی کـه دادگاه عالـی افغانسـتان در مورد مسـأله 
وی حکـم منصفانـه صـادر نکنـد، در برابـر معـاون 
اول ریاسـت جمهـوری در دادگاه بین المللـی الهـه 

شـکایت خواهـد کرد. 

پـس از آن کـه احمـد ایشـچی والـی سـابق جوزجان 
ریاسـت  اول  معـاون  دوسـتم  عبدالرشـید  جنـرال 
جمهوری افغانسـتان و محافظانـش را متهم به ضرب 
و شـتم و تجـاوز بـه وی کـرد، وی هشـدار داده کـه 
در صـورت عـدم صـدور حکـم منصفانـه  از سـوی 

دادگاه عالـی افغانسـتان، در دادگاه بین المللـی الهـه 
علیـه دوسـتم شـکایت خواهـد کرد.

احمـد ایشـچی مدعـی اسـت کـه معـاون اول رییس 
جمهـور افغانسـتان وی را در میـدان بزکشـی در مـا 
عـام ربـوده اسـت و بعد از ضرب وشـتم مـورد اذیت 

و آزار جنسـی قـرار گرفته اسـت.
وی مدعی اسـت که پزشـک معالج وی نیز از سـوی 

دادسـتانی کل به کابل فراخوانده شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه دوسـتم دیـروز بـه کابـل 
برگشـت و هفته گذشـته، در ارتباط با ایـن پرونده از 

سـوی دادسـتانی کل افغانسـتان فراخوانده شـد.
از سـوی دیگـر نیـز منابـع نزدیـک بـه معـاون اول 
ریاسـت جمهـوری خبـر دادنـد که وی نیز بـه زودی 
احمدایشـچی  اتهـام  مـورد  در  رسـانه ها  مقابـل  در 

اظهـار نظـر خواهـد کـرد.
بـا ایـن حـال دفتـر معاونـت اول ریاسـت جمهوری 
افغانسـتان بارهـا اتهامـات وارد شـده از سـوی احمد 
ایشـچی را تکذیـب کرده  و این را یک بازی سیاسـی 
بـرای حـذف جنـرال دوسـتم از حکومـت دانسـته 

ست. ا
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پــه کنــدز والیــت کــې د الال دلســوز وژنــې د دې والیــت 

اوســېدونکي غمجــن او خواشــینې کــړي دي، دوی لــه حکومــت 

څخــه غــواړي څــو د الال دلســوز قاتــان ونیســې او ورتــه درنــه 

ســزا ورکــړي.

خــو د الال دلســوز وژنــې د کنــدز اوســېدونکي ډېــر غمجــن او 

خواشــینې کــړي دي.

ــه  ــام ل ــي عبدالس ــر حاج ــو م ــاين طبیبان ــار د یون ــدز ښ د کن

ازادي راډيــو رسه پــه خــرو کــې وویــل چــې الال دلســوز د کنــدز 

اوســېدونکو ترڅنــګ ژونــد کاوه او د دې والیــت لــه خلکــو رسه 

پــه درد او غــم کــې رشیــک و.

نوموړي زیاته کړه:

"دلســوز یــو ښــه ســړی وو او زمــا پــه مخکــې لــوی شــوي وو او 

پــه دې۳۰ کلونــو کــې هېــڅ چــا تــه هــم بــد نــو رســېديل او تــل 

بــه یــې لــه خوارانــو او غریبانــو رسه مرســته کولــه."

الال دلســوز پــه کنــدز کــې د اهــل هنــودو مــر وو، د پنجشــنې 

ــه ډزو رسه ووژل  ــه خــوا پ ــو وســله والو ل ــا معلوم ــه ســهار د ن پ

شــو.

ــت  ــار والی ــه تخ ــوز پ ــه الال دلس ــهور پ ــینګ، مش ــګ س نرمون

کــې زېږدلــی وو، خــو لــه ۳۰ کلونــو را پدېخــوا یــې لــه خپلــۍ 

ــد کاوه. ــې ژون ــدز ک ــه کن ــۍ رسه پ کورن

ــا  ــېدونکي بی ــمېر اوس ــت یوش ــې د دې والی ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

وايــي چــې الال دلســوز د کنــدز لــه ټــول خلکــو رسه نېــک روابط 

ــه: ــه خلکــو رسه مرســته کول ــه بې وزل ــې ل ــه ی ــل ب ــود او ت درل

"الال دلســوز یــو نیــک انســان وو او د کنــدز لــه خلکــو رسه یــې 

ښــه اړېکــي درلــودې او هېــڅ چــا تــه یــې بــد نــوو رســويل."

"یــو ښــه طبیــب وو ســهار خپــل دکان تــه راتــه او ماښــام خپــل 

ــه  ــه درش ــه راش ــې ښ ــو رسه ی ــه خلک ــدز ل ــه او د کن ــه ت کورت

ــان وو." ــک انس ــو نی ــوده ی درل

د کنــدز اوســېدونکي لــه حکومــت څخــه غــواړي چــې ډېــر ژر 

ــه  ــو ت ــو منګل ــې عامــان ونیســې او د قانون د الال دلســوز د وژن

یــې وســپاري.

بل خــوا د الال دلســوز مامــا بریــت ســینګ وايــي چــې دغــه ډول 

ــړي  ــخ ک ــونو رسه م ــتونزو او ګواښ ــه س ــدې ل ــو د دوی ژون پېښ

دي:

ــل ونیســې او د  ــوږ قات ــت څخــه غــواړو چــې زم ــه دول ــوږ ل "م

ــه  ــاس ن ــت احس ــوږ د امنی ــپارې، م ــې وس ــه ی ــو ت ــون منګل قان

کــوو، ځکــه کلــه چــې پــه رڼــا ورځ کــې مــوږ ويل نــو شــپه بــه 

ــره کــړو." ــه څنګــه تې مــوږ دلت

ښــاغيل بریــت ســینګ زیاتــه کــړه چــې نــږدې درې کالــه 

وړانــدې هــم پــر الال دلســوز وســله وال بریــد شــوي وو چــې پــه 

ــوی وو. ــي ش ــه ټپ ــه پښ ــه پ ــې هغ ــه ک پایل

پــه همــدې حــال کــې د کنــدز د امنیــې قوماندانــۍ د امنیــت امــر 

محمــد معصــوم هاشــمي لــه رســنیو رسه پــه خــرو کــې وویــل 

چــې د الال دلســوز د قتــل عاملیــن بــه نیــي او د قانــون منګلــو 

تــه بــه یــې ســپاري:

"دغــه پېښــه زمــوږ دې پلټنــۍ النــدې ده او تــر اوســه پــورې مــوږ 

پــه دې اړه درې تنــه مشــکوک کســان نیــويل دي او زمــوږ هڅــې 

روانــې دي، څــو ددې پېښــې اصــيل عاملیــن هــم ونیســو."

ــو رسه  ــه ازادي راډی ــوز ل ــې الال دلس ــادي کال ک ــه ۲۰۱۴ می پ

ــې  ــې دا ده چ ــه ی ــوازې هېل ــې ی ــې وو، چ ــې ویل ــرو ک ــه خ پ

ــول  ــو ټ ــت رايش، څ ــوله او امنی ــې س ــل پات ــې ت ــتان ک افغانس

ــړي: ــد وک ــې ژون ــا ک ــه فض ــوه ارام ــه ی ــک پ خل

ــه هېــواد کــې امــن راولــې چــې زمــوږ ټــول  "یااللــه تــه زمــوږ پ

هېــوادوال پــه ارامــه فضــا کــې رسه ژونــد وکــړي، مــوږ ټــول رسه 

ورونــه یــو."

ــد  ــو ژون ــکانو ۹۰ کورنی ــو او س ــې د هندوان ــدز ک ــه کن ــوا پ پخ

ــه دې والیــت څخــه د  ــر مهــال ل ــو جګــړو پ کاوه، خــو د کورنی

هېــواد نــورو والیتونــو او بهرنیــو هېوادونــو تــه کــډه شــول، خــو 

اوس مهــال یــوازې درې کــوره هنــدوان پــه کنــدز کــې پــه خپــل 

درمســال کــې ژونــد کــوي.

ــر غــاړه  ــې پ ــورې د دې پېښــې مســؤلیت کومــې ډل ــر اوســه پ ت

ــتی. ــه دی اخیس ن

هشدار احمد ایشچی:

به دادگاه الهه شکایت می کنم

د کندز اوسېدونکي:

 د الال دلسوز قاتلین 

باید مجازات يش
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ورزش

الیحۀ اعطای اختیارات اجرایی به رییس جمهور و تغییر نظام حکومتی ترکیه 
دیروز )جمعه( در نخستین گام در کمیسیون  قانون اساسی پارلمان تصویب 

شد و قرار است پارلمان به زودی در مورد آن رأی گیری کند.
پارلمان،  اساسی  قانون  کمیسیون  داد:  گزارش  ترکیه  آناتولی  خبرگزاری 
برای  را  راه  و  کرده  تصویب  را  اساسی  قانون  اصاحات  قانون  پیش نویس 
مجمع  در  رییس جمهور  اختیارات  افزایش  به  مربوط  الیحۀ  شدن  مطرح 

عمومی پارلمان هموار ساخته است.
براساس این گزارش، حزب عدالت و توسعه پیشنهاد حذف پست نخست وزیر 
که اکنون در اختیار بنعالی ییلدیریم است و همچنین افزایش تعداد کرسی های 
پارلمان از ۵۵0 به ۶00 کرسی را داده است. این اصاحات قانون اساسی 3 
است.  شده  ارایه  توسعه  و  عدالت  نمایندۀ حزب   31۶ سوی  از  پیش  هفته 
انتظار می رود پارلمان ترکیه که تحت کنترل ایتاف این حزب با حزب جنبش 

ملی گرای ترکیه قرار دارد به این الیحه رأی مثبت بدهد.
الیحۀ مذکور نیازمند بیش از 330 رای برای تصویب در پارلمان است، در 
این اصاحات  ایتاف 3۵۵ کرسی دارد. در صورت تصویب  این  حالی که 
قانون اساسی در پارلمان یک همه پرسی باید دربارۀ آن برگزار شود که انتظار 

می رود، این همه پرسی اوایل بهار اجرا شود.

دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور منتخــب امریــکا کــه پیــش از ایــن 
ارزیابی هــا درخصــوص حمــات هکــری روســیه علیــه حــزب دموکــرات 
ــام  ــد از اع ــار نظــری بع ــود، در اظه ــت دانســته ب ــم اهمی کشــورش را ک
ــا  ــر ب ــد روز دیگ ــت، چن ــکو گف ــه مس ــا علی ــت اوبام ــی دول ــر تنبیه تدابی
ــاره  ــا "اطاعــات بــه روزی درب مقامــات اطاعاتــی دیــدار خواهــد کــرد ت

ــد. ــب کن ــق" کس حقای
ــت  ــر دول ــترده اخی ــدام گس ــه اق ــپ ب ــد ترام ــخ دونال ــتین پاس ــن نخس ای
بــاراک اوبامــا علیــه روســیه از جملــه بــا اخــراج 3۵ دیپلمــات روس اســت.
ترامــپ در بیانیــۀ کوتاهــش تأکیــد کــرد: کشــور مــا بایــد بــه ســمت مســایل 
بهتــر و بزرگ تــر حرکــت کنــد، امــا ایــن مســایل بایــد بــه نفــع کشــور و 

مــردم بــزرگ مــا باشــند.
ــنبه  ــه اواخــر روز چهارش ــی اســت ک ــبیه حرف های ــپ ش ــۀ ترام ــن بیانی ای
دربــارۀ طــرح خــود بــرای مقابلــه بــا روســیه مطــرح کــرد.  ترامــپ در آن 
اظهــارات نیــز بــر لــزوم ایمنــی بیشــتر سیســتم های کامپیوتــری در امریــکا 

تاکیــد کــرده بــود.
ــت:  ــز گف ــکا نی ــده گان امری ــس نماین ــس مجل ــن، ریی ــل رای ــن پ همچنی
ــرا  ــل اج ــا قب ــد از مدت ه ــیه بای ــه روس ــکا علی ــد امری ــای جدی تحریم ه
می شــدند و هم چنیــن اوبامــا را مقصــر 8 ســال سیاســت شکســت خــورده 

ــال روســیه دانســت. در قب
پــل رایــن در بیانیه یــی گفــت: روســیه در منافــع امریــکا شــریک نیســت و 
در حقیقــت بــه شــکل مــدوام بــه دنبــال تضعیــف ایــن منافــع و گســترش 

ــوده اســت. ــاک در جهــان ب بی ثباتــی خطرن
جــان مک کیــن و لینــد ســی گراهــام، ســناتورهای تنــدروی جمهوری خــواه 
امریــکا نیــز تاکیــد کردنــد کــه در کنگــره بــه دنبــال تحریم هــای ســخت تر 

از چیــزی کــه اوبامــا جســتجو می کنــد، علیــه روســیه خواهنــد بــود.
ــه یــک اظهارنظــر اخیــر لینــد ســی گراهــام  ترامــپ هم چنیــن در پاســخ ب
ــارۀ این کــه والدیمیــر پوتیــن، رییس جمهــور روســیه بایــد شــخصًا بــه  درب
خاطــر حمــات ســایبری مجــازات شــود، گفــت: اطاعــی از اظهــار نظــر 

گراهــام نــدارد.
همان طــور  می کنــد،  کار  چــه  او  نمی دانــم  مــن  گفــت:  ترامــپ 
کــه می دانیــد، او پیــش از ایــن علیــه کاندیداتــوری مــن در حــزب 

بــود. شــده  کاندیــدا  جمهوری خــواه 

ــراق  ــت وزیر ع ــی نخس ــت مل ــابق امنی ــاور س ــی، مش ــق الربیع موف
ــی،  ــوری مالک ــت ن ــه از دول ــاهان منطق ــا و پادش ــه روس ــت ک گف
ــدام  ــدام را اع ــا ص ــد ت ــته بودن ــراق خواس ــین ع ــت وزیر پیش نخس

ــد. نکن
الربیعــی کــه از نزدیــک بــا پرونــدۀ صــدام در تعامــل بــود، گفــت کــه 
حاکمــان منطقــه از ایــن کــه اعــدام صــدام، بــه یــک الگــو از ســوی 
ــود،  ــل ش ــان تبدی ــدام آن ــان و اع ــه حاکم ــرای محاکم ــا ب ملت ه

ــوند. ــدام او ش ــع اع ــتند مان ــد و می خواس ــران بودن نگ
ــوم  ــیا الی ــبکۀ روس ــاه" ش ــۀ "ســخنان کوت ــا برنام ــو ب او در گفت وگ
ــا اعــدام صــدام دولــت امریــکا دو جنــاح شــده  افــزود، در رابطــه ب
ــن  ــۀ ای ــور خارج ــی آی ای و وزارت ام ــه س ــی ک ــه گونه ی ــود ب ب
کشــور تأخیــر در اعــدام را خواســتار بودنــد و جــورج بــوش، وزارت 

دفــاع و آژانــس امنیــت ملــی خواهــان اعــدام او بودنــد.
ــا  ــو و ی ــه گوانتانام ــدام ب ــزام ص ــۀ اع ــه گزین ــه داد ک ــی ادام الربیع
ــان مطــرح  ــز در آن زم ــوس آرام نی ــی در اقیان ــه جزیره ی ــد او ب تبعی

ــود. ب

ــرد  ــاش ک ــال 201۶ ف ــان در س ــن جه ــن بازیک ــای بهتری ــر برنامه ه مدی
ــرده  ــا را رد ک ــه چینی ه ــل توج ــنهاد قاب ــد پیش ــتارۀ رئال مادری ــه فوق س ک

اســت.
ــرده از  ــا« پ ــکای ایتالی ــی »اس ــبکۀ تلویزیون ــا ش ــو ب ــدز در گفت وگ ژرژ من
پیشــنهاد وسوســه انگیزی کــه چینی هــا بــه کریســتیانو رونالــدو داده  بودنــد، 
برداشــت. او گفــت: باشــگاه رئــال مادریــد از چیــن پیشــنهادی 300 میلیــون 
ــه دســتمزد  ــرد ک ــت ک ــس دریاف ــن کری ــه خدمــت گرفت ــرای ب ــی ب یوروی
ــز  ــول همه چی ــا پ ــود، ام ــورو ب ــون ی ســالیانه پیشــنهادی بیــش از 100 میلی
ــودن در  ــتیانو از ب ــت. کریس ــدو اس ــی رونال ــد زنده گ ــت. رئال مادری نیس

ــرود. ــن ب ــه چی ــد خوشــحال اســت و غیرممکــن اســت ب رئال مادری
صحبت هــای  کهکشــانی ها  پرتغالــی  فوق ســتارۀ  برنامه هــای  مدیــر 
ــان  ــدی اســت. آن ــازار جدی ــا ب ــازار چینی ه ــه داد: ب خــود را این طــور ادام
می تواننــد بازیکنــان زیــادی را بــه خدمــت بگیرنــد، امــا شانســی بــرای بــه 

ــن کار غیرممکــن اســت. ــد و ای ــدو ندارن ــن رونال خدمــت گرفت
ــرای جــذب کریــس را داده  ــدی چینی هــا ب ــر عاقه من ــدز خب ــی من در حال
ــورو  ــون ی ــا 84 میلی ــق شــد ب ــن موف ــه باشــگاه شــانگهای شــنهوای چی ک
ــوس تــوس، مهاجــم پیشــین تیم هــای منچســتریونایتد، منچسترســیتی  کارل
ــم  ــته ه ــه گذش ــرد. هفت ــت بگی ــه خدم ــورز ب ــوس را از بوکاجونی و یوونت
اســکار برزیلــی در ازای ۶0 میلیــون یــورو از چلســی بــه شــانگهای 

اس آی پی جــی پیوســت.

چینی  تیم های  نجومی  پیشنهاد  به  نسبت  بارسلونا  ترکیه یی  هافبک 
عاقه یی نشان نمی دهد و مایل است در جمع کاتاالن ها بماند.

پس از پیوستن اسکار به شانگهای اس آی پی جی چین و ملحق شدن 
را  او  که  کشور  این  شنهوای  شانگهای  به  آرژانتینی  توس  کارلوس 
می کنند،  دریافت  را  دستمزد  باالترین  که  بازیکنانی  جدول  صدر  در 
بارسلونا در  مبنی بر حضور هافبک ترکیه ای  قرار داد، حاال شایعاتی 

سوپرلیگ چین مطرح است.
توران 30 ساله که تا اواسط سال 2020 با آبی واناری ها قرارداد دارد، 
در گفت وگو با شبکۀ تلویزیونی »اِن تی وی« ترکیه گفت: من هم در 
چیزی  این  کرده ام.  دریافت  چین  از  پیشنهاداتی  که  خواندم  رسانه ها 
است که باشگاه باید در موردش صحبت کند. من در بارسلونا خیلی 
در  من  دارم.  قرارداد  تیم  این  با  سالگی ام   33 سن  تا  و  خوش حالم 

بزرگ ترین باشگاه جهان هستم و دیگر چه چیزی می توانم بگویم؟
توران که این فصل در 19 بازی از رقابت های مختلف برای بارسا به 
میدان رفته و 11 گل هم به ثمر رسانده است، تأکید کرد: بر این باورم 
می کنم  سعی  هستم.  بارسلونا  ترکیب  در  مهمی  بازیکن  حاال  من  که 
بهترین عملکردم را برای تیم داشته باشم  و فکر می کنم عملکردم این 

را به اثبات رسانده است.

پارلمان ترکیه گام نخست 
برای تغییر نظام حکومتی را برداشت

اولین واکنش ترامپ 
به اقدامات اوباما علیه روسیه

جزئیاتی جدید دربارۀ 
اعدام صدام حسین

مندز:

رونالدو پیشنهاد 300 میلیون 
یورویی چینی ها را رد کرد

واکنش توران به شایعه 
حضورش در لیگ چین

عزیز رفیعی

ــدار  ــر دی ــوق بش ــی حق ــبکۀ حقوق ــا ش ــی ب در دهل
مفصلــی داشــتیم بــا چنــد تــن از یــاران روزگار پــر درد 
ــا  ــای م ــی و پناهنده ه ــث روی پناهنده گ ــش! بح خوی
در هنــد، پاکســتان، ایــران، امریــکا و اروپــا بــود. امــا خطرناک تریــن 
ــتان  ــای افغانس ــۀ قزاق ه ــس از فاجع ــتین بار پ ــرای نخس ــر را ب خب

می شــنیدم.  
ــتان  ــت افغانس ــۀ دول ــا موافق ــتان ب ــت قزاقتس ــال 1373 دول در س
ــان  ــۀ می ــه در فاصل ــل ک ــتانی های قزاق االص ــی از افغانس ــه گروه ب
ــزه  ــای وی ــا اعط ــد، ب ــی می کردن ــان زنده گ ــمنگان و بغ ــان، س بامی
ــتر  ــه بیش ــان ب ــد سابقۀش ــان هرچن ــن مردم ــید. ای ــتان کش از افغانس
از چنــد صــد ســال زنده گــی در ایــن ســرزمین می رســید، امــا 
ناگــواری روزگار و زدبند هــای سیاســی آن زمــان آنــان را بــه 
مهاجریــن پــس از انقــاب اکتوبــر روســیه مســمی ســاخت. مــن در 
ســال 13۵9 گــذری داشــتم از ایــن محــل کــه راه نهایــی آن بــه تاتــار، 
شــاه پســند و مــدر منتهــی می شــد. ایــن مظلومــاِن تاریــخ بــا وضــع 
ناگــواری زنده گــی داشــتند. پــس از ســفر ایــن هموطنــان مــا گروهــی 
ــتان  ــر از بوس ــه دیگ ــا ک ــی م ــای قزاق ــرای گل ه ــد نشســتیم و ب چن
رنگارنــگ ایــن ســرزمین چیــده می شــدند، گریــه کردیــم. دو تــن از 
آن گریه گــران در میــان مــا نیســت کــه روح شــان شــاد بــاد، ولــی دو 

ــد. ــوز زنده ان ــر هن ــن دیگ ت
امــا در دهلــی بــه مــا گفتنــد کــه بیشــتر از ده هــزار از خانواده هــای 
ــی  ــی دایم ــت پناهنده گ ــد درخواس ــتان در هن ــاوران افغانس هندوب
بــار گریه گــران نخســت را  ایــن  )تابعیــت( داده انــد. هرچنــد 
ــد  ــی گفتن ــه زد و وقت ــمانم حلق ــک در چش ــًا اش ــا واقع ــتم، ام نداش
ــوی  ــا گل ــی داده شــده اســت؛ ب ــواده قبول ــه هفــت هــزار خان ــه ب ک
ــان  ــه آن ــلمانان ب ــا مس ــه م ــت! آنچ ــان اس ــم: حق ش ــض دار گفت بغ
ــادم آمــد  ــه ی ــرای گفتــن داشــته باشــیم. ب ــم؛ نبایــد حرفــی ب کرده ای
ــتان  ــاور پاکس ــان را در پش ــن مظلوم ــی از ای ــدۀ یک ــی پرون ــه وقت ک
)199۵( ترجمــه می کــردم، کار تــا شــش روز بــه درازا کشــید. هیــچ 
ــواده اش را در  ــوم و خان ــر آن مظل ــای وارده ب ــتم جنایت ه نمی توانس
قالــب کلمــات جابه جــا کنــم. دیگــر "هندوگــذر" هندوگــذر نیســت و 
در و دیــوارش بــوی اصالــت تاریخــی و کهــن اش را نمی دهــد! جــای 
ــد، جنیــت ســنگ و نریــن داس  هــم صنفی هــای مــن کل دیــپ چن

ــی اســت! ــرای همیشــه خال ب
ایــن گلــزار گل هــای دیگــرش را از دســت می دهــد. نمی دانــم 
ــا  ــل می شــود؟ ام ــه خارســتان تبدی ــی ب ــن گلســتان چــه زمان کــه ای
دوســت دارم مــا در آن زمــان نباشــم و کشــور چنــان 'خارکــده" مبــاد!

حفیظ اهلل مصداق

هوابسناجوانمردانهچتلاست
طنز

کرده  را  آرزو  این  از گور  مندلیف«  »دمیتری  که  شنیدم 
است که کاش زنده می بودم و از هوای زیبا و غلیِظ شهر کابل، عناصری 
حال  به  خوش  می کردم.  اضافه  جدولم  به  و  می کردم  کشف  زیادی 

شهریان کابل که درون شان پْر از جدول مندلیف است.
یکبار  می زدم،  قدم  پیاده  سه  کارتۀ  جاده های  از  یکی  در  امروز  من 
آفتاب  چه  پاکی،  شهِر  چه  تازه یی،  هوای  چه  واه،  واه  گفتم:  بی اراده 
درخشان و روزِ صافی و... همین که می خواستم از سرک عبور کنم، 
مأمور شهرداری با همان جاروی کان طرفم حمله کرد و به همکارانش 
به  تو  گناه من چیست؟ گفتند:  ببخشید  کنید. گفتم:  گفت دستگیرش 
جرم نشِر کاذب و مشوش ساختِن اذهاِن عامه باز داشت هستی. کوتاه 
که به زحمت از دست شان خود را نجات دادم و گریختم. در جریان 
گریختن که هوا تاریک بود، با سه نفر تکر کردم و بدتر از این سگی 
در کنارِ سرک خواب بوده و پایم را در روی نافش گذاشتم چنان چیغ 

وحشت ناک زد که برای یک دقیقه قلبم ایستاد شد.
که  حرف های  و  هوا  آلوده گی  دالیل  موردِ  در  بیایید  روی،  هر  به 

مسوولین در این مورد دارند، بدانیم.
مسوولین محیط زیست و شهرداری کابل گفته اند، یکی از دالیل عمدۀ 
البته  است.  کابل  در  معیاری  غیر  موجودیت حمام های  هوا،  آلوده گی 
پمپرزِ  کهنه،  پاستیک  حمام  در  که  نیست  معنی  این  به  معیاری  غیر 
مصروف شده، ُکرتی های کهنه، سگ های ُمرده و نیکِر کهنه می سوزند، 
بل به این معنی است که اکثر شهروندانی که حمام می روند، در حمام 
این که سیستم و تونل منظِم کانالیزاسیون در شهر  از  باد رها می کنند. 
وجود ندارد که باد هموطنان عزیز ما به زیر زمین برود، در هوا پراگنده 

می شود و هوارا آلوده و غلیظ می کند.
دلیل دوم این است که عطسِه شهروندان ما ستندرد نیست. زیرا بیشتر 
این هم سبب  باال توام عطسه می زنند که  از زیر و  اغلبًا  ما  هموطنان 
آلوده گی هوا می شود. نا گفته نماند که خنده های بی جا و مصرِف بیش 

از حد نصوار هم در آلوده گی محیط زیست نقش به سزای دارد.
قابل  آلوده  هوای  محیط زیست،  کارشناساِن  و  مسوولین  این  باور  به 
این هوا عادت می کنند.  به  نگرانی نیست و شهرهای ما آهسته آهسته 
خیر است که قلب اطفاِل ما سوراخ می شود. این هم در حقیقت یک 

مزیت است که قلب های سوراخ عاشق شده نمی توانند.
اما راه حل این است که درختان شهرها را قطع کنید و بلند منزل ها، به 
خصوص وزارت مخابرات و مسجد حاجی عبدالرحمن را ویران کنید، 
نگرانی  برای  جای  و  نمی تواند  دیده  را  آلوده  هوای  هیچ کسی  دیگر 

هموطنان ما باقی نمی ماند.

فیـسبـوک نـــامــه
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ابوبکر صدیق
 روزنامه واشـنگتن پسـت  گزارش داده است 
کـه 4۵ تـن از مهاجرینـی کـه در کشـورهای 
اروپایـی درخواسـت پناهنده گی شـان پذیرفته 
نشـده اسـت، از میـدان هوایـی فرانکفـورت 

آلمـان بـه کابل انتقـال داده شـده اند.
اسـت  مهاجرانـی  از  پیمـا  هـوا  اولیـن  ایـن 
افغانسـتان وارد  از  بـا هزارهـا چالـش  کـه  
اروپـا شـده بودنـد؛ اما بـه دلیل این که اسـناد 
پناهنده گی شـان پذیرفتـه نشـد برگشـت داده 
شـده اند. پـس از آن کـه کشـورهای اتحادیـٔه 
اروپـا بـا محمـد اشـرف غنی رییـس جمهور 
کردنـد  توافـق  ملـی  وحـدت  حکومـت 
پـس  پناهنده  گی  شـان  اسـناد  کـه  مهاجرانـی 
از بررسـی از طـرف کشـور میزبـان پذیرفتـه 
نشـود اخراج گردند، هشـتاد هـزار پناهجویی 
 که درخواسـت پناهندگی شـان در کشـورهای 
اروپـای غربـی پذیرفتـه نشده اسـت دوباره به 

افغانسـتان فرسـتاده می شـوند.
امـا، مسـووالن در وزارت مهاجرین و عودت 
کننـده گان افغانسـتان می گوینـد کـه آنـان بـا 
کشـورهای اتحادیـه اروپـا توافـق کرده اند که 
تنهـا مهاجرانـی را برگشـت دهنـد کـه آمـادۀ 

عـودت بـه وطن باشـند.
و  افغانسـتان  کشـور  بیـن  کـه  توافـق  در 
کشـورهای اتحادیـه اروپـا به خاطـر بررسـی 
اسـناد درخواسـتی مهاجـران صـورت گرفته 
و  جنایـی  موضوعـات  روی  بیشـتر  اسـت، 

می شـود.  توجـه  افـراد  جرمـی 
اما، برگشـت ایـن مهاجران که همـٔه زنده گی 
خـود را مصـرف کرده انـد به خاطـر رسـیدن 
بـه کشـورهای اروپایـی، بـرای آنـان چالـش 
برانگیـز اسـت. شـمار زیـاد ایـن افـراد خانه 
و کاشـانٔه خـود را فروختـه و راهی این سـفر 

شـدند و در تـاش یـک زنده گـی بهتـر در 
کشـور دومـی بودنـد؛ اما در حـال حاضر این 

رویاهـا نقـش بر آب شـد.
بـا آن کـه حکومـت افغانسـتان آمـاده اسـت 
کـه آن عـده از مهاجرینـی کـه در خواسـت 
پناهنده گی شـان از طـرف کشـورهای میزبـان 
پذیرفتـه نشـود، دوبـاره بپذیـرد؛ امـا سـوال 
ایـن  بـه  رسـیده گی  بـرای  کـه  این جاسـت 
دارد  آماده گـی  افغانسـتان  دولـت  مهاجریـن 
یـا نـه؟ برگشـت ایـن مهاجریـن در اوضـاع 
نابسـمان کنونـی کشـور چالش هـای تازه یـی 
نیسـت  مشـخص  کـرد.  خواهـد  ایجـاد  را 
مهاجریـن که دوباره برگشـت داده می شـوند، 

بـه چـه وضعیـت گرفتـار خواهنـد شـد.
مشـکات  بـا  حـال  کـه  افغانسـتان  دولـت 
عدیدهه یـی دسـت و پنجـه نـرم می کنـد، بـا 
برگشـت هشـتاد هـزار مهاجـر از اروپـا، این 

می شـود.  مضاعـف  مشـکات 
ایـن در حالـی اسـت چنـد پیـش مسـووالن 
کننـده گان  عـودت  و  مهاجریـن  وزارت 
گفته انـد، روزانـه در حـدود ۵هـزار مهاجـر 
از پاکسـتان و شـماری هـم از ایـران بـه ایـن 
کشـور عـودت می کننـد؛ امـا رسـیده گی بـه 
ایـن مهاجریـن بـه صـورت درسـت صورت 
از  تن هـا  جـاری  سـال  در  اسـت.  نگرفتـه 
بـه  مهاجـر  هـزار  دوصـد  بیـش  پاکسـتان 
افغانسـتان برگشـته اند کـه حالـت رقـت بـار 

می کننـد. سـپری  افغانسـتان  در  را 
بیجا شده های داخلی

از طرفـی هـم، از اثـر جنگ هـا در والیـات 
خانه هـای  از  مـردم  زیـاد  شـمار  افغانسـتان 
شـان بیجـا شـده اند. والیـات کنـدز، بغـان، 
هلمنـد و ارزگان آمـار بلنـد بیجـا شـده های 

داخلـی را دارنـد.

کـه  داخلـی  بیجـا شـده های  بـه  رسـیده گی 
شمارشـان بـه سـه میلیـون تـن می رسـد در 
فصـل سـرمای زمسـتان چالش هـای جـدی 
را بـرای دولت افغانسـتان ایجاد کرده اسـت.
هـر چنـد مسـووالن در وزارت مهاجریـن از 
داخلـی  بیجـا شـده گان  بـه  رسـیده گی الزم 
خبـر می دهنـد؛ امـا برخـی از بیجـا شـده ها 
ادعـا می کننـد کـه رسـیده گی الزم برایشـان 

صـورت نگرفتـه اسـت.
فقـر و بیـکاری از  مشـکات دیگـری اسـت 
کـه گلـوی مـردم را گرفتـه اسـت، مـردم از 
دولـت  می برنـد.  رنـج  شـدت  بـه  بیـکاری 
بـه  نتوانسـته  هنـوز  تـا  کـه  ملـی  وحـدت 
مخالفت هـای داخلی فایق آید و نارسـیده گی 
و تمرکـز گرایـی و انحصار طلبی باعث شـده 
تـا فاصله هـای بیـن مـردم و حکومـت داران 

بـه شـدت عمیق تـر شـود.
اعتیاد

رسـیده گی به معتـادان از چالش هـای دیگری 
در فصـل سـرما بـرای دولـت اسـت، اگـر به 
سـه میلیـون معتـاد کـه در هـوای بـاز روز و 
شـب خـود را سـپری می کننـد، رسـیده گی 
نشـود فاجعـٔه انسـانی دیگـر در راه خواهـد 

. بود
ایـن در حالی اسـت کـه از مجمـوع جمعیت 
معتـادان  را  آن  درصـد  یـازده  افغانسـتان، 
مصـاب بـه مـواد مخـدر تشـکیل می دهنـد.
بـه گفتـۀ مسـووالن در وزارت صحـت عامه، 
مصـرف  شـمار  میـادی  گذشـتۀ  سـال  در 
کننـده گان مـواد مخدر به طور اوسـط از 2٫9 
الـی 3٫۶ میلیـون تن بوده اسـت. و ازمجموع 
کسـانی کـه اعتیـاد بـه مـواد مخـدر هسـتند 
بیـش از 900 هـزار آنان را کودک در تشـکیل 

می دهنـد. 

"هشاد هزار مهاجر
 از اروپا برگشت داده می شوند"

نماینده گان مجلس:
نادیده گرفتن روسیه در روند 

صلح افغانستان اشتباه بود

ــح  ــورد صل ــتان درم ــن و پاکس ــیه، چی ــر روس ــه اخی ــه جانب ــت س ــی نشس در پ
افغانســتان شــماری از نماینــده گان مجلــس مــی گوینــد کــه نادیــده گرفتــن روســیه 

ــود. ــک اشــتباه ب ــح ی ــد صل در رون
ایــن نماینــده گان مــی گوینــد کــه نادیــده گرفتــن برخــی از کشــورهای منطقــه بــه 
ویــژه روســیه در رونــد صلــح افغانســتان شــکایت هــای را از ابتــدا نیــز بــه دنبــال 
داشــت و هــم اکنــون نیــز زمینــه رقابــت هــای بیشــتر منطقــه ای را در افغانســتان 

فراهــم ســاخته اســت.
آنــان، تاکیــد دارنــد کــه دولــت افغانســتان بــه منظــور رســیدن بــه صلــح در کشــور 

بایــد روابــط خوبــی بــا کشــورهای همســایه از جملــه روســیه داشــته باشــد.
ــی صلــح کشــور و عضــو  ــوی شــهزاده شــاهد ســخنگوی پیشــین شــورای عال مول
ــه خبرگــزاری جمهــور گفــت: "در نشســت  ــه ب ــن زمین ــده گان در ای مجلــس نماین
ــی  ــکا هماهنگــی خوب ــن و امری ــح افغانســتان، پاکســتان، چی ــه صل هــای چهارجانب
نشــد و ایــن مســاله در ســطح منطقــه و جهــان شــکایت هایی را بــه وجــود آورد".
آقــای شــاهد افــزود، نادیــده گرفتــن نقــش روســیه در نشســت های چهــار جانبــه، 
ــع  ــیه در موض ــاال روس ــد و ح ــتان ش ــاد در افغانس ــای زی ــاز رقابت ه ــه س زمین

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــری ق فعال ت
ــه  ــی ب ــه هیــچ کشــوری اجــازه مداخلــه نمی دهیــم ول ــا ب ــان داشــت: "م شــاهد بی
ــاز  ــور نی ــح در کش ــه صل ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــی و جهان ــتر منطقه ی ــکاری بیش هم
ــا تمــام  ــم و ســپس ب ــدا مشــکات داخلــی خــود را حــل کنی ــد ابت ــا بای ــم، م داری
کشــورها روابــط خوبــی برقــرار کنیــم، وضعیــت کنونــی بــه نفــع کشــور نیســت".
نادرخانــه کتــوازی دیگــر عضــو مجلــس نیــز می گویــد کــه روســیه در رونــد صلــح 
افغانســتان تاثیــر گــذار اســت و افغانســتان بایــد بــا مســکو روابــط خوبــی برقــرار 

کنــد تــا در کشــور زمینــه صلــح فراهــم گــردد.
ــح افغانســتان ســبب  ــد صل ــن روســیه در رون ــده گرفت ــوازی گفــت، نادی ــای کت آق
شــده کــه هــم اکنــون مســکو بــا امریــکا در افغانســتان زور آزمایــی کنــد و حضــور 
داعــش را در کشــور بهانــه ای بــرای ایــن زور آزمایــی قــرار دهــد. وگرنــه داعــش از 
پاکســتان بــه افغانســتان مــی آیــد، چــرا مســکو بــه پاکســتان چیــزی نمی گویــد کــه 

ــد. ــان را مشــروعیت می ده ــان افغ طالب
ــه  ــان را ب ــت روســیه از طالب ــه حمای ــز ادام ــا دیگــر عضــو مجلــس نی ــا زکری زکری
ضــرر آن کشــور دانســته مــی گویــد کــه طالبــان گــروه افراطــی اســت و نبایــد از این 
گــروه حمایــت صــورت گیــرد؛ افــکار ایــن گــروه فرقــی بــا افــکار داعــش نــدارد 
و اگــر تقویــت شــوند در آینــده خطرهــای جــدی را بــرای منطقــه و جهــان نیــز بــه 

میــان خواهنــد کــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه دو روز پیــش، روســیه، چیــن و پاکســتان بــدون حضــور 
ــزار  ــکو برگ ــتان در مس ــح افغانس ــد صل ــوص رون ــتی را در خص ــتان نشس افغانس
ــی  ــه از مشــمولیت برخ ــت ک ــم گرف ــت تصمی ــن نشس ــور در ای ــه کش ــد. س کردن

ــد. ــری کنن ــد جلوگی ــل متح ــازمان مل ــیاه س ــت س ــان در فهرس ــای طالب چهره ه
همچنیــن در بیانیــه ایــن نشســت گفتــه شــده کــه در نشســت هــای بعــدی ایــن ســه 
ــا طالبــان  کشــور از دولــت افغانســتان نیــز بــرای تصمیــم گیــری درمــورد صلــح ب

دعــوت خواهــد شــد.
دولــت افغانســتان بــه برگــزاری ایــن نشســت بــه شــدت واکنــش نشــان داده و گفتــه 
اســت کــه هرتصمیمــی درمــورد صلــح افغانســتان بــدون حضــور دولــت افغانســتان 

نتیجــه مثبتــی نخواهــد داشــت.
ــت  ــز متوجــه دول ــده گان نی ــن خصــوص، انتقادهــای از ســوی مجلــس نماین در ای

افغانســتان اســت.
ــک  ــتن ی ــه نداش ــتان را ب ــت افغانس ــکو، دول ــت مس ــه نشس ــد ب ــس در پیون مجل
دیپلماســی قــوی خارجــی متهــم کــرده و دســتگاه دیپلماســی کشــور را نــاکار آمــد 
و غیــر فعــال خوانــده اســت. بــه گفتــه مجلــس، اگــر دیپلماســی قــوی در کشــور 
ــرد. ــه مســکو ســهم بگی وجــود مــی داشــت مــی توانیســت در نشســت ســه جانب
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