
سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1960  سه    شنبه       19د  لو  /   بهمن          y    1395   10 جما د ی اال و ل   y 1438   7 فبر و ری  2017

صفحه 6
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از صفحة فیسبوک احمدولی مسعود
در گذشـته ها وقتـی می خواندیـم یـا می نوشـتیم، كشـور مـا 
افغانسـتان محـاط بـه خشـکه اسـت، آنانی كـه درك نسـبتًا 
باالیـی داشـتند، قلبًا متأثر می شـدند و این احسـاس مشـترك 
در سـیمای هــر یـك ظاهر می شـد كه چـرا به چنیـن روز و 

جغرافیایـی افتاده ایـم.
امـروز همـان افغانسـتان بـه گونـة كامـل، محاط بـه بحران و 
تهدیـد اسـت، محاط بـه تروریـزم و مخدرات اسـت، محاط 
بـه فقـر و فسـاد و صد و یـك مصیبت دیگر، چنـان بیچاره و 
درمانـده شـده  اسـت كـه هر كـه از رهبـر و رعیت بـه گفتهء 

عامیانـه تـاش دارند، "خـر خود را از گل بکشـند".
و باعـث ایـن هــمه سـیر نزولی از نظـر من، آفت سیاسـی_
اخاقـی رهبـران خـود كامه، خود سـاخته و تحمیلی ایسـت 
كه از ظرفیت رهــبری سرزمین هــزارویك درد ما به پیمانهء 

سـتارگان آسـمان بدور اند.
بیشـترین آنانی كـه از بیـرون آمـده انـد، مامـوران دیگران انـد 
و سـالیان دراز اینگونـه بـوده انـد و هــمین گونه اینجا و آنجا 
باقـی خواهــند مانـد. و اما اغلب كسـاني كه از میـان مردم به 
دولـت راه یافته انـد، دریغـا كـه تا هــنوز جایگاه خـود را در 
دولـت نیافتـه انـد، میـان مأموریـت و رسـالت، میـان وسـیله 
و هــدف، سـرانجام میـان دوسـت و دشـمن سـرگردان انـد 
و هــرچه را بـه نـام سیاسـت دانسـته و ندانسـته به حسـاب 

دیگـران واریـز مي كننـد.
می آرنـد،  كـم  حریـف  مقابـل  در  وقتـی  كـه  این جاسـت 
مجبورنـد سرنوشـت مـردم را بـه طـرف مقابل واگـذار كنند 
و بعـد بـرای توجیـه ندانـم كاری و ناتوانـی خود قیـل و قال 
راه انـدازی نماینـد. مبلغین بی برنامه ای كه بیشـتر بـا فرافگنی، 
مظلـوم نمایـی و ظاهــر سـازی، از اصـل مسـوولیت خود به 

بي راهــه مي رونـد.
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قانـون اساسـی بـه رییس جمهـوری و اعضـای 
كابینة افغانسـتان اجازه داده كه مشـاورانی برای 
خویـش انتخـاب كننـد تـا آن هـا در سـاحاِت 
و  اجتماعـی  فرهنگـی،  اقتصـادی،  گوناگـوِن 
تخنیکـی بـه مقاماِت عالِی كشـور مشــوره های 

الزم را دهنـد. 
پُسِت مشاوریت، مسلمًا مقامی رایج و حتا مهـم 
در همـة نظام ها و دولت هاسـت. در كشـورهای 
موفـِق دنیـاِی امـروز، مشـاوران ورزیده ترین و 
مختلـِف  عرصه هـای  در  افـراد   باتجربه تریـن 
متفکـِر  مغـِز  واقـع  در  آن هـا  انـد؛  كاری 
موفقیـِت  و  انـد  امـور  تصمیم گیرنـده گاِن 
آنـان  خـوِب  مشـوره های  مرهـوِن  دولت هـا، 
تصمیم گیرنـده گاِن  احسـِن  مشـورت پذیرِی  و 
حکومـِت  در  متأسـفانه  امـا  اسـت.  حکومـت 
آقـای كـرزی، پسـت مشـاوریت بـه زبالـه داِن 
طایـِی حکومـت تبدیـل شـد. بـه ایـن معنا كه 
حکومـت ناكاره تریـن افـراد و اشـخاص را بـه 
كـره یـا رغبـت، با معـاش و امتیــازِ فـراوان به 
ایـن پسـت می گماشـت. این هـا اكثـراً كسـانی 
بدان هـا  حکومـت  گرداننـده گاِن  كـه  بودنـد 

می كردنـد.   دیـن  احسـاِس 
تجربـه نشـان داد كـه ایـن گزینش ها، جـز اداِی 
دیـن و بسـتِن دهاِن طلبـکاراِن سـمج، هیچ پایه 
و مبنـای علمـی و كاركردی یی نداشـته و ندارد. 
از همیـن رو، نـه مشـاورین دانِش مشـوره دهی 
داشـته اند و نه مقامات سـودای شـنیدِن مشـوره 

را. 
انحـا،  از  به نحـوی  كـرزی  آقـای  حکومـت 
بـود.  بی صاحیـت  مشـاوریِن  از  حرمسـرایی 
دوران،  آن  ریاسـت جمهورِی  مشـاوراِن  اكثـر 
نـامِ  فقـط  بودنـد و  خامـوش و بی صاحیـت 
پُرطمطـراِق »مشـاور« و معـاش گـزاِف آن را با 
خـود حمـل می كردنـد. وزارت خانه هـا نیـز از 
چنیـن مشـاورانی خالـی نبودنـد. هـر وزیری تا 
اندازه یـی كـه می توانسـت و قانون بـه او اجازه 
مـی داد، از حلقـة دوسـتان و مریدانش، مشـاورِ 
ایـن  می كـرد.  اسـتخدام  بی زیـان  و  بی سـود 
مشـاوران فقط پوشـیدِن دریشـی و رنـگ كردِن 
بـوت و بلی گویـی را یـاد داشـتند. كارِ آن ها در 
اداره پرانـدِن مگـس و نوشـیدِن چـای بـود، اما 
در بیـرون از اداره پیـش سـیال و رقیـب، باد به 
غبغـب می انداختنـد و چنیـن می نمایاندنـد كـه 

از بركـِت مشـوره های آنان اسـت كـه حکومت 
سـقوط نکـرده و شـهر در امـن و امـان اسـت!

و  ملـی  وحـدت  دولـت  ایجـاد  بـا  امـا 
كـه  تیم هایـی  میـاِن  حکومـت  دوقطبی شـدِن 
یکـی شـعارِ اصاحـات سـر مـی داد و دیگـری 
بانـِگ تحـول، و در ایـن خـال، یکـی حنجـرۀ 
خـود را افـگار كـرده بـود و دیگـری بینـی اش 
را سـرخ؛ انتظـار می رفـت كـه الاقـِل چرخـة 
فاسـِد مشـاورت در حکومـت سـرنگون گـردد 
و آقایـان غنـی و عبـداهلل و در رقابـِت سـالم با 
یکدیگـر، كسـانی را بـه مشــوره برگزیننـد كه 
را  كار  بـرای  انگیـزه  و  مشـورت دهی  دانـِش 

داشـته باشـند. 
در روزهـای نخسـت، هـر دو رهبـِر حکومـت 
از مبـارزه بـا فسـاد و جـذب نیروهـای جـوان 
امـا متخصـص، سـخن گفتنـد و از قضا خوش 
درخشـیدند؛ امـا افسـوس كـه دولت مسـتعجل 

! بود
خویـش،  مشـاورین  تعییـن  در  غنـی  آقـای 
و  برگزیـد  را  كـرزی  حامـد  رویکـردِ  همـان 
صرفـًا كسـانی را بـه مقـام مشـوره دهی رسـاند 
ایـن  از  برخـی  بودنـد. شـاید  كـه طلبـکارش 
مشـاوران، مدیـراِن الیقـی به حسـاب بیایند، اما 
چـون آن هـا »قرض«ِ خـود را از غنـی گرفته اند، 
نهفتـه  مـردم  بـرای  وجودشـان  در  خیــری 
نیسـت. آقـای عبـداهلل نیـز مشـاورانی را وارد 
دسـتگاهِ دولت سـاخت. تنهـا تفاوت مشـاوراِن 
رییـس اجرایـی بـا مشـاوراِن آقای كرزی، سـن 
و سـاِل آن هاسـت. مشـاورین ریاسـت اجرایـی 
از میـاِن جوان هـا یـا جوان ترهـا انتخاب شـدند 
امـا آن ها نیـز مانند مشـاوراِن حکومـت كرزی، 
بی سـود و بی زیـان ـ و یـا كم سـود و كم زیـان 
ـ انـد. البتـه بـرای حکومت و نه مردم. دریشـی 
لوكـس می پوشـند، معاش شـان را می گیرنـد و 
اكـِت همه چیزفهم هـا را درمی آورنـد؛ امـا دریغ 
از یـك برنامـه و اسـتراتژِی مفید كه از مشـورۀ 

آن هـا زاده شـود. 
در ایـن میان، مســلمًا اسـتثنائاتی وجـود دارند، 
امـا شـمارِ مشـاوریِن اسـتثنایی و باسـواد چنان 
انـدك اسـت و چنان در چرخة فاسـِد حکومت 
تقلیـل یافته انـد كه نمی تـوان از آن ها بـه عنوان 
توانـاِی  »بـازواِن  و  وضعیـت«  »اصاح گـراِن 

مـردم در حکومـت« نـام برد.

مشـاوراِن  اسـتخدامِ  بـا  رییـس جمهـور غنـی 
می خواهـد  كم سـواد  اغلـب  و  باسـواد  بعضـًا 
همـة صاحیت هـا را بـه داخـِل ارگ منتقل كند 
و مسوولیت ها را متوجه وزارت خانه ها بســازد. 
و  كم تجربـه  رییس جمهـور،  مشـاوران  بیشـتِر 
ناآشـنا بـا ادارات حکومـِت افغانسـتان انـد؛ اما 
مداخـات خشـِك آنان در امـور وزارت خانه ها 
باعـث آنارشـی و فروریـزِی نظـم درونـِی اكثر 
نهادهـای دولتی شـده اسـت. وزارت هایی چون 
پطرولیـم،  و  معـادن  تجـارت،  عامـه،  صحـت 
اطاعـات و فرهنـگ و... عمـًا از ایـن رهگذر 
كالبـدی  بـه  و  فروریختـه  درونی شـان  نظـِم 

بـدل شـده اند. بی جـان 
بـه عنـوان نمونـه، دكتـور صبـا وزیـر پیشـیِن 
وزارت معـادن و پطرولیم، از شـدِت مداخاِت 
مشـاوراِن رییس جمهـور مجبور به اسـتعفا شـد 
و پـس از اسـتعفای او، عمـًا وزارِت معادنـی 
وجـود نـدارد و همه چیـز در گـرِو ارگ قـرار 

اسـت.  گرفته 
مشـاورانی این چنینـی، بـدون هیچ مسـوولیتی، 
وزارت هـای  صاحیت هـای  غصـِب  خواهـان 
در  را  انکشـاف  عمـًا  و  هسـتند  سـکتوری 
افغانسـتان بطـی و سـاكن سـاخته انـد. ایـن در 
حالی سـت كـه وزیـران و مسـووالِن نهادهـای 
دولتـی در مقابـل رییـس جمهـور، پارلمـان و 
مـردم مسـوولیت دارند و باید به آن ها پاسـخ گو 
صاحیت های شـان  همـة  عمـًا  امـا  باشـند؛ 
توسـط مشـاوران رییس جمهـور غصب شـده و 
بـه یغمـا رفتـه اسـت. این مشـکل، بسـیاری از 
نهادهـای دولتـی را دچـار بحران كـرده و خیلی 
از نهادهـا اگـر عمـًا زیـر تأثیـر و مدیریِت این 
افـراد نرفتـه انـد، در حـاِل جـدل و كشـمکش 
بـا آن هـا قـرار دارنـد. با ایـن حسـاب، می توان 
و  درك  را  غنـی  مشـاورگزینی های  غایـِت 
و  اجرایـی  ریاسـت  ضعـِف  و  كـرد  دریافـت 
به وضـوح دریافـت. حـاال  نیـز  را  مشـاورانش 
از  محــلی  وطـن  ایـن  در  شایسـته گی  كـه 
ای كاش  نـدارد، دسـت كم  و  نداشـته  اِعـراب 
آقـای عبـداهلل نیـز مشـاورانش را بـا غایـت و 
اسـتراتژی یی نظیـِر آقـای غنی انتخـاب می كرد 
تـا این گونـه تـوزان در همـة عرصه هـا برقـرار 

می شـد! 
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احمــد فرزاد

از مشـاوران غنی 
مشـاوران عبداهلل   تا 

 

سـیاهِ  فهرسـِت  از  حکمتیـار  گلبدیـن  اسـِم  تازه گـی،  بـه 
شـورای امنیـِت سـازمان ملـِل متحـد بیرون شـده و ایـن امر، 
آقـای  اسـت.  برانگیختـه  را در سـطِح كشـور  واكنش هایـی 
حکمتیـار بـه عنـوان یـك شـخصیِت تاریخـِی منفـی در میان 
اكثِر شـهرونداِن كشـور به ویژه پایتخت نشـینان برجسـته شده 

اسـت، امـا بـدون شـك او هواخواهانـی نیـز دارد.
 پیـش از ایـن، اسـِم حکمتیار به دلیل قـرار داشـتِن او در كنارِ 
تروریسـتان و نیـز ایسـتادن در برابـِر نظـام و انجـام حمـات 
انتحـاری و انفجـاری، در فهرسـِت سـیاه سـازمان ملـل قـرار 
داشـت؛ امـا سـرانجام بعـد از مدت ها تاش  به هـدِف آوردن 
حکمتیـار بـه كابـل، نـامِ او از فهرسـت سـیاه سـازمان ملـل 

شـد. حذف 
اكنـون نماینـدۀ حـزب آقـای حکمتیـار به جـای نشـان دادِن 
واكنـِش مثبـت نسـبت بـه این اقـدامِ شـورای امنیِت سـازمان 
ملـل متحـد، می گویـد كـه ایـن حـزب نمی خواهد سـاح و 
مهماتـش را بـه دولـت تسـلیم كنــد. ایـن در حالی سـت كه 
تنهـا تعهـِد حزب اسـامی در توافق نامـة میاِن حـزب و ارگ 
و شـورای عالـی صلـح، تـرك خصومـت و تسـلیِم سـاح و 

مهمـات بـه دولـت بوده اسـت. 
تـا پیش از بیرون شـدِن اسـم آقـای حکمتیـار، نماینده های او 
همـواره تأكیـد می كردند كه ایـن حزب سـاح و مهماتش را 
بـه دولـت واگـذار می كنـد و خود بـه روند صلـح می پیوندد. 
امـا حـاال كه اسـِم آقـای حکمتیار از فهرسـت سـیاه سـازمان 
بـه  آنـان می گوینـد كـه حاضـر  اسـت،  بیـرون شـده  ملـل 
تسـلیم كـردِن جنگ افزارهای شـان نیسـتند. ایـن عهدشـکنی 
بـه  را  فوق العاده یـی  امتیازهـای  دولـت  كـه  حالی سـت  در 
ایـن حـزب اِعطـا كـرده و خواهـد كـرد. ایـن حـزب قبل از 
گفت وگوهـای صلـح نیـز شـریِك قـدرت بـوده و در دولـِت 
آقـای كـرزی و غنـی حضـور سـنگین داشـته اسـت. امـا بـا 
شـکل گیری گفت وگوهـای صلـح بـا حکمتیـار، امتیازهـای 
كان تـری بـه شـخِص او و حلقـة خـاِص وی اعطـا شـده 
ایـن  اعطـا و اجراسـت. برخـی فرماندهـاِن  یـا در حـاِل  و 
حـزب دوبـاره وارد كابـل شـده اند، بـه آنـان خانه هـای امـن 
و امکانـاِت وافـری هدیـه شـده و نیـز چندین حویلِی وسـیع 
و مسـتحکم بـه شـخِص آقـای حکمتیـار و خانـواده اش در 
نظـر گرفته شـده اسـت. هم اكنون برخـی از اعضـای خانوادۀ 
حکمتیـار، از امکانـاِت بسـیار فوق العـادۀ اقتصـادی و امنیتـی 
در كشـور برخوردار شـده اند. سـاخِت شـهرك های مسکونی 
بـه مهاجـراِن عودت كردۀ وابسـته بـه حزب اسـامی نیز آغاز 
شـده و حتـا قرار اسـت كـه صدهـا طالـب و دیگـر زندانیاِن 
خطرنـاك، زیـر نـامِ زندانیـان حـزب اسـامی از زندان ها رها 

ند. شو
بـا این همـه، هیچ  گامـی از طرِف آقـای حکمتیار در راسـتاِی 
صلـح و ثبـاِت واقعـی ـ نه شـعاری ـ برداشـته نشـده اسـت. 
چنان كـه هنـوز هیچ كـس نمی توانـد بگویـد كـه بـا آمــدِن 
آقـای حکمتیـار، حتـا در یك قریه نیـز صلح برقرار می شـود. 
در چنیـن شـرایطی، بـه جـرأت می تـوان گفـت آن چـه كه تا 
كنـون حکومـت بـرای حزب اسـامِی حکمتیـار انجـام داده، 
دلبـرِی یك طرفـه و كودكانـه بوده اسـت كه به تشـجیِع دیگر 

گروه هـای تروریسـتی و مخالـف منجـر خواهد شـد. 
این كـه نماینده هـای حـزب اسـامی چـه بهانه یـی را بـرای 
تحویـل نـدادِن اسـلحه و مهمات شـان مطـرح می كننـد، مهـم 
نیسـت؛ زیـرا آنـان مکلف به عملی كـردِن این تعهـد در برابِر 
كـوهِ اقداماتـی انـد كه دولـت برای شـان انجام داده اسـت. اما 
از طـرف دیگـر، ممکـن اسـت ایـن گـروه بـه دلیـِل این كـه 
جبهـات منظـم در برابِر دولت ندارد و سـنگری بـه نامِ حزب 
اسـامی وجود نداشـته و همة اعضای پیشـیِن ایـن حزب در 
شـمارِ طالبـان یـا داعـش بوده انـد، نتوانـد اســلحه و مهماِت 
قابـل ماحظه یـی به دولت تسـلیم كنـد. اما اگر چنین نیسـت 
و به راسـتی سـنگرهای نظامی حـزب اسـامی در جایی فعال 
اسـت، بایـد طبـِق توافق نامـه عمـل شـود و نباید ایـن گروه، 

پـس از این، نیروی مسـلح داشـته باشـد.
اگـر حزب اسـامی بـه تعهـدش در توافق نامه عمـل نکند، به 
معنـاِی آن اسـت كه آقای حکمتیار مثِل گذشـته، پیمان شـکن 
و جنگ طلـب اسـت و میـاِن او و صلـح هیـچ سـازگاری یی 
وجـود نـدارد. در چنین صورتـی، دولت بایـد از همین اكنون 
روِی اقدامـاِت بعـدی اش در قبـاِل این حزب فکـر كند، ورنه 
دردسـرهای تـازه  و خطرناكـی بـرای كشـور و مـردم خلـق 
خواهـد شـد و همـة فرصت هـا و دسـتاوردهای نسـبی نیز از 

رفت.   خواهنـد  بین 

حکمتيار و صـلح 
از هـم فاصـله دارنـد
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روح اهلل بهزاد
در  جنایی  جرایم  افزایش  از  شهروندان،  از  شماری 
موتر  قتل، سرقِت  كابل شکایت كرده می گویند:  شهر 
و دزدِی اموال در شهر كابل روزبه روز افزایش می یابد؛ 
اما نهادهای امنیتی دست زیر االشه نشسته این وضعیت 

را تماشا می كنند.
چند تن از این شهروندان كه از روزنامة ماندگار خواهان 
بررسی این موضوع شده اند، می گویند، این روزها در 
شهر كابل هیچ چیزی مصون نیست؛ نه شهروندان، نه 

موترها و اموال و منازل.
از سویی هم، شماری از اعضای مجلس نماینده گان و 
شورای والیتِی كابل، پولیس شهر كابل را به دست داشتن 
متهم  مسلکی نبودن  و  بی كفایتی  جنایی،  قضایای  در 
می كنند و می گویند: اگر پولیس مجرمی را دستگیر هم 
می كند، اما یکی از مقامات حکومتی یا عضو پارلمان 

میانجیگری كرده آن را رها می كند.
خواستیم در این زمینه دیدگاه فرماندهی پولیس والیت 
كابل را نیز داشته باشیم، اما طی دو روز و با تماس های 
پی هم به فریدون عبیدی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی 
فرماندهی پولیس كابل، سکرتر آقای عبیدی با بهانه های 

مختلف ما را با آقای عبیدی وصل نکرد.
احمد فیصل فقیری، یکی از باشنده گان ناحیة یازدهم 
شهركابل به روزنامة ماندگار می گوید: چند هفته پیش 
حینی كه می خواستم از نانوایی نان بگیریم، دو تن به 

موترم سوار شده و آن را با خود بردند.
آقای فقیری می افزاید: زمانی كه به حوزۀ امنیتی مراجعه 
كردم، مسووالن حوزه از من در مورد موتر چند پرسش 
كردند و امیدواری دادند كه آن را پیدا خواهند كرد، اما 

تا امروز از حوزۀ امنیتی برایم پاسخ نیامده است.
این شهروند با انتقاد از ناتوانی پولیس در تأمین امنیت 
مردم و دستگیری و تعقیب مجرمان می گوید: "این جا 
تنها چیزی به نامِ حوزۀ امنیتی وجود  دارد، بارها شاهد 
بوده ایم كه مردم را در زیر ادارۀ همین حوزه ها كشته 
و یا اموال شان را برده اند، اما كسی نه به دنبال مجرم 

می رود و نه امنیت را درست تأمین می كند."
سرقت  داستان  است،  موترساز  خود  كه  غام محمد 

موترش را چنین روایت می كند: "شام بود كه از سرای 
كوچةمان  به  زمانی كه  كردم،  حركت  خانه  طرف  به 
حینی  بود،  عقبم  در  هایلکس  نوع  موتر  یك  رسیدم، 
كه موتر را دم خانه توقف دادم، سه نفر مسلح از موتر 
برایم ُهشدار  پایین كردند.  از موتر  پایین شدند و مرا 
بلند كنم، به من شلیك خواهند  دادند، اگر صدایم را 
كرد. همین گونه به موترم نشستند و آن را باخود بردند."
به  با  هم زمان  كه  می گوید  هم چنان  غام محمد 
در جریان  را  امنیتی شهر  موترش، حوزۀ  سرقت رفتن 
رویداد  این  از  ماه  دو  درحالی كه  است،  گذاشته 
می گذرد، اما از سارق و موترش تاهنوز خبری نیست.

در این حال، ُدكتر جعفر مهدوی، نمایندۀ مردم كابل در 
مجلس نماینده گان می گوید، ما شاهد حکومتی هستیم 
كه در گام نخست فاقد مشروعیت حقوقی بود، اما با 
گذشت زمان و گسترش فساد، ناامنی و بی عدالتی، فاقد 

مشروعیت مردمی و ملی نیز شده است.
ارگ  در  افغانستان  مردم  می افزاید:  مهدوی  آقای 
به نام  مجموعه یی  با  سپیدار  قصر  و  ریاست جمهوری 
حکومِت افغانستان مواجه نیستند، بلکه با یك مجموعة 
هستند  مواجه  سیاسی-مافیایی  بانِد  دوسه  از  متشکل 
كه پیش از این كه به دنبال تأمین امنیت و ایجاد ثبات 

باشد،  مردم  برای  افغانستان  پیشرفت  برای  تاش  و 
چوركردن  و  شخصی  حساب های  تصفیة  دنبال  به 
بیت المال و به قدرت رساندن خودشان و اطرافیان شان 

هستند.
ما  وضعیت،  این  به  توجه  با  مهدوی،  دكتر  گفتة  به 
نمی توانیم توقع داشته باشیم كه در بخش های سکتوری 
و امنیتی، استحکاماتی به وجود بیاید كه بتواند امنیت 

برای مردم به ارمغان بیاورد.
و شورای  دفاع  وزارت  نماینده گان  مجلس  این عضو 
امنیت ملی را به دزدی و چپاول كردن بیت المال متهم 
دفاع،  وزارت  چارچوب  "در  داشت:  اذعان  كرده، 
نیز جریان دارد.  چوركردن در حد فرماندهان تولی ها 
می شود،  دزدی  عساكر  معاش  و  مرمی  پوِل  از  حتا 
این گونه هم نیست كه نهادهای مسوول در امر تأمین 
به  باشند،  بی خبر  دزدی های  این  از  شهروندان  امنیِت 
برابر  در  جنگیدن  برای  انگیزه یی  عساكر  دلیل  همین 

دشمن ندارند"!
دكتر مهدوی بر این باور است كه وزارت امور داخله 
است.  نمانده  عقب  چپاول"  و  دزدی  "قافلة  از  نیز 
مسووالن در حوزه ها و فرماندهی پولیس پیش از این كه 
امنیت مردم را تأمین كنند، به دنبال تصفیة حساب های 

از  اخاذی  و  سیاسی  و  قومی  برنامه های  شخصی، 
دكان داران، كراچی رانان و موتررانان هستند.

او گفت: "در وضعیتی كه انگیزۀ همه مسووالن منفی 
نیست،  آنان  مدنظر  كه  چیزی  تنها  باشد،  غیرملی  و 
بحث تأمین امنیت شهروندان است. بر هیچ شهروندنی 
و  جرم  درصد   70 از  بیش  تقریبًا  كه  نیست  پوشیده 
از  یکی  می گیرد،  صورت  كابل  شهر  در  كه  جنایتی 
و  تولی  حوزه،  فرمانده  امنیتی،  مقام  آن،  طرف های 
می شود،  دستگری  طرف  كه  زمانی  و  است  كندك  یا 
ملی  وحدت  مقامات حکومت  از  یکی  حمایت  از  یا 

برخوردار است یا هم یکی از اعضای پارلمان"!
و  رفتار  كه  است  باور  این  بر  مجلس  عضو  این 
نشان  ملی  وحدت  حکومت  مسووالن  سبك وسیاق 
در  تقلب  برای  زمینه سازی  مصروف  آنان  كه  می دهد 
انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری و پارلمانی هستند تا 
از این طریق قدرت را همچنان در دست داشته باشند 
و حکومت شان را ادامه دهند. بنابراین، شهروندان باید 
كه  كنند  حمایت  جناحی  از  و  باشند  داشته  آماده گی 
هیچ یك از مسووالن فعلی حکومت در آن سهیم نباشد 
و در عین حال، آن جناح دارای برنامة مشخص باید تا 

مردم شاهد صلح و امنیت در كشور باشند.
از سویی هم، داكتر عظیم اهلل نیازی، عضو شورای والیتی 
كابل به روزنامة ماندگار گفت، بی كاری و نبود اشتغال 
سبب شده است، بسیاری افراد برای تأمین معیشت شان 

رو به دزدی و سرقت های مسلحانه بیاورند.
آقای نیازی افزود كه نبود پولیس متخصص و مسلکی 
عوامل  از  یکی  آنان  بی غوری  و  امنیتی  نهادهای  در 
دیگری است كه دست افراد بی بندوبار را باز نگه داشته 
و آنان نیز با دِل جمع دست به دزدی و سرقت می زنند.
به گفتة این عضو شورای والیتی كابل، زمانی كه پولیس 
می كند،  هم  دستگیر  جرمی  بهاتهام  را  كسی  كابل 
با  پارلمان  اعضای  یا  از مقات حکومتی و  حتمًا یکی 

میانجیگری آن فرد را رها می كند.
آقای عظیمی با بیان این كه اعضای شورای والیتی كابل 
همه روزه با فرماندهی كابل در تماس هستند،خاطرنشان 
امنیة  فرماندهی  عمدۀ  مشکات  از  یکی  كه  ساخت 
كابل، رهایی مجرمان با میانجیگری مقامات حکومتی و 

وكای پارلمان است.
بی ثباتی  دلیل  به  كابل  شهر  كه  است  درحالی  این 
هوا،  آلوده گی  و  قتل  مسلحانه،  سرقت های  سیاسی، 
یکی از بدترین شهرهای جهان از نظر سطح زنده گی 

معرفی شده است.

هارون مجیدی
تلفـات  كـه  اسـت  كـرده  اعـام  متحـد  ملـل  سـازمان 
غیرنظامیـان در افغانسـتان در سـال 2016 با ثبـت ركورد به 

باالتریـن میـزان خـود رسـیده اسـت.
مسـووالن سـازمان ملـل در افغانسـتان بـا اشـاره بـه آمـار 
از طرف هـای  افغانسـتان،  در  ملکـی  افـراد  تلفـات  بـاالی 
درگیـر خواسـت تـا اقدامـات عاجـل را بـرای جلوگیری از 

تلفـات غیرنظامیـان روی دسـت گیرنـد.
بربنیـاد ایـن گـزارِش سـازمان ملـل، مـرگ و مجروحیـت 
اطفـال در سـال 2016 بـه طـور بی پیشـینه یی افزایـش یافته 
اسـت. در گـزارش سـازمان ملـل تلفـات غیرنظامیـان در 
منازعـات مسـلحانه  11۴1۸ تن ثبت شـده كـه از این میان، 
۳۴۹۸ فـرد ملکـی كشـته و 7۹20 غیرنظامـی دیگـر زخمی 

شـده اند.
در گـزارش خاطـر نشـان شـده كـه از شـمار تلفـات ۳۵12 
طفـل می باشـند كـه ۹2۳ كشـته و 2۵۸۹ زخمـی را شـامل 
می شـود و نشـان دهندۀ افزایـش 2۴ درصدی در مقایسـه با 

مـدت زمـان مشـابه سـال قبل می باشـد.
نماینـدۀ ویـژه دبیـركل سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان 
دیـروز )دوشـنبه، 1۸ دلـو( همزمـان با ارایة گزارش سـاالنة 
ایـن سـازمان در كابل، گفـت كه در سـال 2016 در مجموع 
11۴1۸ فـرد در افغانسـتان كشـته و زخمـی شـده كـه ایـن 

یـك افزایـش ۳ درصـدی را نشـان می دهـد.
تادامیچـی یوماماتو افزود: در سـال گذشـتة میـادی، ۳۴۹۸ 
فـرد ملکـی در درگیری هـای مختلـف در افغانسـتان كشـته 
و 7۹20 تـن دیگـر زخمـی شـده اند كـه یـك سـوم آنـان 

می باشـند. كـودكان 
بربنیـاد ایـن گـزارش، 61 درصـد از تلفـات افـراد ملکـی 
و  طالبـان  به شـمول  دولتـی  مخالـف  گروه هـای  توسـط 

داعـش اتفـاق افتـاده اسـت.
بـه  نیـز  غیرنظامـی   ۴۹۵۳ می گویـد:  یوماماتـو  تادامیچـی 
دسـت طالبـان و ۸۹۹ تن دیگر در حمات انتحاری توسـط 
گـزارش،  ایـن  برپایـة  و زخمـی شـده اند.  كشـته  داعـش 
تلفـات ناشـی از حمـات داعش به ویـژه به اماكـن مذهبِی 

شـیعیان، 10 برابـر در سـال گذشـته افزایـش یافته اسـت.
نیروهـای امنیتی افغانسـتان مسـوول 20 درصـد و گروه های 
ملیشـة طرفـدار دولـت و نیروهـای بین المللـی مسـوول، 2 
درصـد از تلفـات غیرنظامیـان در افغانسـتان در سـال 2016 

بوده اسـت.
افغانسـتان  در  درگیـر  طرف هـای  تمـام  از  ملـل  سـازمان 

می خواهـد تـا بـرای توقـف كشـتار افـراد ملکـی اقدامـات 
گفـت:  یاماماتـو  گیرنـد.  دسـت  روی  را  بی درنـگ 
"درصورتی كـه طرف هـای درگیـر در جنـگ تـاش جـدی 
بـرای بازنگـری عملیات هـا و نیز پیامدهای منفـی آن نکنند، 
سـطح كشـتار غیرنظامیـان، بی جا شـدن و دیگـر مشـکات 
بشـری همچنـان در باالترین سـح خـود در افغانسـتان باقی 

خواهـد مانـد."
براسـاس ایـن گـزارش، در سـال 2016 در مجمـوع ۹2۳ 
كـه  شـده اند  زخمـی  دیگـر  تـن   2۵۸۹ و  كشـته  كـودك 
در مقایسـه بـا آمـار گذشـته، 2۴ درصـد افزایـش را نشـان 

می دهـد.
گفتـه می شـود، از سـال 200۹ كـه سـازمان ملـل ثبـت آمار 
تلفـات افـراد ملکی را شـروع كرد، تا كنون رفـم غیرنظامیان 
كشـته و زخمـی شـده در سـال 2016 بـه بیشـترین تعـداد 

خود رسـیده اسـت.
هـزاران  زخمی شـدن  و  "كشـته  گفـت:  باماماتـو  آقـای 
غیرنظامی در افغانسـتان در سـال گذشـته تأسـف بار اسـت، 

گرفـت." را  آن  جلـو  می شـود  درحالی كـه 
او افـزود: حمـات هوایی نیروهـای بین المللـی و نیروهای 
افغانسـتان، ۵۹0 نفـر تلفات داشـته اسـت)2۵0 تن كشـته و 
۳۴0 زخمی( و در مقایسـه با سـال 201۵ دو برابر و از سـال 

200۹ تاكنـون بـه باالترین رقم خود رسـیده اسـت.
رییـس یوناما در افغانسـتان نسـبت به تأثیـر منفی جنگ های 
زمینـی بـر افـراد ملکـی و نیـز حمـات انتحاری كـه تعمداً 
افـراد ملکـی را هدف قـرار می دهنـد، ابراز نگرانـی می كند. 
از رنـج و آالم  یاماماتـو گفـت: 2016 سـال بی پیشـینه یی 

مردم افغانسـتان بوده اسـت.
خانـم دانیـل بـل، رییـس حقـوق بشـر یونامـا، نیـز در ایـن 
نشسـت گفـت: در سـال 2016 حـدود 11۴1۸ نفـر مـورد 
تلفـات غیرنظامـی در منازعـات مسـلحانه بـه ثبـت رسـیده 

. ست ا
بـه گفتـة او: از میـان ارقـام ذكـر شـده، ۳۴۹۸ فـرد ملکـی 
كشـته و 7۹20 تـن دیگـر زخمی شـده اسـت؛ در این میان، 
در مجمـوع ۳۵12 طفـل دیـده می شـود)۹2۳ طفل كشـته و 

2۵۸۹ طفـل دیگـر زخمی شـده اسـت(.
خانـم بـل گفـت: ایـن تلفـات در والیـات كابـل، قندهـار، 
ارزگان و فاریـاب بـه ثبت رسـیده اسـت. او می گوید كه 61 
درصـد مجموعـة این تلفـات به مخالفین دولت نسـبت داده 
شـده، 10 درصـد ناشـی از درگیری هـای زمینـی بـوده و ۵ 
درصـد دیگـر به واسـطة اشـیأ منفجـره به شـمول بمب های 

كنارجاده یـی می باشـد.
بـه گفتـة خانـم بـل، از سـال 200۹ تـا سـال 2016 میادی 
حدود 20 هزار فرد ملکی در افغانسـتان كشـته شـده اسـت. 
خانـم دانیـل بـل، امـا می افزایـد كـه گـزارش سـال 2016 
میـادی نشـان می دهـد تلفات زنـان 2 درصد كاهـش یافته 

است.
 ،201۵ سـال  ماننـد  كـه  اسـت  آمـده  گـزارش  ایـن  در 
درگیری هـای زمینـی میـان عناصـر ضـد دولـت و نیروهای 
طرفـدار دولـت، به ویـژه در مناطقـی كـه غیرنظامیـان در آن 
زنده گـی و یـا رفـت و آمـد دارنـد، منحیـث دلیـل اصلـی 
تلفـات افـراد ملکـی باقـی مانـده اسـت، درحالی كـه مـواد 
و  گروهـی  و  انتحـاری  حمـات  شـده،  تعبیـه  انفجـاری 

ترتیـب سـایر  بـه  قتل هـای هدفمنـد و عمـدی  همچنـان 
عوامـل عمـده تلفـات غیرنظامیـان بـه شـمار می رونـد.

متحـد  ملـل  سـازمان  عالـی  كمیشـنر  رعد الحسـین،  زیـد 
بـرای حقـوق بشـر گفـت كـه آمـار تلفـات، درد و رنـج 
آسـیب پذیرترین اقشـار جامعـه كـه قیمت گزافـی در جنگ 

می كشـد. تصویـر  بـه  را  می پردازنـد 
زیـد گفـت: "اطفـال كشـته، نابینـا و یـا فلـج شـده اند و 
یـا هنـگام بـازی بـا مهمـات منفجـر ناشـده كـه از سـوی 
طرف هـای درگیـر در محـات باقی مانده اند، سـهواً سـبِب 
كشته شـدن دوسـتان خـود گردیده انـد. زنـان هنـوز هـم در 
پروسـه های مـوازی نـام نهـاد عدالـت بـه طـور وحشـیانه 
مجـازات می شـوند، درحالی كـه اقلیت هـای مذهبـی هنگام 

عبـادت در مسـاجد مـورد هـدف قـرار می گیرنـد."
ایـن ارقـام كـه توسـط هیـأت معاونت سـازمان ملـل متحد 
در افغانسـتان )یونامـا( به ثبت رسـیده اسـت، بلندترین آمار 
را از سـال 200۹ بـه این سـو زمانـی كـه سـازمان ملل متحد 
آغـاز بـه ثبـت منظـم شـمار تلفـات غیرنظامیان كرد، نشـان 

می دهـد.
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فرشته آل علی
خودتان بهتر از هر کسی خودتان را می شناسید 

مــردی یــك شــب كلیــد خانــه اش را گــم كــرده بــود و نمی توانســت وارد خانــه 
شــود. او بیــروِن منــزل در نــور چــراغ كوچــه دنبــال كلیــدش می گشــت. كمــی 
بعــد همســایه اش او را دیــد و بــه كمــك او آمــد تــا بــا هــم كلیــد را پیــدا كننــد. 
ــا  ــید: كج ــایه از او پرس ــت وجو، همس ــی جس ــس از كل ــود. پ ــده ب ــا بی فای ام
كلیــد را گــم كــردی؟ و مــرد پاســخ داد: داخــل منــزل! بیچــاره همســایه متحیــر 
مانــده بــود. پرســید: اگــر تــو كلیــد را در خانــه گــم كرده یــی، چــرا در كوچــه 

دنبــال آن می گــردی؟ مــرد پاســخ داد: چــون در كوچــه نــور بیشــتر اســت! 
حــاال تصــور كنیــد كــه شــما جهــت و معنــای زنده گــی را گــم كــرده ایــد. اگــر 
از مــردم بپرســید كــه اهــداف شــما در زنده گــی چــه بایــد باشــد، درســت مثــل 
ایــن اســت كــه در خیابــان دنبــال كلیــدی بگردیــد كــه در خانــه جــا گذاشــته 
ــا  ــان معن ــه زنده گی ت ــور ب ــد چه ط ــما بگوی ــه ش ــد ب ــس نمی توان ــد. هیچ ك ای
ببخشــید. روش دیگــران بــه درد شــما نمی خــورد. شــما بایــد درون خودتــان را 
جســت وجو كنیــد. حتــا اگــر یــك عمــر بــرای یافتــن پاســخ های خــود، جــای 
ــان  ــه درون خودت ــه ب ــض این ك ــه مح ــد، ب ــرده ای ــت وجو ك ــری را جس دیگ
ــرای شــما روشــن  ــه پاســخ پرســش های زنده گــی ب ــد ك ــد، می بینی رجــوع كنی

می شــود. 
منابع دست یابی به موفقیت، دست خودتان است. 

ــد  ــل خری ــازۀ مح ــا از مغ ــد و ی ــان را ببندی ــد كفش ت ــد بن ــما می توانی ــا ش آی
ــد: »معلــوم اســت كــه  ــه نفــس كامــل می گویی ــا اعتمــاد ب ــد؟ ُخــب اگــر ب كنی
ــان هســت. پــس می توانیــد  ــه نفــس در وجودت ــم« منبــع ایــن اعتمــاد ب می توان
ــد: در  ــد، اســتفاده كنی ــه شــما را كمــی نگــران می كنن ــوارد ك از آن در ســایر م
میــان جمــع صحبــت كــرده و یــا احساســات تان را بــا دوســت یــا همســر و یــا 
نزدیکان تــان بــه راحتــی در میــان بگذاریــد، یــا بــرای رســیدن بــه آرزوهای تــان 
تــاش كنیــد: آیــا تــا بــه حــال محبــت را حــس كــرده ایــد؟ محبــت نســبت بــه 

ــد.  ــزل نگــه می داری ــا پرنده یــی كــه در من ــا حت ــد و ی ــه فرزن ــادر، ب ــدر و م پ
ــا  ــد ب ــان هســت، می توانی ــت در وجودت ــی سرچشــمة عشــق و محب ــس وقت پ
دیگــران هــم بــا عشــق و عاقــه برخــورد كنیــد و بــه همســر، فامیــل، دوســتان 
و یــا حتــا خودتــان عشــق بورزیــد. تصــور كنیــد زمانــی برســد كــه بتوانیــد هــر 
وقــت خواســتید از تمــام ایــن منابــع باارزش)عشــق، اعتمــاد بــه نفــس و محبت( 
اســتفاده كنیــد. افــرادی كــه بــا عشــق و عاقــه زنده گــی می كننــد، ایــن مهــارت 
را در خــود ایجــاد كــرده انــد. تنهــا تفــاوت آن هــا بــا بقیــة آدم هــا ایــن اســت كه 
ــرگاه اراده  ــت و ه ــان اس ــت در دست ش ــای موفقی ــن ابزاره ــد ای ــا می دانن آن ه

ــد.  ــد، از آن هــا اســتفاده می كنن كنن
اگر گام به گام پیش بروید. به هرچه بخواهید می رسید. 

ــر  ــت، ه ــاد گرف ــوان ی ــی را می ت ــوع مهارت ــر ن ــه ه ــت ك ــن اس ــت ای حقیق
ــاند،  ــه رس ــه نتیج ــوان ب ــر كاری را می ت ــرد و ه ــل ك ــود ح ــکلی را می ش مش
فقــط اگــر مرحلــه بــه مرحلــه پیــش برویــد و كارهــای بــزرگ را به قســمت های 
كوچك تــر تقســیم كنیــد. وقتــی یــك كار بــزرگ را بــه چنــد مرحلــة كوچك تــر 
تقســیم كنیــد، انجــام آن آســان تر می شــود و دیگــر بــه نظرتــان ســنگین 
ــًا  ــم، مث ــن كار را انجــام می دهی ــوارد ای ــا ناخــودآگاه در بســیاری م نیســت. م
وقتــی قــرار اســت یــك شــماره تلیفــون را به خاطــر بســپاریم، اعــداد آن را ســه 

ــم.  ــا حفــظ می كنی ــا دوت ــا دوت ــا ی ــا ســه ت ت
ــای  ــود و رویاه ــن خ ــوار بی ــد دی ــر می خواهی ــه اگ ــت ك ــم آن اس ــة مه نکت
ــه خشــت پیــش  ــن كار آن اســت كــه خشــت ب ــد، بهتری ــان را برداری زنده گی ت

ــید.  ــان برس ــه هدف ت ــا ب ــد ت بروی
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بخش نخست

از لحظاِت زنده گی 
پُلـی برای موفقيـت بسـازيد!

ناصر فکوهی
اندیشـمند  كـه  زمانـی  نوزدهـم  قـرن  در 
 Edwardٍ(بریتانیایـی، ادوارد برنت تایلـر
Burnett Taylor( كتـاب معـروف خود 
منتشـر  ابتدایـی«  »فرهنـگ  عنـوان  بـا  را 
می كـرد، در حقیقـت در حـال انجام كاری 
جسـورانه بـود، زیـرا به رغـم آن كـه صفت 
»فرهنـگ«  بـه  را   )primitive(»ابتدایـی«
را  اسـتدالل خـود  تـا  بـود  اضافـه كـرده 
مبنـی بـر این كـه مردمـان غیـر اروپایـی و 
 )savage(»بـه اصطـاح آن هـا »وحشـی
باشـند،  داشـته  »فرهنـگ«  می تواننـد  نیـز 
سـخن  فضایـی  در  بازهـم  كنـد،  توجیـه 
آن  در  غالـب  گفتمـان  كـه  می گفـت 
 victorian(گفتمانـی دوران ویکتوریایـی
بـود. منظـور، دوران معـرف ملکـة   )era
در  كـه  اسـت  ایـن كشـور  در  ویکتوریـا 
طـول آن كـه تقریبـًا بـا قـرن نوزدهـم و 
دارد،  انطبـاق  نیـز  بریتانیـا  اسـتعمار  اوج 
حـوزۀ  در  صرفـًا  »هنـر«  و  »فرهنـگ« 
می شـد.  شـناخته  رسـمیت  بـه  اشـرافیت 
در نـگاه نخبـه گان اشـرافی بریتانیایی و به 
صورتـی عام تـر اروپایـی، فرهنـگ صرفـًا 
می توانسـت از خال فرایندهای آموزشـی 
و تربیتـی در اقشـار باالی جامعه از نسـلی 
ایـن  هرچنـد  و  شـود  منتقـل  نسـلی  بـه 
اشـرافیت هرگـز نمی پذیرفـت كـه صفـت 
»نژادگـرا« را بـرای خـود بپذیـرد، امـا در 
عمـل نـه فقـط رنگین پوسـت ها را كامـًا 
پسـت تر از خـود می دانسـت، بلکـه حتـا 
اقشـار فقیـر خـود جامعـة اروپایـی را نیـز 
people /( »بـا عنـوان تحقیرآمیـز »عـوام
را  خـود  »اشـرافیت«  می نامیـد.   )folk
برگزیـده، نخبـه و دارای امتیازاتی »طبیعی« 
می شـمرد و ایـن اندیشـه را می توانسـت 
تـا ارسـطو بـه عقـب بازگردانـد. از این رو 
»فرهنـگ« و »هنر« را نیـز كامًا از آن خود 
می شـمرد و برایـش قابـل تصـور نبـود كه 
افریقایـی،  گلـی  و  چوبـی  مجسـمه های 
یـا موسـیقی »زشـت« بومیـان، در ردیـف 
»هنرهـای زیبـا« )fine arts( قرار بگیرند. 
بـا گسـترش  بـه تدریـج  ایـن تفکـر  امـا 
دموكراتیـزه  و  دموكراتیـك  نظام هـای 
گسـترش  بـا  هم زمـان  فرهنـگ  شـدن 
سـازمان یافته گی مـردم جوامـع، تـا حـدی 
عقب نشـینی كـرد و در نیمـة قـرن بیسـتم 

pop� )سـخن گفتـن از »فرهنگ مردمـی« 
ular culture( بـر آن بـود كـه بـه نوعی 
جبـران  را  پیشـین  نخبه گرایانـة  گفتمـان 
در  را  فرهنـگ  وجـود  دسـت كم  و  كنـد 
گروه هـای فقیر و متوسـط جوامـع اروپایی 
بـه رسـمیت بشـمارد؛ هرچنـد بافاصلـه 
تأكیـد می شـد كـه ایـن فرهنـگ، فرهنگی 
اسـت  اقشـار  همـان  آن  از  و  خـور  در 
علـوم  در  و  نـدارد.  چندانـی  ارزش  كـه 
»مطالعـات  مکتـب  انسـانی  و  اجتماعـی 
ریمـون  ویـژه  بـه  و  بیرمنـگام  فرهنگـی« 
و   )Raymond Williams(ویلیامـز
كـه  بـود   )Edward Hall(هـال ادوارد 
توانسـت نشـان دهـد فرهنـگ و مصـرف 
توده یـی كاالهـای فرهنگی دارای ارزشـی 
بیشـتر  پژوهشـی اسـت و زیبایی شناسـی 
ابداعـی جامعه شـناختی اسـت تـا ارزشـی 
نهفتـه در بطن اشـیا. اسـتداللی كـه بوردیو 
در دهـة بعـد بـا كتـاب »تمایـز« خـود بـه 

اوجـی نظـری رسـاند. 
اشـرافیت فرهنگـی بدیـن ترتیـب تـا حد 
در  را  خـود  اسـتنادی  قابلیـت  زیـادی 
دسـت  از  فرهنگـی  و  هنـری  حوزه هـای 
داد، بـه خصـوص كـه از سـال های دهـه 
آثـار  از  بزرگـی  گـروه   ،1۹70 و   1۹60
هنـری، با رادیکالیسـمی كه انـدی وارهول 
در هنـر امریکایـی ایجاد كرد، رسـمًا خود 
قـرار  »مردمـی«  مدرنیسـمی  رده  در  را 
بـه  را  نخبه گرایـی كاسـیك  و  می دادنـد 
می دانسـتند.  متعلـق  در گذشـته  زمانه یـی 
نبـود كـه الیه هـای  معنـا  بـدان  ایـن  امـا 
بسـیار درونـی شـدۀ اشـرافیت فرهنگی از 
میـان برونـد بـه ویژه آن كـه این اشـرافیت 
از نیمـة قـرن بیسـتم تـا حـد زیـادی بـه 
گونه یی »اشـرافیت سیاسـی« و »اشـرافیت 
دانشـگاهی« انتقـال یافـت و بیهـوده نبـود 
كـه بوردیـو دو اثـر از مهم ترین آثـار خود 
 La Noblesse( »یعنی »اشـرافیت دولت
 Homo( »و »انسـان دانشـگاهی )d’Etat
حـوزه  دو  ایـن  بـه  را   )Academicus
اختصـاص داد تـا نشـان دهـد كـه دعـوی 
نظـام دموكراتیـك مبنـی بـر وجـود نوعی 
از  بیشـتر  شایسته سـاالرانه  برابرگرایـی 
آن كـه واقعیتـی در كنـش اجتماعی باشـد، 
زبان شـناختی  نظام هـای  در  اسـطوره یی 

 . ست ا

نظـری  نظام هـای  در  بوردیـو  آن چـه  امـا 
در  لزومـًا  نمی توانسـت  داد،  نشـان 
نظام هـای كنشـی بـا قـدرت عمـل كنـد و 
ایـن بـه همـان دالیلی سـت كـه خـود او 
ارایـه داده بـود، یعنـی نظریـه قـدرت. در 
دیگـر  روی  فرهنگـی«  »اشـرافیت  واقـع 
كـه  اسـت  سیاسـی«  »اشـرافیت  سـکة 
یکدیگـر را بـه صـورت مسـتقیم و یـا غیر 
مسـتقیم تاییـد می كننـد. در چنیـن حالتی، 
همان طـور كـه دربـارۀ مفهـوم زیبایـی یـا 
مطلـق سـخن  ارزشـی  از  نمی تـوان  هنـر 
گفـت، صحبـت كـردن از ارزشـی مطلق و 
ذاتـی در فرهنـگ نیز چنـدان معنایی در بر 
نـدارد. حتـا اگـر وجـود سلسـله مراتب ها 
در ایـن حـوزه نیـز سـخن بـه میـان بیاید، 
جنبـة  بیشـتر  سلسـله مراتب ها  ایـن 
كاركـردی و نسـبی دارنـد كـه كنشـگران، 
موقعیت هـا و اسـتراتژی ها آن هـا را تبییـن 
و تعریـف و محقـق می كننـد. امـا آن چـه 
در »اشـرافیت فرهنگی« وجـود دارد، جنبة 
سـلبی آن نسـبت به گسـترش دموكراتیك 
فرهنـگ اسـت. در حقیقت بـه همان اندازه 
كـه بتـوان فرهنگ را در حـدودی غیر قابل 
دسـترس قرار داد و آن چـه را بوردیو به آن 
»كم یابـی« نـام مـی داد حفظ كـرد، به همان 
انـدازه نیز می تـوان از نوعی »اشـرافیت« و 
یـا بـه زبانـی رایج تـر در میـان اهـل قلـم 
و فرهنـگ از نوعـی »اصالـت« دفـاع كـرد. 
اشـرافیت در نهایـت نوعـی مصونیت برای 
از  می تواننـد  كـه  می كنـد  ایجـاد  كسـانی 
طریـق آن مرزهایـی نهادینـه بـرای خود به 
وجـود آورده و موقعیت هـای عمومًا مادی 
دارای امتیـاز را از لحـاظ اجتماعـی بـرای 

خـود و بـرای دیگـران توجیـه كننـد. 
پرسـش نهایـی در این جـا می توانـد ایـن 
بایـد  آیـا  صورتـی  چنیـن  در  كـه  باشـد 
»ارزش كاربـردی« دانـش و فرهنـگ را در 
همـة سـطوح و همـة كنشـگران یك سـان 
چه گونـه  صـورت  ایـن  در  و  دانسـت 
می تـوان چنیـن ادعایـی را بـا واقعیت های 
انطبـاق داد؟ پاسـخ آن  روابـط اجتماعـی 
اسـت كـه اوالً ایـن »ارزش« یکی نیسـت، 
یـودن  كاربـردی  لحـاظ  از  دانـش  سـطح 
یعنـی میـزان تاثیرگـذاری اش بـر واقعیت 
بی شـك متفـاوت اسـت، بـه عنـوان مثـال 
قابلیـت  كـه  كـرد  ادعـا  نمی تـوان  هرگـز 
یـك پزشـك متخصـص جراحـی مغـز بر 
تاثیرگـذاری بـر تحـول یك بیمـاری با هر 
دانشـی بومـی گیاه پزشـکی در ایـن زمینه 
برابـری می كنـد؛ اما ایـن نکته را نیـز نباید 
از یـاد بـرد كـه »دخالـت در واقعیت« خود 
در  كـه  اسـت  اجتماعـی  برسـاختة  یـك 
حوزه هـای طبیعـی بازتعریـف می شـود و 
نـه به خـودی خود یـك »طبیعـت بدیهی« 
آن گونـه كـه خواسـته می شـود در سلسـله 

مراتـب فرهنگـی پذیرفتـه شـود. 

اشرافیت 

فرهنگی 
چیست؟



اعظم عامل نیک
دشوارنویســی صحبــت  دربــارۀ  وقتــی  اول  نــگاه  در 
و  بیهقــی  نثــر  یــاد  همــه  ناخــودآگاه  می شــود، 
امــا  می افتنــد؛  جامــی  نوشــته های  و  كشف االســرار 
واقعیــت ایــن اســت كــه ایــن نثرهــا واقعــًا نثرهای ســختی 
نیســتند. در ایــن مقالــه می خواهــم دربــارۀ پیچیده نویســی 
ــل از  ــه قب ــت ك ــی اتفاقی اس ــم. پیچیده نویس ــت كن صحب
تولــد ادبیــات داســتانی می افتــد. می خواهــم بگویــم 
ــی  ــًا ســعدی خیل ــم كــه مث ــن چیســت. فکــر می كردی ای
ــًا  ــت؛ اتفاق ــتباه اس ــًا اش ــن كام ــد و ای ــخت می نویس س
ــام  ــان ع ــه زب ــه ب ــد ك ــال ســعدی نویســنده هایی بودن امث
ــدند.  ــدگار ش ــل مان ــن دلی ــه همی ــاید ب ــتند و ش می نوش

آوانگاردیسک 
آوانــگارد بــودن از نــگاه یــك فرد عــادی، یك عمل بســیار 
ــت.  ــور نیس ــًا این ط ــه اص ــی ك ــت؛ در صورت ــاده اس س
یــك هنرمنــد آوانــگارد كــه می توانــد داســتان نویس، 
ــودن، كارش  ــا... باشــد، در اوج عجیب وغریــب ب نقــاش ی
ــا  ــه تنه ــون همیش ــت. چ ــخت اس ــده و س ــیار پیچی بس
ــه  ــی این ك ــت؛ یعن ــن اس ــت، همی ــم هس ــه مه ــزی ك چی
دنبــال نــوآوری باشــند و راه هــای جدیــد را امتحــان كننــد. 
ــا  ــنده ها ی ــن نویس ــبك ای ــد س ــرار نباش ــًا ق ــاید اص ش
شــاعرها را دیگــران دنبــال كننــد، ولــی جــاده صــاف كنــی 

ــه.  ــرای بقی ــوند ب می ش
ــب داداییســم  ــذار مکت ــه بنیان گ ــزارا« ك ــل »تریســتان ت مث
بــود. گرچــه درحــال حاضــر هیــچ اثــر ادبــی از او 
ــن  ــی از تأثیرگذارتری ــان یک ــی هم چن ــده، ول ــی نمان باق
ادبــی مــدرن اســت. یــا مثــًا »جیمــز  جریان هــای 
جویــس« معــروف نویســندۀ بــزرگ ایرلنــدی. گرچــه بعــد 
ــتان  ــبك او داس ــه س ــت ب ــنده یی نتوانس ــچ نویس از او هی
ــتان نویس های  ــن داس ــی از بزرگ تری ــی یک ــد، ول بنویس
ــه  ــگارش او را ب ــبك ن ــران س ــا دیگ ــت و باره ــرن اس ق
شــیوه های گوناگــون تکــرار كرده انــد. گرچــه شــمار 
ایــن نویســنده ها انــدك هســت، ولــی نویســنده هایی 
ــناخته  ــگارد ش ــوان آوان ــه عن ــال ها ب ــه س ــد ك ــم بودن ه
ــد،  ــده می ش ــا خوان ــان باره ــتان های ش ــدند و داس می ش
ــری از  ــر خب ــان دیگ ــد از مرگ ش ــی بع ــد از مدت ــا بع ام

ــود.  ــا نب آن ه
دنیای قشنگ نوع 

تمــام ایــن ســبك هایی كــه گفتــم بــه یــك طــرف، رمــان 
نــو یــك طــرف. رمــان نــو جریانــی ادبــی اســت كــه در 
ــه آن  ــه ب ــان ن ــن جری ــًا ای ــت. اتفاق ــکل گرف ــه ش فرانس
ــب  ــای عجیب وغری ــه بیانیه ه ــود و ن ــگارد ب صــورت آوان
مثــل سوریالیســت ها می دادنــد. این هــا دقیقــًا دنبــال 

ــه ســخت بنویســند.  ــی این ك ــد، یعن ــن موضــوع بودن همی
ــود از  ــارت ب ــروه عب ــن گ ــه ای ــتة اولی ــنده های هس نویس
»ناتالــی ســاروت«، »كلــود ســیمون«، »مارگریــت دوراس«، 
»آلــن روب گریــه« و »میشــل بوتــور«. مثــًا همیــن كلــود 
ســیمون در یکــی از مصاحبه هایــش از ســختی بیــش 
از حــد داســتان هایش یــاد می كنــد و می گویــد كــه 
بعضــی از رمان هایــی را كــه نوشــته، حتــا همســرش 
ــدۀ  ــود ســیمون برن هــم نصفــه كاره رهــا كــرده اســت. كل
ــه  ــم ب ــدر« او ه ــادۀ فان ــان »ج ــت، رم ــل اس ــزۀ نوب جای
ــش  ــتان خواندن ــن داس ــت. ای ــده اس ــه ش ــی ترجم فارس
واقعــًا دشــوار اســت. چــون فکــر كنیــد یــك صفحه ونیــم 
ــده و  ــام نش ــه تم ــوز جمل ــد و هن ــتان را می خوانی از داس

ــته شــده اســت.  ــدی گذاش ــًا در صفحــة بع ــه دقیق نقط
نقطۀ صفر دنیا 

ــدر  ــد چه ق ــد، می بینی ــگاه می كنی ــر ن ــخ هن ــه تاری ــی ب وقت
ــی  ــك هســتند. یعن ــم نزدی ــه ه ــری ب ــن شــاخه های هن ای
غیــر ممکــن اســت اگــر بخواهیــد ادبیــات را درك كنیــد، 
نقاشــی نبینیــد یــا این كــه ســینما بــدون تیاتــر یــا 
ــت  ــی اس ــًا اتفاق ــن دقیق ــدارد. ای ــا ن ــًا معن ــی اص عکاس
ــارۀ ســه  ــم، درب ــت كنی ــاره اش صحب ــم درب ــه می خواهی ك
ــر را در یــك برهــة  ــای هن ــی دنی دوســتی كــه یك رقم های
زمانــی، حســابی تحــت تأثیــر خــود قــرار دادنــد. »لویــس 
ــوركا«  بونوئــل« فیلم ســاز و »ســالوادور دالــی« نقــاش و »ل
ــاد  ــه زی ــه این ك ــد ب ــروف بودن ــر مع ــه نف ــن س ــاعر. ای ش
ــل  ــد. بونوئ ــر نمی كنن ــد، فک ــه می كردن ــی ك ــه كارهای ب
ســازندۀ اولیــن فیلــم صامــت تاریــخ ســینما بــود؛ فیلمــی 
ــن  ــه همی ــًا ب ــت. دقیق ــخصی نداش ــی مش ــًا معن ــه اص ك
ــت.  ــی ورای واقعی ــد، یعن ــم گفتن ــه آن سوریالیس ــل ب دلی
ــه  ــت، ب ــوده اس ــات ب ــه در ادبی ــان اول از هم ــن جری ای
همیــن خاطــر می خواهیــم دربــارۀ سخت نویســی صحبــت 
كنیــم. ایــن سوریالیســت ها یعنــی آنــدره برتــون و لویــس 
آراگــون، پــل الــوار و گیــوم آپولیــز برای نوشــتن اصــًا كار 
ــد. در بیانیه هــای اول شــان  ــی انجــام نمی دادن عجیب وغریب
تنهــا چیــزی كــه مهــم نیســت، همیــن نــگارش و ادبیــات 
اســت. یــك شــیوۀ نوشــتن دارد كــه خــوراك انشاءنویســی 
ــد  ــم را به دســت گیری ــه قل ــب اســت. این ك در دوران مکت
ــد دســت تان هرچــه  ــد، بگذاری ــه فکــر كنی ــدون این ك و ب
می خواهــد در هــر فونتــی در هــر اندازه یــی بــا هــر 
ــی از  ــد. كل ــدی بنویس ــه جمله بن ــر گون ــا ه ــکلی، ب ش
ــروع  ــن شــکل ش ــاعر از همی ــن ش ــروف ای ــعرهای مع ش
ــی  ــت، ول ــن رف ــی از بی ــد از مدت ــان بع ــن جری ــد. ای ش
ــت  ــود گف ــه می ش ــرد ك ــه ك ــر اضاف ــه هن ــی را ب واژه ی
ــود،  ــرن ب ــن دو ق ــری ای ــات هن ــن اتفاق ــی از مهم تری یک

ــگارد اســت.  ــر آوان آن هــم هن
سفرهای گالیله 

یــك بخــش از ایــن دشوارنویســی بــه تاریــخ برمی گــردد. 
مثــًا در قــرون وســطا در اروپــا، نوشــتن كتاب های درســی 
و علمــی بــه نوعــی ممنــوع بــوده اســت. بــه همیــن خاطــر 
ــه  ــود را ب ــِی خ ــار علم ــرف آث ــمندان ح ــی از دانش خیل
صــورت نمایش نامــه می نوشــتند. همیــن گالیلــة معــروف 
ــن دور خورشــید نمی چرخــد،  ــت زمی ــم گف ــه آخــر ه ك
ــی  ــای ریاض ــن بحث ه ــی از مهم تری ــه یک ــی دارد ك كتاب
ــی  ــة ریاض ــای پای ــن بحث ه ــی از مهم تری آن دوران و یک

ــه صــورت  ــاب ب ــن كت ــام ای ــد. تم حــال را مطــرح می كن
دیالــوگ بیــن دو نفــر اســت و وقتــی شــروع بــه خوانــدن 
ــه  ــورد ب ــز می خ ــه همه چی ــکلش ب ــد، ش ــر می كنی ــن اث ای
غیــر از رمــان! زمانــی هــم دشوارنویســی خــودش بخشــی 
ــان  ــی زب ــده، چــون یك رقم های ــمار می آم ــه ش ــواد ب از س
ــی  ــرده و هركس ــرق می ك ــادی ف ــردم ع ــان م ــا زب ــما ب ش
نوشــته های تان را متوجــه نمی شــده اســت. خیلــی از 
آثــار از بیــن رفتــة قــرن 17 بــه ایــن شــکل نوشــته شــده 

اســت.
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بخشـی از ایـن دشوارنویسـی بـه تاریـخ برمی گـردد. مثـًا در قـرون وسـطا در اروپـا، نوشـتن كتاب هـای 
درسـی و علمـی بـه نوعـی ممنـوع بـوده اسـت. بـه همین خاطـر خیلـی از دانشـمندان حـرف آثار علمـِی خود 
را بـه صـورت نمایش نامـه می نوشـتند. همیـن گالیلـة معـروف كـه آخـر هـم گفـت زمیـن دور خورشـید 
نمی چرخـد، كتابـی دارد كـه یکـی از مهم تریـن بحث هـای ریاضـی آن دوران و یکـی از مهم تریـن بحث هـای 
پایـة ریاضـی حـال را مطـرح می كنـد. تمـام ایـن كتـاب به صـورت دیالـوگ بین دو نفر اسـت و وقتی شـروع 

بـه خوانـدن ایـن اثـر می كنیـد، شـکلش بـه همه چیـز می خـورد بـه غیـر از رمـان!

سخت بنو یس

سارا یوسفی نژادی 
از همان اوایل تأسـیس سلسـلة ساسـانی، دو 
مذهـب مانـوی و زرتشـتی بـه نماینده گـی 
مانـی و كرتیـر بـرای تبدیـل شـدن بـه دیـن 
رسـمی كشـور تاش می كردنـد. آیین مانوی 
از آن جـا كـه عناصـر اصلـی ادیان رسـمی را 
در خـود داشـت، مناسـب بـه نظر می رسـید 
بـا  سـازگاری  به خاطـر  زرتشـت  آییـن  و 

سـنت های آریایـی، جلـب نظـر می كـرد. 
كرتیر، موبدی زرتشـتی كه در زمان سـلطنت 
از  یعنـی  پادشـاهان ساسـانی  از  شـش تـن 
اردشـیر یکـم تا نرسـی، سیاسـت مدار درجه 
اول مملکـت بود، به عنوان مدافع سرسـخت 
دیـن زرتشـت، دشـمنی قـوی بـرای مانی به 
حسـاب می آمـد. در زمـان اردشـیر بابـکان 
نخسـتین پادشـاه ساسـانی، دین زرتشـت در 
رأس ادیـان دیگـر قـرار داشـت، امـا چـون 
هنـوز قـدرت كافی را به دسـت نیـاورده بود، 
در مقابلـه بـا آیین هـای دیگـر راه سـازش را 
برگزیـد. پـس از اردشـیر مقـارن با سـلطنت 
شـاپور اول ساسـانی، مانـی ادعـای پیامبری 
كـرد، شـاپور هـم كـه می دیـد آییـن مانـی 
نظـر مسـاعدی راجـع به همـة ادیـان دارد و 
درهـای مانویـت بـه سـوی تمـام آدمیـان با 
هـر وضـع و نـژادی گشـوده اسـت، از ایـن 
دیـن حمایـت كـرد شـاید بـه ایـن امیـد كه 
یـك دیـن جدیـد بتوانـد بـا ادیـان بـه روز 
دنیـا همـگام شـود و پایه های شاهنشـاهی را 

سیر مذهب در سلسلۀ ساسانی

مسـتحکم تر كنـد. 
بعـد از مـرگ شـاپور اول، كرتیـر مجـال یافـت پیروان مانـی را مـورد آزار و اذیت قـرار دهد تا جایـی كه به سـرزمین های دیگر 
مهاجـرت كردنـد. مانـی محکـوم و اعدام شـد، ولی بعد از مرگ كرتیر در زمان جانشـین شـاپور، نرسـی، دوباره كمـی از مانویان 

حمایت شـد و سـایة آتشـگاه برای مدتی از سـر تاج و تخت دور گشـت. 
در زمـان شـاپور دوم، امپراتـور روم رسـمًا مسـیحی شـد و از مسـیحیان سـاكن ایـران حمایـت كـرد و همیـن امر باعث شـد كه 
مسـیحیت كـه تـا آن روز فقـط یـك اقلیت دینـی در ایران به حسـاب می آمد، ناگهـان تبدیل به یك دشـمن خانه گی شـود و این 
دشـمنی ها كم وبیـش در دوران شـاهی بهـرام چهـارم، یزدگـرد یکـم، بهرام گور، یزدگـرد دوم و پیـروز یکم ادامه داشـت تا زمان 
باش كه دین مسـیحیت را در ارمنسـتان به رسـمیت شـناخت و تا حدودی به دشـمنی بین مسـیحیان و ایرانیان پایان داده شـد. 
بعـد از بـاش در زمـان سـلطنت قبـاد یکـم، موبـدی بـه نـام مـزدك بـا نزدیـك شـدن بـه قبـاد، او را بـه انجـام یـك سلسـله 
اصاحـات اجتماعـی برانگیخـت و سـعی كـرد بـا رواج نظـام برابری از تـوان زمیـن داران و موبدان بکاهـد. قباد هم بـا حمایت 
از او توانسـت در تـودۀ مـردم محبوبیتـی پیـدا كنـد. شـاه انبارهـای قله را بـه روی مردم گشـود و زمین هـای كشـاورزی را میان 
دهقانـان تقسـیم كـرد. همین امر باعث دشـمنی اشـراف و موبدان با قباد شـد و در نهایت شـاه مجبور شـد از ایـن نهضت جدید 
دسـت بـردارد و بـه ایـن ترتیـب، انقـاب مزدكی به پایان رسـید. خسـرو پسـر قباد با باز گذاشـتن دسـت مسـیحیان در انتشـار 

آییـن خـود و بـا بی اعتنایی بـه موبـدان، كمی از 
قـدرت روحانیـون زرتشـتی كاسـت و در زمان 
او مسـیحیان توانسـتند بـه مقام هـای حکومتـی 

یابند.  دسـت 
بـه طـور كلـی از زمـان شـاپور دوم، مسـیحیان 
مانویـان هـم  و  گرفتنـد  قـرار  مـورد سـوءظن 
ایـن  و  برسـند  كافـی  قـدرت  بـه  نتوانسـتند 
بـا  كـه  زرتشـت  آییـن  بـرای  بـود  موقعیتـی 
حکومـت همراه شـود و ایـران را بعد از وحدت 
سیاسـی بـه وحدت دینـی نیز برسـاند. پس دین 
زرتشـت بـا اتـکا به قـدرت دنیوی، توانسـت به 

مرتبـة دیـن رسـمی كشـور دسـت یابـد. 
بـه كار و  اواخـر دوران ساسـانی، گرایـش  در 
كوشـش كـه اسـاس دیـن زرتشـت بـود، از بین 
رفـت و در مقابـل میـل بـه زهـد و تـرك دنیـا 
بیشـتر شـد كـه از ادیـان دیگـر مثـل بوداییـت 
كـه  زروانیـان  بـود.  گرفتـه شـده  و مسـیحیت 
شـاخه یی از دیـن زرتشـت بودنـد، اعتقـاد بـه 
جبـر را رواج می دادنـد. بـا گذشـت زمـان بـر 
هم زمـان  و  می شـد  افـزوده  كلیسـاها  تعـداد 
آیین هـای بودایـی، مزدكـی، مانـوی و یهـودی 
بـه حیـات و فعالیت خـود ادامه می دادنـد. همة 
ایـن عوامـل باعـث شـد كـه آییـن زرتشـتی در 
اواخـر عمـر خـود دچار فرسـایش شـود و دین 
رسـمی كشـور كـه به نوعـی پایه هـای حکومت 
هـم بـود، متزلـزل گـردد و در نهایـت سلسـلة 

ساسـانی را بـه انحطـاط بکشـاند.
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ناجیه نوری  
اكـرم خپلـواك رییـس كمیسـیون تطبیـق توافق نامـة 
صلـح دولـت بـا حـزب اسـامی می گویـد: حـزب 
اسـامی بایـد خلـع سـاح شـود و مهمات خـود را 
تسـلیم كنـد؛ زیـرا معنـی پیوسـتن بـه رونـد صلـح، 

تسـلیمی سـاح و مهمـات اسـت.
آقـای خپلواك بـه روزنامة ماندگار گفت كه پیوسـتن 
بـه پروسـه صلح بـه معنای تسـلیم سـاح و مهمات 
به حکومت افغانسـتان اسـت؛ زیرا كسـانی كه شـامل 
تسـلیم  را  خـود  سـاح  بایـد  می شـوند  حکومـت 

دولـت افغانسـتان نمایند.
و  سـاح  مکانیـزم جمـع آوری  مـورد  در  خپلـواك 
مهمـات حـزب اسـامی گفـت: كمیسـیون مـا روی 
مکانیـزم جمـع آوری سـاح و مهمـات افـراد حـزب 

می كنـد. كار  اسـامی 
در همیـن حـال، مسـووالن در وزارت دفـاع ملـی 
حکومـت  برنامه هـای  و  تصمیـم  از  كـه  می گوینـد 
بـرای خلـع سـاح كـردن حـزب اسـامی حمایـت 

می كننـد.
بـه  ملـی  دفـاع  دولـت وزیـری سـخنگوی وزارت 
روزنامـه مانـدگار گفـت: مـا از فیصله هـای دولـت 
افغانسـتان در مـورد حزب اسـامی حمایـت می كنیم 
و هـر هدایتـی كـه به ما داده شـود را انجـام می دهیم. 
امـا  كریم امیـن، نمایندۀ با صاحیت حزب اسـامی 
بـه رهبـری گلبدین حکمتیار روز یکشـنبه 17 دلو در 
كابـل گفـت كه خلع سـاح افراد این گروه، مشـمول 

توافق نامـة صلح با حکومت افغانسـتان نیسـت.
وی می گویـد: »سـاح در زمین گذاشـته شـده، آتش 
بـس شـده، در این توافق نامه تسـلیمی سـاح مطرح 
نیسـت، بلکـه انحـال بخـش نظامـی اسـت. امـکان 
نـدارد كـه در یـك منطقـه مجاهدین حزب اسـامی، 
خلـع سـاح شـوند و یـا سـاح شـان را بـه زمیـن 
بگذارنـد. درحالـی كـه مـورد تهدیـد امنیتی كسـانی 
اسـتند كـه هنوزهـم می خواهند جنـگ را ادامه بدهند 

و خـون ریـزی ادامـه پیـدا بکند«.
ایـن سـخنان در حالـی ابـزار می شـود كـه در مـاده 

 : اسـت  آمـده  توافق نامـه  دوم  بخـش  و  هجدهـم 
تعهدهـای حـزب اسـامی افغانسـتان مـاده هجدهم: 
بعد از اعام رسـمی این موافقتنامه از سـوی شـورای 
عالـی صلـح و دولـت جمهوری اسـامی افغانسـتان، 
افغانسـتان رسـما اعـام می نمایـد  حـزب اسـامی 
كـه بخاطـر مصالـح كشـور و قطـع دایمـی جنـگ و 
خشـونت و تامیـن صلـح پایـدار بعنوان حـزب مهم 
سیاسـی در كشـور فعالیـت نمـوده، قانـون اساسـی 
كشـور را رعایـت، آتـش بـس دایمی را برقـرار و هر 
نـوع تحریـکات نظامـی اش را متوقف و تشـکیات 
نظامی خویش را منحل می سـازد. كمسـیون مشـترك 
اجرایـی تدابیـر الزم را بـرای تحقـق ایـن مـاده در 
حـزب  همچنیـن  می سـازد.  فراهـم  وقـت  اسـرع 
عـده  آن  تـا  می گـردد  متعهـد  افغانسـتان  اسـامی 
از اسـرایی را كـه در قیـد اسـارت بسـر می برنـد بـا 
امضـای ایـن موافقتنامه در اسـرع وقت رها و تسـلیم 
دولـت افغانسـتان نمایند. دولت جمهوری افغانسـتان 
تدابیـر الزم را بـرای امنیـت افـراد حـزب اسـامی 

افغانسـتان بعهـده مـی گیرد.
بـا ایـن حـال، فرمانـده میرویـس،  فرمانـده محلـی 
حـزب اسـامی در بغان گفته: » اگـر حکمتیار صاح  
آمدنـش در وطـن مـا یك نظام اسـامی و شـرعی را 
آورده توانسـت، مـا همراهش موافق اسـتیم و اگر نی 
مـا مبـارزه بـه خاطـر رضـای خـدا می كنیـم، تـا كـه 
نظـام اسـامی نیاید با هیـچ كس موافق هم نیسـتیم«.   
امضـای  بـا  حکمتیـار  گلبدیـن  اسـامی  حـزب 
توافق نامـه صلـح بـا حکومـت وحـدت ملـی آتـش 
بـس كـرده اسـت، امـا بـه نظرمی رسـد كـه هنوزهـم 
تفنـگ داران این حـزب فعالیت های مسـلحانه دارند.

حزب اسـامی، آمـار دقیقی از شـمار جنگ جویانش 
تفنـگ داران  امـا  نمی دهـد.  دسـت  بـه  كشـور  در 
كشـور  از  بخش هایـی  در  هـم  هنـوز  حـزب  ایـن 

دارنـد. گسـترده  مسـلحانة  فعالیت هـای 

ــد  ــی می گوی ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــر عب داكت
ــردی  ــا و س ــا، برف كوچ ه ــر برف باری ه ــر اث ــه ب ك
ــه  ــد روز گذشــته، 107 نفــر جــان باخت هــوا در چن

انــد.
ــو( در نشســت  داكتــر عبــداهلل، روز دوشــنبه )1۸ دل
ــران گفــت كــه 107 نفــر در سرتاســر  شــورای وزی
افغانســتان در اثــر برف هــای شــدید جان هــای 

ــد. ــت داده ان ــان را از دس ش
ــر  ــای اخی ــه برفباری ه ــد ك ــی می گوی ــس اجرای ریی
در كشــور بــی ســابقه بــوده و ادارات ذیربــط آمادگی 
كامــل را بــرای عملیــات نجــات روی دســت گرفتــه 

. ند ا
ــه  ــداهلل از شــهروندان كشــور خواســت ك ــای عب آق
ــه  ــوی كمیت ــه از س ــی ك ــا و اطاعات ــام ه ــه پی ب
ــا داده  ــه آنه ــات مســوول ب ــت اضطــرار و مقام حال
مــی شــود توجــه جــدی كــرده و از رفــت وآمد هــا 

ــد. ــود داری نماین خ
ــاری  ــد كــه روز گذشــته برفب ــداهلل می گوی ــای عب آق
ــا در 22  ــه ام در سرتاســر افغانســتان صــورت گرفت
والیــت كشــور ریــزش بــرف شــدید بــوده اســت.

ــوش  ــر خ ــك خب ــاری ی ــت: "برفب ــان داش وی بی
بــرای مــردم افغانســتان بــود چــون در ســالهای قبــل 
ایــن برفبــاری هــا كــم بــود تاثیــرات ناگــوار داشــت 
بــاالی ذخیــره هــای آب امــا در عیــن حــال تلفات و 

حــوادث را نیــز درپــی داشــت".
او تصریــح كــرد: "دیــروز )پریــروز( در سرتاســر 
در  كــه  گرفــت  صــورت  برفبــاری  افغانســتان 
22والیــت افغانســتان برفبــاری شــدید بــوده اســت 
تلفــات در والیــت بدخشــان و  بیشــترین  كــه 

ــت". ــته اس ــوع پیوس ــه وق ــتان ب نورس
وی همچنیــن از هماهنگــی ادارات ذیربــط و والیــان 
در والیت هــا ابــراز قدر دانــی كــرده گفــت كــه روز 
گذشــته در اثــر هماهنگــی و همــکاری ادارات صدها 

ــای  ــور از برف كوچ ه ــف كش ــاط مختل ــن در نق ت
احتمالــی نجــات یافتــه انــد.

و  اطــاع  وزارت  و  رســانه ها  از  عبــداهلل  آقــای 
فرهنــگ نیــز خواســت كــه از ارایــه آمــار و ارقــام در 
مــورد تلفــات ناشــی از برفبــاری هــا توجــه كــرده و 

ــد. ــانی نماین ــردم اطاع رس ــه م ــق را ب ــار موث آم
از  گذشــته  روز  گزارشــی كه  گفــت:"  او 
شــهر  در  مســکونی  خانــه   2100 تخریب شــدن 
كابــل در ســاحه كــه بیجاشــدگان در آنجــا زندگــی 

اســت". نداشــته  صحــت  می كننــد، 
آقــای عبــداهلل بیــان داشــت كــه صبــح روز گذشــته 
شــاهراه ســالنگ بــه روی ترافیــك بــاز شــده اســت 
ــاز كــردن صدهــا  و تاش هــا بــرای پــاك كاری و ب

ــان  ــور جری ــف كش ــاط مختل ــاده در نق ــر ج كیلومت
دارد.

وی بــه مــردم اطمینــان داد كــه در ســاحات آســیب 
ــك  ــی كم ــای مواصات ــدن راه ه ــاز ش ــا ب ــر ب پذی

ــع مــی شــود. هــای بشــری توزی
ــا در  ــاس گزارش ه ــه براس ــت ك ــی اس ــن درحال ای
والیــات مختلــف كشــور 12۹ تــن كشــته شــدند و 
ــوع  ــه وق ــتان ب ــت نورس ــات در والی ــترین تلف بیش

پیوســته اســت.
از والیــت نورســتان گزارش هــا می رســاند كــه 
یــك روســتای كــه در آن ۵00 خانــواده در آن 

زنده گــی داشــتند زیــر برفکــوچ شــده اســت.
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ـــو  ـــه اړه کېدونک ـــتان پ ـــواړي د افغانس ـــمرش غ ـــان ولس افغ

ـــري. ـــډون ول ـــم ګ ـــتازي ه ـــواد اس ـــه هې ـــې د دغ ـــډو ک غون

ولســـمرش غنـــي د افغانســـتان پـــه اړه وروســـتیو درې 

ــه  ــاره، پـ ــه اشـ ــه پـ ــډو تـ ــزو غونـ ــیمه ییـ ــزو سـ اړخيـ

راتلونکـــي کـــې پـــه ورتـــه غونـــډو کـــې د افغانســـتان د 

ــړه. ــتنه وکـ ــډون غوښـ ــتازي د ګـ اسـ

ــد،  ــتيال ويانـ ــت مرسـ ــوري رياسـ ــتان د جمهـ د افغانسـ

شـــاه حســـین مرتضـــوي ازادي راډيـــو تـــه وويـــل چـــې 

ـــه  ـــنبې پ ـــتنه د یکش ـــي دا غوښ ـــد ارشف غن ـــمرش محم ولس

ورځ افغانســـتان او پاکســـتان تـــه د چـــن لـــه ځانګـــړي 

اســـتازي رسه مطـــرح کـــړه.

نوموړي زیاته کړه:

"اشـــاره يـــې درې اړخيـــزو غونـــډو تـــه وه چـــې پـــه دې 

وروســـتيو کـــې وشـــوې، ولســـمرش ټينـــګار وکـــړ چـــې 

ـــد  ـــې باي ـــدف ي ـــډا او ه ـــږي، اجن ـــې کې ـــډې چ ـــې غون داس

ــد د  ــه اړه وي، بايـ ــتان پـ ــه د افغانسـ ــخص وي او کـ مشـ

ـــور  ـــې حض ـــډو ک ـــه دايس غون ـــم پ ـــتازي ه ـــتان اس افغانس

ولـــري او کـــه د ســـیمې دولتونـــه د ســـولې لپـــاره دا 

ـــت،  ـــتان د دول ـــد د افغانس ـــې بای ـــوي، دا هڅ ـــه ک فعاليتون

ـــای  ـــو ځ ـــو رسه ي ـــامي هېوادون ـــې او د اس ـــې ټولن د نړيوال

د ســـولې اړونـــدې وي او کـــه دايس نـــه وي، پـــه هغـــه 

ــې  ــه کـ ــه برخـ ــولې پـ ــوازي د سـ ــه يـ ــې نـ ــورت کـ صـ

ـــه  ـــې ل ـــیمه ک ـــه س ـــوالی يش پ ـــې ک ـــوي بلک ـــه ک ـــته ن مرس

ځـــان رسه نـــور خطرونـــه رامنځتـــه ولـــري."

ـــدو  ــمرش رسه د لی ــان ولسـ ــه افغـ ــتازي لـ ــن اسـ د چـ

پـــر مهـــال د ملګـــرو ملتونـــو لـــه تـــور لېســـت څخـــه د 

ـــړ. ـــی وک ـــدو هرکل ـــري کې ـــوم د لې ـــار د ن ـــن حکمتي ګلبدي

افغانســـتان او پاکســـتان تـــه د چیـــن ځانکـــړي اســـتازي 

ـــام  ـــرون ماښ ـــي رسه پ ـــمرش غن ـــه ولس ـــيجون ل ـــګ ش ډين

ـــل. ـــې وکت ـــه ارګ ک پ

ــيې، چـــن او  ــې د روسـ ــي چـ ــه وايـ ــتي راپورونـ وروسـ

پاکســـتان د اســـتازو تـــر منـــځ د افغانســـتان پـــه اړه پـــه 

مســـکو کـــې غونـــډه وشـــوه.

د دغـــو راپورونـــو پـــر اســـاس، پـــه دې غونـــډه کـــې د 

افغـــان حکومـــت پـــه اســـتازيتوب څـــوک نـــه وو.

ــوه  ــيون یـ ــورين امنيـــت د کمېسـ ــې د کـ د ولـــي جرګـ

غـــړي صالـــح محمـــد صالـــح ازادي راډیـــو تـــه وويـــل 

ــه  ــولې پـ ــتان د سـ ــوالی يش د افغانسـ ــن کـ ــې چـ چـ

ــوي. ــد رول ولوبـ ــې رغنـ ــه کـ پروسـ

نوموړي زیاته کړه:

"د افغانســـتان جګـــړه يـــوه ســـيمه ییـــزه او اســـتخبارايت 

جګـــړه ده، ګاونډيـــان پـــه ځانګـــړې توګـــه ســـيمه يیـــز 

هېوادونـــه کـــوالی يش د ســـولې لپـــاره کار وکـــړي، 

ـــولې  ـــتان د س ـــواړي د افغانس ـــن وغ ـــه چ ـــم ک ـــن ي مطم

ـــر پاکســـتان  ـــاره رښـــتنی کار وکـــړي، کـــوالی يش چـــې پ لپ

او طالبانـــو فشـــار راوړي، خـــر یـــو چـــې لـــه طالبانـــو 

ـــي  ـــرګې ن ـــوک س ـــڅ څ ـــه دې هې ـــري او ل ـــط ل رسه رواب

ـــه  ـــر څنګ ـــیې ت ـــران او روس ـــتان، اي ـــن د پاکس ـــوالی، چ پټ

کـــوالی يش يـــو ښـــه رول ولوبـــوي."

ـــه  ـــه د چـــن ځانګـــړي اســـتازي ل افغانســـتان او پاکســـتان ت

ـــو  ـــرو ملتون ـــال د ملګ ـــر مه ـــو پ ـــي رسه د کتل ـــمرش غن ولس

ــن  ــرش ګلبدیـ ــامي د مـ ــزب اسـ ــته د حـ ــور لېسـ ــه تـ لـ

ـــړ. ـــی وک ـــر کل ـــدو ه ـــري کې ـــوم لې ـــار د ن حکمتي

ـــه  ـــن ځانګـــړي اســـتازي پ ـــه د چی افغانســـتان او پاکســـتان ت

ـــور  ـــه ت ـــو ل ـــرو ملتون ـــې د ملګ ـــل چ ـــې ووي ـــه ک دې کتن

ـــه اړه  ـــتلو پ ـــوم ايس ـــار د ن ـــن حکمتي ـــه د ګلبدي ـــت څخ لېس

ـــړې ده. ـــته ک ـــن مرس چ

ــې  ــه کـ ــه خرپاڼـ ــوري رياســـت پـ ــتان د جمهـ د افغانسـ

د شـــيجون لـــه قولـــه ويـــل شـــوي چـــې طالبـــان يـــې د 

مذاکراتـــو لپـــاره هڅـــويل دي او پـــر پاکســـتان هـــم د څلـــور 

اړخيـــزې غونـــډې تـــر رسه کېـــدو لپـــاره ټينـــګار شـــوی 

دی.

ـــو  ـــې طالبان ـــي چ ـــې وي ـــډه ک ـــه دې غون ـــي پ ـــاغي غن ښ

ـــتي  ـــورو تروريس ـــمېر ن ـــڼ ش ـــو رسه ګ ـــو فعاليتون ـــه خپل پ

ـــه الره پرانيســـتې ده چـــې د ده پـــه وینـــا، د چـــن  ـــو ت ډل

او نـــورو ســـيمه ییـــزو هېوادونـــو ثبـــات تـــه هـــم خطـــر 

ـــوي. پېښ
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ورزش

ــدرال  ــدی از حکــم قاضــی ف ــراز ناامی ــا اب ــکا ب معــاون رییس جمهــور امری
بــرای لغــو ممنوعیــت مســلمانان هفــت كشــور بــه امریــکا بــر ادامــة فشــار 

ترامــپ بــرای اجــرای ســریع ایــن ممنوعیــت تأكیــد كــرد.
مایــك پنــس در مصاحبه یــی بــا فاكــس نیــوز گفــت: "مــردم امریــکا بایــد 
ــان  ــد. آن ــتیم، واقعی ان ــه هس ــا مواج ــا آن ه ــا ب ــه م ــی ك ــد، تهدیدات بدانن
رییس جمهــور دونالــد ترامــپ را بــه دالیــل زیــادی انتخــاب كرده انــد، امــا 
ــك  ــود. كســانی كه ی ــری ب ــی سیاســت های مهاجرپذی ــا بازبین یکــی از آن ه
ــد  ــوند، نمی توانن ــوب می ش ــا محس ــة م ــا و جامع ــرای خانواده ه ــد ب تهدی
وارد ایــن كشــور شــوند. مــا بــه فشــار در ایــن بخــش ادامــه خواهیــم داد و 
ــی  ــوری همه گ ــات رییس جمه ــه اقدام ــم ك ــادآوری می كنی ــان ی ــا اطمین ب

حقوقــی اســت و منطبــق بــر قانــون اساســی اســت."
ــو  ــه لغ ــدرال ب ــی ف ــم قاض ــه حک ــش ب ــکا در واكن ــور امری رییس جمه
ــه ممکــن اســت  ــی دانســته ك ــه اتفاق دســتور خــود، او را مســوول هرگون

ــد. ــور رخ ده ــن كش در ای
ــن  ــش از ای ــه پی ــی ك ــزار ویزای ــدرال، 60 ه ــم قاضــی ف ــه حک ــه ب باتوج
ــزا  ــده گان ایــن وی ــوده و دارن ــار ب ــود، مجــدداً دارای اعتب ــار شــده ب بی اعتب
ــی حکــم  ــرواز و قبــل از باطل شــدن احتمال در تــاش هســتند در اولیــن پ

ایــن قاضــی وارد امریــکا شــوند.

وزیــر داخلــة هنــد بــا انتقــاد از اقدامــات تحریك آمیــز پاكســتان در كشــمیر 
ــور  ــن كش ــردمِ ای ــرات م ــدن از نظ ــرای مطلع ش ــام آباد ب ــه اس ــت ك گف

ــد. ــد، همه پرســی برگــزار كن ــه هن ــرای پیوســتن ب ب
ــدوار، كشــمیر را  ــردم هاری ــروز دوشــنبه در جمــع م ــات ســینگ، دی راجن
ــد  ــی نمی توان ــچ قدرت ــزود: هی ــت و اف ــد دانس ــر هن ــش جدایی ناپذی بخ
كشــمیر را از ایــن كشــور جــدا كنــد. او تصریــح كــرد كــه پاكســتان بایــد 

ــا شــود. ــه هنــد جوی ــرای پیوســتن ب نخســت نظــر مــردم خــود را ب
ــش  ــش تن ــرای افزای ــاش ب ــه ت ــم ب ــتان را مته ــد، پاكس ــة هن ــر داخل وزی
بیــن دو كشــور كــرد و افــزود، هنــد همــواره خواســتار صلــح و دوســتی بــا 
پاكســتان بــوده اســت. او از پاكســتان خواســت تــا به جــای طــرح برگــزاری 

ــد. ــارزه كن ــت ها مب ــا تروریس ــمیر، ب ــی در كش همه پرس
راجنــات ســینگ بــا اشــاره بــه حملــة محــدود هنــد بــه پایــگاه شــبه نظامیان 
ــد  ــد هرچن ــه هن ــه نشــان داد ك ــن حمل ــرد: ای در پاكســتان، خاطرنشــان ك
ــر حمله هــای تروریســتی ســاكت  ــا در براب كشــوری صلح طلــب اســت، ام

نمی نشــیند.
ایــن ســخنان وزیــر داخلــة هنــد در واكنــش بــه برگــزاری روز كشــمیر در 
ــان می شــود. پاكســتان  ــن خصــوص بی ــی در ای پاكســتان و انتشــار فلم های

ــرده اســت. ــام روز كشــمیر نام گــذاری ك ــه ن ــروری را ب ــج فب پن
ــز روز گذشــته در پیامــی، مســألة  ــواز شــریف، نخســت وزیر پاكســتان نی ن

ــد و پاكســتان اعــام كــرد. ــان هن ــن اختــاف می كشــمیر را مهم تری
تنــش میــان هنــد و پاكســتان از چنــد مــاه گذشــته بــه علــت خشــونت های 
كشــمیر و حملــة شــبه نظامیان بــه پایــگاه ارتــش در ایالــت جامــو و 
ــه  ــخ ب ــر در پاس ــاه اكتب ــد در م ــش هن ــت. ارت ــه اس ــش یافت ــمیر افزای كش
ــی  ــمیر، در حمله ی ــمال كش ــش در ش ــگاه ارت ــه پای ــبه نظامیان ب ــة ش حمل
ــتان را  ــاك پاكس ــل خ ــبه نظامیان در داخ ــگاه ش ــت پای ــه، هف تافی جویان

ــرار داد. ــدف ق ه
بــه گفتــة مقامــات دفاعــی هنــد، در ایــن حملــه بیــش از ۳۵ شــبه نظامی و 

۹ نیــروی نظامــی پاكســتان كشــته شــدند.
كشــمیر در 6۹ ســال گذشــته و پــس از اســتقال و جدایــی هنــد و پاكســتان 
ــوده  ــور ب ــاف دو كش ــت اخت ــن عل ــال 1۹۴7 مهم تری ــر، در س از یکدیگ
اســت.  بخشــی از كشــمیر در خــاك پاكســتان و بخــش دیگــر در خــاك 
هنــد قــرار دارد و هــردو كشــور ادعــای مالکیــت بــر كل آن را دارنــد و ایــن 

یکــی از دالیــل اصلــی اختافــات دو كشــور بــوده اســت.

ــکا  ــاع امری ــه وزارت دف ــرد ك ــاش ك ــز« ف ــری تایم ــگاه »میلیت پای
ــی  ــه ط ــور ك ــن كش ــش ای ــی ارت ــات هوای ــورد از حم ــزاران م ه
ســال های گذشــته در عــراق، ســوریه و افغانســتان صــورت گرفتــه، 

ــام نکــرده اســت. اع
براســاس ایــن گــزارش، طــی ســال گذشــته ایــاالت متحــده 
دســتِ كم ۴۵6 حملــة هوایــی در افغانســتان انجــام داد كــه در مركــز 
اطاعــات نیــروی هوایــی امریــکا ثبــت نشــده اســت. طبــق گــزارش 
ــش  ــای ارت ــا و پهپاده ــت بالگرده ــه دس ــات ب ــن حم ــور، ای مذك

ــکا انجــام شــد. امری
ــك  ــه خــودش را ی ــری تایمــز ك ــن براســاس گــزارش میلیت هم چنی
ســازمان خبــری مســتقل توصیــف می كنــد، بســیاری از مــوارد 
ــش  ــون و ارت ــت. پنتاگ ــد اس ــه بع ــر 2001 ب ــده از اكتب ــام نش اع

ــد. ــه ندادن ــن رابط ــخی در ای ــوز پاس ــمریکا هن اس

ورزشـــکاران مســـابقات آزاد افغانســـتان در رقابت هـــای 
ـــب  ـــتان صاح ـــنبة  تاجیکس ـــهر دوش ـــته در ش ـــن رش ـــی ای جهان

ـــدند. ـــت ش ـــه شکس ـــرد و س ـــه ب س
در ایـــن مســـابقات نصـــرت اهلل آخنـــدزاده در وزن 70 كیلوگـــرم 
ـــت  ـــوف، را شکس ـــادول الی ـــد س ـــتانی اش، امی ـــف ازبکس حری

داد.
ــاور  ــرم، بختـ ــار احمـــد وطن دوســـت، در وزن ۸۴ كیلوگـ ثـ
ــو درآورد و  ــه زانـ ــتانی اش را بـ ــف تاجیکسـ ــت، حریـ دولـ
اســـماعیل حیـــدری در وزن 66 كیلوگـــرم، داوون حســـن 

ــت داد. ــتان را شکسـ ــکار ازبکسـ اووف، ورزشـ
شـــکراهلل قـــادری، ورزشـــکار افغانســـتانی در وزن 60 كیلوگـــرم، 
عمـــران ســـخی زاده در وزن 77 كیلوگـــرم و محفـــوظ وفـــا، 
ــان  ــان تاجیکستانی شـ ــر حریفـ ــرم در برابـ در وزن 66 كیلوگـ

ـــد. ـــت خوردن شکس
ـــهر  ـــتان در ش ـــور تاجیکس ـــی كش ـــه میزبان ـــابقات ب ـــن مس ای
دوشـــنبه برگـــزار و از طریـــق تلویزیـــون و بخـــش آنایـــن 
ـــد. ـــش درآم ـــه نمای ـــب ب ـــا مخاط ـــرای میلیون ه ـــون 1 ب تلویزی
ــتان،  ــتان، تاجیکسـ ــر افغانسـ ــاوه بـ ــابقات عـ ــن مسـ در ایـ
ازبکســـتان، ایـــران و برزیـــل شـــركت كـــرده بودنـــد و 
ــتان در  ــارز آزاد افغانسـ ــه 7 مبـ ــود كـ ــتین بار بـ ــن نخسـ ایـ
رقابت هـــای جهانـــی تاجیکســـتان در ایـــن كشـــور شـــركت 

كردنـــد.

ـــکار  ـــت ۳0 وزرش ـــا عضوی ـــتان ب ـــگ افغانس ـــیون كرلین فدراس
آغـــاز بـــه فعالیـــت می كنـــد.

ـــه  ـــتان گفت ـــگ افغانس ـــیون كرلین ـــس فدراس ـــهزاد، ریی ـــور ش من
ــی  ــتة ورزشـ ــن رشـ ــه ایـ ــان بـ ــدی جوانـ ــت: عاقه منـ اسـ
ـــگ  ـــی كرلین ـــای ورزش ـــاخت میدان ه ـــت و كار س ـــتر اس بیش

ـــت. ـــه اس ـــه یافت ـــز خاتم نی
ـــیون  ـــن فدراس ـــنامة ای ـــه اساس ـــت ك ـــزوده اس ـــهزاد اف ـــای ش آق
ـــت. ـــد شده اس ـــز تائی ـــگ نی ـــی كرلین ـــازمان جهان ـــوی س از س

براســـاس معلومـــات آقـــای شـــهزاد، ایـــن فدراســـیون تـــا 
ـــك  ـــگ ی ـــود. كرلینی ـــاح می ش ـــمًا افتت ـــه رس ـــن هفت ـــر ای اخی
ـــده  ـــاخته ش ـــای س ـــه روی میدان ه ـــت ك ـــتانی اس ورزش زمس

از یـــخ بـــازی می شـــود.

پنس:
فشار برای اجرای سريع ممنوعيت 

ورود مسلمانان ادامه دارد

وزیر داخلۀ هند:
پاکستان برای پيوستن اين کشور 

به هند، همه پرسی برگزار کند

پنتاگون هزاران حمله هوايی خود را 
مخفی کرده است

3 برد و 3 باخت حاصل ورزشکاران 

افغانستان در تاجيکستان

فدراسيون کرلينگ افغانستان 
به زودی افتتاح می شود

دستگیر روشنیالی

"پـه هغـه ټولنـه کـي چـي اسـتبداد د برخليـک پـه توگـه منـل 

شـوی وي، مسـتبدين هـم د خطـر احسـاس نه کـوي. دا خطر 

هغـه وخـت احسـاس کيـږی چـي خلـک ددي فهم پيـدا کړي 

چـي اسـتبداد د دوي برخليـک نـه دی" هـگل

قسـمت، نصيـب... ټولنـه له ځانه بيگانـه او د پيښـو او ناخوالو پـه وړاندي يي 

يب تفاوتـه کـوي. دا ډارونکـي مسـله ده. پيښـو او سـتونزو ته د ځان سـپارل او 

پـه خپلـه فکـر او چاره نـه کول يوه لويـه ټولنيزه تباهـي ده. دي حالـت ټولنه يب 

شـکله او يب وسـه کـړي ده او يـو په بل پي واک پاالن او مسـتبدين په اسـاين 

وربانـدي غلبـه او حکومـت کـوي. دا د ټولني د يب ويس او يب شـکي پايله ده 

چـي ټولنـه پـه ځان کـي وي او د ځـان له پـاره نه وي.

د پيړيـو پـه اوږدو کـي اسـتبداد او پـه تريه بيـا ذهني اسـتبداد هڅه کـړي خلک 

پـه موجـود حالـت قناعـت او رضايت تـه راوبولـې ترڅـو غوښـتني را پورته نه 

کـړي، تـر څـو د خپـل حـق غوښـتنه او د خپـي ارادي څرگندونـه ونـه کـړي. 

دلتـه د خوارانـو "ناشـکري" تـه د "خـدای نافرمـاين" او د ثرومتندانـو يب حـده 

حـرص تـه د "خـداي رضايـت" ويـل کيږي. همـدا خواران لـه يوي خـوا بايد د 

خرافاتـو او افسـانو يرغمـل وي او لـه بي خـوا بايد خواران هميشـه د عاجزی، 

بـی وسـی او د بـل الس تـه د کتلـو پـه احسـاس ژونـد وکـړي، خـواران بايـد 

خـواري، فسـاد، ظلـم، اسـتبداد د خپـل برخليـک پـه توگـه ومنـي، تـر څـو د 

همـدي ناخوالـو پـه وړانـدي غـي او يب تفاوتـه پـايت شـی. همـدا اوس اوس 

ټولنـه څومـره د ناخوالـو او فسـاد پـه وړانـدي يب تفاوته ده.

رښـتيا دا ټولنـه لـه يـوي خـوا د خواري او لـه بي خـوا د ناپوهـي او جهالت له 

څومـرو لويو سـتونزو رسه مخامـخ دی. جگړه، فسـاد، خواري، بیـکاري انکار 

نـه منونکـي واقعيتونـه دي، خـو ټولنـه يـي پـه وړانـدي يب تفاوته پـايت کيږي. 

ځـان يـي برخليـک ته سـپارلی، څـه چي کيـږي، کيږي بـه او دا ديـوې ژوندي 

ټولنـي ځانگړتيـا نه دی.

عبدالحی خراسانی

توافق با حكمتیار؛ صلح یا توطیه؟
دفاِع  آمادۀ  قلم( و  به )شمشیر و  باید مسلح  ما  جوانان 
مقدس از حریم هویت، فرهنگ، آزادی، عزت و عظمت 

ادوار درخشان جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان باشند.
من زمانی كه خواستم نیروهای جوان ما كه در سالروز شهادت سپه ساالر 
جهاد و زعیم مقاومت ملی به خیابان های كابل می آیند، منظم، آهنین 
و قدرتمند بدرخشند، عده یی بر این قلم نقد بستند كه بی بندوباری را 
توصیه می كنم! حاال هم صریح و شفاف خواهان تنظیِم هدفمند جوانان 

ما برای بحران های پیش بینی نشدۀ كابل هستم.
و  نظامی  كه شبکة  اعتراف می كند  به روشنی  نمایندۀ حکمتیار  امروز 
كابل  وارد  شوند،  خلع ساح  این كه  بدون  اسامی  حزب  تروریستی 
می گردند! این یعنی زیر پا نهادن قانون اساسی و سؤاستفاده از توافق 

صلح جهت اهداف نظامی معین حزب در كشور. 
به نظر می رسد حکمتیار با سیاست راهبردی جنایت كارانه در نظر دارد 
بخش های از كتله های تروریست مسلح را زیر عنوان شبکة نظامی با 
خود به كابل بیاورد، زیرا حزب اسامی هم اكنون فاقد نیروهای كارامد 
جنگی می باشد و همین درمانده گی و بی چاره گی و فقدان نیرو نظامی 
سبب شد كه به طرح صلح روی آورد. حکومت وحدت ملی باید با 
تمام قوا بر ورود باند حزب اسامی نظارت داشته باشد و تمام افراد 

وابسته به حزب را قبل از ورود به اجتماع خلع ساح كند.
حکمتیار در نظر دارد با استفاده از موافقت نامة صلح، باندهای تروریستی 
و جوقه های اعدام حزب را به صورت رسمی وارد جامعه كند. جوانان 

ما باید بیدار و هوشیار باشند.

امراهلل صالح

نابینا  كه  جوان  خانِم  یك  دیروز  چیست:  دل  چشم 
است با یك نفر عضو خانواده و دو نفر از همکارانش 
به دیدن من آمده بود. من فکر می كردم او شاید كمك 
اما وقتی به سخن گفتن  نابینایان شهر.  یا برای  یا به خودش  بخواهد 
آغاز كرد، روحیة خیلی شاد داشت. هرلحظه می خواست به من تفهیم 
كند كه از من و دیگران هیچ فرقی ندارد. او آمده بود تا با من در بارۀ 
پایان نامة ماستری دوم اش در محور این كه اتکای تجارتی و استراتیژیك 
چه  اخیر  سال های  چندمحوری  خارجی  سیاست  نتیجة  در  افغانستان 

مقدار به پاكستان كاهش یافته است؟ مصاحبه كند.
او برایم گفت كه با استفاده از نرم افزار خاص از تمام برنامه های كمپوتر 
به شمول شبکه های اجتماعی كار می گیرد. فیس بوك دارد و آن را نیز 
هرروز چك می كند. برای 120 تن از نابینایان زمینة تعلیم و آموزش 
فراهم ساخته است. تاش دارد مانند كشورهای دیگر، صنف نابینایی را 
در موسسات تعلیمی و آموزشی با صنف های عادی مدغم كند و دیگر 

نابینایی معلولیت حساب نشود.
سوال هایش به حدی عمیق و علمی بود كه فکر كردم من نابینایم. وقتی 
شهامت، علمیت، اعتماد به نفس و روحیة شاد این خانم را دیدم، با 
نابینا است یا صدها هزار و یا هم میلیون ها آدمِ  خود گفتم كه آیا او 
بهره گرفته نمی توانند؟ چشم  از فرصت ها درست  بینا كه  چشم دار و 
دارند، ولی دل نه. قریب بود كه از فرط احساس خوشحالی و روحیه یی 
كه این خانم به من ایجاد كرده بود، اشك بریزم و فریاد كنم. خودم را 
كنترل كردم. او چنان سرشار از انرژی و فهم بود كه دعوت اش كردم 
نابینا سخنرانی كند و چشم دل  بینایاِن  برای شماری از چشم دارها و 
او متاهل است و در كابل زنده گی می كند.  به معرفی بگیرد.  ما  به  را 

چشم ها را باید شست و زنده گی را طور دیگری باید دید. بلی.

فیـسبـوک نـــامــه
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مقامــات روســیه اعــام كرده انــد كــه از پروســه 
صلــح در افغانســتان حمایــت می كننــد و از 
هیــچ كمکــی در ایــن رونــد بــرای دولــت كابــل 

ــد. ــغ نمی  ورزن دری
رییــس جمهــور  نماینــده  كابلــوف  ضمیــر 
ــه  ــتان گفت ــتان و پاكس ــور افغانس ــیه در ام روس
اســت كــه مســکو خواهــان برقــراری امنیــت در 

ــت. ــتان اس ــرزمین افغانس ــام س تم
قبــل  چنــدی  كــه  اســت  درحالــی   ایــن 
نماینــده گان كشــورهای روســیه، پاكســتان و 
ــت  ــد و وضعی ــدار كردن ــکو دی ــن در مس چی
امنیتــی افغانســتان را بــه ارزیابــی گرفتنــد.
بــه گفتــه نماینــده گان هرســه كشــور، وضعیــت 
ــب  ــر مناس ــال حاض ــتان در ح ــی افغانس امنیت
نیســت، لــذا بایــد از دولــت افغانســتان حمایــت 

بیــش از پیــش شــود.
ــتیبان  ــه پش ــرده ك ــد ك ــن تاكی ــیه همچنی روس
ــا  ــر ب ــح در افغانســتان اســت و اگ پروســه صل
ــه  ــا جنب ــرده، اص ــرار ك ــی برق ــان تماس طالب
ــه  ــته، بلک ــلیحاتی نداش ــادی و تس ــت م حمای
هــدف فقــط آشــتی ملــی و صلــح در افغانســتان 

اســت.
وزارت خارجــه روســیه همچنیــن اعــام كــرده 
ــی  ــن الملل ــن بی ــع" قوانی ــدار قاط ــه "طرف ك
اســت و خــارج از چارچــوب قانــون بــه هیــچ 
وجــه عمــل نمــی كنــد، نــه در افغانســتان و نــه 

ــچ كجــای دیگــر. در هی
نفــوذ  از  روســیه در تــاش جلوگیــری 

داعــش
ــور  ــی ام ــناس سیاس ــف كارش ــی گالی ی آناتول
نفــوذ  گســترش  از  جلوگیــری  خاورمیانــه، 
داعــش در افغانســتان و منطقــه را حائــز اهمیــت 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت ب ــه اس ــده و گفت خوان
غــرب در افغانســتان در مبــارزه بــا تروریــزم در 
1۵ ســال گذشــته موفــق نبــوده، روســیه تــاش 
دارد در ایــن زمینــه نقــش فعــال داشــته باشــد، 

ــیه  ــه روس ــان داده ك ــوریه نش ــه در س و تجرب
مــی توانــد در ایــن زمینــه در افغانســتان نقــش 

مهمــی داشــته باشــد.
در عیــن حــال او می گویــد: بعضی هــا از اینکــه 
ــتان  ــش در افغانس ــترش داع ــع گس ــیه مان روس
شــود نگــران انــد، چــون غــرب اگرچــه شــعار 
حمایــت از صلــح در افغانســتان َســر می دهــد، 
امــا تجربــه نشــان داده كــه صلــح در افغانســتان 
ــن  ــد تامی ــا نمی خواهن ــد ی ــًا نمی توانن را حقیقت

كننــد.
وی بــه ســخنان مقامــات روســیه كــه گفتــه انــد 
ــاره  ــد اش ــرده ان ــرار ك ــاس برق ــان تم ــا طالب ب
نمــوده و هشــدار داد كســانی تــاش دارنــد بــا 
ــا  ســوء اســتفاده از ســخنان مقامــات روســیه، ب
ــت  ــن دول ــط بی انتشــار ســخنان نادرســت رواب

ــد. افغانســتان و روســیه را خدشــه دار كنن
ــای  ــزارش ه ــاور وی، نشــر ســخنان و گ ــه ب ب
نادرســت در رســانه هــا علیــه روســیه، بــا 

ــت. ــرب اس ــت غ حمای
ــانه  ــزارش رس ــت گ ــه دق ــه ب ــان اینک ــا بی او ب
هــای منطقــه را مطالعــه مــی كنــد، ابــراز تاســف 
كــرد كــه غــرب تــاش دارد بــا حمایــت بعضی 
رســانه هــا، اخبــار دروغیــن را نشــر كننــد كــه 
ــام  ــیه تم ــتان و روس ــط افغانس ــرر رواب ــه ض ب

شــود.
و  روســیه  خارجــه  وزرای  اســت  گفتنــی 
ــا  افغانســتان قــرار اســت نوزدهــم دلــو برابــر ب

7 فبــروری در مســکو دیــدار كننــد. 
وزارت خارجــه روســیه رســمًا اعــام كــرده كــه 
ــار  ــود را ب ــت خ ــکو حمای ــدار مس ــن دی در ای
ــام  ــتان اع ــح در افغانس ــه صل ــر از پروس دیگ
خواهــد كــرد. بــه بــاور كارشناســان ایــن دیــدار 
ــتیبان  ــیه پش ــه روس ــد ك ــت كن ــد ثاب ــی توان م

ــت. ــتان" اس ــت افغانس جدی"دول

کارشناسان روس:

تالش دارند روابط روسيه و افغانستان را خدشه دار سازند
پنج ايالت آلمان در مورد 

اخراج پناهجويان افغانستان 

ترديد دارند
بعــد از دو مرحلــه اخــراج دســت جمعی پناهجویــان رد 
ــن  ــن كشــور در ای ــت ای ــج ایال شــده افغانســتان از آلمــان، پن
رابطــه تامــل و تردیــد دارنــد. دلیــل اصلــی خــودداری برخــی 
ایالت هــا از اخــراج افغان هــا، وضعیــت رو بــه وخامــت 

ــت. ــتان اس ــی افغانس امنیت
ــد  ــه«، بع ــانه ای »فونک ــروه رس ــای گ ــزارش روزنامه ه ــه گ ب
ــن ، حــاال بریمــن،  از ایالت هــای شلســویگ هولشــتاین و برلی
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــز ب ــس نی ــد فال ــن و راینلن نیدرزاكس
ــد. ــردد ان ــا م ــراج افغان ه ــه اخ ــبت ب ــتان، نس ــی افغانس امنیت
وزارت داخلــه ایالــت نیدرزاكســن در هانــوور در پاســخ ایــن 
گــروه رســانه ای گفتــه اســت كــه بــه دلیــل ایــن كــه »وضعیــت 
ــت«،  ــده اس ــح نش ــی واض ــدازه كاف ــه ان ــتان ب ــی افغانس امنیت
بازگشــت دادن پناهجویــان بــه ایــن كشــور »در صــورت 
ــه  ــر انداخت ــه تاخی ــا روشــن نشــدن وضــع امنیتــی ب ــد ت تردی
شــود.« البتــه گفتــه شــده اســت كــه ایــن مســاله شــامل حــال 

ــود. ــراج نمی ش ــرایط اخ ــد ش ــان واج مجرم
ــه  ــه شــده اســت ك ــا گفت ــن روزنامه ه ــن در گزارش ای همچنی
ایالــت راینلندفالــس نیــز فعــَا تنهــا مجرمــان و افــرادی را كــه 
ــتان  ــه افغانس ــوند، ب ــی می ش ــر تلق ــه خط ــت عام ــرای امنی ب
ــن  ــه ای ــخنگوی وزارت داخل ــك س ــرد. ی ــد ك ــراج خواه اخ
ــل  ــی مل ــاریای عال ــد كمیس ــزارش جدی ــت: »گ ــور گف كش
ایــن  در  را  وزارت  موضــع  پناهنــدگان،  امــور  در  متحــد 
ــل متحــد در گــزارش  ــن اداره مل ــد.« ای ــت می كن رابطــه تقوی
اخیــر خــود گفتــه اســت كــه وضعیــت امنیتــی افغانســتان در 

ــت. ــده اس ــر ش ــر بدت ــای اخی ماه ه
ــل  ــابه دارد و دلی ــع مش ــز موض ــن نی ــت بریم ــن ایال همچنی
ــوان كــرده اســت. یــك  ــی افغانســتان عن آن را وضعیــت امنیت
ســخنگوی حکومــت ایــن ایالــت گفــت: »فعــَا بریمــن 
ــه  ــد، چونک ــراج نمی كن ــتان اخ ــه افغانس ــان را( ب )پناهجوی
بررســی هــر مــورد جداگانــه منتــج بــه موانعــی بــرای اخــراج 
شــده اســت كــه در جمــع آن هــا، تامــات امنیتــی نیــز شــامل 

ــوده اســت.« ب
وزارت داخلــه فــدرال آلمــان بعــد از یــك تفاهمنامــه در مــورد 
بازگشــت پناهجویــان بــا حکومــت افغانســتان در مــاه اكتوبــر 
ــان را  ــده افغ ــان رد ش ــه پناهجوی ــرد ك ــا ك ــا تقاض از ایالت ه
اخــراج كننــد. اخــراج دســت جمعی مهاجــران رد شــده افغــان 
از آلمــان در مــاه دســمبر شــروع شــد و در مــاه جنــوری ادامــه 

یافــت.


	Button 2: 
	Button 3: 


