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د ارزګان چارواکــي وايــي، وســله وال طالبــان غــواړي ارزګان تــر 

ــه الســونه  ــو ت ــو والیتون ــدې راويل او ګاونډي ــرول الن ــل کنټ خپ

وغځــوي کــړي.

ــه ورځ ازادي  ــنبې پ ــي د یکش ــر خروټ ــد نذی د ارزګان وايل محم

ــې د  ــل، ارزګان چ ــې ووی ــه ک ــړي مرک ــه يوه ځانګ ــو رسه پ راډي

ــان  ــله وال طالب ــو وس ــه ن ــت دی،ځک ــزي والی ــتان مرک افغانس

ادامــه صفحــه 6
غــواړي چــې دغــه والیــت د خپــل مرکــز...       

دلیل  به  پاکستان  از  که  کرد  اعالم  افغانستان  تجارت  وزارت 
مسدود کردن بنادرش به سازمان تجارت جهانی رسمًا شکایت 

می کند.
قربان حقجو معین تجارتی وزارت صنایع افغانستان روز یک 
شنبه )۸ حوت( در کابل گفت، این وزارت در حال جمع آوری 
جهانی  تجارت  سازمان  به  رسمًا  پاکستان  از  تا  است  اسناد 

شکایت درج کند.
پاکستان از دو هفته به این طرف مرزهای خود را بر روی عبور 

که  است  کرده  مسدود  آن  از  پس  افغانستان  تاجران  مرور  و 
مقام های این کشور ادعا نمود سازمان دهندگان حمله انتحاری 

بر زیارت شهباز قلندر ایالت سند، در افغانستان هستند.
قوانین و  بر اساس  افغانستان می گوید که  اما وزارت تجارت 
مقررات سازمان تجارت جهانی، هیچ کشوری حتا در شرایط 

جنگ نیز حق ندارد بنادر خود را بروی تجارت مسدود کند.
آقای حقجو افزود: "افغانستان حق دارد به عنوان عضو سازمان 
جمع  حال  در  ما  و  کند  شکایت  پاکستان  از  جهانی  تجارت 
آوری اسناد هستیم تا ضرر تاجران افغانستان مستند سازی کرده 
به سازمان تجارت جهانی شکایت درج کنیم و امیدواریم که 

این فشارها نتیجه دهد".
به گفته وی، هم اکنون پاکستان تنها با افغانستان رو برو نیست 
بلکه ۱۵۳ کشور عضو سازمان تجارت جهانی در مقابلش قرار 

خواهد گرفت.
علیه  بر  سیاسی  ابزار  منحیث  خود  بنادر  از  همواره  پاکستان 

دولت و مردم افغانستان استفاده می کند.
این  جهانی،  تجارت  سازمان  در  افغانستان  عضویت  از  پس 
اولین باری خواهد بود که افغانستان رسمًا از پاکستان به دلیل 

مسدود کردن بنادرش، شکایت درخ خواهد کرد.
سازمان تجارت جهانی معضالت تجاری کشورهای را که باهم 

مشکل دارند بررسی می کند.
از سوی دیگر، آقای حقجو گفت که او با عمر زاخیل وال سفیر 
افغانستان در پاکستان صحبت کرده و قرار وعده یی که مقام های 
پاکستانی به آقای زاخیلوال داده اند تا سه روز دیگر تجارت در 

بنادر روال عادی خود را از سر می گیرد.
حقجو می گوید که استفاده از بنادر تجارتی به مقاصد سیاسی 
خالف قوانین تجارت جهانی می باشد و پاکستان در آینده نیز 

باید از این اقدامات خود دست بردارد.
کامل  عضویت  خورشیدی،  جاری  سال  اواسط  افغانستان 

سازمان تجارت جهانی را به دست آورد.

ناجیه نوری  
ــل  ــازمان مل ــودکان س ــت از ک ــدوق حمای ــا صن ــف ی یونیس
ــی از اســتخدام ۱200 کــودک در صفــوف  متحــد، گزارش های
نیروهــای مســلح افغانســتان در ســال 20۱6 میــالدی دریافــت 

کــرده اســت.
ــه ۳،۵۱2  ــودکان ب ــات ک ــه تلف ــزارش داد ک ــازمان گ ــن س ای
)92۳ کشــته و 2،۵۸9 زخمــی( تــن رســیده اســت کــه 
نســبت بــه ســال 20۱۵ میــالدی 24 درصــد افزایــش را نشــان 

می دهــد.
ــال ناشــی از  ــات اطف ــزارش یونیســف، ۵0 درصــد تلف ــه گ ب
ــوده و ۸4  ــر ب ــای درگی ــن گروه ــلحانه بی ــای مس درگیری ه
ــره  ــواد منفج ــار م ــی از انفج ــال ناش ــات اطف ــد کل تلف درص
ــه ســال 20۱۵ میــالدی 6۵  ناشــده بــوده اســت کــه نســبت ب

ــان گــزارش شــده کــه  درصــد افزایــش داشــته اســت. همچن
ــک  ــلحانه، ی ــات مس ــی منازع ــی غیرنظام ــه قربان ــی از س یک

ــوده اســت. ــال ب نفــر اطف
عزیز فروتن مسوول مطبوعات...              ادامه صفحه 3 

مرد  این  می گویند،  بغالن  زنان  امور  ریاست  مسووالن 
خانمش را شب گذشته در خانه خفه  کرده است.

می گوید، شوهر  بغالن  زنان  امور  رییس  یقین،  خدیجه 
این زن باشندۀ منطقۀ »قول کرکر« شهر پلخمری و نگهبان 
خانۀ امن این والیت می باشد. به گفتۀ مسؤوالن ریاست 

زنان بغالن، این زن پنج کودک دارد.
ذبیح اهلل شجاع، آمر بخش...                ادامه صفحه 6

ارزګان وايل:

طالبـان غـواړي ارزگـان 

د خپـل مرکـز په تـوګه وټاکـي

یونیسف:
تلفات کودکان در نبردهای مسلحانۀ افغانستان 24 درصد افزایش داشته است

یک زن از سوی شوهرش در بغالن کشته شد
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در دل هر موفقيت، تحمل سختي و ناماليمات نيز وجود دارد.
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اخیــِر  ســخنان  از  پــس  روزهــا  ایــن 
رییس جمهــوری در حمایــت از نظــام متمرکــز 
فعلــی، بحث هــای زیــادی در ایــن خصــوص 
میــان اقشــارِ مختلــِف جامعــه بــاال گرفتــه اســت. 
مشــاور ارشــد رییس جمهــوری نیــز بــه رســانه ها 
ــوی  ــِز ق ــامِ متمرک ــه نظ ــرف غنی ب ــه اش ــه ک گفت
معتقــد اســت. بــه گفتــۀ او، "رییس جمهــور 
افغانســتان معتقــد اســت، تــا زمانــی کــه نهاد هــای 
ــا ثبــات در ایــن کشــور به وجــود  قــوِی ملــی و ب
ــد." ــردم را دوا نمی کن ــر نظــام درد م ــد، تغیی نیاین
ــروزِ  ــر نظــام، بحــِث امــروز و دی ــا بحــث تغیی ام
ــان  ــن بحــث از زم ــۀ افغانســتان نیســت. ای جامع
ــوده و  ــرح ب ــور مط ــِی کش ــون اساس ــِن قان تدوی
همــواره بــه شــکل های مختلــف، گاه بــه صــورِت 
جــدی و گاه بــه صــورِت تلویحــی، مطــرح شــده 
ــِی  ــۀ اصل ــه حلق ــت ک ــکل این جاس ــت. مش اس
ــت  ــًا در ارگ ریاس ــه عمدت ــور ک ــدرت در کش ق
جمهــوری تمرکــز یافتــه، مانــع ایجــاد بحث هــای 
ــن خصــوص می شــود.  جــدی و اســتداللی در ای
ــِر  ــر س ــی ب ــتان وقت ــوری افغانس ــای جمه رؤس
ــد، از نظــام متمرکــز حمایــت می کننــد  قــدرت ان
و همیــن کــه از قــدرت کنــار می رونــد، بــه 
ــوند.  ــل می ش ــور تبدی ــِی کش ــام سیاس ــد نظ منتق
ــر  ــود، ه ــام داری خ ــرزی در دوران زم ــد ک حام
ــک  ــوان ی ــه عن ــام ب ــر نظ ــالۀ تغیی ــا مس ــت ب وق
ــالم  ــت اع ــا عصبانی ــد، ب ــه رو می ش ــنهاد روب پیش
ــای  ــگاه نظام ه ــتان آزمایش ــه "افغانس ــرد ک می ک
سیاســی نیســت"، امــا همیــن کــه از قــدرت کنــار 
ــز  ــام متمرک ــداِن نظ ــی از منتق ــود یک ــت، خ رف
از  نیــز  غنــی  رییس جمهــور  شــد.  ریاســتی 
ــی  ــز وقت ــت. او نی ــتثنا نیس ــی مس ــن وضعیت چنی
تمرکــز قــدرت را در دســت های خــود احســاس 
می کنــد، بیشــتر رضایــت نشــان می دهــد تــا 

ــرد. ــق گی ــه او تعل ــری ب ــدرِت کمت ــه ق این ک
 از جانــب دیگــر، موضــوع تغییــر نظــام، موضوعی 
نیســت کــه رییس جمهــوری در مــورد آن تصمیــم 
ــورِ  ــای جمه ــه رؤس ــد ک ــرار باش ــر ق ــرد. اگ بگی
ــد،  ــری کنن ــام تصمیم گی ــورد نظ ــتان در م افغانس
ــدرت در  ــِب ق ــاص و عجی ــار خ ــل بافت ــه دلی ب
تمام عیــار  خودکامه هــاِی  آن هــا  از  کشــور، 
ســاخته می شــود کــه بــه هیــچ صــورت خواهــان 
ــود.  ــد ب ــدرت نخواهن ــند ق ــن از مس ــار رفت کن
ــین،  ــوری پیش ــس جمه ــرزی ریی ــد ک ــر حام مگ
ــد  ــالش نورزی ــود ت ــواِن خ ــوش و ت ــام ت ــا تم ب
را  افغانســتان  در  انتخابــات  شــکلی  بــه  کــه 
ــی  ــان در کرس ــد و همچن ــان ده ــی نش غیرعمل

ریاســت جمهوری باقــی بمانــد. 
امــروز شــاید آقــای کــرزی خــوش نداشــته باشــد 
ــی  ــد، ول ــرور کن ــال ها را م ــراِت آن س ــه خاط ک
ــا  ــه او ت ــرد ک ــت ک ــوان ثاب ــل می ت ــزار دلی ــه ه ب
ــدرت  ــه تســلیم دادِن ق ــه حاضــر ب ــن لحظ آخری
ــت  ــن اس ــز چنی ــی نی ــای غن ــت. آق ــوده اس نب
قــدرت  از  به ســاده گی  کــه  نمی خواهــد  و 
ــام  ــف نظ ــه مخال ــد. او حــق دارد ک چشــم بپوش

غیرمتمرکــز باشــد؛ زیــرا چنیــن نظامــی دســِت او 
ــدد.  ــا می بن ــیاری از کاره ــرای بس را در اج

دولــت وحــدت ملــی متعهــد بــه تغییــر در قانــون 
ــِی  ــام سیاس ــر در نظ ــع آن، تغیی ــه تب ــی و ب اساس
کشــور اســت. ایــن خواســِت یــک فــرد و یــا یــک 
گــروه نیســت، بــل یکــی از تعهداتی ســت کــه در 
ــاال  ــده اســت. ح ــح ش ــی تصری ــۀ سیاس توافق نام
این کــه چگونــه ایــن مســأله حالــِت اجرایــی 
ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــی جداگان ــد، بحث ــدا می کن پی
مکانیســم ها و شــیوه های مشــخص نیــاز دارد. 
بــه  را  انســان  کــه  نیســت  چیــزی  قــدرت 
ــمنداِن  ــیاری از اندیش ــد. بس ــته نکن ــود وابس خ
ــذِت  ــدرت، ل ــه ق ــد ک ــد ان ــت معتق ــم سیاس عل
لذت هاســت. رییس جمهــوری وقتــی حمایــِت 
ــًا  ــد، دقیق ــز را اعــالم می کن خــود از نظــام متمرک
از خواســت های خــود بــه عنــوان یــک فــرد 
ــام  ــی نظ ــتر. کارآی ــه بیش ــد و ن ــخن می گوی س
ــردم  ــِت م ــه اکثری ــد ک ــدا می کن ــا پی ــی معن وقت
ــک  ــط ی ــه فق ــه این ک ــند و ن ــی باش از آن راض
شــخص بــه دلیــل این کــه ُکل قــدرت را در 

انحصــار خــود دارد، از آن حمایــت کنــد. 
بررســی  بــرای  هانتینگتــون  زمانــی ســامویل 
کارآیــی نظام هــای سیاســی، کتــاِب معروفــی 
نام"ســامان سیاســی در جوامــع  بــه  نوشــت 
دســتخوش دگرگونــی" کــه بــه فارســی نیــز 
برگــردان شــده اســت. آقــای هانتینگتــون در 
ــورهای  ــاِت کش ــان حی ــه در زم ــاب ک ــن کت ای
سوسیالســتی و به ویــژه اتحــاد جماهیــر شــوروی 
آن را نوشــته اســت، بــا مقایســۀ دو نظــام سیاســی 
کــه در امریــکا و شــوروِی پیشــین بــر ســِر قــدرت 
بودنــد، معتقــد اســت کــه هــر دو نظــام بــه یــک 
میــزان از کارآیــی سیاســی برخــودار انــد؛ زیــرا بــه 
ــه در  ــانی را ک ــِت کس ــته اند اکثری ــاورِ او توانس ب
ــه  ــی نگ ــته اند، راض ــا  زیس ــن حاکمیت ه ــِل ای ظ
دارنــد. او بــه چنیــن اتفاقــی، ســاماِن سیاســی در 
یــک کشــور نــام می گــذارد، ســوای این کــه 
ــی  ــه نظام ــدرت چگون ــِر ق ــر س ــِی ب ــام سیاس نظ

ــت. اس
شــکاف  مهم تریــن  هانتینگتــون  آقــای 
کارایــِی  میــزان  از  ناشــی  را  کشــورها  میــاِن 
حکومت هــای آن هــا و میــزان برخــورداری از 
ــامانی سیاســی  ــد. وی نابس ــی می دان ــات سیاس ثب
را ناشــی از ظهــور گروهــای اجتماعــِی جدیــد در 
ــی اجتماعــی  عرصــۀ سیاســت در نتیجــۀ دگرگون
ــد. عــدم وجــود نهادهــای سیاســی جهــت  می دان
ــن  ــِی ای ــارکِت سیاس ــت مش ــازمان دهِی خواس س
ــن  ــی در ای ــامانی سیاس ــه نابس ــر ب ــا، منج گروه ه

می شــود.  کشــورها 
ــس از  ــه پ ــه این ک ــالن ب ــد قای ــا نق ــون ب هانتینگت
ــد؛  ــد اقتصــادی، رشــد سیاســی از راه می رس رش
مســالۀ اصلــِی کشــورهای در حــاِل رشــد را 
فقــدان اقتــدار سیاســی و نبــود آزادی می دانــد. او 

معتقــد اســت: نوســازی جامعــه، مســتلزم رشــد و 
ــع در  ــر نیروهــای اجتماعــی اســت. در جوام تکث
حــال نوســازی، عــدم وجــود نهادهــای سیاســِی 
ــد  ــت از رش ــدن دول ــس مان ــارِ واپ ــن در کن نوی
جامعــه، زمینــۀ بــروز نااســتواری سیاســی از 
طریــق کودتــا و انقــالب را فراهــم می ســازد. 
ــی را  ــدی سیاس ــای نهادمن ــون ویژه گی ه هانتینگت
ــجام  ــتقالل و انس ــی، اس ــری، پیچیده گ تطبیق پذی
می دانــد و بیــان مــی دارد کــه در فراینــد نهادمنــد 
شــدن ســازمان ها و شــیوه های عمــل، آن هــا 

واجــد ارزش و ثبــات می شــوند. 
نهادمنــد  صــورت  در  سیاســی  ســازمان های 
شــدن، مصالــح مــردم را پی گیــری می کننــد؛ 
چــرا کــه مــردم بــا اعتمــاد بــه نهادهــا از رهگــذر 
صرف نظــر  و  فرهنگــی  مقاوم هــای  انحطــاط 
اجتماعــی،  و  اقتصــادی  گروه بندی هــای  از 
مطالبــاِت خــود از نظــام سیاســی را از طریــق 
نهادهــای سیاســِی نویــن پی گیــری می کننــد. 
ــر وجــوه  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــن پروفیســور امریکای ای
نوســازی  اســت:  معتقــد  نوســازی  چندگانــۀ 
ــارکت  ــه مش ــت ب ــامِ دول ــدون اهتم ــی ب اجتماع
ــر  ــی منج ــی سیاس ــه تباه ــی، ب ــازی سیاس و نوس
ــالش  ــنتی در ت ــِی س ــه گان سیاس ــود. نخب می ش
بــرای حفــظ قــدرت، نخبــه گان سیاســِی جدیــد را 
در برابــِر خــود می بیننــد. او بــروز درگیــری بیــن 
سیاســت مداران و دیوان ســاالران، روشــن فکران 
ــه  ــان ب ــری و بازرگان ــران کارگ ــربازان، رهب و س
عنــوان نخبــه گان جدیــد را از عــوارض نوســازی 

می دانــد.
هانتینگتــون خشــونت را حاصــل اســتعمار و 
ناهمگونــی قومــی می دانــد. همچنــان کــه او 
نوســازی و پیامدهــای آن، شــامل خواســت تحرک 
اجتماعــی در عیــن فراهــم نبــودن امــکان تحــرک، 
ــی از  ــاد ناش ــادی، فس ــی و اقتص ــری سیاس نابراب
پی گیــری منافــع فــردی خــارج از نهادهــای 
سیاســِی نهادمنــد، را نیــز پدیــدآور خشــونت 

می دانــد. 
ــون  ــِی مســایلی اند کــه هانتینگت این هــا رؤس اصل
ــس  ــد. پ ــاِب خــود آن هــا را بررســی می کن در کت
بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت کــه تغییــر نظــام 
سیاســی می توانــد بــه عنــوان یــک خواســِت 
جمعــی مطــرح باشــد. آقــای غنــی و مشــاوراِن او 
ــاِت  ــن خصــوص مطالع ــز خــوب اســت در ای نی
ــامِ  ــد و از نظ ــد و آن گاه بیاین ــام دهن الزم را انج
ــن  ــه همی ــد. درحالی ک ــاع کنن ــی دف ــِز فعل متمرک
چنــدی پیــش، فرانتــز مایــکل میلبیــن ســفیر 
اتحادیــۀ اروپــا در افغانســتان نیــز گفتــه بــود کــه 
تمرکــز بیــش از حــِد قــدرت، نهادینه ســازی 
دموکراســِی محلــی در ایــن کشــور را بــا مشــکل 

مواجــه می کنــد.
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ــه  بیــش از ده روز اســت کــه مرزهــا و بنــادر تجــاری پاکســتان ب
روی افغانســتان مســدود شــده اســت. ایــن مســدودیت، خســاراِت 
اقتصــادِی قابــل توجهــی را بــر بازرگانــاِن هــر دو ســوی مــرز وارد 
ــر  ــز ب ــِر محســوس و ظریفــی را نی کــرده و از ایــن رهگــذر، تغیی
ــه افغانســتان  ــراً از مســیر پاکســتان ب قیمــِت برخــی مــواد کــه اکث

ــت. ــوند، وارد آورده اس ــت می ش ترانزی
امــا آن چــه از وراِی ایــن اقــدام و خبــِر ناخوشــایند، قابــِل مشــاهده 
ــادرِ  ــتان از بن ــِن افغانس ــی یافت ــِت رهای ــت، اهمی ــی اس و بررس
ــابقۀ ســوءِ  ــل س ــن کشــور ـ به دلی ــِی ای پاکســتان و مســیر ترانزیت
ــرازگاهِ  ــرارِ ه ــرزی و تک ــی و م ــای سیاس ــا و درگیری ه تنش ه

ــت.  آن ـ اس
در مــورد اخیــر، مــرز میــاِن دو کشــور و بنــادر تجــارِی آن، زمانــی 
ــگاه  ــر زیارت ــتناکی ب ــاری دهش ــۀ انتح ــه حمل ــد ک ــدود ش مس
ــه صــد کشــته  لعل شــهباز پاکســتان صــورت گرفــت و نزدیــک ب
ــه، انگشــت اتهــامِ  ــن حمل ــِب ای و زخمــی برجــا گذاشــت. متعاق
ــه  ــد ک ــا ش ــت و ادع ــانه رف ــتان نش ــمِت افغانس ــه س ــتان ب پاکس
ــه پاکســتان دسیســه اجــرا  ــن کشــور علی تروریســتان از خــاِک ای
ــِش دو  ــط پُرتن ــه در رواب ــن رویکــردی دیرین ــد. مســلمًا ای می کنن
ــوِع  ــگام وق ــل در هن ــِی متقاب ــکایت و اتهام زن ــت؛ ش ــور اس کش
حــوادِث تروریســتی و پــس از آن، تحریم هــا و تهدیدهــای 

ــر. ــه یکدیگ ــی علی ــادی و نظام اقتص
بایــد دانســت کــه هم اکنــون 60 درصــِد نیازهــای بازرگانــی 
افغانســتان، از مســیر پاکســتان و بنــادر تجــارِی ایــن کشــور تأمیــن 
ــه  ــوری ک ــه کش ــم ب ــته گی، آن ه ــزان از وابس ــن می ــود و ای می ش
اوالً طمــِع سیاســی و نظامــی و آرزوِی تســلط کامــل بــر افغانســتان 
ــی و  ــی سیاســی، نظام ــرِض بی ثبات ــی در مع ــًا هرازگاه دارد و ثانی
ــباهت  ــام« ش ــارِ خ ــه ت ــدِن ب ــه »بسته ش ــرد؛ ب ــرار می گی ــی ق امنیت
ــقوط  ــی و س ــِر پاره گ ــه خط ــه هرلحظ ــی ک ــارِ خام ــاند؛ ت می رس
ــت  ــًا از همین روس ــد. دقیق ــد می ده ــکالت را نوی ــداِن مش در می
کــه می توانیــم بگوییــم رهایــی از بنــادر تجــاری دیورنــد، رهایــی 

ــت.  ــواهِ ماس ــایۀ زیاده خ ــِع همس از دامِ طم
امــا شــاید گفتــه شــود رهایــی از ایــن میــزان وابســته گی، آن هــم 
بــرای کشــوری درگیــر جنــگ و مصایــِب فــراوان، چگونــه ممکــن 

و میســر خواهــد بــود؟
ــادالِت  ــزرگ در مب ــی ب ــر داد اگرچــه 60 درصــد، کمیت ــد تذک بای
ــن  ــش، همی ــاِل پی ــا ۱۵ س ــد، ام ــمار می آی ــی کشــور به ش بازرگان
ــان و  ــاِن طالب ــود. در زم ــور می نم ــال و دور از تص ــز مح ــم نی رق
ــه ۱00 درصــِد  ــد، رقمــی نزدیــک ب پیــش از اســتقرار نظــام جدی
ــق پاکســتان تأمیــن می شــده و  ــی کشــور از طری نیازهــای بازرگان
ــِر انکشــاف ســایِر مرزهــا  ــر اث ایــن نــرخ طــی ایــن ۱۵ ســال ـ ب
و بنــادر تجــاری بــا همســایه گان و افتتــاح محدودپروژه هــای 
ــه  ــزل یافت ــه 60 درصــد تن ــًا ب ــه ـ تدریج ــن زمین ــی در ای زیربنای
و اکنــون افغانســتان توانســته 40 درصــد تجــارِت خــود را از 
ــق  ــن توفی ــادر پاکســتان صــورت دهــد. ای ــر از بن ــه غی ــادری ب بن
شــاید بــا توجــه بــه بــازۀ زمانــی ۱۵ ســال و وجــود فرصت هــای 
ــن اعتمادبه نفــس  ــی مســلمًا ای ــز پنداشــته شــود؛ ول ــراوان، ناچی ف
ــد  ــد می ده ــی از وابســته گی را نوی ــر و رهای ــرای تغیی ــزه ب و انگی
ــر  ــی کوتاه ت ــن آرزو را در بازه ی ــم ای ــم، می توانی ــر بخواهی ــه اگ ک

ــا شــتابی بیشــتر تحقــق بخشــیم. ب
ســپین بولدک  تورخــم،  بنــادر  بسته شــدن  روزهــا،  ایــن  در 
نتوانســت شــوِک  هرگــز  افغانســتان،  روی  بــه  و غالم خــان 
اقتصادی یــی بــر پیکــرۀ کشــور وارد نمایــد و هــراِس بزرگــی کــه 
حتــا از بسته شــدِن یــک روزۀ مســیر تجــاری پاکســتان در دل هــاِی 
مــا جــای داشــت را بازبتابانــد. البتــه ایــن بــه معنــای ادامــۀ ایــن 
ــت؛  ــا نیس ــِی م ــارِت مل ــر تج ــارت ب ــوِل خس ــدودیت و قب مس
بلکــه منظــور شکسته شــدِن طلســِم ســیادِت تجــاری ـ اقتصــادی 
پاکســتان بــر ماســت. امــا در پهلــوی ایــن طلم شکســته گِی 
پاکســتان و تقویــت حــِس خودبــاوری جانــِب افغانســتان، می ســزد 
ــادی و  ــاِت اقتص ــی، تخلف ــدت مل ــت وح ــاِت حکوم ــه مقام ک
ــی پاکســتان و تخطــی ایــن کشــور از معاهــداِت تجــارِت  بازرگان
بین المللــی را پی گیــری کننــد و ایــن کشــور را در دیــوان تجــارِت 
ــوازات،  ــن م ــازند. در ای ــارت س ــران خس ــه جب ــی وادار ب جهان
ــه پاکســتان بایــد  ــرای رهایــی از وابســته گِی تجــاری ب کوشــش ب
در چهارچــوِب یــک اســتراتژِی بلندمــدت و برنامه هــای علمــی و 
توســعه یی، بــه دور از غوغــا و هیاهــو دنبــال شــود و گام بــه گام، 

ــک ســازد. ــن هــدف نزدی ــه ای افغانســتان خــود را ب
پاکســتان فقــط یکــی از کشــورهای همســایۀ مــا و از قضــا بدتریــِن 
آن هاســت؛ خوشــبختانه مــا پنــج همســایۀ به مراتــب پُرظرفیت تــر 
ــای  ــردِن ج ــر ک ــاِن پُ ــدام خواه ــه هرک ــم ک ــر داری و خوش نیت ت
ــق و  ــی منط ــتان اســت. ول ــادالِت تجــارِی افغانس ــتان در مب پاکس
ــا،  ــِت م ــه دول ــد ک ــم می کن ــادی حک ــی و اقتص ــِت سیاس درای
ــاِن  ــور را می ــادِی کش ــادالت اقتص ــتان در مب ــزرِگ پاکس ــهِم ب س
ــز  ــتان هرگ ــا و پاکس ــۀ م ــا تجرب ــد ت ــیم کن ــایه گانش تقس همس

تکــرار نگــردد. 

انسداد تورخم؛ 

شکست طلسِم سیادِت تجاری پاکستان
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سازمان های سیاسی در صورت نهادمند شدن، مصالح مردم را پی گیری می كنند؛ چرا كه 
مردم با اعتماد به نهادها از رهگذر انحطاط مقاوم های فرهنگی و صرف نظر از گروه بندی های 
اقتصادی و اجتماعی، مطالباِت خود از نظام سیاسی را از طریق نهادهای سیاسِی نوین 
پی گیری می كنند. این پروفیسور امریکایی با تأكید بر وجوه چندگانۀ نوسازی معتقد است: 
نوسازی اجتماعی بدون اهتماِم دولت به 
مشاركت و نوسازی سیاسی، به تباهی 
سیاسی منجر می شود. نخبه گان سیاسِی 
سنتی در تالش برای حفظ قدرت، 
نخبه گان سیاسِی جدید را در برابِر خود 
می بینند. 



آموزشــی  و  فرهنگــی  علمــی،  ســازمان 
اســت  گفتــه  یونســکو،  ملــل،  ســازمان 
خســاراتی کــه گــروه تروریســتی داعــش بــه 
میــراث فرهنگــی عــراق وارد کــرده، بیشــتر از 

آن چیــزی اســت کــه تصــور می شــود.
ــت  ــه اس ــکو گفت ــووا، رئیسیونس ــا بوک ایرین
ــظ  ــرای حف ــد دارد ب ــازمان قص ــن س ــه ای ک
ــراف  ــتر، اط ــارت بیش ــا از خس ــن مکان ه ای

ــد. ــاظ بکش ــا را حف آن ه
تونل هایــی  در  گفته انــد  عراقــی  مقامــات 
ــده  ــر ش ــل حف ــی از موص ــه در بخش های ک
ــش  ــرف داع ــته از تص ــای گذش و در هفته ه
خــارج شــده بــه اشــیا باســتانی دســت 
ــه  ــار را ب ــن آث ــد. نیروهــای داعــش ای یافته ان

ــد. ــرده بودن ــاراج ب ت
دولــت عــراق بــرآورد کــرده کــه ۸0 درصــد 

از شــهر باســتانی نمــرود از ســال 20۱۵ 
میــالدی توســط داعــش تخریــب شــده 

ــت. اس
ــوان  ــه عن شــهر تاریخــی نمــرود کــه از آن ب
در  می شــود  آشــورییاد  تمــدن  نگیــن 
ــیه رود  ــالد و در حاش ــش از می ــرن ۱۳ پی ق
ــری جنوب شــرقی  ــه، حــدود ۳0 کیلومت دجل

ــد. ــته ش ــان گذاش ــل، بنی موص
یونســکو پیشــتر تخریــب ایــن شــهر باســتانی 

را جنایــت جنگــی خوانــده بــود.
ــای  ــه نیروه ــد ک ــه بودن ــراق گفت ــات ع مقام
ــدوز دیوارهــا و مجســمه های  ــا بول داعــش ب
ســه هــزار ســاله ایــن شــهر را خــراب 

کرده انــد.
داعــش گفتــه اســت کــه ایــن آثــار تاریخــی 
ــن  ــد چنی مصــداق "بت پرســتی" اســت و بای

آثــاری را از بیــن بــرد.

افغانستان  مردم  از  نادر  پیامی  در  طالبان  شورشی  گروه 
خواسته که گویا برای "ثواب در دنیا و آخرت" نهال بیشری 
غرس کنند. این گروه مسوول بیشترین تلفات افراد ملکی در 
افغانستان خوانده می شود و یارها سیاست زمین سوخته و 

قطع درختان را اعمال کرده اند.
طالبان گفته که این پیام از سوی هبت اهلل آخندزاده رهبر این 
گروه نشر شده است. رسانه رسمی اینترنتی طالبان "پیامی 
ویژه" را به نام آخندزاده رهبر این گروه به نشر رسانده که 
در آن از مردم افغانستان خواسته شده بیشتر درخت غرس 
کنند. این گروه از مدتی به این سو اعالمیه هایی بدون امضا 
به نشر می رساند که غیرمعمول هستند و مواردی از جمله 
تلفات افراد ملکی، عملیات نظامی پیش رو و سالگرد خروج 
نیروهای ارتش سرخ شوروی سابق در دهه ۱9۸0 را در بر 

می گیرند.

سلفش  شدن  کشته  از  پس  است،  مال  یک  که  آخندزاده 
بدون  هواپیماهای  در حمله  طالبان  سابق  رهبر  منصور  مال 
عنوان  به  می20۱6  ماه  در  پاکستان،  در  امریکایی  سرنشین 

رهبر این گروه انتخاب شد و در خفا زندگی می کند.
جنگجویان  و  ملکی  مردم  از  تازه اش  ویژه"  "پیام  در  وی 
و  متعال  خالق  رضای  "برای  که  است  خواسته  طالبان 
شکوفایی زمین، درخت های با ثمر و بی ثمر بیشتری غرس 

کنند".
طالبان در پی فروپاشی حاکمیت شان در سال 200۱ در پی 
حمله نظامی امریکا، علیه دولت جدید این کشور که حمایت 
همواره حمالت  و  اند  زده  به شورش  دارد، دست  را  ناتو 

مرگباری را انجام می دهند.
یک تحقیق جدید نشان می دهد که پس از خروج نیروهای 
جنگی ناتو در پایان سال 20۱4، این گروه آهسته تر شده، 

اما 40 درصد از خاک افغانستان را یا تحت کنترول دارد و یا 
هم براین مناطق تاثیرگذار است.

این گروه که بیشتر با حمالت مرگبارش شناخته می شود، 
اخیرا تالش می کند که در عرصه سیاست فعالیت بیشتری 

داشته باشد. 
مسجدهایی  در  را  سال   ۱۵ شود  می  گفته  که  آخندزاده 
مقدس  کتاب  قران  از  آیاتی  از  کرده،  تدریس  پاکستان  در 
مسلمانان برای درخواستش به غرس نهال های بیشتر در این 

کشور روایت کرده است.
رهبر طالبان در این پیامش گفته است: »غرس درخت ها و 
زراعت اقداماتی را باعث می شود که هم نفع دنیوی و هم 

پاداش زیاد اخروی دارد.«
جنگ ویران کننده

در  ویژه"  "پیامی  در  را  درخواستش  این  طالبان  رهبر 

گروه  این  ساله   ۱۵ از  بیش  جنگ  که  می کند  مطرح  حالی 
سطح  در  کشور  این  طبیعت  که  شده  باعث  افغانستان  در 
گسترده یی آسیب ببیند، رفاه اجتماعی در پایین ترین سطح 
قرار گیرد و صدها هزار انسان کشته، زخمی و معیوب شوند.
طالبان  اخیر رهبر  پیام های  که  نیست  هرچند هنوز واضح 
به سوی صلح و خستگی  این گروه  از چرخش  ای  نشانه 
شان از جنگ است و یا این گروه در تالش است یک بار 
دیگر با استفاده ابزاری از دین و به کارگیری حساسیت های 
عقیدتی مردم، ذهن جامعه را تحت تاثیرش قرار داده و برای 

بازگشت طالبان و سهمگیری شان در قدرت آماده سازد.
شورشیان  که  است  واضح  کامال  موضوع  اینهمهیک  با  اما 
مناطق جنگلی  بر  از ۱۵ سال اخیر همواره  بیش  طالبان در 
در افغانستان کنترول بیشتری داشته اند و توانسته اند از این 
مناطق برای بهتر پنهان شدن شان استفاده کنند. کشتزارهای 
پنهان  برای  خوبی  مکان  گروه  این  برای  همیشه  هم  مردم 
شدن و کمین زدن کاروان های نیروهای امنیتی و حمله بر 

تاسیسات دولتی و نیروهای خارجی بوده است.
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برق قندهار و غزنی تأمین می شود

یونسکو:

 داعش به میراث فرهنگی عراق ضربۀ مهلک زده است

قـرارداد انتقـال لین بـرق 220 کیلوولت غزنی 
– قندهـار امضـا شـد. مقامات شـرکت برشـنا 
می گوینـد کـه لین بـرق 220 کیلوولـت غزنی 
– قندهـار، بخشـی از بـرق وارداتـی لین۵00 

کیلوولت ترکمنسـتان اسـت.
پـروژه انتقال برق ۵00 کیلو ولت ترکمنسـتان 
حکومـت  بـزرگ  برنامه هـای  از  یکـی 
افغانسـتان به منظـور انتقال انرژی بـه والیاتی 
اسـت کـه پیش از ایـن از انرژی بـرق محروم 
بوده انـد. در حـال حاضـر اولویـت افغانسـتان 
انتقـال بـرق وارداتی کشـورهای آسـیای میانه 
به والیات جنوبی و شـرقی افغانسـتان اسـت.
بـا تکمیـل ایـن لیـن بـرق، شـهرهای غزنی و 
قندهـار با اسـتفاده از بـرق وارداتـی۵00 کیلو 
مسـتفید  بـرق  انـرژی  از  ترکمنسـتان،  ولـت 
از  لیـن  ایـن  امتـداد  قـرارداد  خواهنـد شـد. 
غزنـی الـی قندهـار روز یک شـنبه با شـرکت 
هنـدی »KEC« و بـه ارزش ۱۱۳ میلیون دالر 

شـد.  امضا 
برشـنا  شـرکت  رییـس  دالوری  اهلل  قـدرت 
ایـن قـرارداد در  دیـروز در مراسـم امضـای 
ارگ ریاسـت و بـا حضـور رییـس جمهـور 
غنـی گفـت: »عقـد قـرارداد مهم بـرای تمدید 
لیـن انتقـال 220 کیلـو ولـت غزنی الی شـرق 
قندهـار، کـه ۱۵0 کیلومتـر را در بـر می گیرد، 

از طریـق اداره کمک هـای بیـن المللی ایاالت 
متحـده امریـکا تمویـل می شـود.«

بـا تکمیل این پروژه شـهرهای غزنـی، قندهار 
و برخی از ولسـوالی هایی که در مسـیر شاهراه 
قـرار دارنـد، از بـرق دایمـی مسـتفید خواهند 
شـد. آقـای دالوری گفـت: »بـا تکمیل شـدن 
ایـن پـروژه پنج سـب استیشـن در مناطق قره 
بـاغ، مقر، شـاه جـوی، قالت و شـرق قندهار 
کـه تحـت قرارداد دیگـری امضا خواهد شـد، 
پـروژه را تکمیـل می کنـد و بـرق مطمیـن و 

دوام دار را بـه قندهـار می رسـاند.«
در حـال حاضـر شـهر قندهـار از بـرق دیزلی 
اسـتفاده می کنـد اما ایـن برق محـدود، قیمت 
و نامطمیـن اسـت. انتظـار مـی رود با رسـیدن 
بـرق ترکمنسـتان، والیـات دیگـر نیـز در این 
شـوند.  برخـوردار  بـرق  انـرژی  از  مسـیر 
قـرار  نیـز  هلمنـد  و  ارزگان  زابـل،  والیـات 
اسـت در آینـده از برق وارداتی اسـتفاده کنند. 
مسـووالن شـرکت برشـنا تاکیـد کردنـد کـه 
حکومـت  تعهـدات  براسـاس  نظردارنـد  در 
وحـدت ملـی، انـرژی بـرق را بـه دورتریـن 

برسـانند.  افغانسـتان  نقـاط 
 »KEC« پـرکاج کمـار تنـدن، رییس شـرکت
در ایـن کنفرانـس گفـت کـه ایـن شـرکت از 
یـک دهـه بـه ایـن سـو در افغانسـتان فعالیت 

بـه  بـرق  انـرژی  رسـاندن  هدفـش  و  دارد 
مناطقـی اسـت کـه پیـش از ایـن انـرژی برق 

بوده انـد.  محـروم 
آقـای تندن گفـت: »افغانسـتان بـرای ما جای 
بسـیار مهمـی اسـت بخاطـر ایـن کـه مـا در 
این جـا نـه تنهـا بـرای تکمیـل پروژه هـا بلکه 

بـرای دوسـتی آمده ایـم.«
استفاده از انرژی آفتاب

پروژه هـای  اواخـر،  ایـن  در  افغانسـتان 
برق رسـانی را شـدت بخشـیده و در جریـان 
هفتـه گذشـته در ایـن بخـش دو قـرارداد را 

اسـت.  کـرده  امضـا 
براسـاس اظهارات مسـووالن شـرکت برشـنا، 
قـرارداد سب اسـتینش سـروبی بـه ارزش ۳،6 
میلیـون دالـر بـا یـک کمپنـی ترکی امضا شـد 
کـه می توانـد به بیـش از 20 هزار مشـترک در 
سـروبی، دولـت زی، شـیرخان و برخی مناطق 
همجـوار آن، تـا پانـزده ماه آینـده، انرژی برق 

را توزیـع کند. 
بـرای  را  قـراردادی  شـرکت  ایـن  همچنـان، 
بـا  خورشـیدی  انـرژی  دسـتگاه  نصـب 
ظرفیـت ده میـگاوات بـا شـرکتی موسـوم بـه 
"داینیسـتی" امضـا کـرده اسـت. بـر اسـاس 
شـش  افغانسـتان،  حکومـت  رسـمی،  ارقـام 
میلیـارد دالـر را بـرای تولید دوهـزار میگاوات 
بـرق، در جریـان پنـج سـال در بخـش انرژی 

می کنـد. سـرمایه گذاری  بـرق 
بزرگتریـن پـروژه بـرق آفتابـی افغانسـتان بـه 
کمـک زیالنـد جدید در والیت بامیان سـاخته 
شـده اسـت. این پروژه شـهر بامیـان و مناطق 
اطـراف آن را روشـن می کنـد. دومیـن پـروژه 
بـزرگ بـرق آفتابـی در والیت قندهار سـاخته 

می شـود.
در حـال حاضـر افغانسـتان ۱600 میـگاوات 
 600 و  وارداتـی  میـگاوات   ۱000( بـرق 
نمی توانـد  کـه  دارد  تولیـدی(  میـگاوات 
نیازمنـدی شـهروندان افغـان را مرفوع سـازد.

تلفات کودکان در نبردهای...
یونیســف در افغانســتان بــه روزنامــۀ ماندگار 
ــتخدام  ــل از اس ــل 6۵,000 طف ــت: حداق گف
نیروهــا و گروه هــای مســلح در جهــان در۱0 

ــد. ــی یافته ان ســال گذشــته رهای
امــا وزارت دفــاع ملــی بــا رد ایــن گــزارش 
هیــچ  ملــی  ارتــش  در  کــه  دارد  تأکیــد 
ــد. ــد ش ــده و نخواه ــذب نش ــی ج کودک

دولــت وزیــری ســخنگوی وزارت دفــاع 
ــا  ــد: م ــدگار می گوی ــۀ مان ــه روزنام ــی ب مل
در ارتــش ملــی بــرای جلــب و جــذب 
ــم؛ در  ــاص داری ــه خ ــه و برنام ــراد پروس اف
هنــگام جــذب افــراد یــک، یــک داکتــر، دو 
نفــر مســوول امنیتــی و دو نفــر افســر بــرای 

ــند. ــته باش ــور می داش ــن حض تضمی
وزیــری تاکیــد دارد کــه ایــن رونــد در 
ــا  ــرا اســت و حت ــل اج ــات قاب ــی والی تمام
یــک فــرد زیــر هــژده ســال در ارتــش ملــی 

ــد. ــد ش ــده و نخواه ــذب نش ج
ســالگرد  دهمیــن  در  جهــان  رهبــران   
تعهــدات پاریــس درخواســت بــرای توقــف 
اســتفاده از اطفــال در منازعــات مســلحانه را 

ــد. ــرار کردن تک
در   20۱7 فبــروری   2۱ در  نشســت  ایــن 
پایتخــت کشــور فرانســه و بــا حضــور ده هــا 
کشــور جهــان کــه ایــن تعهد نامــه را امضــاء 

ــود. ــد؛ برگــزار شــده ب کــرده ان
ــف در  ــی یونیس ــر اجرای ــک، مدی ــی ل انتون
ایــن نشســت تاکیــد کــرده: "جهــان ده ســال 
پیــش نســبت بــه اطفــال درگیــر در منازعــات 
ــد را در  ــن تعه ــد و ای ــد ش ــلحانه متعه مس
ــد  ــام ش ــی انج ــرد و اقدامات ــاده ک ــل پی عم
ــرای  ــازه ب ــک شــانس ت ــه در نتیجــه آن ی ک
ــل  ــرای 6۵،000 طف ــر ب ــی بهت ــک زندگ ی
بــه ارمغــان آورده شــد. امــا نشســت امــروز 
ــه گذشــته و  ــه ب ــن نیســت ک ــرای ای ــا ب تنه
ــه شــود؛  اقدامــات انجــام شــده نظــر انداخت
بلکــه بایــد بــه کارهایــی کــه انجــام نشــده و 
بایــد بــرای حمایــت از اطفــال در منازعــات 

مســلحانه انجــام شــود، توجــه شــود" .
ایــن  در  نماینــده اش  کــه  افغانســتان 
ــان  ــود، در می ــرده ب ــرکت ک ــی ش گردهمای
ــرای  ــه پیشــرفت هایی را ب کشورهاییســت ک
بهبــود شــرایط حفاظتــی بــرای اطفــال درگیر 

ــد. ــام داده ان ــلحانه انج ــات مس در منازع
 اقدامــات انجــام شــده شــامل امضــای 
میــالدی   20۱۱ ســال  در  عملــی  برنامــه 
ــرای  ــاده ای ب ــه راه ۱۵ م ــر نقش ــد ب و تعه

جلوگیــری از اســتخدام اطفــال از ســوی 
ــی افغانســتان در ســال  ــای دفاعــی مل نیروه
ــرای  ــی ب ــتورالعمل های مل ــد دس 20۱4؛ تایی
ــی و  ــی حتم ــوان راه ــه عن ــن ب ــی س ارزیاب
گریزناپذیــر بــرای تعییــن ســن افــراد جــذب 
شــده بــه پولیــس ملــی افغانســتان در دســامبر 
ســال 20۱۵ و تصویــب قانونــی بــرای صبغــه 
ــه اســتخدام اطفــال از ســوی  جرمــی دادن ب
نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان، مــی 

ــند. باش
در  یونیســف  نماینــده  خضــر،  ادیــل   
ــده  ــور نماین ــا از حض ــت: "م ــتان گف افغانس
افغانســتان در ایــن نشســت مهــم بــرای ارایــه 
معلومــات دربــاره اقــدام انجــام شــده از 
ســوی افغانســتان، خرســندیم. بــا ایــن حــال، 
مــا نگــران ادامــه اســتخدام اطفــال از ســوی 
تمامــی طرف هــای درگیــر در منازعــات 

ــتیم.  ــلحانه اس مس
افغانســتان  حالیکــه  در  کــرده:  تاکیــد  او 
امــر  ایــن  بــه  رســیده گی  راســتای  در 
افغانســتان  حکومــت  از  می کنــد،  کار 
ــف و  ــل توقی ــای بدی ــا راه ه ــم ت می خواهی
ــته  ــر داش ــد نظ ــال را م ــردن اطف ــی ک زندان
ــای  ــا گروه ه ــه ب ــی ک ــرا اطفال ــند؛ زی باش
مســلح در ارتبــاط بــوده انــد بایــد بــه عنــوان 
ــاس  ــان براس ــا آن ــوند و ب ــی ش ــی تلق قربان
نوجوانــان  بــرای  دادرســی  معیارهــای 

برخــورد شــود.
 تعــداد کشــورهایی کــه تعهــدات پاریــس را 
تصویــب کــرده انــد، در یــک دهــه گذشــته 
دو برابــر شــده اســت و تعــداد ایــن کشــورها 
 ۱0۵ بــه   2007 ســال  در  کشــور   ۵۸ از 
ــه  کشــور در ســال جــاری رســیده اســت ک
افغانســتان نیــز در جمــع ایــن کشورهاســت.
 کنفرانــس بیــن المللــی پاریــس که در ســطح 
وزرا بــرای حفاظــت از اطفــال در منازعــات 
ــال راه  ــه دنب ــی شــود ب ــزار م مســلحانه برگ
هایــی بــرای اســتفاده از فرصــت پیــش آمــده 
ــت  ــامل درخواس ــات ش ــن اقدام ــت. ای اس
بــرای رهایــی بــدون قیــد و شــرط و بــدون 
طرف هــای  صفــوف  از  اطفــال  اســتثنا 
ــال؛  ــتخدام اطف ــه اس ــه دادن ب ــر؛ خاتم درگی
ــام  ــرای ادغ ــع بیشــتر ب اختصــاص دادن مناب
ــه و  ــی یافت ــال رهای ــوزش اطف ــدد و آم مج
ــال  ــت از اطف ــرای حفاظ ــوری ب ــات ف اقدام
بیجــا شــده داخلــی، مهاجــر و پناهنــده، 

اســت.

رهبر طالبان از مردم خواست درختان بیشتری غرس کنند



کــودکان واقعــًا بــه تشــویق شــما نیازمندنــد. در تمــام مراحــل رشــد از چهاردســت وپا 
رفتــن گرفتــه تــا دویــدن و توپ بــازی و نقاشــی کــردن، چشــمان کنجــکاِو کــودِک شــما 
ــا  ــی و فیزیکــی شماســت. آن ه ــات کالم ــراز احساس در جســت وجوی تشــویق ها و اب
ــه  ــوند ک ــه می ش ــما متوج ــن کالمِ ش ــد و از لح ــی درک می کنن ــز را به خوب ــه چی هم
چــه مقــدار تعریــف در آن هــا گنجانــده شــده اســت. حتــا یــک جملــه  کوتــاه »چــه کار 
خوبــی!« می توانــد بــه انــدازۀ »مــن تــا بــه حــال چنیــن کار خوبــی ندیــده ام« تأثیرگــذار 

باشــد، مشــروط بــر این کــه از لحــن کالمــی مناســبی اســتفاده کنیــد. 
كودك تان را نجات ندهید

خیلــی طبیعــی اســت کــه شــما بــه عنــوان یــک مــادر یــا پــدر دلســوز نگــران کودک تــان 
باشــید تــا اتفاقــی برایــش نیفتــد، احســاس ناامیــدی نکنــد و در کارهایــش دچــار اشــتباه 
نشــود. امــا بهتــر اســت به جــای نگرانــی، موقعیت هایــی را فراهــم کنیــد تــا فرزندتــان 
بــا شــرایطی مواجــه شــود کــه احتمــال شکســت در آن جــا وجــود داشــته باشــد تــا ایــن 
درک در او بــه وجــود بیایــد کــه احســاس عصبانیــت، ناراحتــی و ناامیــدی، حس هایــی 
ــا  ــا آنه ــد از مواجــه ب ــاًل عــادی باشــد و نبای ــد کام ــه می توان ــاًل  طبیعــی هســتند ک کام
بترســد. او بایــد یــاد بگیریــد خــودش از پــس مشــکالت بــر بیایــد نــه این کــه انتظــار 
داشــته باشــد کــه شــما تمــام ســنگ ها را از جلــوی پایــش برداریــد و مســیر را همــوار 

کنیــد. 
اجازه دهید خودش تصمیم بگیرد

وقتــی فرزنــد شــما از همــان ســال های اولیــۀ زنده گــی شــانس تصمیم گیــری و 
انتخــاب را داشــته باشــد، بــه مــرور بــرای نشــان دادن قضاوت هــا و تصمیمــات خــود 
ــم  ــرایطی را فراه ــن کار ش ــرای ای ــد آورد. ب ــت خواه ــس الزم را به دس ــه نف ــاد ب اعتم
ــه  ــار داشــته باشــد. ب ــرای انتخــاب کــردن در اختی ــه ب ــد گزین ــان چن ــا کودک ت ــد ت کنی
ــت  ــچ وق ــه هی ــید، البت ــذا بپرس ــارۀ غ ــال تان را درب ــودک خردس ــر ک ــال، نظ ــۀ مث گون
به طــور مســتقیم نپرســید کــه چــه غذایــي را دوســت دارد، بلکــه قــدرت انتخــاب او را 

ــد.  ــرار دهی بیــن دو غــذای مختلــف مــورد آزمایــش ق
همیشه نیمۀ پُر پیاله را ببینید

ــد  ــک کنی ــه او کم ــود، ب ــد می ش ــی زود ناامی ــما خیل ــد ش ــد فرزن ــور می کنی ــر تص اگ
ــا  ــاًل ب ــی کام ــزان خوش بین ــه افزایــش می ــن باشــد. البت ــه مســایل خوش بی ــا نســبت ب ت
ــا  ــا اســتفاده از الفــاظ و کلمــات زیب ــی کاذب تفــاوت دارد. به جــای این کــه ب خوش بین
او را فقــط بــه دیــدن جنبه هــای مثبــت قضیــه تشــویق کنیــد، بهتــر اســت او را بــه تفکــر 
ــش  ــه ایده آل های ــدن ب ــک ش ــکالت و نزدی ــل مش ــرای ح ــد ب ــی جدی ــاره راه های درب
ــی اش  ــه هم صنف ــه نســبت ب ــما از این ک ــالۀ ش ــر 7 س ــر دخت ــاًل اگ ــد. مث تشــویق نمایی
در نقاشــي کــردن ضعیف تــر اســت، نگــران و آشــفته شــده، در کمــال آرامــش برایــش 
توضیــح دهیــد کــه همــۀ افــراد از ســرعت یادگیــری یکســانی برخــوردار نیســتند ولــی 

ــا تمریــن و ممارســت حــل کــرد.  ــوان چنیــن مشــکلی را ب می ت

قدرت حِل مسأله
بــر ســر  بتواننــد  کــه  مطمیــن می شــوند،  بــه خــود  نســبت  وقتــی  کــودکان 
ــک  ــای کوچ ــا بچه ه ــد حت ــان می ده ــات نش ــد. تحقیق ــره کنن ــان مذاک خواسته های ش
ــد.  ــل کنن ــخصًا ح ــود را ش ــکالت خ ــه مش ــد چگون ــز می دانن نی
وقتــی فرزنــد شــما از مســایلی کــه برایــش پیــش آمــده شــکایت 
ــاع  ــًا دف ــدردی و احیان ــه هم ــا ب ــه تنه ــای این ک ــد، به ج می کن
ــارۀ  ــی درب ــا کم ــد ت ــت از او بخواهی ــر اس ــد، بهت از وی بپردازی
بهتریــن راه حــل بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل فکــر کنــد و پــس از 
رســیدن بــه نتیجــه دربــاره علــت انتخابــش بــا او صحبــت کنیــد. 

موقعیت هایی برای بودن در كنار بزرگترها
اگرچــه بچه هــا ترجیــح می دهنــد بیشــتر وقــت خــود را در گــروه 
ــا  ــار بزرگتره ــا در کن ــا حضــور آن ه ــد، ام هم ســاالن صــرف کنن
ــم  ــی را فراه ــر موقعیت ــت. اگ ــم اس ــًا مه ــا واقع ــع آن ه و در جم
ــا  ــا بزرگتره ــود را ب ــت خ ــداری از وق ــان مق ــا فرزندان ت ــد ت کنی
ــر  ــد بازت ــر شــده و دی ــزرگ و بزرگ ت ــا ب ــای آن ه ــد، دنی بگذرانن
ــت.  ــد داش ــی خواهن ــایل زنده گ ــه مس ــبت ب ــری نس و عاقالنه ت

دربارۀ آینده خیال بافی كنید
و خیال پردازی های شــان،  رویا هــا  در  می تواننــد  بچه هــا  اگــر 
خــود را در نقش هــا و مســوولیت های آینــده تصــور کننــد، 
مطمینــًا از اعتمــاد بــه نفــس و اطمینــان خوبــی برخــوردار هســتند. 
ــرتان  ــما، همس ــه ش ــه چگون ــد ک ــح دهی ــان توضی ــرای کودک ت ب
ــم  ــد. مه ــاب کردی ــان را انتخ ــغل کنونی ت ــا، ش ــر بزرگتره و دیگ
نیســت کــه انتخــاب هم اکنــون فرزنــد شــما چیســت و در آینــده 
ــارۀ اهــداف  چــه کاره خواهــد شــد، مهــم ایــن اســت کــه او درب

ــد. ــر می کن ــی فک ــود در زنده گ خ
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ــی  ــون طبیع ــال قان ــه اعم ــت ک ــی اس بدیه
ــرای اجــرای  ــادی ب ــه نه در وضــع طبیعــی ک
ــراد اســت و  ــدۀ اف ــر عه ــدارد، ب آن وجــود ن
ــرا  ــود آن را اج ــۀ خ ــه نوب ــد ب ــی بای هرکس
ــوان  ــه بت ــرای این ک ــد: »ب ــد. الک می نویس کن
افــراد انســانی را از تجــاوز بــه حقــوق دیگران 
ــت  ــر بازداش ــه همدیگ ــاندن ب ــیب رس و آس
ــه  ــی ک ــون طبیع ــت قان ــن رعای ــرای تامی و ب
ناظــر بــر برقــراری صلــح و صیانــت بشــریت 
ــه در  ــت ک ــف اس ــردی موظ ــر ف ــت، ه اس
ــورد  ــه م ــی را ب ــون طبیع ــی، قان ــع طبیع وض
اجــرا بگــذارد و ایــن امــر مســتلزم آن اســت 
کــه هــر فــردی توانایــی ایــن را داشــته باشــد 
ــاوز  ــوق او تج ــه حق ــه ب ــانی را ک ــه کس ک
می کننــد، بــرای پیشــگیری از ارتــکاب جــرم، 
ــر  ــرا اگ ــانند«؛ زی ــی برس ــازات کاف ــه مج ب
قانــون طبیعــت، ماننــد هــر قانــون دیگــری در 
ــرای  ــرای اج ــردی ب ــه ف ــان، چنان ک ــن جه ای
آن حمایــت از بی گناهــان و جلوگیــری از 
ــته  ــود نداش ــی وج ــع طبیع ــان در وض مجرم
باشــد، کان لــم یکــن خواهــد بــود، »امــا 
اگــر هــر فــردی، در وضــع طبیعــی می توانــد 
ــرای جرمــی کــه مرتکــب شــده  دیگــری را ب
اســت، مجــازات کنــد، در ایــن صــورت، همــه 
تــوان چنیــن رفتــاری را دارنــد؛ زیــرا در ایــن 
وضــع برابــری کامــل کــه هیچ کــس، بــه 
ــه دیگــری برتــری و  طــور طبیعــی، نســبت ب
اقتــدار حقوقــی نــدارد، اگــر هــر عملــی بــرای 
اجــرای قانــون بــرای هــر فــردی مجــاز باشــد، 
ــه گان  ــرای هم ــرورت، ب ــه ض ــل، ب ــن عم ای
ــع  ــان در وض ــی، انس ــت«. وانگه ــن اس چنی
ــال  ــا حــق دارد از جــان و م ــه تنه ــی، ن طبیع
ــه  ــد، بلکــه موظــف اســت ک ــاع کن خــود دف
تــا زمانــی کــه خطــری او را تهدیــد نمی کنــد 
ــظ  ــای خــود در »حف و در محــدودۀ توانایی ه
ــه او  ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــر« بکوش ــوع بش ن
ــا  ــری« ی ــی دیگ ــد »زنده گ ــش کن ــد کوش بای
ــا  ــود ی ــخص می ش ــای ش ــب بق ــه موج آن چ
»آزادی، ســالمتی، جســم و دارایی هــای او 
ــه  ــر این ک ــد«، مگ ــف نکن ــا تضعی ــود ی را ناب
بخواهــد مجرمــی را بــه ســزای عمــل او 
برســاند. در وضــع طبیعــی کــه همــه گان آزاد 
و برابــر انــد، شــخصی بــرای داوری و اجــرای 
قانــون طبیعــی کــه غایتــی جــز حفــظ صلــح 
ــدارد،  ــوع بشــر ن و آرامــش و صیانــت ذات ن
ــه  ــزد ک ــردی را می س ــر ف ــدارد و ه وجــود ن
مانــع تجــاوز از قانــون شــود و کســی را کــه 
از قانــون تجــاوز کــرده اســت، مجــازات کنــد. 
قانــون طبیعــت، ماننــد هــر قانــون دیگــری که 
ــه  ــوی انســان اســت، ب ــات دنی ــر حی ــر ب ناظ
ــون طبیعــی  ــرا اگــر قان ــاز دارد؛ زی مجــری نی
مجــری نداشــته باشــد، از درجــۀ اعتبــار 
ــود. »در  ــد ب ــن خواه ــم یک ــاقط و کان ل س
ــرد حــق داشــته  ــک ف ــر ی ــی، اگ وضــع طبیع
باشــد دیگــری را بــرای جرمــی کــه مرتکــب 
ــرد  ــر ف ــس ه ــد، پ شــده اســت مجــازات کن
دیگــر نیــز ایــن حــق را خواهــد داشــت؛ زیــرا 
وضــع طبیعــی، وضــع برابــری کامــل اســت و 
در آن هیــچ فــردی تفوقــی بــر دیگــری نــدارد 

و حکــم او نیــز بــر دیگــری روا نیســت و اگــر 
ــی  ــون طبیع ــرای قان ــق دارد در اج ــردی ح ف
عملــی انجــام دهــد، دیگــری نیــز بــه چنیــن 
ــان،  ــن س ــت«. بدی ــد داش ــاز خواه ــی نی حق
بــه خــالف نظــر هابــز، وضــع طبیعــی وضــع 
ــه در  ــت اگرچ ــه نیس ــه هم ــه علی ــگ هم جن
ــری  ــر دیگ ــخصی ب ــکان دارد ش ــواردی ام م
ــق و  ــدرت مطل ــان »ق ــا چن ــود؛ ام ــره ش چی
ــر  ــد براب ــه بتوان ــدارد ک ــرانه یی« را ن خودس
ــی  ــه جنایت ــود ب ــانی خ ــوای نفس ــال و ه امی
ــر  ــد براب ــه بای ــود، بلک ــب ش ــه او مرتک علی
ــق  ــدان او را مطاب ــم وج ــل و حک ــان عق فرم
و مناســب خالفــی کــه او را ســرزده مجــازات 
ــی  ــران و جبران ــرای دیگ ــی ب ــا درس ــد ت کن
ــری وارد  ــه دیگ ــه ب ــد ک ــرری باش ــرای ض ب
کــرده اســت. دو اصــل جبــران ضــرر و 
ــی  ــۀ اساس ــرار آن، دو ضابط ــت از تک ممانع
ــرا  ــتند؛ زی ــی هس ــع طبیع ــازات در وض مج
ــم  ــاوز از حک ــه تج ــکاب ب ــا ارت ــاوز، ب »متج
اعــالم  آشــکارا  طبیعــی،  قانــون  قانــون 
می کنــد کــه تابــع قانونــی )rule( جــز قانــون 
عقــل و انصــاف عمومــی اســت«؛ قانونــی کــه 
ــال  ــرای اعم ــی ب ــون ضابطه ی ــد هم چ خداون
ــل  ــت متقاب ــن امنی ــرای تامی ــانی ب ــراد انس اف

ــت.  ــرار داده اس ــا ق آن ه
»از ایــن رو، هــر فــردی، نظــر بــه حقــی 
ــی دارد،  ــور کل ــه ط ــریت ب ــت بش ــه صیان ک
ــاب  ــرورت ایج ــه ض ــی ک ــد هرجای می توان
کنــد، مانعــی در برابــر هــر عملــی کــه ضرری 
بــه او می رســاند ایجــاد کنــد یــا آن را از 
ــون  ــه از قان ــردی را ک ــر ف ــردارد و ه ــان ب می
ــی  ــه گونه ی ــت، ب ــرده اس ــاوز ک ــی تج طبیع
مجــازات کنــد کــه او از کــردۀ خــود پشــیمان 
ــی  ــد و درس عبرت ــرار نکن ــود و آن را تک ش
نیــز بــرای دیگــران باشــد تــا مرتکــب چنــان 
ــه ایــن مــورد و  ــا توجــه ب عملــی نشــوند.« ب
ســابقۀ امــر می تــوان گفــت کــه »هــر فــردی 
حــق دارد متجــاوز را مجــازات کنــد و مجــری 
قانــون طبیعــی باشــد.« بــه گونه یــی کــه 
می تــوان از ایــن توضیحــات اجمالــی دربــارۀ 
ــی در  ــع طبیع ــت، وض ــی دریاف ــع طبیع وض
اندیشــۀ سیاســی جــان الک، بــه خــالف آن چه 
در رســاله های تامــس هابــز و نیــز در قــرارداد 
اجتماعــی ژاک ژان روســو آمــده بــود، وضــع 
انســان تنهــا نیســت؛ بلکــه برعکــس، اگرچــه 
ــی  ــاع سیاس ــوز اجتم ــی هن ــع طبیع در وض
ــال،  ــر ح ــه ه ــا ب ــت، ام ــده اس ــاد نش ایج
ــت و  ــی اس ــی اجتماع ــی وضع ــع طبیع وض
انســان مطابــق قانونــی زنده گــی می کنــد 
کــه خداونــد در وجــود او بــه ودیعــه گذاشــته 
ــز مطابقــت دارد.  ــل ســلیم نی ــا حکــم عق و ب
ــع  ــت، وض ــه گذش ــز، چنان ک ــرض هاب در ف
انســانی  افــراد  همــۀ  آن  در  کــه  طبیعــی 
ــگ  ــع جن ــد، وض ــر ان ــی براب ــور طبیع به ط
همــه علیــه همــه اســت و هــر فــردی تنهــا بــر 
ــت  ــد صیان ــل حســابگر می توان ــر عق ــه ب تکی
ذات خــود را تامیــن کنــد. در وضــع طبیعــی، 
ــا  ــد. تنه ــد می یاب ــادی تول ــری بی اعتم از براب
ــد،  ــان می ران ــبات فرم ــر مناس ــه ب ــی ک حس

دیگــران  بــه  نســبت  بی اعتمــادی 
تامیــن  بــرای  وســیله یی  هیــچ  و  اســت 
بــر  برتری جویــی  از  بهتــر  ذات  صیانــت 
ــل شــدن  ــارت دیگــر، »تبدی ــه عب دیگــران، ب
بــه ســرور آنــان، بــه زور یــا باحیلــه«، وجــود 
بــا  زنده گــی  از  انســان  وانگهــی  نــدارد. 
ــدارد  ــود ن ــی وج ــه در آن قدرت ــران ک دیگ
ــون وادار  ــه قان ــرام ب ــه احت ــه گان را ب ــا هم ت
ــی  ــا جای ــرد. هــر فــردی ت ــی نمی ب ــد، لذت کن
کــه می توانــد از دیگــری می خواهــد تــا 
ــا  ــود، ام ــل ش ــه او قای ــرام را ب ــترین احت بیش
ــه  ــی ب ــه دیگــری مرتکــب بی احترام آن گاه ک
او شــود، کوشــش می کنــد تــا بــه هــر بهایــی 

ــد.  ــب کن ــود جل ــه خ ــرام او را ب احت
ــت  ــان، در طبیع ــن س ــد: »بدی ــز می نویس هاب
ــرای  ــی ب ــت اساس ــه عل ــوان س ــان می ت انس
ــر  ــت، دیگ ــت رقاب ــرد: نخس ــدا ک ــکار پی پی
 ».)gliry( بی اعتمــادی و دیگــر، جاه طلبــی
از رقابــت تهاجــم بــرای به دســت آوردن نفــع 
ــادی موجــب تهاجــم  ــد، بی اعتم ــد می یاب تول
ــی  ــود و جاه طلب ــت می ش ــن امنی ــرای تامی ب
ــهرت  ــرای به دســت آوردن ش ــی ب ــز موجب نی
ــورد،  ــتین م ــن در نخس ــر ای ــزون ب ــت. اف اس
ــر  ــا ب ــد ت ــود می جوی ــونت س ــان از خش انس
دیگــران چیــره شــود؛ در دومیــن، از ایــن 
ســومین  در  و  می کنــد  دفــاع  چیره گــی 
مــورد نیــز بــرای بــه دســت آوردن چیزهایــی 
ــدی و...«، دســت  ــی، لبخن ــت، »کلمه ی بی اهمی
ــه  ــت ک ــکار اس ــد. آش ــونت می زن ــه خش ب
ــدون داشــتن  ــراد انســانی ب ــه اف ــی ک ــا زمان ت
ــه زنده گــی خــود ادامــه  »قدرتــی مشــترک« ب
ــه  ــه هم ــه علی ــگ هم ــع جن ــد، در وض دهن
قــرار خواهنــد داشــت. در ایــن وضــع جنــگ 
همه گانــی، »آن جــا کــه قــدرت مشــترک 
وجــود نداشــته باشــد، قانونــی وجــود نــدارد 
ــی وجــود نداشــته باشــد،  ــه قانون و آن جــا ک
ــن رو،  ــت« از ای ــه نیس ــری غیرعادالن ــچ ام هی
بــه نظــر هابــز، در ایــن وضــع، مفهــوم 
مشــروع و غیرمشــروع وجــود نمی توانــد 
ــل  ــه تفصی ــتر ب ــه پیش ــد. چنان ک ــته باش داش
اجتمــاع  تاســیس  از  هــدف  ایــم،  گفتــه 
سیاســی و ایجــاد لویاتــان جــز بیــرون آمــدن 
از ایــن وضــع جنــگ همــه علیــه همــه 
نیســت. در ایــن وضــع طبیعــی، بــه گونه یــی 
کــه هابــز تصریــح می کنــد، در فقــدان قــدرت 
ــی  ــاع سیاس ــیس اجتم ــا تاس ــه ب ــترکی ک مش
ــدارد؛  ــی وجــود ن ایجــاد خواهــد شــد، قانون
بلکــه حقــی وجــود دارد کــه هابــز آن را »حــق 
ــی  ــق طبیع ــور او ح ــد و منظ ــی« می نام طبیع
»آزادی« هــر فــردی در بــه کار بــردن »قــدرت 

ــت.  ــت ذات« اس ــرای صیان ــود ب خ
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آن جایـی  از  مسـخ  رمـان 
آغـاز می شـود کـه گره گـوار سامسـا از خـواب آشـفته یی می پـرد و خـود را در حالی می یابـد که به 

حشـره یی تمام عیـار تبدیـل شـده اسـت. گره گـوار آشـفته و پریشـان از ظاهـر وحشـتناک خود 
بـه اطـراف نـگاه می کنـد تـا از حقیقت داشـتن آن چـه کـه رخ داده، اطمینان کسـب کند. او 

در حالـی کـه بـه علـت جثۀ سـنگینش به سـختی می توانسـت تـکان بخورد، به شـغل 
اجبـاری اش می اندیشـد. بـه این کـه هـر روز می بایسـت بـه علـت قـرض سـنگین 

خانـواده اش کار بکنـد و زندگی شـان را بچرخانـد. ایـن کار سـنگین همیشـه 
مانـع از آن می شـد کـه گره گـوار بتواند دوسـتی داشـته باشـد و او را بیش 

از پیـش در انـزوا می کشـید. »اگـر پـای بند خویشـانم نبـودم، مدت ها 
بـود کـه اسـتعفای خـودم را داده بودم.«

مـادر گره گـوار بـه او یـادآوری می کنـد کـه می بایسـت هـر 
چـه سـریع تر سـر کار بـرود. او همیـن کـه سـعی می کنـد 

پاسـخ مـادرش را بدهد، متوجه می شـود کـه صدایش 
تغییـر کـرده. بـا زحمـت بسـیار می کوشـد کـه از 
روی تخـت پاییـن بیایـد. در همین حـال، معاون 
او  تأخیـر  علـت  تـا  می رسـد  راه  از  گره گـوار 

را جویـا شـود. »چـرا بایـد محکـوم بـه خدمـت در 
تجارت خانه یـی باشـد کـه در آن جـا کوچک ترین غفلت 

کارمنـد، موجـب بدتریـن سـوءظن دربـارۀ او می شـود؟ آیـا 
همـۀ کارمنـدان بی اسـتثنا دغـل بودنـد؟«

گره گـوار در را بـه سـختی باز می کنـد و با دیدن او، همه وحشـت زده 
هـر یـک بـه سـمتی می گریزند. پـدرش سـعی می کنـد گره گـوار را وادار 

کنـد کـه بـه اتاقـش بازگردد و بـا ایـن کار باعث می شـود که گره گـوار قدری 
زخمـی شـود. گره گـوار در حالی که بسـیار خسـته بـود، به خـواب می رود. 

هنگامـی کـه از خـواب برمی خیـزد، متوجـه می شـود کـه در گوشـۀ اتـاق کاسـه یی 
شـیر و تکه یـی نـان قـرار گرفتـه اسـت. او می فهمـد که بـه هیچ وجه از مزۀ شـیر خوشـش 

نمی آیـد در حالـی کـه در گذشـته یکـی از غذاهای مـورد عالقه اش بـود. روز بعـد خواهرش، 
گـرت، به آرامی وارد اتاق می شـود و شـیر دسـت نخورده را با آشـغال سـبزیجات گندیـده جابه جا 

می کنـد. ایـن بـار گره گـوار با اشـتهای زیـاد همـه را می خورد! گرت نسـبت بـه دیگر اعضـای خانواده 
بـا ظاهـر وحشـتناک گره گـوار راحت تـر کنـار آمـده اسـت. پـس از این اتفـاق تنها گرت اسـت کـه وظیفۀ 

غـذا دادن بـه گره گـوار را پذیرفته.
بعـد از مدتـی گره گـوار بیـش از پیـش بـا انـدام تغییریافتـه اش احسـاس راحتـی می کنـد. بـاال رفتـن از دیوار و 
سـقف یکـی از تفریحـات ویـژۀ او می شـود و ترجیـح می دهد که سـاعت ها زیر مبل قـرار بگیرد و از روشـنایی 
فـرار کنـد. گـرت کـه متوجـه این تغییـر روحیه در گره گـوار شـده، از مـادرش می خواهد که با کمـک یک دیگر 
وسـایل داخـل اتـاق را بیـرون ببرنـد. ایـن کار باعث عصبانی شـدن گره گوار می شـود و او خـود را دیوانه وار به 
قـاب عکـس روی دیـوار آویـزان می کنـد و از اتـاق بیـرون می جهـد. در همیـن حـال پدر کـه به علت شـرایط 
مـادی مجبـور بـه کار کـردن بود، خسـته از سـر کار بـاز می گردد و چشـمش به گره گـوار می افتد کـه دیوانه وار 
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در سـالن می چرخیـد. شـروع می کنـد بـه پرتـاب کردن سـیب به سـمت گره گوار تـا او را وادار کنـد که به 
سـمت اتاقـش بـرود. سـیبی در پشـت گره گـوار فرو رفتـه و او از درد بـه اتاقش پنـاه می برد.

داسـتان غم انگیـز زندگـی گره گـوار سامسـا حاکـی از ایـن بیگانه گـی بـا هنجارهاسـت. گویـی او خـود 
می خواهـد کـه بیـن تابعیـت محض از اجتماع و مسـخ شـدن، مسـخ شـدن را برگزینـد. در نتیجـه می توان 

گفـت کـه مسـخ شـدن گره گـوار، نوعـی فـرار از واقعیـت حاکم اسـت.
خانـوادۀ گره گـوار پـس از مدتـی در اتـاق او را نیمه بـاز می گذاشـتند تـا او بتوانـد آن هـا را ببینـد. شـرایط 
خانـواده پـس از مدتـی بـه شـدت تغییـر می کنـد و ایـن تغییـرات را گره گـوار بهتـر از هـر کـس دیگـری 
می توانـد درک کنـد. گـرت کمتـر بـه گره گوار سـر می زنـد و به ظاهـر او را فرامـوش کرده اسـت. خانوادۀ 
گره گـوار بـرای چیـره شـدن بر فقر خود مجبور می شـوند که سـه اتـاق از خانه شـان را به مسـتأجر بدهند. 
یـک بـار کـه اتفاقـًا در اتاق بـاز مانده بـود و گرت در حـال نواختن ویالون برای مسـتأجران بـود، گره گوار 
متوجـه عالقـۀ بیـش از حـدش بـه موسـیقی می شـد. به طـوری که بـه یاد نداشـت که پیـش از ایـن تا این 
حـد بـه صـدای موسـیقی واکنـش نشـان دهد. »حـس می کرد کـه راه تازه یـی جلویش بـاز شـده و او را به 
سـوی خـوراک ناشناسـی کـه بـه شـدت آرزویـش را داشـت، راهنمایـی می نمـود.« در حالی کـه هنوز در 
اتـاق گره گـوار بـاز بـود، گـرت خطـاب بـه پـدر و مـادرش می گویـد کـه می بایسـت از دسـت گره گـوار 
راحـت شـوند یـا این کـه از بیـن خواهنـد رفت. گره گـوار هنگامی کـه متوجه می شـود کـه در آن خانه تنها 
سرباری سـت بـرای دیگـران و از طرفـی بـه خاطـر این کـه مدتـی بـود که نتوانسـته بـود غذایی بخـورد، از 

غـم و غصـه همـان شـب می میرد.
داسـتان مسـخ کافکا نشـان تنهایی انسـان معاصر اسـت. انسـانی که نخواهد تابع بی چون و چرای جامعه 
و هنجارهـای حاکـم بـر فرهنگ باشـد، برچسـب کجروی بـر او می زنند. داسـتان غم انگیـز زنده گی 
گره گـوار سامسـا حاکـی از ایـن بیگانه گـی بـا هنجارهاسـت. گویی او خـود می خواهـد که بین 
تابعیـت محض از اجتماع و مسـخ شـدن، مسـخ شـدن را برگزیند. در نتیجـه می توان گفت 
کـه مسـخ شـدن گره گـوار نوعـی فـرار از واقعیـت حاکـم اسـت. سـرانجام همان طـور 
کـه عالقـۀ بیـش از حـد گره گـوار بـه موسـیقی و به طـور عام هنـر نشـان می دهد، 
او کامـاًل خـود را از جهـان مـادی خـالص کـرده اسـت. گره گـوار تنهـا زمانی 
توانسـت از شـنیدن موسـیقی لذت ببرد و نفـس واقعی خـود را دریابد که 

از اجتمـاع و قراردادهـای آن گریخـت و به معنای دیگر مسـخ شـد. 
در یکـی از صحنه هـا کـه پـدر گره گـوار بـه سـمتش سـیب پرت 
می کنـد تـا او را بـه اتـاق خـود برانـد را، می تـوان کنایه یی از 
گنـاه حضـرت آدم و رانـده شـدن او از بهشـت دانسـت. 
گره گـوار هنجارشـکنی کـرده بـود و می بایسـت از 

بهشـت اجتمـاع رانده شـود. 
شـدن  مسـخ  گفـت  می تـوان  طرفـی  از 
او  ظاهـر  تنهـا  کـه  شـد  باعـث  گره گـوار 
تغییـر کنـد، ولی شـیوۀ تفکر او بـدون تغییر 
باقـی مانـد. هرچنـد او پـس از مدتی شـروع به 
بـاال رفتـن از دیـوار می کنـد و بیشـتر سـعی می کند 
کـه در تاریکـی باشـد تا روشـنایی، اما هنگامـی که مادر 
و خواهـرش می کوشـند که وسـایل اتاقـش را بیـرون ببرند، 
بـا مقاومت شـدید او رو بـه رو می شـوند. او دیوانه وار بـه تابلوی 
روی دیـوارش چنـگ می زنـد و سـعی می کنـد کـه وسـایلی کـه 
مربـوط بـه گذشـتۀ انسـان بودنـش اسـت را حفظ کنـد. این تعـارض تا 

آخـر داسـتان باقـی می مانـد.
 والدیمیـر ناباکـوف در مـورد ایـن داسـتان گفته اسـت: »اگر کسی"مسـخ" کافکا 
را چیـزی بیـش از یـک خیال پـردازِی حشره شناسـانه بدانـد، بـه او تبریـک می گویم، 

چـون بـه صف خواننـده گان خوب و بزرگ پیوسـته اسـت.« 

مریم سمیعی 

چه سنگین است نام زخمی ات بر روی دفترها
صدا کردی صدا، اما به رویت بسته شد درها

لب دریای کابل در حریر شعله پیچیدی
به دست دشمنانت نه، به دسِت نابرادرها
لب دریای کابل سوختی، لرزید کوهستان

سیه پوشید شام مرِگ تو خیِل کبوترها
لب دریای کابل سوختی در شعله رقصیدند

هزاران دل در اندام نگارین صنوبرها
لب دریای کابل شعله ور گردید گیسویت
تو خاکستر شدی و در تماشای تو صف بستنداز آن آتش گرفته گیسوان هرچه دخترها

لب دریای کابل گلۀ آدم نما، خرها
تو را آتش زدند و سوختند اما کسانی هم
نمک پاشید بر زخمت ز پشِت میز و منبرها

تو را در شعله پیچیدند تا در شهر بنویسند
بر اندام مسلمانی ما نفرین کافرها

چه بی درد اند آنانی که در مرِگ تو صف بستند
تو را دیدند در امواج سنگ و چوب و خنجرها

فدای تیغ چنگیزی که بیرون از نیام آید
شود رنگین به خون گردن این کورها، کرها

**
کفن از زخم پوشیدی بخواب آرام فرخنده
به پای مرگ تو افتاده از خجلت فرو سرها

بخواب آرام اما مرِگ تو یک زخم خونین است

در اندام زمان، در برگه های سبز باورها
بخواب آرام فرخنده، نشد فرصت که می دیدی
در این جغرافیای خون دهن بگشوده اژدرها

سرشت ما که برمی تابد از او سرنوشت ما
گواهی می دهد از گوسفندان در علفچرها

مگر فارابی یی باید که با دست نگاه او
برون آید ز دریای ِخرد رخشنده گوهرها

چراغی از خرد روشن شود در ازدحام شب
که تا باطل شود اوراق ورد تلخ ساحرها

 
هادی میــران
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هارون مجیدی
رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که به هیچ 
را  انتخابات  کمیسیون   کار  در  مداخله  اجازۀ  کسی 

نخواهند داد. 
در سوی دیگر، مسووالن در شماری از نهادهای ناظر 
روند  در  مداخلۀ حکومت  از  افغانستان  انتخابات  بر 
کار کمیسیون انتخابات شکایت کرده و می گویند که 
ادامۀ این روند بار دیگر، برگزاری انتخابات شفاف در 
افغانستان را صدمه زده و بی باوری در میان شهروندان 

را بیشتر از پیش می سازد.
شفاف  انتخابات  بنیاد  رییس  ایوب زاده،  نعیم  محمد 
در  حوت(   ۸ )یک شنبه،  دیروز  تیفا  یا  و  افغانستان 
نشست مشترک با مسووالن کمیسیون های انتخاباتی و 
فعاالن جامعۀ مدنی، گفت: امروزه انتخابات در کشور 
از اثر مداخله و بی توجهی مسووالن مبدل به معضل 

شده است.
به گفتۀ او: در جریان بیشتر از دو سال گذشته، آنچه که 
انتظار برده می شد تا مسووالن حکومت وحدت ملی 
انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصالحات  آوردن  برای 

کاری از پیش می بردند، انجام ندادند.
باور است که فشار رسانه ها،  این  به  ایوب زاده  آقای 
و  افغانستان  انتخابات  برگزاری  ناظر  نهادهای 
شهروندان مسووالن را بر آن داشت تا در چهره های 
انتخاباتی  کمیسیون های  مدیریت  برای  را  جدید 
انتظار،  مورد  اصالحات  برای  این کار  اما  و  بگمارند 

کافی نیست.
خود  با  را  گزارش هایی  برخی  این که  بیان  با  او 
به ویژه  مسووالن حکومت  مداخلۀ  از  نشان  که  دارد 
ریاست جمهوری در کار کمیسیون انتخابات را نشان 
کار  در  مصلحت  و  مداخله  هرنوع  گفت:  می دهد، 
و  است  شهروندان  حق  در  جفا  انتخابات  کمیسیون 
با  را  انتخابات  کمیسیون  استقاللیت  این کار  ادامۀ 

پرسش روبه رو می سازد.
به گفتۀ رییس بنیاد تیفا: دولت کمیسیون را به عنوان 
تا اعضای  اجازه دهند  احترام بگذارد و  نهاد مستقل 
به  برنامه ریزی ها  بربنیاد  را  خود  کارهای  کمیسیون 

پیش ببرند.
آقای ایوب زاده با اشاره به درازا کشیده شدن گزینش 
کمیسیون  دبیرخانۀ  ریاست  برای  جدیدی  چهرۀ 
انتخابات گفت: حکومت نباید قانون را نقض کند و 
معرفی  پُست  این  نامزدان  عنوان  به  که  نفری  سه  از 

شده اند، یکی را گزینش کنند.
تا  دارند  انتظار  شهروندان  می گوید:  تیفا  رییس 
شرایط  بنیاد  بر  ملی  وحدت  حکومت  مسووالن 
موجود برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورهای 

ولسوالی ها کاری انجام دهند.
او می گوید که امروزه شرایط در کشور به گونۀ پیش 
با  سیاسی-مدنی  فعالیت های  انجام  که  است  آمده 
چالش روبه رو است و نیاز است تا مسووالن با داشتن 

دورنمای امنیتی نقاط آسیب پذیری را شناسایی کنند و 
برای بیرون رفت از چالش ها چاره جویی های را انجام 

دهند.
برگزاری  زمان  اعالم  به  اشاره  با  ایوب زاده  آقای 
زمان  این  از  پیش  حکومت  مسووالن  که  انتخابات 
برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در 
سال پیش رو مشخص کرده بودند، گفت: مسووالن 
برگزاری  زمان  منفی،  پیامدهای  نظرداشت  در  بدون 
انتخابات را در سال پیش رو اعالم داشتند و این کار 
را بدون مشوره با اعضای کمیسیون انتخابات کرده اند 
و با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است، هیچ 
امیدی برای برگزاری انتخابات شفاف در سال پیش 
افغانستان، وجود  در  دموکراسی  آیندۀ  تضمین  و  رو 

ندارد.
کمیسیون  رییس  احمدزی،  نجیب اهلل  حال،  این  در 
انتخابات در این نشست گفت که آنان برای برگزاری 
ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی  شفاف  انتخابات 

کارهای بنیادی را انجام داده اند.
رییس کمیسیون انتخابات نیز از مسووالن حکومت و 
سیاسیون می خواهد تا به استقاللیت کار آنان صدمه 

نرسانند.
انتخابات  ما در کمیسیون  تأکید کرد:  آقای احمدزی 
اجازه نمی دهیم که کسی در روند کار ما دخالت کنند.
آقای احمدزی، از مسووالن نهادهای مدنی و ناظر بر 
انتخابات افغانستان خواست تا تجارب خود برای بهتر 
و شفاف برگزارشدن انتخابات با آنان شریک سازند. 
او گفت: "تالش داریم تا انتخابات شفاف و قابل قبول 

برای همه را برگزار کنیم."
رییس کمیسیون انتخابات نیز با انتقاد از طوالنی شدن 
گزینش رییس دبیرخانۀ این کمیسیون توسط مسووالن 
حکومت وحدت ملی، گفت که ادامۀ این وضعیت کار 

ما را با ُکندی روبه رو می سازد.

عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی 
مدنی  جامعۀ  نقش  به  پیوند  در  نشست  این  در  که 
صحبت  عادالنه  و  شفاف  انتخابات  برگزاری  برای 
و  سیاسی  احزاب  برای  که  زمانی  تا  گفت:  می کرد، 
نهادهای جامعه مدنی نقش نظارتی در روند انتخابات 
داده نشود، انتخابات شفاف و قابل قبول مردم، برگزار 

نخواهد شد.
آقای آریایی به این باور است که برگزاری جلسات 
پشت پرده در مورد انتخابات که یک پروسۀ ملی است، 

ضروری نیست و نباید صورت بگیرد.
رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت: استقاللیت 
باید حفظ شود  انتخاباتی به هرنحوی  کمیسیون های 
درغیر آن، حکومت افغانستان نمی تواند موفقانه آزمون 

بزرگی را که پیش رو دارد، سپری کند.
از سویی هم، وزیر دولت در بخش انکشاف بین المللی 
بریتانیا گفته است که کشورش آماده است تا در زمینۀ 
و  پارلمانی  سراسری  و  شفاف  انتخابات  برگزاری 

شوراهای ولسوالی با افغانستان همکاری کند.
داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت 
پاتل،  پریتی  خانم  با  کارش  دفتر  در  دیروز  نیز  ملی 
وزیر دولت در بخش انکشاف بین المللی بریتانیا دیدار 

کرد. 
امنیت، حکومت داری،  توسعه،  دربارۀ  دیدار،  این  در 
وضعیت اقتصادی و انتخابات آیندۀ افغانستان بحث و 

گفت وگو شده است. 
انکشاف  بخش  در  دولت  وزیر  پاتل،  پریتی  خانم 
درازمدت  همکاری  و  تعهد  از  بریتانیا،  بین المللی 
انتخابات  برگزاری  زمینۀ  در  افغانستان  با  کشورش 
ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی  سراسری  و  شفاف 
سخن گفته و خاطر نشان کرد: بریتانیا در این زمینه 
آمادۀ همکاری همه جانبه با دولت افغانستان می باشد.
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یک زن از سوی شوهرش... 
رسانه های پولیس بغالن با تأیید این رویداد می گوید، عامل 
این قتل از محل رویداد فرار کرده و پولیس در پی  بازداشت 
او است. به گفتۀ آقای شجاع، تاکنون انگیزۀ این قتل روشن 

نیست.
مقام های محلی بغالن می گویند، جسد مقتول صبح دیروز 
پلخمری  والیتی  شفاخانۀ  عدلی  طب  به  پولیس  سوی  از 

انتقال یافته است.
دکتر عبدالعلیم غفاری، معاون صحت عامه بغالن، می گوید، 
بر بخش های از بدن این زن نشانه های لت وکوب و زخم 

نیز دیده می شود.

طالبـان غـواړي ارزگـان... 
 

ــې کــه مرکــزي حکومــت  ــه خــره ي ــه توګــه وټاکــي او پ پ

ارزګان تــه جــدي پاملرنــه ونه کــړي نــو د دغــه والیتڅخــه 

ــږي. ــه وغځې ــورو والیتونوت ــي د افغانســتان ن ــه ناامن ب

نومــوړی وايــي، ارزګان تــه د وســله والو طالبانــو لــوړ 

پــوري مــران هــم راغــي او دغلتــه د خلکــو رسه پــه ســا 

ــت دي. ــورو بوخ مش

ښاغي خروټي زیاته کړه:

"موږځینــې معلومــات ترالســه کــړي چــې پــه هغــه ســیمو 

ــدې دي،  ــې الن ــر ولک ــو ت ــله والو طالبان ــې د وس ــې چ ک

یــو شــمېر کســان راغــي، پلونــه جوړويیعنېځــان خلکــو تــه 

ــر زوی  ــا محمدعم ــې د م ــوده مخک ــه م انجنیریادوي،څ

ــه راغلــی و." مایعقــوب هــم ارزګان والیــت ت

خروټــي وویــل، مرکــزي حکومــت د ارزګان د امنیــت برخــه 

کــې خپلــو کــړو وعــدو تــه ژمــن نــه دی پاتــې شــوی.

دا پــه داســې حــال کــې ده چېڅــو ورځــې دمخــه د 

ــو  ــه راتل افغانســتان امنیــت شــورا هــم د پــريل موســم پ

رسه د ارزګان پــه ګــډون د یــو شــمېر والیتونــو د امنیــت پــه 

اړه اندیښنهښــودلې وه.

ــه  ــي شــورا مســؤلین هــم ورت ــه دې رسه د ارزګان د والیت ل

ــې لــري. څرګندون

پــه ارزګان والیــت کــې د والیتــي شــورا رئیــس امیــر محمد 

ــان  ــې افغ ــږي چ ــتې کې ــې درې میاش ــي چ ــزی واي بارک

ــو  ــله والو طالبان ــې د وس ــت ک ــو ارزګان والی امنیتيځواکون

د ځپلــو پــه هــدف عملیــات پیــل کــړي خــو ال اوس هــم 

وســله وال طالبــان د ترینکوټښــار پــه یــو کیلــو مــرۍ کــې 

شــتون لــري او امنیتيځواکونــه پــه دې نــه دي توانیــديل چــې 

ــړي. ــه ک ــو تصفی ــله والو طالبان ــه وس ــیمې ل ــاوخوا س ش

ښاغي بارکزي زیاته کړه:

ــپې- ــې ش ــو ک ــختو رشایط ــرو س ــه ډې ــګ پ "د ارزګان خل

ورځــې تېــروي هــره ورځ مــوږ پولیــس لــه الســه ورکــوو، د 

ــږي." ــر بلــې ضعیفــه کې پولیســو مــورال ورځ ت

ــاع وزارت مســؤلین  ــه وخــت کــې د افغانســتان دف ــه ورت پ

ــه دغــه والیــت کــې د پرمختــګ خــر ورکــوي. ــا پ بی

ــې  ــي چ ــري واي ــت وزی ــد جــرال دول ــاع وزارت ویان د دف

دوی ارزګان کــې د هــر ډول بریدنــو پــر وړانــدې چمتوالــی 

لــري.

نومــوړی وايــي، مــوږ د ارزګان امنیتــي وضعیــت پــه خپــل 

ــم  ــات اوس ه ــوږ عملی ــتی او زم ــې راوس ــو ک لومړيتوبون

ــاد والیــت کــې روان دي. ی

ښاغلی وزیري وايي:

"ارزګان کــې موږیــوه لویــه لېــوا لــرو چــې پــه هغــه کېډېــر 

ــا  ــه اړتی ــو ت ــورو ځواکون ــا هــم ن ــروت دی، کــه بی قــوت پ

شــوه پــه کندهــار کــې د ۲۰۵ اتــل قــول اردو موجــود دی 

لــه هغــه ځايــه يــې ورتــه اســتوو."

بلخــوا د مســؤلینو پــه خــره ارزګان چــې لــه تېرو۶ میاشــتو 

راهیســې د ارزګان والیــت د ټولــو ولســوالیو الرې لــه 

ــو  مرکــز ترینکــوټ رسه د ترافیکــو پرمــخ وســله والو طالبان

ــړيل دي. ت

رییس کمیسیون انتخابات:

اجـازۀ مـداخـله نمـی دهیـم

داکتر عبداهلل:

برخالف کرزی تعریف روشن از دوست و دشمن داریم

عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت 
ملــی می گویــد کــه برخــالف حامــد کــرزی، آن هــا 

تعریــف روشــن از دوســت و دشــمن دارنــد. 
آقــای عبداهلل،دیــروز در دیــدار بــا شــماری از 
رهبــری  کــه  اســت  گفتــه  کابــل  در  جوانــان 
حکومــت، برنامه هایــی را روی دســت دارد کــه 

ــا تطبیــق آن، بخــش کالن مشــکالت مــردم و بــه  ب
ــد. ــد ش ــل خواه ــان ح ــژه جوان وی

ــه  ــه ب ــه ک ــت اجرایی ــۀ ریاس ــاس خبرنام ــر اس ب
روزنامــۀ مانــدگار رســیده اســت، رییــس اجرایــی از 
ــه اســت  ــاد کــرده و گفت ــان در نظــام ی نقــش جوان
کــه جوانــان در دفــاع از ارزش هــای دینــی و ملــی 

بزرگ تریــن  و  ســاخته  ســپر  را  سینه های شــان 
ــند. ــمنان می باش ــر دش ــد در براب س

ــراز  ــی اب ــس اجرای ــه، ریی ــن خبرنام ــاس ای ــر اس ب
امیــدواری کــرده اســت ک مخالفــان مســلحی که از 
ــان  ــه اشتباه ش ــتند، متوج ــاک هس ــن آب و خ همی
شــوند و بــا پیوســتن بــه رونــد صلــح، بــرای 

ــد. ــه دهن ــور خاتم ــگ در کش ــه جن ــش ب همی
وی در بخــش دیگــر صحبت هایــش تعدیــل قانــون 
اساســی را نیــاز مبــرم و خواســت مــردم افغانســتان 
دانســت و تأکیــد کــرد کــه یگانــه راه بــرای تعدیــل 
قانونــی اساســی، برگــزاری لویــه جرگــه می باشــد.
داکتــر عبــداهلل دیــدگاه حکومــت وحــدت ملــی در 
ــزم را واضــح و روشــن  ــا تروری ــارزه ب راســتای مب
ــوان کــرد و گفــت کــه برخــالف آقــای کــرزی  عن
کــه تعریــف واضــح از دوســت و دشــمن نداشــت، 
رهبــری حکومــت وحــدت ملــی، دوســت را 
دوســت و دشــمن را دشــمن می دانــد و بــر مبــارزه 

ــد. ــد می نمای ــمنان تأکی ــا دش ــه ب همه جانب
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محاکمــۀ محمــد مرســی، رییس جمهــوری برکنــار شــدۀ مصــر و 2۵ تــن از 
ــروز )یک شــنبه( از ســرگرفته شــد. ــران اخوان المســلمین دی رهب

دادگاه جنایــی قاهــره دیــروز بــه ریاســت محمــد شــیرین فهمــی، نخســتین 
ــران  ــر از رهب ــن دیگ ــد مرســی و 2۵ ت ــۀ محم جلســۀ ازســرگیری محاکم
ــدان« در  ــد زن ــه چن ــورش ب ــدۀ »ی ــوص پرون ــلمین را در خص اخوان المس

ــد. ــزار می کن ــوری برگ ــالب 2۵ جن انق
ــت  ــته، درخواس ــته گذش ــال گذش ــر س ــر نوامب ــور مص ــی کش ــوان عال دی
تجدیدنظــر دربــارۀ احــکام صــادر شــده دربــارۀ متهمــان پرونــدۀ حملــه بــه 
چنــد زنــدان در انقــالب 2۵ جنــوری مصــر را پذیرفــت و قــرار شــد ایــن 

افــراد مجــدداً محاکمــه شــوند.
ایــن پرونــده مربــوط بــه انقــالب 2۵ جنــوری ســال 20۱۱ اســت کــه طــی 
آن بــه زنــدان وادی نطــرون و تأسیســات امنیتــی مصــر یــورش بــرده شــد.

ــگاران کاخ  ــاالنۀ خبرن ــرد، در جشــن س ــالم ک ــکا اع ــوری امری رییس جمه
ــا  ــًا ب ــرق عموم ــرزرق و ب ــم پُ ــن مراس ــرد. ای ــد ک ــرکت نخواه ــفید ش س
ــر و  ــهور دیگ ــای مش ــت مداران و چهره ه ــگاران، سیاس ــور روزنامه ن حض

ــود. ــزار می ش ــکا برگ ــای جمهوری امری ــب روس اغل
دونالــد ترامــپ، پــس از آنکــه کاخ ســفید چندیــن روزنامــه و رســانه را از 
حضــور در یــک کنفرانــس  خبــری خــود محــروم کــرد، گفتــه اســت کــه 
ــکا ایــن موضــوع  در ایــن مراســم شــرکت نمی کنــد. رییس جمهــوری امری
ــود  ــر خ ــاب توییت ــرش در حس ــای دیگ ــیاری از موضع گیری ه ــز بس را نی

اعــالم کــرده اســت.
ــار در  ــتِ کم یک ب ــال ۱924 دس ــکا از س ــوری امری ــای جمه ــام روس تم
ــد. معمــوالً  ــگاران کاخ ســفید شــرکت کرده  ان مراســم جشــن ســاالنۀ خبرن
ــن  ــود در ای ــز خ ــه طن ــه ب ــخنرانی آمیخت ــکا در س ــای جمهوری امری روس

ــد. ــه مســایل حســاس ســال می پردازن مراســم ب
ــن مراســم  ــا هــر هشــت ســال ریاســت جمهوری خــود در ای ــاراک اوبام ب
ــد ترامــپ  ــه دونال شــرکت کــرد. در جشــن ســال 20۱۱، اوبامــا خطــاب ب
کــه در میــان مهمانــان بــود، گفــت، اگــر او بــه ریاســت جمهوری انتخــاب 

شــود، کاخ ســفید را بــه قمارخانــه تبدیــل خواهــد کــرد.
انجمــن خبرنــگاران کاخ ســفید در بیانیه یــی اعــالم کــرد، از موضــع 
ــت  ــم باب ــزاری مراس ــا برگ ــم ب ــال ه ــده و امس ــع ش ــوری مطل رییس جمه
آزادی بیــان در امریــکا و نقــش مهــم رســانه های خبــری مســتقل در یــک 

ــت. ــد گرف ــن خواه ــوری جش جمه
ــی از  ــه برخ ــح ب ــه توضی ــه هرگون ــدون ارای ــفید ب ــن، کاخ س ــش از ای پی
ــداد. ــه اش را ن ــری روزان ــت خب ــش نشس ــازه پوش ــزرگ اج ــانه های ب رس
ــت، شــون اسپایســر، ســخنگوی کاخ ســفید  ــه ایندیپندن ــه نوشــتۀ روزنام ب
روز جمعــه تنهــا بــه برخــی رســانه های دســت چیــن شــده اجــازه داد تــا 
در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران شــرکت کننــد؛ نشســتی کــه بــه جــای 
آنکــه در ســالون رســانه های جیمــز اس بــردی برگــزار شــود، در ســاختمان 

دفتــر اجرایــی موســوم بــه »بــال غربــی« برگــزار شــد.
رســانه هایی کــه از پوشــش دادن ایــن نشســت خبــری منــع شــدند، شــامل 
ــرده  ــاد ک ــا انتق ــه اســم از آن ه ــپ، ب ــد ترام ــه دونال رســانه هایی هســتند ک
ــز،  ــس تایم ــس آنجل ــز، ل ــورک تایم ــی، نیوی ــی ان ان، بی بی س ــت. س اس
ــل  ــی می ــۀ دیل ــل و روزنام ــری هی ــگاه خب ــد، پای ــورک، بازفی ــۀ نیوی روزنام
ــن نشســت  ــرکت در ای ــه از ش ــد ک ــی بودن ــانه ها و مطبوعات ــه رس از جمل

منــع شــدند.

معــاون نخســت وزیر ترکیــه از همــکاری بــا دولــت جدیــد دونالــد ترامــپ 
دربــارۀ مســایل مربــوط بــه تروریســم و اســترداد فتــح اهلل گولــن، )روحانــی 
ــک  ــش حــزب اتحــاد دموکراتی ــه( و نق ــت ترکی ــف دول ــد و مخال در تبعی

ســوریه اســتقبال کــرد.
نومــان کورتولمــوش، معــاون نخســت وزیر ترکیــه اعــالم کــرد: انقــره شــاهد 
نشــانه های مثبــت از ســوی دولــت جدیــد دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور 

امریــکا دربــارۀ مســایلی چــون اســترداد گولــن بــه ترکیــه اســت.
ــه ثمررســیدن تالش هــای خــود هســتیم.  او ادامــه داد: مــا اکنــون شــاهد ب
اوبامــا،  بــاراک  دولــت  در  موجــود  »بی تفاوتــی«  دیگــر  دســتِ کم 

رییس جمهــور پیشــین امریــکا را پشــت ســر گذاشــته ایم .
ــتقبال  ــکا اس ــد امری ــن رویکــرد جدی ــا از ای ــرد: م ــه ک کورتولمــوش اضاف

ــم. ــت یابی ــی دس ــج خوب ــه نتای ــه ب ــم ک ــم و امیدواری می کنی
ــرد کــه  ــم بگی ــد تصمی ــکا بای ــا تروریســم گفــت: امری ــارزه ب ــارۀ مب او درب
آیــا بــا یــک گــروه تروریســتی بــا جمعیــت ســه هــزار تــا پنــج هــزار نفــری 
ــات از  ــه باثب ــا ترکی ــا خواهــان همــکاری ب ــد و ی می خواهــد همــکاری کن
نظــر اقتصــادی و سیاســی و بــا جمعیــت ۸0 میلیونــی اســت. آن هــا بایــد در 
ایــن بــاره تصمیــم بگیرنــد. براســاس شــواهد موجــود، آن هــا بیشــتر بــا مــا 

موافــق هســتند.
ــرد ســوریه  ــک ک ــای حــزب اتحــاد دموکراتی ــا نیروه ــکا ب ــکاری امری هم
ــن  ــر ای ــه ب ــه اســت. ترکی ــرار گرفت ــره ق ــات انق ــاد شــدید مقام ــورد انتق م
ــع  ــای مداف ــک ســوریه و یگان ه ــه حــزب اتحــاد دموکراتی ــاور اســت ک ب

ــه پ.ک.ک هســتند. ــه ب ــن حــزب( وابســته ب ــی ای ــق )شــاخه نظام خل

مقامات حکومت در واکنش به تحریم انتخابات فدراسیون فوتبال کشور از 
از ورزش کشور حمایت  که  کردند  اعالم  و  دادند  نشان  واکنش  فیفا  سوی 

خواهند کرد.
از  برخی  دخالت  دلیل  به  می گوید،  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل 
اعضای مجلس نماینده گان در امور انتخابات فدراسیون فوتبال، فیفا با تصمیم 

برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان مخالفت کرده است.
اعالم  فیفا  سوی  از  کشور  فوتبال  تحریم  به  واکنش  در  افغانستانی  مقامات 

کردند که از ورزش کشور حمایت خواهند کرد.
و  اصالحات  امور  در  غنی  رییس جمهور  ویژۀ  نمایندۀ  مسعود،  ضیا  احمد 
به حال  این رابطه گفته است: ورزش و فوتبال را  حکومت داری خوب در 
اساس نامۀ  به  مطابق  و  سپری  را  طبیعی خودش  مسیر  تا  کنید  رها  خودش 

خودش و فیفا عمل کند.
آقای مسعود در رابطه با مداخالت غیرقانونی و سیاسی در فدراسیون فوتبال 
افغانستان اظهار داشت: اگر ورزش را سیاستی کرده و مسایل قومی را وارد آن 

کنیم، آنگاه ورزش از بین خواهد رفت.
مسعود گفت: "به هیچ یک از نهادها اجازه نخواهد دادیم تا فوتبال و ورزش 

افغانستان را به بحران بکشانند."
نمایندۀ ویژه رییس جمهور در امور حکومت داری خوب افزود: بعضی از افراد 
و اشخاص که خودسرانه عمل می کنند، نمی توانند ورزش و فوتبال افغانستان 
را تخریب کنند و ما این اجازه را به آنان نمی دهیم. دولت وحدت ملی پشتیبان 

ورزش است.
از سویی هم، دکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وجدت ملی در این 
رابطه گفته است: کسانی که بخواهند ورزش، به ویژه فوتبال کشور را تخریب 

و یا به چالش بکشد، دستشان کوتاه می شود.
فیفا مدعی شده که نماینده گان این کشور در امور انتخابات فوتبال دخالت و 

بنابراین، این انتخابات را تحریم کرده است.

اسطورۀ شیاطین سرخ از سرمربی پرتغالی حال حاضر این تیم برای کسب 
اولین جامش در اولدترافورد حمایت کرد.

در آستانۀ جدال تیم های فوتبال منچستریونایتد و ساوتهمپتون در فینال جام 
اتحادیۀ فوتبال انگلیس، اریک کانتونا از ژوزه مورینیو، سرمربی شیاطین سرخ 
حمایت و ابراز امیدواری که آقای خاص با کسب پیروزی در این بازی، دوران 

افتخارآفرینی اش در اولدترافورد را آغاز کند.
بزرگ  افتخار   6 منچستریونایتد  در  بازیگری اش  دوران  در  خود  که  کانتونا 
کسب کرده است، به سایت باشگاه گفت: فکر می کنم که منچستریونایتد این 
فصل بیش از یک جام می برد و اولین آن ها جام اتحادیه است. مورینیو یک 
قهرمان بوده که تا حاال جام های فراوانی کسب کرده است. او مربی بزرگی 

است. به نظر من منچستریونایتد با هدایت او جام های زیادی خواهد برد.
کانتونا ادامه داد: اولین جام همیشه خیلی مهم است، البته در باشگاهی مانند 
منچستریونایتد برای بردن جام همیشه فشار بیشتری وجود دارد و به همین 
دلیل وقتی این فشار برداشته می شود، کسب جام آسان تر می شود. البته وقتی 
انتظار بردن جام های بعدی را دارند با این حال  جام اول را ببری هواداران 

مورینیو هیچ مشکلی برای تحمل این انتظارات و فشارها ندارد.
مهاجم فرانسوی سابق شیاطین سرخ تأکید کرد: مورینیو چند سال است که 
به این حرفه مشغول است. او مربی تیم های بزرگی بوده و با همه آن ها جام 
برده است. هر بار که او هدایت تیمی را برعهده گرفته، سطح بازی آن تیم 
باال رفته است پس او این جا هم پیروز خواهد شد. منچستریونایتد هم قهرمان 

می شود. نگران نباشید.
به باور کانتونا بازی منچستریونایتد از زمانی که مورینیو سرمربی این تیم شده 

است، زیباتر و هیجان  انگیزتر شده است.
او عنوان کرد: فکر می کنم که من یونایتد حاال نسبت به گذشته هجومی تر بازی 
می کند و مورینیو هم سعی دارد انتظارات را برآورده کند. او آدمی باهوشی 
و شوخ طبع است، اما من قبل از این که او به من یونایتد بیاید هم همیشه این 
را می گفتم. مورینیو مربی است که تمام فشار ها را به جان می خرد و فرقی 
نمی کند چه فشاری به او وارد می شود. او این کار را می کند تا بازیکنانش کمتر 

تحت فشار باشند و بتوانند از بازی شان لذت ببرند.

محاکمۀ مرسی و رهبران 
اخوان المسلمین از سر گرفته شد

ترامپ در جشن ساالنۀ خبرنگاران 

کاخ سفید شرکت نمی کند

ابراز خرسندی ترکیه 

از پایان دوران اختالف با امریکا

رییس اجرایی:

دست تخریب گران 
ورزش افغانستان کوتاه می شود

کانتونا:

مورینیو این فصل بیش از یک جام می برد

رحمت اهلل بیگانه

مدیریت
دولتی  ادارات  در  چرب زبانی،  و  چاپلوسی  تملق،  دردمندانه 
افغانستان عام گردیده است. این کار یکی از شیوه های ماهرانه 
و زیرکانه یی است که آدم ها با به کارگیری آن، خود را در مسوولیت های مهم 
دولتی و غیردولتی و مدیریت ها حفظ می کنند. با وجود الف و گزافه گویی ها، 
عده یی  اما  چنان!،  و  نمی کنند، چه  به کس سرخم  و  مغروراند  افغانستانی ها 

استند، اگر شرم زمانه نباشد، حتا به زر و زور سجده خواهند کرد.
قرار است تعدادی با به کارگیری این شیوه، دست صداقت و احترام را از پشت 
بسته کنند. امیدوارم گزافه نپندارید، همین متملقان و چرب زبانان اند که اکثریت 
چاپلوسان  این  متأسفانه  کرده اند.  خلق  ادارات  پیشرفت  راه  در  را  مشکالت 
نزدیک به دربارها بوده و هر چیز خوب بدی که از دهن سرکار بیرون شود، 
بنا بر خصلت مزموم چرب زبانی »امنا و  بدون تحلیل و تجزیه و فکرکردن، 

سلمنا« می گویند.
این یکی از بدترین خصلت آدم ها است. تعدادی زیادی از چوکی ها و مقام های 
دولتی، مدت های طوالنی است که در اختیار این گونه افراد قرار دارد، آنان با 
همین شیوه و مدیریِت چاپلوسانه، خود را با چنگ و دندان، در چوکی های 
افراد،  این گونه  طبعی  به صورت  می رانند.  فرمان  ادارات  در  و  نگه داشته  مهم 
زیر  اداره های  در  نشود،  مدیریتی شان هویدا  این که خالی شخصیتی و  برای 
با اضافه این که، تعدادی از  فرمان خود از استبداد و خشونت کار می گیرند. 
وزرا و مدیران عالی رتبه، متأسفانه دستیار و همکار نیاز ندارند، بلکه چاپلوس 

و دست بوس می خواهند.
معیارهای  کنون  تا  متأسفانه  کشور،  اداری  بخش های  در  پیشرفت  وجود  با 
الزم و خوبی در زمینۀ جذب افراد کارآگاه و مدیر وجود ندارد. معموالً در 
استخدام های که توسط ادارۀ خدمات ملکی راه اندازی می شود، از کاندیدا به 
جای طرح، برنامه، ابتکار، فهم و درایت؛ چند تا تعریف را می پرسند و بس! 
معنای این کار این است، کسی که حافظۀ خوب داشت و چند پرسش اداری و 

مسلکی را جواب داد، به پُست های بلند خواهد رسید.
به باور من، این راهکار و روش، در مورد استخدام کارمندان عالی رتبه اشتباهی 
وزارت های  و  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  کمیسیون  نیست!  بیش 
مربوط، در یک هماهنگی الزم، باید از کاندید اها، برنامۀ عمل، مدیریت پویا، 
)استراتژی(  درازمدت  راهبردی، طرح  نقشۀ  دانش،  تجربه،  ابتکار، خالقیت، 
بخواهند. در این صورت است که ادارات ملکی افغانستان، می توانند صاحب 

ظرفیت های بلند، مدبر، کارفهم و توانا گردد.

جلیل تجلیل

به دلیل بسته شدن مرزهای پاکستان به روی افغانستان، بهای 
افغانستان  وارد  پاکستان  از  که  چیزهای  سایر  و  سبزه  میوه، 
و  مرز  طرف  یک  از  است.  یافته  افزایش  شدت  به  می شد، 
مسدود بودن راه و از طرف دیگر، تاجران بی انصاف فرصت را غنیمت شمرده 
و به جان شهروندان قصاب شده اند. قباًل دو کیلو مالته را در حول وهوش سی 
اال پنجاه افغانی می خریدم و اکنون آن را کمتر از صد افغانی نمی توان یافت. 
بادنجان رومی را که قباًل یک جعبه و کریت آن را به چهار و اال چهارصدوپنجاه 

افغانی می خریدیم، اکنون از مرز یک هزار افغانی هم گذشته است.
برای  برنامه  نظارت،  همان  ندارد،  وجود  میان  این  در  متأسفانه  که  چیزی 
است.  داخلی  تولیدات  از  حمایت  همچنان  و  تجارتی  بدیل  و  جایگزینی 
تجارت  و  بازار  از  سرانجام  و  داده  هم  دست  به  را  دست  مسایل  این گونه 
تصویری را بیرون می دهد که چیزی جز قاپیدن و چورکردن نمانده است. اگر 
حکومت درصدد حل دایمی این گونه مسایل است، ضمن یافتن بدیل تجاری، 
حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه گذاری در این خصوص را در اولویت 

کار خود قرار دهد.

میرویس آریا

گشنه پُرزوری
شمار  می دهد،  رخ  افغانستان  و  پاکستان  میان  تنشی  وقتی 
زیادی از ما ها که پشت دیوار های بلند سنگی و دفاتر مفشن 
نشسته ایم، شعار قطع روابط با پاکستان را می دهیم. چندبار هم کارزار تحریم 
اموال و اجناس پاکستانی را هم راه انداختیم. حدودی یک و نیم سال پیش 
که من هم در حصاری از دیوار های بلند سنگی سیم خاردار گرفته شده کار 
می کردم، دنیا برایم خیر و خیریت بود و در کارزار تحریم اجناس پاکستانی 

فعاالنه نقش بازی کردم.
اما امروز که جز دکانداران شهر هستم، قضیه برایم کاماًل متفاوت است. در این 
پیاز، کچالو،  بادنجان رومی،  چند روز که راه پاکستان بسته شده است، نرخ 
گشنیز، نعنا، گندنه، گوشت، روغن و نمک چند برابر شده است. البته این ها 
فقط چیز های هستند که من با خرید و فروش آن سر و کار دارم. شاید عمق 
فاجعه بیشتر از این نیز باشد. اصاًل باورم نمی شد که ما حتا بادنجان رومی و 
گندنه را نیز از جای دیگری وارد کنیم. امروز وقتی این وضعیت را دیدم، به 
شعار های میان خالی قبلی ام شرم می خورم. با حرافی و شعار های عوام فریبانه 
و  است  مرد  که  هر  کنیم.  کم  ما  شرم آور  وابسته گی های  از  چیزی  نمی توان 
غیرت دارد، برود خودش را از وابسته گی تورید بادنجان رومی و گندنه برهاند.
با حلواحلوا گفتن دهن شیرین نمی شود؛ ما به صورت شرم آوری وابسته به 
پاکستان و ایران و دیگر کشور ها هستیم. قطع رابطه و تحریم تا زمانی ممکن 
نیست که ما خودکفا نشویم. حاال این جا هم شماری خواهند آمد تا غنی و 
عبداهلل را دشنام دهند و تقصیر هر چیز را به گردن شان حواله کنند، اما مقصر 
این وضعیت، ما به صورت جمعی هستیم. تاجران ما میلیون ها دالر را روی 
ارمغانی  برای جامعه،  اقتصادی  تباهی  رستورانت های مجلل عروسی که جز 
دیگری ندارد به مصرف می رسانند. مخترعان؟ و مکتشفان ما هر روز طیارۀ 
ایربس  و  بوینگ  شرکت  با  بعد  سال  هزار  پنج  تا  می سازند  سرنشین  بدون 
رقابت کنیم. برای ما دیگر هوتل عروسی نسازید و طیارۀ بدون سرنشین هم 
اختراع نکنید. برای ما مزرعۀ بادنجان رومی و گندنه بسازید، برای ما ماشینی 
بسازید و یا شیوۀ را کشف کنید که حاصالت زمین را آسان تر و بیشتر کند. 

بعد مقاطعه کردن با پاکستان آسان تر می شود.

فیـسبـوک نـــامــه
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منبع: سایت شبکه الجزیره
ــتان  ــیه در افغانس ــوذ روس ــاره نف ــش دوب افزای
هماننــد سیاســت اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــون  ــه اکن ــت بلک ــتان نیس ــه افغانس ــه ب در حمل
ــی  ــراط گرای ــیار اف ــای بس ــا گروه ه ــکو ب مس
متحــد شــده اســت کــه زمانــی رهبــران آنهــا در 
راســتای شکســت تهاجــم طوالنــی شــوروی در 

افغانســتان تــالش می کردنــد.
ــا  در دســمبر ســال 20۱6 مســکو ارتباطــش را ب
ــت  ــال ســقوط دول ــه دنب ــان گروهــی کــه ب طالب
ــتا  ــن راس ــرد. در همی ــالم ک ــت، اع ــل اس کاب
ــر امــور خارجــه روســیه  ســرگئی الوروف، وزی
ــات  ــذاری اطالع ــتراک گ ــه اش ــرد ک ــالم ک اع
ــا  ــارزه ب ــتای مب ــان در راس ــا طالب ــکاری ب و هم
نیروهــای داعــش در افغانســتان انجــام می گیــرد.

مســکو بارهــا نگرانــی خــود را از حضــور 
نیروهــای داعــش بــه ویــژه بــا بزرگنمایــی 
ــار  ــتان اظه ــا در افغانس ــدرت آنه ــور و ق حض

ــت. ــرده اس ک
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــالح  ــان س ــه طالب ــیه ب ــه روس ــرده ک ــالم ک اع
ــات  ــن اتهام ــکو ای ــات مس ــا مقام ــتد ام می فرس

کرده انــد. رد  را 
قبــال  در حــال حاضــر موضــع روســیه در 
افغانســتان نشــان می دهــد کــه ایــن کشــور 
کــه  اســت  کــرده  بــاز  را  فصــل جدیــدی 
ــا  ــد در قلــب آســیا ب ــازی جدی ــوان آن را ب می ت
حضــور چنــد بازیگــر از جملــه روســیه، آمریــکا، 

ــت. ــران دانس ــتان و دیگ ــد، پاکس ــن، هن چی
امــا اقدامــات دیپلماتیــک روســیه از یــک ســو و 
از ســوی دیگــر حمایــت ایــن کشــور از طالبــان 
قبــال  نیــت مســکو در  را دربــاره  بســیاری 

ــت. ــرده اس ــردرگمی ک ــار س ــتان دچ افغانس
ایده های توسعه طلبانه

نفــوذ روســیه بــه افغانســتان می توانــد بــه 
عنــوان بخشــی از ایده هــای توســعه طلبانــه 
والدیمیــر پوتیــن بــرای حفــظ موقعیــت روســیه 

ــد. ــی باش ــر ژئوپلتیک ــک بازیگ ــوان ی ــه عن ب
ــال  ــدن در س ــر کار آم ــر س ــان ب ــن از زم پوتی
۱999 بــه دنبــال یــک سیاســت مداخلــه جویانــه 
از طریــق درگیری هــای مســلحانه، حمــالت 
ــت. ــوده اس ــی ب ــای تبلیغات ــایبری و جنگ ه س

ــته  ــزی توانس ــت  آمی ــکل موفقی ــه ش ــن ب پوتی
ایــن جنگ هــا را بــرای ارتقــای جایــگاه روســیه 
در معامــالت سیاســی و بین المللــی افزایــش 
ــیه  ــت روس ــن اس ــوال ای ــون س ــا اکن ــد. ام ده
نظــر  بــه  می خواهــد؟  چــه  افغانســتان  در 
ــی  ــداف مختلف ــال اه ــه دنب ــیه ب ــد روس می رس
ــان  ــا طالب ــود ب ــاد خ ــا اتح ــکو ب ــت.  مس اس
در  را  خــود  زنــی  چانــه  می خواهدتوانایــی 
معامــالت خارجــی بــا واشــنگتن افزایــش دهــد.

افغانســتان  در  بی ثباتــی  و  ناامنــی  همچنیــن 
ــه  ــاله ب ــن مس ــه ای ــت ک ــش اس ــال افزای در ح
طــور مســتقیم ادامــه حضــور دولــت افغانســتان 
مــورد حمایــت آمریــکا را تهدیــد کــرده و خطــر 

ــور  ــن کش ــو در ای ــکا و نات ــرای آمری ــی ب بزرگ
ایجــاد می کنــد.

ــت  ــه ماموری ــد علی ــیه تهدی ــبات روس در محاس
ــردن  ــزل ک ــکا در افغانســتان و متزل ــو و آمری نات
ــرای  ــن فرصــت ب ــد بهتری ــا می توان ــگاه آنه جای
کاهــش فشــار آمریــکا بــر روســیه بــه خصــوص 
ــای  ــهیل تحلیل ه ــه و تس ــاله کریم ــاره مس درب

ــه ایــن کشــور باشــد. آمریکایــی علی
ایجاد مشروعیت

بــه نظــر می رســد روســیه تــالش می کنــد 
ــرای ســهیم شــدن  ــه امتیازهــای بیشــتری را ب ک
ــی از  ــد. یک ــع می کن ــتان جم ــده افغانس در آین
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــن ام ــی ای ــای اصل انگیزه ه
در گذشــته روســیه در بســیاری از مباحــث مهــم 

ــود. ــده ب ــذف ش ــتان ح افغانس
ــرای  ــود را ب ــان خ ــت از طالب ــا حمای ــیه ب روس
مدیریــت چشــم انــداز سیاســی جهــان و ایجــاد 

دولــت آتــی افغانســتان در صــورت ســقوط 
ــد. ــاده می کن ــی آم ــت کنون دول

ــا  ــه تنه ــش ن ــد داع ــش تهدی ــا افزای ــکو ب مس
تــالش می کنــد بــرای همــکاری خــود بــا 
ــن  ــه ممک ــد بلک ــاد کن ــروعیت ایج ــان مش طالب
ــوذ  ــی و نف ــور نظام ــد حض ــا بخواهن ــت آنه اس
ــه  ــزی توجی ــیای مرک ــود را در آس ــی خ سیاس

ــد. کنن
در حالــی کــه کشــورهای آســیای مرکــزی تحــت 
ــرار  ــن ق ــادی چی ــش اقتص ــه افزای ــوذ رو ب نف
ــه دیگــر  ــد ک ــد روســیه احســاس می کن گرفته ان
نقــش هژمونیــک خــود را از دســت داده  اســت.
افزایــش حضــور نظامــی روســیه باعــث تقویــت 
آســیای  منطقــه  در  روســیه  سیاســی  نقــش 
مرکــزی و گســترش وابســتگی امنیتــی ایــن 

منطقــه بــه روســیه می شــود.
همچنیــن بــه نظــر می رســد کــه در پشــت 
ــای  ــیه انگیزه ه ــد روس ــازی جدی ــن ب ــرده ای پ

ــد. ــته باش ــود داش ــادی وج اقتص
دارای  مرکــزی  آســیای  جمهوری هــای 
کل  در  نفتــی  و  طبیعــی  ذخایــر  غنی تریــن 
ــه  ــا ب ــن جمهوری ه ــران ای ــتند. رهب ــه هس منطق
دنبــال یافتــن بازارهــای جدیــد بــه خصــوص در 
ــرژی اســت،  منطقــه جنــوب آســیا کــه تشــنه ان

می گردنــد.
بــر همیــن اســاس افغانســتان کوتاه تریــن مســیر 
ــوب  ــه جن ــرای گاز طبیعــی آســیای مرکــزی ب ب
ــادر  ــیه را ق ــان روس ــا طالب ــاد ب ــت. اتح آسیاس
ــزی  ــیای مرک ــورهای آس ــه گاز کش ــازد ک می س
را بــه آســیای جنوبــی ببــرد و بدیــن شــکل آنهــا 

را وابســته خــود کنــد.
ــای  ــیه نگرانی ه ــه روس ــدارد ک ــود ن شــکی وج
مشــروعی دربــاره رشــد افــراط گرایــی در 
منطقــه دارد زیــرا تعــداد قابــل توجهــی از 
آســیای  کشــورهای  از  داعــش  نیروهــای 

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــزی می آین مرک
ــود  ــی خ ــوت امنیت ــاط خل ــا را حی ــیه آنه روس
تلقــی می کنــد. امــا حمایــت از یــک گــروه 
ــتی  ــروه تروریس ــت گ ــرای شکس ــتی ب تروریس
دیگــر نمی تواندیــک اســتراتژی ژئوپلیتیکــی 
ــداز  ــم ان ــوص در چش ــه خص ــد. ب ــدار باش پای
پیچیــده افغانســتان کــه تاریــخ نشــان داده اســت 
بســیاری از محاســبات نظامــی و سیاســی در ایــن 

ــت. ــده اس ــط از آب درآم ــور غل کش
بهتریــن رویکــرد همــکاری بــا دولــت افغانســتان 
بــرای  بین المللــی  و  منطقــه ای  بازیگــران  و 
مقابلــه بــا افــراط گرایــی در منطقــه اســت. 
همــکاری بــا یــک گــروه غیرقابــل پیــش بینــی و 
ــد  ــی باش ــد بمب ــد همانن ــا می توان ــاک تنه خطرن

ــر لحظــه ممکــن اســت، منفجــر شــود. ــه ه ک

بازی جدید روسیه 
در افغانستان

نامۀ سرگشاده 
نزد رییس جمهور شهروندان 

درجه یک و درجه دوم اند

ــوری  ــس جمه ــی ریی ــرف غن ــد اش ــر محم ــاب داكت جن
ــتان! ــامی افغانس اس

ــور را از  ــام ام ــه شــما زم ــل درک اســت ک ــن موضــوع قاب ای
زمانــی بــه دســت گرفتیــد کــه شکســت و ریخت هــای زیــادی 
در عرصه هــای مختلــف در ایــن کشــور وجــود داشــت. ریشــه 
ــون  ــت قان ــای حاکمی ــوز پایه ه ــکیده و هن ــاد اداری نخش فس
لــرزان بــود؛ امــا آنچه بــرای مــردم افغانســتان پــس از روی کار 
آمــدن حکومــت وحــدت ملــی و شــروع کار شــما بــه عنــوان 
ــود، برنامه هــا و شــعارهای  ــده ب ــدوار کنن رییــس جمهــور امی
ــعارها و  ــی از ش ــود. یک ــی ب ــن انتخابات ــما در دوره کمپای ش
ــر  ــد و در ه ــتان داده بودی ــردم افغانس ــه م ــه ب ــی ک وعده های
بیانیــه و ســخنرانی های تــان روی آن تأکیــد می ورزیدیــد 
همانــا رفــع تبعیــض میــان شــهروندان کشــور بــود. همــه بــه 
یــاد داریــم کــه شــعار می دادیــد کــه نــزد شــما هیــچ افغــان از 
افغــان دیگــر برتــری نداشــته و شــهروند درجــه یــک و ردجــه 

دوم وجــود نــدارد.
امــا متأســفانه کارکردهــای شــما در ایــن دوســال نشــان داد کــه 
آن شــعارها فقــط در حــد یــک شــعار بــا قــی مانــده حتــا در 
جابجایــی و مقرری هــا در پســت های بلنــد حکومتــی عدالــت 

اجتماعــی رعایــت نشــده اســت.
ــر  ــت وزی ــه در حکوم ــم ک ــی داری ــا و الیات ــال م ــن ح همی
چــه کــه حتــا یــک معیــن هــم در وزارت هــا ندارنــد؛ امــا در 
ــن در  ــواده دو معی ــک خان ــه از ی ــود ک ــده می ش ــواردی دی م
ــه  ــد. ب ــه مقــرر و عمــاًل کار می کن ــان در وزارت خان یــک زم
طــور مثــال آقــای زردشــت شــمس در پســت معینیــت مالــی 
ــرادرش  ــگ و ب ــات و فرهن ــزم وزارت اطالع اداری و تروری
اجمــل شــمس اســت کــه در وزارت شــهر ســازی بــه حیــث 

ــد. ــن کار می کن معی
ــن کشــور قحط الرجــال اســت  ــا در ای ــن اســت آی پرســش ای
ــا این کــه دو  ــن می شــوند ی ــرادر معی ــل دو ب ــک فامی ــه از ی ک
ــر  ــه دیگ ــتند ک ــی هس ــات و ویژه گی های ــرادر دارای مواصف ب

ــد آن می باشــند. ــات دیگــر فاق شــهروندان در والی
ــن،  ــه معی ــر دارد ن ــه وزی ــای رییــس جمهــور، والیتی کــه ن آق
در  و  ندارنــد  را  افغانســتان  تابعیــت  آن  شــهروندان  آیــا 
جغرافیــای افغانســتان زنده گــی نمی کننــد؟ در فــراز و نشــیب 
ایــن کشــور ســهیم نبودنــد و در مقابــل تجــاوز اجانــب مثــل 
ــاب  ــه جن ــا ب ــد؟ آی ــارزه نکرده ان ــا مب ــایر والیت ه ــردم س م

عالــی رای نداده انــد....؟
ــرادر  ــن دو ب ــدازه ای ــه ان ــۀ شــان ب ــل یافت ــان تحصی ــا جوان آی

ــک وزارت شــوند؟ ــن ی ــه معی ــد ک ــت ندارن لیاق
پــس ثابــت شــد کــه نــزد شــما شــهروند درجــه یــک و درجــه 

دوم وجــود داشــته اســت.
با احترام 
ابو ناهید.
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