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ــتار  ــه خواس ــد ک ــتان می گوی ــت وزیر پاکس ــر نخس دفت
ــن  ــا ای ــت، ام ــی اس ــل و دهل ــا کاب ــتانه ب ــط دوس رواب
ــود ــد ب ــتان نخواه ــی پاکس ــع مل ــت مناف ــه قیم ــأله ب مس
ــور خارجــی  ــژۀ نخســت وزیر پاکســتان در ام ــتیار وی دس
روز شــنبه اعــام کــرد: برگــزاری موفقیــت آمیــز اجــاس 
ــو(، حســن  ــای اقتصــادی )اک ــازمان همکاری ه ــران س س
نیــت پاکســتان را در تــاش بــرای بهبــود بیــش از پیــش 
ــا تمــام کشــورهای همســایه و منطقــه  روابــط دوســتانه ب

نشــان داد.
ــام  ــن پی ــو ای ــران اک ــاس س ــت: اج ــی گف ــارق فاطم ط
مثبــت را بــه تمــام جهــان صــادر کــرد کــه شــرایط امنیتــی 
در پاکســتان بــه طــور قابــل توجهــی بهبــود یافتــه اســت.
وی افــزود: محمــد نــواز شــریف نخســت وزیــر پاکســتان 
خواســتار تقویــت روابــط بــا کشــورهای همســایه، 
ــه  ــورهای منطق ــام کش ــه و تم ــیای میان ــورهای آس کش

ــت. اس
او تصریــح کــرد: پاکســتان خواســتار روابطــی دوســتانه و 
ــا تمــام همســایگان خــود از  مبتنــی بــر احتــرام متقابــل ب
جملــه هنــد و افغانســتان اســت؛ امــا حاضــر نیســت بــر 

ســر منافــع ملــی خــود مصالحــه کنــد.
ــای  ــکاری ه ــازمان هم ــران س ــاس س ــیزدهمین اج س
اقتصــادی اکــو روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته بــه میزبانــی 
ــت افغانســتان در  ــران دول ــاد برگــزار شــد. رهب اســام آب
ــه  ــخ ب ــا  در پاس ــد. آنه ــتراک نکردن ــت اش ــن نشس ای
ــان دو کشــور  ــر می ــای اخی ــات اســام آباد و تنش ه اتهام

ــد.  ــودداری کردن ــت خ ــن نشس ــرکت در ای از ش
ــرای  ــتورش ب ــد از دس ــکا می گوی ــبق امری ــور اس رییس جمه

ــراق و افغانســتان پشــیمان نیســت. ــه ع ــه ب حمل
جــورج بــوش، رییس جمهــور اســبق امریــکا بــا حضــور 
ــربازان  ــاره س ــوالی درب ــه س ــخ ب ــبکه"NBC" ، در پاس در ش
ــتور  ــه در صــدور دس ــم ک ــان می کن ــرد، گم ــوان ک ــی عن زخم
حملــه بــه عــراق و افغانســتان اشــتباه نکــرده و تصمیــم درســتی 

ــم. گرفت
ــای  ــزان مزای ــا می ــت ت ــاش اس ــر درت ــال حاض ــوش در ح ب
ــد. ــش ده ــدند را افزای ــی ش ــگ زخم ــه در جن ــربازانی ک س

ــغ  ــور تبلی ــه منظ ــر ب ــای اخی ــی روزه ــال ط ــن ح ــا ای وی ب
ــگ  ــر برگــزاری نمایشــگاه "رن ــی ب ــدام خــود مبن ــن اق تازه تری
روغــن" و بــه تصویــر کشــیدن ســربازان امریکایــی در رســانه ها 

ــد. ــور می یاب حض
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــش ب ــری از اظهارات ــش دیگ ــوش در بخ ب
ــه  ــا صدم ــه آن ه ــن از اینک ــرد، م ــوان ک ــی عن ــربازان زخم س
دیده انــد متاســفم امــا زمانــی کــه مــن دربــاره ورود افغانســتان 
ــودم مصمــم باشــم گرچــه  ــور ب ــم مجب ــم گرفت و عــراق تصمی
می دانســتم ایــن جنگ هــا نتایــج جبران ناپذیــری خواهنــد 

ــت. داش
ــازده ســپتامبر  ــاه پــس از حمــات ی ــکا در یــک م ارتــش امری
ــاران مواضــع  ــرای بمب ــاش ب ــگ افغانســتان و ت ــه جن ۲۰۰۱ ب
طالبــان در ایــن کشــور وارد شــود. یــک ســال پــس از جنــگ 
ــز  ــراق نی ــه ع ــی ب ــا ورود نظام ــکا ب ــره امری ــتان کنگ افغانس

ــرد. ــت ک موافق
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درآمد
چند سال می شود افغانستان درگیِر این شده است که 

»افغان برای همه قابِل اطاق هست یا خیر« 
در  اما  دارد؛  یک قرنه  ریشه یی  مسلمًا  مسأله  این 
پانزده سال اخیر، به شکِل بسیار بنیادی و ریشه یی، 
قانون  اوِل  فصِل  در  است.  برانگیخته  را  بحث هایی 
عبارت  افغانستان  "ملت  است:  آمده  کشور  اساسِی 
دارا  را  افغانستان  تابعیِت  که  افرادي  تمام  از  است 
پشتون،  اقوام  از  متشکل  افغانستان،  ملت  باشند. 
پــــشه یي،  بلوچ،   ترکمن،   ازبک،  هزاره،  تاجک،  
گوجر،  قزلباش،  قرغیز،  عرب،  ایماق،  نـورستاني، 
از  فرد  هر  بر  مي باشد.  اقـوام  سایـر  و  بـراهـــوي 

افراد ملت افغانستان، کلمۀ افغان اطاق مي شود."
اما فقرۀ اخیر، سبب مشکاتی شد و معترضاِن زیادی 
را در پی داشت؛ کما این که موافقانی را هم به همراه 
دلیلی  را  ماده  این  صراحِت  موافقان،  است.  داشته 
شناس نامه ها  در  همه  برای  "افغان"  واژۀ  اطاِق  بر 
می پندارند و مخالفان، این ماده را به معنای مصادرۀ 
کشور  که  می گویند  و  کرده  قلمداد  دیگران  هویِت 
را به یک قوم )افغان = پشتون( گره می زند، و حتا 
برخی ها این فقره را در تضاد با آیتی در قرآن کریم 
که در مورد عشایر و قبایل به کار رفته، عنوان می کنند. 
این نزاع ها سبب شدند که چندین سال، قانون ثبت 
تا  بماند  باقی  کشور  ملی  شورای  در  نفوس  احوال 
جوزای  هشتم  تاریخ  به  نماینده گان  مجلس  این که 
کلمۀ  حذف  با  را  نفوس  احواِل  ثبت  قانون   ،۱39۲
»افغان« و درج هویت های مستقِل افراد در دیتابیس، 
حامد  و  رساند  تصویب  به  کارت،  روی  در  نه 
بعدتر،  اما دو سال  باز زد.  از توشیِح آن سر  کرزی 
با شکل گیری دولت وحدت ملی، این قانون توسط 
در جریدۀ رسمی  و  توشیح شد  غنی  رییس جمهور 
حلقات  از  برخی  توشیح،  محض  به  گردید.  منتشر 
که در افغانستان به افراطی گری و ناسیونالیسم قومی 
درِج  خواهان  کرزی،  حامد  حمایِت  به  اند،  مشهور 
واژۀ افغان شدند و این موضع گیری، حمایِت شماری 
به  نیز  را  قومی  افراد سیاسی همسوِی  و  از حلقه ها 
سیاسی  گروه های  دیگر  مخالفِت  نیز  و  آورد  دنبال 
از دو سال  اکنون بعد  اما  برانگیخت.  ـ اجتماعی را 
و نیِم دیگر، رییس جمهورغنی به تاریخ پنجشنبه ۱۲ 
نفوس  احوال  ثبت  قانون  ششِم  مادۀ   ،۱395 حوت 
با  که  کرد  تعدیل  همه  برای  افغان  واژۀ  درج  با  را 

واکنش های بسیار شدیدی مواجه گردید. 
کلمۀ  توضیِح  جست وجوی  در  اکنون  مقاله  این 
»افغان« است و می خواهد به این سوال پاسخ بدهد 
که »آیا به راستی کلمۀ افغان برای همه به عنواِن ملیت 

یا ملت اطاق شدنی است؟«

افغان چیست؟
دانشمندان  سخنرانی های  و  مقاالت  و  کتاب ها  در 
بیرون  و  افغانستان  سطح  در  بزرگی  نویسنده گاِن  و 
پشتون ها  به  فقط  تاریخ  طوِل  در  افغان  واژۀ  آن،  از 
اطاق شده است. از جمله در سطح افغانستان، سید 
جمال الدین افغانی که از او به اسدآبادی هم یاد شده، 
آورده  االفغان"   التاریخ  فی  البیان  "تتمته  کتاب  در 
است که "اافغان" مترادِف "پشتون" است و نیز گفته 

است که افغان شکل معرِب اوغان است. 
به کار  در کتاب سراج التواریخ، هیچ گاه کلمۀ پشتون 
نرفته و همواره از پشتون ها به نام "افغان ها" یاد شده 
است که نشان می دهد تا زمان کتابِت آن کتاب، اسم 
پشتون در افغانستان معروف نبوده و پشتون ها افغان 
یا اوغان نامیده می شده اند. مقاله های محمود طرزی 

در سراج االخبار و رساله هایی که گرد آمده اند، دربارۀ 
نوشته  فارسی می گویند. طرزی  زبان  افغانی و  زباِن 
در  فارسی  زبان  برابر  در  افغانی  زبان  باید  که  است 
افغانستان تدریس شود و همه باید آن را یاد بگیرند. 
دری  فارسی  زبان  مادر  را  افغانی  زبان  طرزی 

می دانست. 
عبدالحی  عامه  مقاله هاِی  و  کتاب ها  در  همچنین 
که  کشور  برجستۀ  محقِق  و  تاریخ نگار  حبیبی، 
نیز،  است  داده  انجام  پشتون ها  مورد  در  تحقیقاتی 
افغان به جای پشتون آمده است. چنان که او در نشریۀ 
به  و عمدتًا  نشر می شد  پیشاور  در  که  "افغانستان" 
زبان  به  که  خبرهایی  داشت،  نشرات  فارسی  زبان 
پشتو در آن گنجانیده می شد را زیر عنوان "چند خبر 

به زبان افغانی" نشر می کرد. 
دو تاریخ نگار معروِف کشور؛ میرغام محمد غبار و 
نیز میرمحمد صدیق فرهنگ در کتاب های »افغانستان 
در مسیر تاریخ« و »افغانستان در پنج قرن اخیر«، واژۀ 
و  کرده  قلم داده  پشتون  مترادِف  و  معادل  را  افغان 
به  افغانستان  نام  نوزدهم  قرن  در  که  مدعی شده اند 

صفِت نام رسمی کشور قرار گرفت. 
 در صفحۀ نهِم افغانستان در مسیر تاریخ آمده است: 
"اوغان"  معرب  که  "افغان"  کلمۀ  دهم  قرن  »در 
بود، در مورد قسمتی از قبایل پشتون کشور در آثار 
نویسنده گان اسامی پدیدار شد و به تدریخ مفهومِ آن 
وسیع تر شده می رفت تا در قرن نوزدهم حاوی کلیۀ 

پشتون های کشور گردید.«
در صفحۀ 67 کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر نیز 
اسامی  جغرافیه نگاران  و  تاریخ نویسان  است:  آمده 
که تألیفات شان در زبان های عربی و فارسی موجود 
عنوان  به  را  پشتون ها  بعد  به  دهم  سدۀ  از  است، 
افغانان یاد کرده اند و زبان شان را هم افغانی گفته اند. 
در این صفحه آمده است: بابر که در سدۀ شانزدهم 
زبان هایی  جمله  از  را  افغانی  زباِن  می زیست، 
و  داشت.  رواج  کابل  والیت  در  که  می شمارد 
همین طور می نویسد: کلمات پشتو و پشتون فقط در 
حِد محاوره های زبانی تا سدۀ هفدهم به کار می رفته 

است.
پشتون  مترادِف  افغان  کلمۀ  که  برمی آید  این همه  از 
افغانستان  بوده و هیچ گاه در تاریخ، به همۀ مردماِن 

اطاق نشده است.

ملِت افغانستان، نه ملِت افغان!
اساسی  قانون  در  است،  آمده  مقدمه  در  که  آن گونه 
افغانستان"  "ملت  از  مورد  چندین  در  افغانستان، 
نام برده شده است، نه "ملت افغان". اجزای "ملت 
شده  معرفی  کشور  اقوامِ  شرح  به  نیز  افغانستان" 
که  بوده  این  موفق  کشورهای  تجربۀ  مسلمًا  است. 
ملت های شان را بر بنیاد جغرافیا یا تمدن ساخته اند، 
بنیاد  بر  که  کشورهایی  خاص.  قومیِت  بنیاد  بر  نه 
قومیِت خاصی ملت های شان را به زور ناسیونالیسم 
با  امروز  داده اند،  سامان   ۲۰ قرن  اوایل  و   ۱9 قرن 
مشکاِت شدیِد قومی و گروهی مواجه اند. بنابراین، 
افغانستان"  "ملت  از  که  افغانستان  اساسی  قانون 
می دهد  تذکر  نیز  را  منطق  این  است،  برده  نام 
ذکر  تابعیت  از  نامی  مردم،  شناس نامه های  در  که 
نام  با  را  این  تذکره،  یا  شناس نامه  زیرا خودِ  نشود؛ 
»جمهوری اسامی افغانستان« مشخص می کند و بنا 
بر موجودیِت »ملت افغانستان« در قانون اساسی، باید 

به شهرونداِن کشور »افغانستانی« اطاق شود. 

اطالق افغان برای همه در برابرِ حکم خدا

ارایه شد،  باال  با توجه به اسنادی که در  اما آگاهان 
است  گفته  که  را  اساسی  قانون  مادۀ  آن  اخیِر  فقرۀ 
به هر شهروند افغانستان کلمۀ افغان اطاق می شود، 
نادرست و غیرعملی می دانند و خواهاِن حذِف آن از 
قانون اساسی اند. برخی از علمای دینی و آگاهان در 
واکنش به این فقرۀ قانون اساسی گفته اند که اطاق 
کلمۀ افغان برای همه، در برابِر آیتی در قرآن کریم 
و  قبایل  و  طایفه ها  تفاوِت  اهمیِت  بر  که  دارد  قرار 
عشایر و هویت ها صراحت دارد. این علمای دینی در 
خطابه ها، رساله ها و نیز آگاهان در مقاله ها و سخنان و 
مصاحبه های شان، گفته اند که خداوند همۀ انسان ها را 
در نام ها و نشان ها و طایفه های مختلف آفریده تا از 
هم تفکیک و شناخته شوند. آن ها به این آیت تمسک 
َو  َذَکٍر  مِْن  َخَلْقناُکْم  إِنَّا  النَّاُس  أَیَُّها  »یا  که  جسته اند 
أَْکَرَمُکْم  إِنَّ  لِتَعاَرُفوا  َقبائَِل  َو  ُشُعوبًا  َجَعْلناُکْم  َو  أُنْثی  
ِ أَتْقاُکْم«. این آگاهان می گویند از آن جایی که  ِعنَْد اللَّ
طبق قانون اساسی، هیچ قانونی در کشور در مخالفت 
فقره  این  باید  نیست،  تطبیق  قابل  اسامی  احکام  با 
تا  یا حداقل  و  اساسِی کشور کشیده شود  قانون  از 
بیرون کردن آن، عملی نگردد؛ چون حکمی در برابِر 
حکِم خداست و بدون شک خدا می توانست به جاِی 
این همه قوم و ملیت در افغانستان، همه را افغان خلق 
می کرد؛ اما چنین نکرده و ما در هویت های مختلف 

آفریده شده ایم.

اقدام رییس جمهور
از  برخی  و  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  برخی   
آگاهان نیز مدعی اند که رییس جمهور بر بنیاد قانون 
قانون،  یک  موجودیِت  در  تقنینی،  فرامین  تسوید 
فرمان  کنید.  تعدیل  تقنینی  فرمان  با  را  نمی تواند آن 
پارلمانی  رخصتی های  و  قانونی  خای  در  تقنینی 
یک  تعدیل  با  بنابراین  بگیرد؛  صورت  می تواند 
شده   انجام  قانون  کاری خاِف  شده،  توشیح  قانوِن 
که پذیرفتنی نیست. منتقدان می گویند رییس جمهور 
می داند که افغان هویِت چسپیده بر یک قومِ محترمِ 
کشور است و دیگران هیچ تعلقی به آن ندارند، اما 
دارد، طی  که  اهدافی  و  تعصبات  به  توجه  با  بازهم 
این  آنان  است.  کرده  اطاق  همه  به  را  آن  حکمی 
اقدامِ رییس جمهوری را رویارویی با آگاهی مردم و 
باخبری شان از شخصیت و شناخِت خودشان قلم داد 
کرده و می گویند که باید رییس جمهوری به آگاهِی 
به  را  هویت های شان  و  بگذارد  احترام  مردم  امروزِ 

شکِل مستقل قدر کند. 
راه حل 

هرچند تعدیل بخشی از قانون ثبت احوال نفوس و 
هویت های  چسپاندِن  و  همه  برای  افغان  واژۀ  درج 
از  برخی  حمایِت  مورد  کلمه،  این  به  افراد  مستقِل 
مردمِ  بیشتِر  اما  است،  گرفته  قرار  قومی  سیاسیوِن 
افغانستان در برابِر این اقدام قرار دارند و واکنش های 
از خود در صفحاِت احتماعی و  تا کنون  سختی را 
بنابراین  داده اند.  نشان  رسانه ها  و  مدنی  اعتراضاِت 
را  اخیرش  فرماِن  غنی،  آقای  که  می کنم  پیشنهاد 
و  کند  لغو  شد،  اشاره  مقاله  این  در  که  دالیلی  به 
تطبیق کند.  را  نفوس  ثبت احوال  قانون توشیح شدۀ 
اساسی،  قانون  بنیاد  بر  که  می کنم  پیشنهاد  همچنین 
و  مکالمات  در  افغان  ملِت  به جای  افغانستان  ملِت 
به کار گرفته شود و شناس نامه های  مکاتباِت رسمی 
ثبت  قانون  تعدیل  آن،  غیر  در  گردد.  توزیع  برقی 
احوال نفوس به معنای ایجاد جنجال های تازه برای 

جلوگیری از توزیع شناس نامه های برقی است. 
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نظـری پریانی

ملِتافغانستاننهملِتافغان  

ــک  ــتانی در ی ــای پاکس ــه مقام ه ــت ک ــه اس ــه دو هفت ــک ب نزدی
اقــدامِ کم ســابقه، دروازه هــای مــرزِی خــود را بــه روی افغانســتان 
ــرِف  ــر دو ط ــانه ها، در ه ــای رس ــاِس گزارش ه ــر اس ــته اند. ب بس
ــِل  ــه دالی مــرز، هــزاران کامیــون مــواد خوراکــی و افــرادی کــه ب
ــا می خواســتند  ــد و ی ــرده بودن ــن کشــور ســفر ک ــه ای ــف ب مختل
ــتان  ــد. پاکس ــر می برن ــردرگم به س ــی س ــد، در وضعیت ــفر کنن س
مرزهــای خــود را در واکنــش بــه حملــۀ انتحــاری بــه یــک مســجِد 
ــتانی  ــای پاکس ــت. مقام ه ــته اس ــند بس ــت س ــا در ایال صوفی ه
ــر  ــتان به س ــاِک افغانس ــه در خ ــن حمل ــاِن ای ــه عام ــد ک مدعی ان
ــا رد  ــتان نه تنه ــای افغانس ــوی مقام ه ــه از س ــی ک ــد؛ ادعای می برن
ــِی گروه هــای  ــه پایگاه هــای اصل ــه می شــود ک ــل گفت می گــردد، ب
تروریســتی کــه باعــث ناامنــی  در افغانســتان می شــوند، در خــاِک 

پاکســتان قــرار دارنــد. 
ــور  ــاِن دو کش ــو می ــه این س ــال ب ــه از چندس ــای این گون بحث ه
ادامــه دارد و بــدون آن کــه بــه نتیجــۀ مشــخص بینجامد، دو کشــور 
می کننــد.  متهــم  کشورهای شــان  ناامنی هــای  در  را  یکدیگــر 
متأســفانه کشــورهای غربــی کــه خــود را متحــداِن اســتراتژیِک دو 
کشــور می داننــد، تــا بــه امــروز بــه گونــۀ دقیــق و مســتند بــه ایــن 
مســایل نپرداخته انــد و هرازگاهــی کــه مشــکاتی میــاِن دو کشــور 
بــه میــان آمــده، صرفــًا مقام هــای دو کشــور را بــه خویشــتن داری 

ــد.  و حــِل مشــکات از طریــق دیپلماتیــک تشــویق کرده ان
پایگاه هــاِی  موجودیــِت  نه تنهــا  امــا  پاکســتانی  مقام هــای 
ــل  ــد، ب ــکار می کنن ــود را ان ــورِ خ ــتی در کش ــای تروریس گروه ه
ــه مشــکاِت موجــود در افغانســتان ریشــه  ــد ک ــه مدعی ان وقیحان
ــل  ــا را در داخ ــِو ناامنی ه ــد جل ــور دارد و بای ــن کش در دروِن ای
ــواهد و  ــاِس ش ــر اس ــه ب ــت. درحالی ک ــور گرف ــن کش ــاِک ای خ
ــو،  ــه این س ــال ب ــتان از چندین س ــکار، پاکس ــل ان ــناد غیرقاب اس
بــه پایــگاه اصلــِی گروه هــای تروریســتی در منطقــه تبدیــل 
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــتان ب ــرای افغانس ــدی ب ــا تهدی ــده و نه تنه ش
بــل بســیاری از کشــورهای منطقــه از موجودیــِت گروه هــای 
ــا بحــث  ــد. ام تروریســتی در ایــن کشــور احســاِس خطــر می کنن
ــتن  ــا بس ــتانی ب ــای پاکس ــرا مقام ه ــه: چ ــت ک ــی این جاس اصل
مرزهــای خــود کــه به نوعــی شــاهرگِ  اقتصــادِی افغانســتان 
ــا  ــود و ی ــِت خ ــه وضعی ــد نســبت ب ــود، می خواهن ــمرده می ش ش
آن چــه کــه تهدیدهــای امنیتــی خوانــده می شــود، اعتــراض کننــد؟ 
در این کــه پاکســتان بــا ایــن اقــدامِ خــود تــاش کــرده اســت کــه 
بــر فشــارهایش بــر مــردم افغانســتان بیفزایــد، هیــچ جــای تردیــد 
ــه روی کشــوری  ــا بســتن مرزهایــش ب ــدارد. پاکســتان ب وجــود ن
ــیون های  ــا کنوانس ــت، نه تنه ــکی اس ــه خش ــاط ب ــًا مح ــه عم ک
ژیوپلتیــک در ایــن عرصــه را زیــر پــا گذاشــته اســت، بــل باعــث 
ــه  ــدت رو ب ــتان به ش ــادی در افغانس ــت اقتص ــه وضعی ــده ک ش
وخامــت بــرود. شــاید متضــرر اصلــِی اقتصــادی در ایــن سیاســت، 
ــت  ــه دول ــِل این ک ــه دلی ــند؛ ب ــتان باش ــردم افغانس ــت و م دول
پاکســتان به صــورِت تعمــدی ایــن برنامــه را بــه اجــرا گذاشــته و 
از قبــل بــرای رفــع ضررهــای آنــی آن، برنامه ریــزی کــرده اســت. 
بــر اســاس آمارهــای رســمی، مــراوادت اقتصــادی میان دو کشــور، 
ــه  ــی آن، ب ــاد اصل ــه مف ــر می گــذارد ک ــارد دال ــد میلی ــه چن ســر ب
جیــِب پاکســتان مــی رود؛ ولــی از آن جایــی کــه مــردم افغانســتان 
ــوری  ــای ف ــه کااله ــاز ب ــد و نی ــر مانده ان ــی گی ــرایط ویژه ی در ش
ــن کشــور،  ــه روی ای ــد، بســتن مرزهــای پاکســتان ب ــه دارن و اولی
اثــراِت آنــی و جبران ناپذیــر به جــا می گــذارد و پاکســتانی ها 

ــد. ــی می فهمن ــأله را به خوب ــن مس ای
ــان  ــگ می ــه جن ــی ک ــا در زمان ــادی حت ــرۀ اقتص ــت محاص سیاس
ــه  ــد ب ــه رس ــت؛ چ ــه نیس ــل توجی ــود دارد، قاب ــور وج دو کش
ــی  ــباِت مبتن ــک و مناس ــایه گی نی ــه دو کشــور دم از همس زمانی ک
ــِت  ــاذ سیاس ــا اتخ ــتان ب ــد. پاکس ــواری می زنن ــِن همج ــر حس ب
فشــار اقتصــادی بــر افغانســتان می خواهــد، ضمــن کاهــش 
ــن  ــه ای ــد ک ــان ده ــود، نش ــه خ ــبت ب ــی نس ــارهای جهان فش
کشــور برخــاف واقعیــت، حامــی و پشــتیباِن تروریســم نیســت. 
ــتان  ــر افغانس ــردن فشــارهای اقتصــادی ب ــا وارد ک ــن کشــور ب ای
ــدا  ــت پی ــود دس ــِی خ ــای سیاس ــه هدف ه ــًا ب ــد عم می خواه
ــان گســتاخانه  ــز چن ــد. متأســفانه اهــداِف سیاســی پاکســتان نی کن
و بیــرون از مــراوداِت دیپلماتیــک و همســایه گی اســت کــه 
ــو  ــا گفت وگ ــا حت ــورد آن ه ــوان در م ــورت نمی ت ــچ ص ــه هی ب
کــرد. یگانــه راهِ چــاره در وضعیــِت فعلــی ایــن اســت کــه دولــت 
افغانســتان بــا تحمــل فشــارهای موجــود، بــه گزینه هــای بدیــل در 

ــد.  ــورد فکــر کن ــن م ای
ــن کشــور  ــه ای ــا پاکســتان نشــان داد ک ــاله ب ــباِت چندین س  مناس
در  خــود  ســلطه جویانۀ  هدف هــای  از  هیچ صــورت  بــه 
ــای  ــه واقعیت ه ــد ب ــت و نمی خواه ــت بردار نیس ــتان دس افغانس
موجــودِ جهــان تــن دهــد. پاکســتان خــواِب یــک جغرافیــای کان 
را می بینــد تــا در آن بــه اهــداِف سیاســی و اقتصــادِی خــود 
ــت هایی  ــن سیاس ــه چنی ــاال این ک ــد. ح ــدا کن ــت پی ــان دس هم زم
ــًا  ــا عم ــود و ی ــران منجــر می ش ــوق دیگ ــدِن حق ــال ش ــه پایم ب
جنــگ و خشــونت را در کشــورهای دیگــر ترویــج می کنــد، 

ــت. ــت نیس ــز اهمی ــام آباد حای ــام داراِن اس ــرای زم ــًا ب اص
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فرمــان رییــس جمهــور غنــی مبنــی بــر تعدیــل مــادۀ ششــم 
ــات  ــا و اعتراض ــا واکنش ه ــوس ب ــوال نف ــت اح ــون ثب قان

ــه رو شــده اســت. بی شــماری روب
ــی  ــۀ مدن ــاالن جامع ــماری از فع ــورد، ش ــن م ــازه تری در ت
ــون« زده  ــاع از قان ــش دف ــه ایجــاد »جنب ــل دســت ب در کاب
ــت  ــر داش ــدون در نظ ــور ب ــه رییس جمه ــد ک و می گوین
ــت  ــتن صاحی ــدون داش ــوس و ب ــوال نف ــت اح ــون ثب قان
تداخــل عمــل در کارهــای مجلــس نماینــده گان بــا توجــه 
ــن  ــم ای ــادۀ شش ــل م ــه تعدی ــت ب ــوا، دس ــک ق ــه تفکی ب

ــت. ــون زده اس قان
ایــن فعــاالن مدنــی دیــروز )شــنبه، ۱4حــوت( بــا راه اندازی 
ــای  ــرد آق ــن عمل ک ــه ای ــد ک ــری گفتن ــت خب ــک نشس ی
او  توتالیتاریســم و دیکتاتورمآبانــۀ  اســتبداد،  اوج  غنــی 

می باشــد.
ــکنی  ــۀ قانون ش ــه ادام ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــان می گوین آن
ــه  ــت ب ــی، دس ــدت مل ــت وح ــووالن حکوم ــط مس توس
ــد راه  ــد و می خواهن ــون زده ان ــاع از قان ــش دف ایجــاد جنب
را بــرای توســعۀ سیاســی بــا حفــظ حاکمیــت قانــون، بازتــر 

ســازند.
کابینــۀ حکومــت وحــدت ملــی بــه تاریــخ ۱۲ حــوت، طرح 
تعدیــل مــادۀ ششــم قانــون ثبــت احــوال نفــوس را مــورد 
تاییــد قــرارداد و ایــن تعدیــل از ســوی رییس جمهــور طــی 

فرمــان تقنینــی توشــیح شــد.
ــت  ــور در دو حال ــس جمه ــون، ریی ــواد قان ــاد م ــا، بربنی ام
ــه  ــی ک ــک، زمان ــد: ی ــی صــادر کن ــی تقنین ــد فرمان می توان
شــورای ملــی در تعطیلــی باشــد و اتفــاق مهمــی بــه میــان 
ــان  ــد فرم ــی می توان ــور در زمینه ی ــد و دوم، رییس جمه آی
تقنینــی صــادر کنــد کــه در آن زمینــه قانــون وجــود نداشــته 
ــادر  ــی ص ــی در حال ــای غن ــان آق ــن فرم ــا ای ــد. ام باش
ــوس   ــوال نف ــت اح ــده ثب ــیح ش ــون توش ــه قان ــود ک می ش

ــود دارد. ــی وج ــنامه های برق ــع شناس توزی
ــن  ــش در ای ــن جنب ــای ای ــی از اعض ــرف، یک ــارون معت ه
ــه  ــه ک ــوردی نیســت ک ــوام م ــت اق ــت: "هوی نشســت گف

معاملــه شــود و کســی حــق دخــل و تصــرف و یــا تغییــر 
آن را دارد."

ــرض  ــات مغ ــاش حلق ــار و ت ــر فش ــر اث ــۀ او: ب ــه گفت ب
ــش  ــه چال ــی ب ــناس نامه های برق ــع ش ــد توزی ــاره رون دوب

کشــیده شــده اســت.
برنــا صالحــی، عضــو دیگــر ایــن جنبــش می گویــد: هــدف 
از به وجــود آمــدن جنبــش دفــاع از قانــون، بــه میــان آمــدن 

جامعــۀ قانون مــدار اســت.
ــد در  ــودن شــهروندان کشــور بای ــۀ او: حــق ملت ب ــه گفت ب
شــناس نامه های آنــان تســجیل پیــدا کنــد و قانونــی کــه در 

زمینــه وجــود دارد، بایــد تطبیــق شــود.
ــه  ــی ب ــای صالحــی از مســووالن حکومــت وحــدت مل آق
ــد:  ــرده و می گوی ــاد ک ــه اول ی ــکنان درج ــوان قانون ش عن
شــهروندان بــار دیگــر بــه زورگویــی و قانون شــکنی اجــازه 
ــا درج هویــت خودشــان  ــد و داشــتن شــناس نامه ب نخواهن

را خواهنــد گرفــت. 
ــه  ــاب ب ــون، خط ــاع از قان ــی دف ــش مدن ــو جنب ــن عض ای
حلقاتــی کــه او از آنــان تحــت عنــوان افــرادی کــه هویــت 
شــهروندان را بــه بــازی می گیرنــد، گفــت: "هویــت 
شــهروندان فروشــی نیســت و آنــان تــوان دفــاع مشــروع و 

ــد." ــود را دارن ــت خ ــداری و هوی ــول از قانون م معق
رامــش نــوری، عضــو دیگــر ایــن جنبــش در ایــن نشســت 
گفــت: رییس جمهــور غنــی بــا نگرش هــای قومــی و 
اســتبدادی دســت بــه صــدور فرمــان تعدیــل مــادۀ ششــم 

ــت. ــوس زده اس ــوال نف ــت اح ــون ثب قان
ــه در  ــام آنچ ــه انج ــد ک ــدار دادن ــی ُهش ــاالن مدن ــن فع ای
فرمــان تقنینــی رییس جمهــور آمــده، افغانســتان را بــه 

ــود. ــه خواهــد ب ــا تجزی ــی و حت طــرف درگیری هــای قوم
ــه از  ــا ک ــۀ اروپ ــد و اتحادی ــل متح ــازمان مل ــان از س آن
برقــی  شــناس نامه های  توزیــع  رونــد  کننــدۀ  تمویــل 
ــی  ــا زمان ــروژه را ت ــن پ ــل ای ــا تموی ــت ت ــتند، خواس اس
ــه  ــر گرفت ــتان در نظ ــهروندان افغانس ــت های ش ــه خواس ک

ــازد. ــف س ــود، متوق نش
ــا  ــان ب ــن جنبــش همزم ــک، عضــو دیگــر ای ــن بی عین الدی
ــت  ــر حکوم ــه اگ ــت ک ــت گف ــۀ نشس ــش قطع نام خوان
خواســت های ایــن جنبــش را نادیــده بگیــرد و مــردم ناامیــد 
شــوند، ممکــن اســت دســت بــه عمل کردهــای غیرقانونــی 
هماننــد رییس جمهــور بزننــد و در ایــن حالــت، اگــر 
ــه دوش  ــوولیت آن ب ــود، مس ــارج ش ــرل خ ــاع از کنت اوض
مســوول حکومــت اســت و جنبــش دفــاع از قانــون 

هیچ گونــه مســوولیتی نــدارد.
از  قطع نامه یــی  پخــش  بــا  مدنــی  فعــاالن  ایــن 
ــد و  ــو کن ــان خــود را لغ ــا فرم ــتند ت ــور خواس رییس جمه
ارزش هــای دموکراتیــک موجــود در کشــور را کــه حاصــل 

ــرد. ــخره نگی ــاد مس ــه ب ــت، ب ــاش اس ــال ت ــیزده س س
در قطع نامــۀ جنبــش دفــاع از قانــون هم چنــان آمــده 
اســت کــه دولــت بــر بنیــاد حکــم قانــون وظیفــه دارد تــا 
ــای  ــوام و طیف ه ــه اق ــژه ب ــی، به وی ــع مل ــتای مناف در راس
ــه  ــد و ب ــته باش ــان داش ــورد یکس ــف برخ ــی مختل اجتماع

ــذارد. ــرام بگ ــردم احت ــق م ــته های برح خواس
ایــن فعــاالن مدنــی ُهشــدار می دهنــد، در صــورت پذیرفتــه 
ــترده  ــرات گس ــه تظاه ــت ب ــان دس ــدن خواست های ش نش

و سراســری خواهنــد زد. 
ــذف   ــا ح ــال ۱39۲، ب ــوس در س ــوال نف ــت اح ــون ثب قان
اطــاق واژه افغــان،  توســط نماینــده گان مــردم در مجلــس 
ــتاد  ــت جمهوری فرس ــه ریاس ــیح ب ــرای توش ــب و ب تصوی
ــرار  ــرزی ق ــور ک ــس جمه ــیح ریی ــورد توش ــا م ــد. ام ش
ــا شــکل گیری  ــم ســال پیــش ب نگرفــت و. ســرانجام دو نی
ــیح  ــی آن را توش ــور غن ــی رییس جمه ــدت مل ــت وح دول

ــود. امــا  عملــی نشــد. کــرده ب
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شــماری از معلمیــن والیــت کنــدز ادعــا 
ــه  ــل این ک ــه دلی ــان ب ــاش آن ــه مع ــد ک دارن
ــن  ــارف ای ــس مع ــی ریی ــاب بانک ــه حس ب
والیــت حوالــه می شــود، کاســته شــده و  
ــن  ــب ای ــران مکات ــر اســاس خواســت مدی ب

والیــت پرداخــت می شــود.
ایــن معلمیــن کــه نمی خواهنــد نامــی از 
آنــان گرفتــه شــود، ادعــا دارنــد کــه معــاش 
ــر اســاس خواســت مدیــران مکاتــب  ــان ب آن
ــا رییــس معــارف  ــی ب ــدز در تبان والیــت کن

ــود. ــت می ش ــت پرداخ ــن والی ای
می گوینــد:  مانــدگار  روزنامــه  بــه  آنــان 
بعضــی از معلمــان ســه هــزار، شــماری 
پنج هــزار و برخــی هــم شــش هــزار افغانــی 
معــاش دریافــت می کننــد و اگــر کســی 

اعتــراض کنــد؛ او را برکنــار می کننــد.
ایــن معلمــان ادعــا می کننــد کــه اضافــه کاری 
ســرمعلم و شــماری از معلمــان کــه دو شــفت 
ــاوت  ــب و تف ــران مکات ــد؛ کارگ کار می کنن
ــون پرداخــت  ــن تاکن ــاش معلمی ــاله مع یکس
معــاش  اینکــه  مهم تــر  مســاله  و  نشــده 
معلمانــی کــه از ســوی مدیــران مکاتــب ایــن 
والیــت بــه شــکل بالمقطــع مقــرر شــدند نیــز 

پرداخــت نمی شــود.

بــه گفتــۀ آنــان: مدیــران مکاتــب بــه شــماری 
از معلمیــن بالمقطــع کــه مــدت خدمــت 
شــان بیشــتر از یکســال شــده؛ بــا وعــده دادن 
اینکــه شــما را رســمی مقــرر خواهیــم کــرد؛ 
معاشــی نمی دهنــد؛ تمــام ایــن معاشــات 
ــن  ــارف ای ــس مع ــه حســاب شــخصی ریی ب
مدیــران  و  می شــود  داده  انتقــال  والیــت 
مکاتــب هــم در تبانــی بــا او؛ پول هــای 
ــد. ــل می کنن ــف و می ــده را حی ــت ش دریاف

و  بهتریــن  می گوینــد:  معلمــان  ایــن 
دریافــت  بــرای  سیســتم  شــفاف ترین 
ــس  ــا ریی ــاش؛ سیســتم بانکــی اســت؛ ام مع
ــی؛  ــه ناامن ــه بهان ــدز ب ــت کن ــارف والی مع
ــدز را  ــت کن ــن والی ــی معلمی ــاش تمام مع
ــل  ــود از کاب ــخصی خ ــاب ش ــق حس از طری
ــکاری  ــداً در هم ــرده و بع ــت ک ــک دریاف بان
ــان  ــه دل ش ــه ک ــب هرآنچ ــران مکات ــا مدی ب
ــد. ــت می کنن ــن پرداخ ــه معلمی ــت ب خواس

ــل بانــک  ــد کاب در همیــن حــال، یــک کارمن
ــود،  ــه ش ــی از او گرفت ــد نام ــه نمی خواه ک
بــا تاییــد ادعــا معلمیــن والیــت کنــدز 
بــه روزنامــه مانــدگار می گویــد: تمامــی 
معاشــات معلمیــن والیــت کنــدز بــه شــماره 
کنــدز   معــارف  رییــس  بانکــی  حســاب 

می شــود. حوالــه 
ــه  ــا دارد ک ــک ادع ــل بان ــد کاب ــن کارمن ای
مــدت ســه ســال می شــود کــه معــاش 
ــماره  ــه ش ــدز ب ــت کن ــن والی ــی معلمی تمام
حســاب شــخصی رییــس معــارف ایــن 
والیــت  از طریــق کابــل بانــک حوالــه 

. د می شــو
امــا رییــس معــارف والیــت کنــدز بــا رد ایــن 
ــه  ــت ک ــن اس ــور ممک ــد: چط ــا می گوی ادع
ــه در  ــم ک ــزار معل ــش از شــش ه ــاش بی مع
ــه حســاب  ــد ب ــن والیــت تدریــس می کنن ای

بانکــی مــن حوالــه شــود.
محمــد رســتم محمــدی رییــس معــارف 
والیــت کنــدز بــه روزنامــه مانــدگار می گوید: 
معلمیــن مرکــز والیــت کنــدز از طریــق کابــل 
بانــک معــاش دریافــت می کننــد؛ امــا معــاش 
ــن اســت  ــه ناام ــن شــش ولســوالی ک معلمی
ــه  ــه حســاب معتمدیــن ایــن مکاتــب حوال ب
ــع  ــن توزی ــق معتمدی ــداً از طری ــده و بع ش

می شــود.
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــد می کن ــدی تأکی محم
طریــق  از  معــاش  معلمیــن،  خواســت 
ــی  ــرا  تمام ــود؛ زی ــع می ش ــن توزی معتمدی
ولســوالی های کنــدز ناامــن اســت و معلمیــن 
ــده و  ــک آم ــه بان ــی ب ــه راحت ــد ب نمی توانن
ــن  ــد؛ بنابرای ــت کنن ــود را دریاف ــاش خ مع
ــس  ــات و پولی ــد هی ــور چن ــاش در حض مع

می شــود. توزیــع 
بــه گفتــه او، والیــت کنــدز 5۰۰ مکتــب 
ــه  ــی ک ــم دارد و معلمبن ــزار معل و 7۰۰۰ ه
تدریــس  شــهری  حــوزه  ۱۱8مکتــب  در 
می کننــد از طریــق کابــل بانــک معــاش 
از  معلمیــن  متباقــی  و  می کننــد  دریافــت 
ــان را  ــاش ش ــب مع ــن مکات ــق معتمدی طری

می کننــد. دریافــت 
محمــدی تاکیــد می کنــد کــه هرکــس چنیــن 
ادعایــی برعلیــه مــن دارد بایــد مــدرک ارایــه 
کنــد و مــن حاضــرم درایــن مــورد پاســخ گو 

. شم با

ــازمان  ــابق س ــس س ــوس ریی ــد پتری دیوی
اطاعــات مرکــزی امریــکا )ســیا(انتظار 
دارد ســربازان بیشــتری بــه خاورمیانــه 
بــرای جنــگ بــا داعــش فرســتاده شــود و 
ــه افغانســتان اشــاره  ــه طــور مشــخص ب ب

ــرد. ک
ایــن جنــرال بازنشســته معتقــد اســتعبارت 
"تروریســم اســامی رادیــکال" کــه از 
ســوی دونالــد ترامــپ مــورد اســتفاده 
ــتفاده  ــاط اس ــا احتی ــد ب ــه بای ــرار گرفت ق

ــرد. ک
ــک  ــا فردری ــه ب ــوس در مصاحب دیویدپتری
پلیتگــن مجــری شــبکه ســی ان ان در 
برلیــن گفــت: از نظــر مــن بایــد بــه هنــگام 
ــم  ــل تروریس ــی مث ــتفاده از عبارت های اس
ــه خــرج داد   ــاط ب ــکال احتی اســامی رادی
ــد اشــاره  ــن دســت عبارت هــا مــی توان ای

ــند. ــته باش ــی داش ــای مختلف ــه گروه ه ب
ــز  ــودم هرگ ــن خ ــًا م ــزود: مطمین وی اف
افراطی گــری  اینکــه  از  نداشــتم  ابایــی 
کلــی  پوشــش  عنــوان  رابــه  اســامی 
و  القاعــده  داعــش،  مثــل  گروه هــای 

کنــم. توصیــف  وابستگانشــان 
پتریــوس گفــت: بایــد مواظــب باشــید کــه 
ــا  ــان را ب ــم جه ــب مه ــک مذه ــت ی کلی
ــر  ــری زی ــا افراط گ ــکال ی ــب رادی برچس

ــم. ســوال نبری
ــیار  ــر بس ــن نظ ــرد: م ــان ک وی خاطرنش
بســیار مثبتــی در مــورد مک مســتر مشــاور 

ــپ دارم از نظــر  ــد ترام ــی جدی ــت مل امنی
مــن او ذهنــی باهــوش داشــته و دارای 
ــت. ــازی اس ــم س ــری و تی ــتعداد رهب اس

ــردی  ــکاری راهب ــت: از هم ــوس گف پتری
حمایــت  روســیه  از  ترامــپ  دونالــد 

. می کنــم
وی تصریــح کــرد: کامــا واضــح اســت که 
ــور  ــن، رئیس جمه ــر پوتی ــداف والدیمی اه
روســیه چیســت. ایــن اهــداف در بســیاری 
ــان  ــو و هم پیمانانم ــا نات ــرای م ــوارد ب از م
ــرش  ــل پذی ــان قاب ــا در جه ــرکای م و ش
ــوع در  ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــتند. ب نیس
ــت  ــه شکس ــوارد از جمل ــری م ــک س ی
داعــش و القاعــده و هــدف کلــی متوقــف 
ــکا  ــردن خشــونت ها در ســوریه بین امری ک

ــود دارد. ــع وج ــی مناف ــیه تاق و روس
ــن  ــم ای ــن فکــر می کن ــت: م ــوس گف پتری
کــه کســی بــا دشــمنش گفت وگــوی 
آن  از  نبایــد  باشــد  داشــته  راهبــردی 
اجتنــاب شــود بلکــه بایــد آن رابــه شــکل 

ــرد. ــری ک ــی پیگی عمل
تصمیــم  دربــاره  نظــر  اظهــار  از  او 
اخیردولتامریــکا بــرای دســت زدن بــه یــک 
حملــه زمینــی بــه یمــن خــودداری کــرد و 
گفــت از اطاعاتــی کــه دربــاره آن مطــرح 

ــدارد. ــی ن ــده آگاه ش
او گفــت کــه از نظــرش اشــتباه اســت 
امریــکا از تعهــد بــه کمــک بــه کشــورهای 

ــد. ــینی کن ــب نش ــی عق خارج

پتریوس:

سربازانبیشتریبهافغانستانفرستادهشود

خواست جنبش حمایت از قانون از سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا: 

تازمانیکهخواستهایشهروندان
درنظرگرفتهنشود،تمویلپروژهتوزیعشناسنامههایبرقیرامتوقفسازید.
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سجاد خداكرمی
روســو در کتــاب "قــرارداد اجتماعــی" از منافــع 
ــه را  ــکیِل جامع ــا تش ــا آن ه ــاد ب ــه تض ــی ک ویژه ی
ــاب،  ــن کت ــد. او در ای ــاد می کن ــرده، انتق ــب ک واج
ــر اســاِس ســاختارهای اجتماعــی  مســالۀ اخــاق را ب
ــراری  ــِت برق ــو جه ــتدالل روس ــد. اس ــرح می ده ش
قــراردادی بنیادیــن بــا جایگزیــن کــردن اخــاق 
ــه  ــت ک ــرارداد و حقوقی س ــه ق ــی ب ــری و قانون براب
طبیعــت بــا نابرابــری جســمی بیــن انســان ها موجــب 

ــت.  ــده اس ش
ــت  ــۀ نخس ــادی در وحل ــگاه انتق ــه، ن ــن مقال در ای
ــد  ــۀ بع ــان و در مرحل ــِی جه ــت کنون ــه موقعی متوج
یــادآوری اهمیــِت واحــد اخاقــی اســت کــه جامعــه 
را بــه عنــوان مجموعه یــی واحــد تشــکیل می دهــد و 
در آن، قانــون افــراد را بــه یک دیگــر مرتبــط می کنــد. 

دفاع از اخالق اجتماعی و سیاسی 
ــتدالل های  ــر از اس ــن نظ ــاع از ای ــرای دف ــو ب روس
روســو  اســتدالل های  می گیــرد.  بهــره  مختلفــی 
کــه در چنــد زمینــه از جملــه طبیعــت انســانی، 
مذهــب، اخــاق و قانــون اســت، پیرامــون یــک 
ایــدۀ اصلی ســت و بیــن منافــع مختلفــی کــه ارتبــاط 
مشــترک  وجــوه  می دهنــد،  شــکل  را  اجتماعــی 
وجــود دارد و اگــر مــوردی نبــود کــه همــۀ منافــع بــه 
ــی وجــود نداشــت.  ــچ جامعه ی ــوط شــوند، هی آن مرب
بــر همیــن نفــع مشــترک اســت کــه جامعــه بایــد اداره 
ــدون  ــه ب ــی دارد ک ــی اثرات ــرارداد اجتماع ــود و ق ش
ــه  ــش ادام ــه حیات ــه ب ــت جامع ــن اس ــا غیرممک آن ه

ــد.  ده
ــع  ــن جوام ــروع از قدیمی تری ــا ش ــو ب ــتدالل روس اس
ــیری  ــواده مس ــی خان ــی آن یعن ــکل طبیع ــا ش و تنه
منطقــی می پیمایــد. روســو ســعی در نشــان دادن ایــن 
ــا اتمــام نیــاز بچه هــا بــه پدرشــان ارتبــاط  دارد کــه ب
ــی  ــواده همه گ ــد و اعضــای خان ــر می کن ــی تغیی طبیع
بــرای  می شــوند.  مســتقل  یک ســان  طــور  بــه 
ــه  ــرد ک ــن حــد، روســو نتیجــه می گی ــه ای ــیدن ب رس
اگــر اعضــای خانــواده بــه مانــدن در کنــار هــم ادامــه 
ــاری  ــه صــورت طبیعــی نیســت، بلکــه اختی ــد، ب دهن
ــرارداد حفــظ می شــود.  ــا ق ــط ب ــواده فق اســت و خان
ــت.  ــت انسانی س ــۀ طبیع ــترک نتیج ــن آزادی مش ای

طبــق نظــر روســو، خانــواده نخســتین مــودل جامعــه 
اســت کــه حاکــم، نقــش پــدر و مــردم، نقــش بچه هــا 
ــا  ــه دنی ــر ب ــور آزاد و براب ــی به ط ــد و همه گ را دارن
می آینــد. طبــق نظــر روســو، ارتبــاط معامله یــی 

نــه  تنهــا کــه 

شــامل  را  ویــژه  شــهروندان 
می شــود، بلکــه مربــوط بــه ایجــاد ارتبــاط بیــن 
ــی  ــوان اصــل اجتماع ــه عن ــه اســت، ب ــات جامع طبق
ــان  ــک بنی ــت از ی ــارت اس ــه عب ــده ک ــف ش تعری
ــرارداد  ــه از ق ــی ک ــات اجتماع ــرای ارتباط ــی ب واقع
ــه  ــع دادن ب ــد و مرج ــط می یاب ــو بس ــی روس اجتماع
ــری از  ــی دیگ ــی اخاق ــه ویژه گ ــودمندی ب ــار س معی
قــرارداد اجتماعــی مربــوط می شــود کــه از ایــن پــس 
بــر پایــۀ تعــادل منافــع بیــن طبقــات اســت. بــه جــای 
اخــاق ســودمندی مشــترک بــر پایــه قربانــی کــردن، 
ــترش  ــه گس ــر پای ــع ب ــتراک مناف ــادی اش ــق م تواف
ــن  ــت. ای ــر اس ــد نظ ــان م ــن خودش ــژه بی ــع وی مناف
اخــاق اجتماعــی و سیاســی بــر مبنــای تقــدم منافــع 

می باشــد.  ویــژه 
اتحاد اعضای اجتماع 

ــت دارد، اتحــاد اعضــای  ــه اهمی موضــوع دیگــری ک
اجتمــاع اســت. طبــق نظــر روســو، اگــر دولــت مثــل 
بیــن  اتحــاد  بــه  شخصی ســت کــه زنده گــی اش 
ــن  ــر مهم تری ــت و اگ ــته اس ــاع وابس ــای اجتم اعض
آن هــا بقــای خــود اوســت، برایــش نیرویــی عمومــی 
ــا  ــب ب ــروه را متناس ــر گ ــد ه ــا بتوان ــت ت الزم اس
دیگــران بــه حرکــت درآورد. چــون طبیعــت بــه 
ــش را  ــۀ اعضای ــر هم ــق ب ــدرت مطل ــان، ق ــر انس ه
می دهــد، قــرارداد اجتماعــی بــه پیکــرۀ سیاســی 
می دهــد.  را  گروه هــا  همــۀ  بــر  مطلــق  قدرتــی 
ــوان ســاختاری  ــه عن ــه ب ــن جامع ــا پذیرفت ــن ب بنابرای
طبیعــی، جامعــۀ توان منــد خواهــد بــود. روســو مفهــوم 
ــوق  ــوع حق ــه ن ــرد. او س ــر می گی ــوق را در نظ حق
قایــل اســت: حقــوق شــهروندان، حقــوق حاکــم و نیز 
ــای  ــای ویژه گی ه ــر مبن ــد ب ــه بای ــی ک ــوق طبیع حق

ــد.  ــانی باش انس
ــه  ــی ک ــۀ مجرمین ــه هم ــد ک ــتدالل می کن ــو اس روس
ــد، آشــوب گر و  ــه می کنن ــی حمل ــوق اجتماع ــه حق ب
ــن از  ــه قوانی ــاوز ب ــا تج ــوند، ب ــمرده می ش ــن ش خای
عضــو اجتمــاع بــودن درمی آینــد و حتــا بــا آن مقابلــه 
ــمنی،  ــن دش ــه چنی ــرد ک ــه می گی ــد. او نتیج می کنن
نمی توانــد فــردی اخاقــی باشــد. بــرای روســو 
مجــازات کــردن یــک مجــرم، قــرارداد ویژه یــی 
اســت. وي ایــن مجــازات را قانونــی طبیعــی می دانــد 
کــه بــدون آن جامعــه نمی توانــد ادامــۀ حیــات یابــد. 
ــه در آن  ــی ک ــتن جامعه ی ــرای داش ــن اخــاق ب بنابری
افــراد بــه حقــوق یک دیگــر احتــرام می گذارنــد، الزم 
ــر را  ــن نظ ــو ای ــتدالل، روس ــن اس ــد از ای ــت. بع اس
ــد  ــه نیازمن ــک جامع ــراری ی ــه برق ــد ک ــرح می کن مط
ــت  ــد موجودی ــن بای ــر اعضــای آن اســت. بنابرای تغیی
جزیــی هــر انســان را بــه موجودیتــی کــه هــر کــدام از 
مــا از طبیعــت دریافــت کــرده ایــم، تغییــر داد. ایــن 
ــرای تشــکیل جامعــه اســت.  ــر توضیحــی ب تغیی

 داكتر بهزاد معظمی ]متخصص گوش، حلق و بينی[

مشاوره و روان درمانی
وز وز باعــث تولیــد احســاس رنجــش، اضطــراب و یــا 
ــود و  ــی می ش ــته گی و بی خواب ــزوا، خس ــترس، ان اس
ایــن عوامــل نیــز بــه نوبــۀ خــود باعــث توجــه بیشــتِر 
ــی،  ــاوره و روان درمان ــردد. مش ــه وز وز می گ ــرد ب ف
ــد.  ــرد می باش ــش ف ــت آرام ــری در جه ــِک موث کم
بهبــود ســبک زنده گــی، فعالیــت بدنــی مناســب، 
ــش،  ــب و آرام ــواِب مناس ــرده گی، خ ــا افس ــارزه ب مب

ــد. ــر روی وز وز دارن ــادی ب ــر زی تأثی
 

توصیه ها
ــورد وز  ــتری را در م ــات بیش ــکان اطاع ــد ام ــا ح ت
وز خــود به دســت آوریــد. ایــن اطاعــات شــما 
ــا  ــی ره ــدم آگاه ــی از ع ــرس ناش ــی و ت را از نگران

. می کننــد
عواملــی کــه باعــث وخامــت وز وز می شــوند را 
ــترس  ــروز اس ــع ب ــد. در مواق ــرل کنی ــایی و کنت شناس
و  اســترس ها  می یابــد.  افزایــش  وز  وز  شــدید، 
امــا  نمی گردنــد  وز  وز  بــروز  باعــث  نگرانی هــا 
تأثیــرات آن را تشــدید می کننــد. تمریــن کنیــد از 

اســترس های غیــر ضــروری اجتنــاب ورزیــد.
ــما  ــت ش ــنودی و رضای ــث ُخش ــه باع ــه ک ــر آن چ ه

شــود، می توانــد وز وز را کنتــرل کنــد.
ــود را از  ــِت خ ــوی اهمی ــر نح ــه ه ــر گاه وز وز ب ه
ــد وز وز  ــرد می توان ــن صــورت ف ــد، در ای دســت ده
ــرای  ــرد. ب ــده بگی ــود را نادی خ
نمونــه: مــا به طــور طبیعــی، 
ســر و صــدای ناشــی از یخچــال 
خانــۀ خــود را در آشــپزخانه 
آن  آن کــه  نمی شــنویم، حــال 
صــدا همیشــه وجــود دارد. ایــن 
ــه  ــت اســت ک ــدان عل ــده ب پدی
مغــِز مــا آن صــدا را مهــم تلقــی 

ــرده اســت. نک
  از قــرار گرفتــن در محیط هــای 

ســاکت دوری کنید:
و  روز  هــر  می توانــد  وز  وز 
حتــا در هــر ســاعت تغییــر کند. 
اصــوات جدیــدی می تواننــد 
ظاهــر شــده و شــنیده شــوند و 
ــد.  ــر کن ــی تغیی ــا اصــوات قبل ی

حتــا اگــر وز وز را بلندتــر از قبــل درک می کنیــد، جــای 
ــت. ــی نیس نگران

ــان  ــه ممکــن اســت وز وزش ــراد از این ک بســیاری از اف
بیشــتر غیرقابــل تحمــل شــود، تــرس دارنــد. امــا آمــار 
ــه  ــای بعــدی، هیچ گون ــه در ارزیابی ه ــد ک نشــان می ده

افزایــش در بلنــدی وز وز دیــده نشــده اســت.
اگــر توجــه خــود را بــه کارهــای دیگــر معطــوف کنیــد، 

دیگــر وز وز گــوِش شــما قابــل درک نخواهــد بــود.
ــروبات  ــابه، مش ــوه، نوش ــای، قه ــاد چ ــرف زی از مص

ــد. ــز نمایی ــگرت پرهی ــی و س الکول
به هنگام خواب، موزیک مایم گوش دهید.

ــن، پنکــه،  ــوم، ف ــه صــدای پمــپ آکواری گــوش دادن ب
ــا ســی دی  ــوار کاســت ی ــن ن ــتگاه بخــورو هم چنی دس
حــاوی اصــوات طبیعــی )امــواج دریــا، بــاران، رودخانــه 

ــر هســتند. و...( در پوشــش وز وز بســیار موث
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پیــش از نوشــتن اولیــن کلمــه، خــوب فکــر کنیــد کــه چــه 
ــرای چــه کســی، و  ــه چــه منظــور، ب ــارۀ چــه، ب چیــز، درب

چه قــدر می خواهیــد بنویســید.
ــا  ــی اســت. خیلی ه ــده نوشــتن بی معن نوشــتن کار اســت. بی فای
بیــش از آن چــه می خواننــد، می نویســند؛ حیــف زحمــت، 

ــذ! ــف کاغ ــت و حی ــف  وق حی
ــم،  ــم بنویس ــه می خواه ــی ک ــا موضوع ــید: آی ــان بپرس از خودت
قبــًا نوشــته نشــده اســت؟ آیــا کــس دیگــری آن را خلــق نکــرده 
ــا مطلبــی  ــم ی ــم حــرف تازه تــری بگوی ــا مــن  می توان اســت؟ آی
ــش از  ــارۀ آن بی ــم درب ــا اطاعات ــم؟ آی ــر بنویس ــراری را بهت تک
دیگــران اســت؟ بــه چــه منظــور و چــرا بایــد بنویســم؟ بــا ایــن 
ــطر،  ــه، س ــد کلم ــم؟ چن ــت می کن ــه چــه کســی خدم ــته ب نوش

ــا چنــد جملــه بنویســم؟ صفحــه، ی
آیــا  کنیــد؟  تهیــه  گــزارش  ماجرایــی  از  می خواهیــد  آیــا 
ــی را  ــا قصــۀی تخیل ــه ی ــه، سرگذشــت، حادث ــد تجرب می خواهی
روایــت کنیــد؟ پــس، از خودتــان بپرســید چــرا بایــد مطلبــی را 

ــم؟ ــت  کن ــا روای ــزارش ی گ
ــر  ــد در دفت ــعی کنی ــد؛ س ــا نکنی ــردن اکتف ــش ک ــه پرس ــط ب فق
یادداشــت  روزانــه یــا کاغــذ چرک نویــس، بــه پرســش ها پاســخ 
ــان  ــر، و خواننده گان ت ــان، ناش ــه  خودت ــن کار، ب ــا ای ــد. ب بدهی

ــد. ــک می کنی کم
به موضوع و مطلب تان عشق بورزید. 

ــزی   ــارۀ چی ــس درب ــید؟ پ ــی بنویس ــۀ فن ــد مقال ــا می خواهی آی
و  باتجربــه  متخصصــان  البتــه  می شناســید.  کــه  بنویســید 
نویســنده گان  متــون تخصصــی و باتجربــه و نویســنده گان متــون 
تخصصــی و فنــی نیــز همــه چیــز را نمی داننــد. امــا کســی کــه 
ــی  ــش زود خال ــر پای ــد، زی ــنده کن ــود بس ــش خ ــه دان ــط ب فق

ــود.  می ش
ــای   ــه" در ج ــم و "چه گون ــه کنی ــا" تهی ــوژه را از "کج ــس س پ

ــم. مناســب قرارشــان دهی
ــی،  ــای تخصص ــی )کتاب ه ــن، دوم در بایگان ــا: اول در ذه کج
ــه(،  ــای روزنام ــده و تکه ه ــردآوری ش ــای گ ــا و مقاله ه مجله ه
چهــارم  دایرۀالمعارف هــا،  و  مرجــع  کتاب هــای  در  ســوم  
کتاب فروشــی ها  کتاب شناســی  در  کــه   نشــر  تازه هــای  در 
امانــت  کتاب خانه هــا  از  یــا  کنیــد  پیــدا  می توانیــد 
ــته های   ــه نوش ــدود ب ــط مح ــا فق ــن مرجع ه ــرد ای بگیرید)کارب
تخصصــی نیســت، اگــر تصمیــم داریــد سرگذشــت و زنده گــی  
اشــخاص را روایــت یــا گــزارش کنیــد، ایــن مراجــع می تواننــد 

ــند.(  ــته باش ــی داش ــرد فراوان کارب
چه گونــه: اول اســتفاده از اصــول طایــی، دوم تحصیــل در 
ــتن. ــه نوش ــدن ب ــق ورزی ــوم عش ــنده گی، س ــگاه نویس آموزش
ــد و آن را  ــان روی آوری ــه کارت ــن اساســی ب ــا چنی ــر شــما ب اگ
در عمــل بــه کار گیریــد، توانایی تــان خودبه خــود افزایــش 

ــد. می یاب
به اجزای کار و افکارتان نظم بدهید. 

ــای   ــید. دیدگاه ه ــا ننویس ــب را یک ج ــۀ مطال ــروع هم ــرای ش ب
ــتید ـ روی  ــل اس ــه مای ــدازه ک ــر ان ــه ه ــوع را ـ ب ــی موض اصل
کارت هــای  یادداشــت بنویســید. کارت هــای حــاوی دیدگاه هــای 
اصلــی را در گروهــی جداگانــه قــرار دهیــد و نظمــی منطقــی بــه 

آن هــا بدهیــد.
ــت های  ــذ یادداش ــا کاغ ــا ی ــی را در کارت ه ــای فرع دیدگاه ه
جداگانــه  )بهتــر اســت از رنــگ دیگــری اســتفاده شــود( 
بنویســید. آن هــا را براســاس تعلــق بــه گــروه اصلــی منظــم کنیــد.
ــن  ــد و ای ــم بگذاری ــب روی ه ــای مرت ــا را در ردیف ه کارت ه
ــه  ــان ب ــزای کارت ــۀ اج ــا مجموع ــد ت ــرار کنی ــدر تک کار را آن  ق

ــد. ــی  دربیای ــی منطق نظم
ــته های  ــرای نوش ــخه ب ــن نس ــه ای ــده اید ک ــه ش ــان متوج بی گم
ــی را  ــد مطلب ــی رود. اگــر می خواهی ــه کار م ــی و تخصصــی ب فن
گــزارش یــا روایــت کنید)داســتان کوتــاه، رمــان، نمایشــنامه های 
ــرای  ــد ب ــب( می توانی ــایر مطال ــا س ــی ی ــا رادیوی ــی ی تلویزیون
اشــخاص )اســامی، روحیــات، غرایــز، عــادات( و بــرای مــکان و 
رویدادهــا و حادثــۀ اصلــی داســتان از کارت هــای اصلــی اســتفاده 
ــی  ــع فرع ــی، و وقای ــای فرع ــخاص و مکان ه ــرای اش ــد. ب کنی
ــد. کارت هــای فرعــی را  ــز از کارت هــای فرعــی اســتفاده  کنی نی
ــان  ــد. پای ــدی کنی ــب و طبقه بن ــی مرت ــای اصل ــد کارت ه مانن
ایــن مرحلــه، پایــان مشــکل ترین بخــش "کار نوشــتاری" اســت. 
ــرد!  ــد ک ــد. تعجــب خواهی ــد حرکــت کن ــان می توان حــال بس ت

درســت ماننــد بــِس درون شــهری می شــود! 
ــده بنویســید؛  ــرای خوانن ــان ننویســید، بل کــه ب ــرای خودت ب

ــه  عبــارت بهتــر: ســاده بنویســید. ب
ــان   ــم. زب ــت می کنی ــان صحب ــان خــاص خودم ــه زب ــا ب ــۀ م هم
می توانــد ســاده )نــه پیــش پــا افتــاده( و قابــل درک یــا علمــی و 
مشــکل  باشــد. زبان هــای حــد وســط زیــادی در ایــن بیــن وجــود 

دارنــد کــه  می تواننــد بــه شــکلی زیبــا بدرخشــند.
ــرای   ــیوۀ خاصــی ب ــس از ش ــه هرک ــیم ک ــال باش ــد خوش ح بای
صحبــت کــردن اســتفاده می کنــد و گرنــه بــرای یک دیگــر 
ــک  ــا ی ــۀ م ــال، هم ــا این ح ــدیم. ب ــته کننده می ش ــًا خس کام
ــاده و روان،  ــان س ــم: زب ــت داری ــتن دوس ــرای  نوش ــان را ب زب
ــا  ــن ی ــر از ای ــی غی ــه زبان ــر ب ــل  درک. اگ ــاه، واضــح و قاب کوت
بــر اســاس زبــان دیگــری بنویســید، بســیاری از خواننــده گان را 

ــد. ــت می دهی از دس
در میــان اصــول پایــۀ نــگارش، اصــل ســاده گی ضربه پذیرتریــن 
از  بســیاری  دلیــل  همیــن  بــه  می شــود.  محســوب  آن هــا 
بــه  کتاب هــا  از  بســیاری  و  نمی شــوند  خوانــده   نوشــته ها 

ــوند. ــل می ش ــکار تبدی ــات و اف ــات، جم ــتان کلم گورس
چــرا این گونــه اســت؟ بیشــترینه، وقتــی پشــت دســتگاه تحریــر 
می نشــینیم یــا قلــم را در دســتان خــود می گیریــم، ناگهــان 
حالــت  طبیعــی خــود را از دســت می دهیــم و فرامــوش می کنیــم 
ــه  ــان گفتاری مــان تبدیــل ب ــه، زب کــه خودمــان  باشــیم. بدین گون

زبــان فصاحــت و باغــت می شــود.
ــات  ــب کلم ــزرگ را در قال ــکار ب ــود اف ــتی نمی ش ــا به راس آی
ــی  ــنده گان واقع ــۀ نویس ــود! هم ــه می ش ــه ک ــاده  آورد؟ البت س
ــات  ــا کلم ــه ب ــه شــرطی ک ــد؛ ب ــز می توانی ــما نی توانســته اند، ش
ــان رســید  ــه فکرت ــه  این کــه هرچــه ب ــرم کنیــد، ن دســت وپنجه ن

ــید. ــه بنویس بافاصل
ــروع   ــی ش ــم( ساده نویس ــل فه ــا قاب ــکل )ام ــر مش ــت هن آن وق
حــرف  پــس  نمی کنیــد؟  بــاور  اســت.  مشــکل  می شــود. 
ــچ کاری مشــکل تر  ــد: »هی ــد؛ او می گوی ــول کنی ــوپنهاور را قب ش
ــم  ــل فه ــی قاب ــه زبان ــکار را ب ــن اف ــه  مهم تری ــن نیســت ک از ای

ــرد«. ــان ک ــه بی ــرای هم ب
ــه  ــد ب ــروع بای ــد، ش ــا باش ــد آهن رب ــد مانن ــوان می توان عن

چشــم  بیایــد.  
و  گورکن هــا  "خدایــان،  آیــا  باشــد؟  آهن ربــا  عنــوان، 
دانشــمندان " عنوانــی کــه "ســرام" بــرای کتابــش انتخــاب کــرد، 
ــی،  ــدۀ بخت آزمای ــرگ برن ــد ب ــا مانن ــود؟ ی ــا ب ــون آهن رب هم چ

شــانس آورد؟ 
اوج   کتــاب،  عنــوان  بــود:  تعیین کننــده  واقــع همه چیــز  در 
داســتان، کنجــکاوی خواننــده و شــیوۀ روایــت ســرام. موضــوع  
ــا  ــرام واقعیت ه ــا س ــی اســت، ام ــاله یی واقع ــاره مس ــاب درب کت
را پشــت ســر هــم ردیــف نمی کنــد، چــون واقعیت هــا هــزاران 
بــار در عالــم حقیقــی رخ  داده انــد. ســرام فقــط روایــت می کنــد 

ــوغ  اوســت. ــن همــان نیرنــگ و نب و ای
ــد  ــوان نبای ــد: "عن لســینگ ـ نویســنده و متفکــر نابغــه ـ می گوی
ــع را  ــر وقای ــاب باشــد، هرچــه کم ت ــای کت فهرســتی از رویداده

فــاش  کنــد، بهتــر اســت."
آیــا عنــوان کتابــش ـ "ناتــان خردمنــد"  ـ از وقایــع کتــاب خبــر 
نمی دهــد؟ آیــا عنــوان کتــاب ســرام گوشــه یی از مطالــب کتــاب 
ــا"  ــا کارنین ــاب "آن ــی کت ــا شــهرت جهان ــد؟ آی ــاش نمی کن را ف
ــودن  ــوادۀ ب ــزون و "خان ــر هام ــا" اث ــر تولســتوی  و "ویکتوری اث

ــه  خاطــر انتخــاب عنوان  شــان اســت؟ بــروک" تومــاس مــان ب
مــا نمی توانیــم بــرای شــما نســخه بپیچــم، هیچ کــس دیگــر هــم  
ــندۀ  ــر نویس ــط اگ ــه فق ــید ک ــته باش ــه داش ــا توج ــد. ام نمی توان
خوبــی  باشــید، عنــوان کتاب تــان هرچــه باشــد موفــق می شــوید. 
جذاب تریــن  عنــوان می توانــد چرندتریــن متــن را داشــته باشــد 
و کســالت آورترین  عنــوان نشــاط آورترین متــن را در پــی داشــته 
ــوب  ــتۀ خ ــارۀ نوش ــه درب ــر آن چ ــام، ه ــور ع ــا به ط ــد. ام باش
ــس،  ــد. پ ــدق می کن ــم  ص ــوان ه ــارۀ عن ــود، درب ــه  می ش گفت

عنــوان بایــد ســاده، کوتــاه، و واضــح باشــد. 
بــرای نوشــتن مقدمــه نیــز همین طــور عمــل کنیــد. اگــر مطلــب 
فنــی  ـ تخصصــی می نویســید، بــه ســرعت آن چــه را کــه 
ــد. جمــات  ــرار دهی ــوی چشــمش ق ــده انتظــار دارد، جل خوانن
متــن بایــد کوتــاه، ســاده، و واضــح باشــد. خواننــده را متعجــب 
ــت  ــم را در دس ــال حک ــد تک خ ــاس کن ــد احس ــد! بگذاری کنی

ــد. ــازی را شــروع  کن ــد ب ــه بای دارد و اوســت ک
شــما می توانیــد ببینیــد، بچشــید، لمــس کنیــد، حــس کنیــد 
و بشــنوید. خواننــده گان شــما هــم همیــن حس هــا را دارنــد. 
بســیاری از نویســنده گان ایــن واقعیــت را فرامــوش می کننــد. 
نویســنده گان تهی دســت، خواننــده گان تهی دســت! زبــان آلمانــی 
ــش از 5۰۰۰۰۰۰ واژۀ  ــا ـ بی ــای دنی ــن زبان ه ــی از غنی تری ـ یک
ــات را  ــام احساس ــوان تم ــا می ت ــن واژه ه ــا ای ــف  دارد. ب مختل

بیــان کــرد. 
بــرای   واژه هایــی  هســتند؛  شــما  واژه هــای  واژه هــا،  ایــن 
غذایــی  تهیــۀ  بــرای  و  بیابیــد  را  واژه هــا  خواننده گان تــان. 
ــرخ  ــد، س ــاب کنی ــانید، کب ــد، بجوش ــا را بپزی ــزه آن ه خوش م
ــز  ــد و روی می ــته کنی ــد، برش ــم  بگذاری ــعلۀ مای ــد، روی ش کنی

بچینیــد و بیاراییــد!
ــرای یادگیــری وجــود  در ایــن زمینــه طبعــًا قواعــد و قوانینــی ب
ــا  ــه آن ه ــن ب ــال پرداخت ــاه مج ــت کوت ــن فرص ــا در ای دارد، ام
ــوم  ــه مفه ــم ک ــرای شــما انتخــاب کرده ای ــال  ب ــک مث نیســت. ی

ــت: ــا یاف ــوان در آن ه ــان را می ت ــۀ انس ــات پنج گان احساس
از "یان یوبل از ورشو" اثر لوییزه راینر:

ــتانی  ــاره تابس ــوا دوب ــد. ه ــپری می ش ــد آرام س ــای بع »روزه
ــه  ــود، ب ــود. درخــت فلکــس کــه دیگــر پژمــرده شــده ب شــده  ب

خــود تکانــی داده  بــود و از نــو می درخشــید. از وجــودش ســراپا 
افتخــار می کردیــم. فلکــس از ایــن ســر بــاغ تــا آن ســر بــاغ در 
ــای  ــا انبوهــی از رنگ ه ــی ب ــف چــپ و راســت راه  میان دو ردی

ســرخ، بنفــش، ســفید پشــت ســر هــم، بــا 
شــکوفه های درشــت، نصــف بلنــدای قــد آدم و 
باشــکوه و ابهــت هــر چــه تمام تــر امتــداد یافتــه 
بــود. سراســر تابســتان، مــردم می ایســتادند و از 
جــال آن متحیــر می شــدند. بســیاری دیگــر از 
ــگاه  ــیر ن ــک س ــا از نزدی ــد ت آن روی می آمدن
ــه  ــکرآور آن را ک ــیرین و س ــر ش ــد و عط کنن
ــمام  ــرد، استش ــای می ب ــه هرج ــود ب ــا خ ــاد ب ب

ــد...« کنن
متوجــه شــدید کــه منظــور از به کارگیــری تمــام 

پنــج احســاس خــود و خواننــده چیســت؟
ــن  ــد ای ــم می توانی ــما ه ــوید. ش ــرد نش دل س
هنــر را بیاموزید)البتــه  در صورتــی کــه آمــوزش 

ــوید(. ــی ش ــًا راهنمای ــد و دقیق الزم را ببینی
از توضیح اضافی خودداری کنید.

ی  توضیح هــا
ــد  ــر می خواهی ــود. اگ ــده می ش ــث خســته گی خوانن ــی باع اضاف

ــد. ــب را بگویی ــل مطل ــتقیمًا اص ــد، مس ــی بزنی حرف
ــروری   ــات غیرض ــات و کلم ــذف جم ــرای ح ــز ب ــم قرم از قل
ــد،  ــد می رس ــان زای ــه نظرت ــی ب ــا مطلب ــد. هرج ــتفاده کنی اس

ــید.  ــز بکش ــط قرم دورش را خ
و  علمــی  کتاب هــای  مجله هــا،  روزنامه هــا،  مطالعــۀ  بــا 
متوجــه  تلویزیــون  و  رادیــو  برنامه هــای  بــه  گــوش دادن  
ــودکار  ــوید. خ ــی می ش ــد فراوان ــراری و زای ــای تک صحبت ه
ــت  ــط کافی س ــی  دارد: فق ــرد فراوان ــع کارب ــن مواق ــز در ای قرم
ــی  ــر خط ــا ه ــد! ب ــام دهی ــن کار را انج ــًا ای ــید. لطف ــط بکش خ
ــه   ــی ب ــید، هدیه ی ــد می کش ــات زای ــات و جم ــه دور کلم ک
خواننده گان تــان می دهیــد. خودتــان نیــز متعجــب می شــوید 
کــه متــن  چــه زبــان ســاده و خواندنی یــی پیــدا می کنــد. زبانــی 
ــرد. ــذت می ب ــادری اش از آن ل ــان م ــد زب ــده  همانن ــه خوانن ک

اگــر بــا ایــن زبــان بنویســید، خواننده گان تان)حتــا روشــنفکران( 
ــد. ــب بیشــتری از شــما بخوانن ــه مطال ــد می شــوند ک عاقه من

آن چه می نویسید، باید نفس بکشد.
دارد وقتــی دربــارۀ  نکنیــد. خواننــده دوســت    تکه گویــی 
مــورد  می خوانــد،  مطلبــی  و خشــک  تخصصــی  رشــته یی  
ــد،  ــی آموزشــی می خوان ــی مطلب ــا وقت ــع شــود. حت خطــاب واق
ــز  ــب توضیحــی و آموزشــی نی ــد ســرگرم شــود. مطال می خواه

بایــد ســرگرم کننده باشــند.
از این کــه مــورد خطــاب قرارتــان می دهیــم و ســرگرم تان  
ــده  ــا خوانن ــد ب ــز بای ــما نی ــتید؟ ش ــحال نیس ــم، خوش می کنی
صحبــت  کنیــد و بــا او گــپ بزنیــد. یعنــی چــه؟ یعنــی نوشــتن 
ــر این طــور نباشــد،  ــده اســت. اگ ــا خوانن ــه ب ــی دوطرف مکالمه ی

ــه می نویســد.  ــرای ســطل  زبال ــد ب ــس الب پ
ولتــر می گویــد: »غیــر از نوشــتۀ کســالت آور، انســان مجــاز اســت 
ــم   ــنگ ه ــد از س ــوب می توان ــپز خ ــد. آش ــی بنویس ــر مطلب ه

ــد.« ــت کن ــزه درس ــی خوش م غذای
ــگار  ــه ان ــانید ک ــود بنش ــای خ ــان در ج ــات را چن کلم

نشســته اند. به راســتی 
ــدرت  ــه ن ــا ب ــت. ام ــا شماس ــق ب ــی، ح ــاده و بدیه ــی س اصل
ــانی  ــر کس ــرد. کمت ــروی ک ــا پی ــا انته ــد ت ــن بن ــوان از ای می ت
ــس(.  ــًا هیچ ک ــًا اجــرا کنند)تقریب ــه آن را کام ــق شــده اند ک موف
شــما نیــز زمانــی می توانیــد موفــق شــوید کــه بســیار کار کنیــد و 
هــر جملــه را ده بــار یــا بیشــتر تغییــر دهیــد و خیلــی از جمــات 

ــد. را دور بریزی
ــزۀ  ــدۀ جای ــم برن ــا ه ــده اید، م ــان نش ــاس م ــوز توم ــما هن ش
نوبــل را تعییــن نمی کنیــم. تومــاس مــان جمــات مجــزا را کنــار 
ــد  ــته از جمــات مانن ــن رش ــن حــال ای ــم  می نوشــت. در عی ه

ــود. ــی ب ــی، خواندن ــح روزنامه ی ــدون  توضی ــر ب تصاوی
صحبت های شوپنهاور را بشنوید:

ــان  ــه انس ــت ک ــن اس ــتن، ای ــی در نوش ــول اساس ــی از اص »یک
ــر  ــه فک ــک نکت ــه ی ــط ب ــخص، فق ــور مش ــد و به ط در آنِ  واح
کنــد، نــه این کــه  هم زمــان بــه دو موضــوع یــا بیشــتر فکــر کنــد. 
ــل  ــه تسلســل باط ــد و ب ــم می پیچن ــان را دره ــا افکارش آلمانی ه
می پردازنــد. چــون بــه جــای این  کــه یکــی پــس از دیگــری بــه 
ــد، می خواهنــد یک دفعــه شــش مســاله  مســایل مختلــف بپردازن

را بیــان کننــد«! 
مــا نیــز وقتــی بــا عجلــه چیــزی می نویســیم یــا دیکتــه می کنیــم، 
جمات مــان از فــرط شــتاب درهــم و برهــم می شــود. اشــکالی 
ــیاری از  ــد؟ بس ــه کار می آی ــه چ ــز ب ــم قرم ــس قل ــدارد؛ پ ن
ــه ســپس  ــز جمــات مجــزای بســیاری می نویســیم ک ــع نی مواق
ــًا  ــه تقریب ــته های اولی ــون دست نوش ــم، چ ــط می زنی ــا را خ آن ه
خیلــی طوالنــی می شــود، امــا نــه بــه  ایــن معنــی کــه یک دفعــه 
ــار  ــد اخب ــته های تان  مانن ــد و نوش ــه بچرخی ــتاد درج صدوهش

ــود. ــه بش ــی خاص روزنامه ی

ــمارک  ــات بیس ــدارد. جم ــی ن ــی کل ــات قاعده ی ــدازۀ جم ان
ــل در  ــه، ب ــط 34 کلم ــور متوس ــرات" به ط ــکار و خاط در "اف
ــتیلر"  ــش در "ش ــه و فری ــم" 3۱ کلم ــارد در ســاعت نه ونی "بیلی

ــت. ــه اس ۱9 کلم
بهتر است جمات شما بین ۱5 تا ۲۰ کلمه داشته باشند.

باید واضح بنویسید.
ــد،  ــد: »خــوب فکــر کنیــد کــه چــه می خواهی تولســتوی  می گوی
امــا طــوری فکــر کنیــد کــه هــر کلمه یــی بــه تنهایــی قابــل درک 
باشــد. اگــر زبــان واضــح و روان باشــد، نمی تــوان بــد نوشــت.« 
ــدازۀ  ــه ان ــوری ب ــچ کش ــد: »در هی ــا می گوین ــارۀ آلمانی ه درب
آلمــان  مطالــب غامــض و پیچیــده و نامفهــوم نوشــته نمی شــود.« 
و بــاز می گوینــد: »آلمانی هــا تــوان و ارادۀ واضــح نوشــتن 

ــد.« ندارن
ــل حــل اســت. به طــور قطــع انســان  ــودن، قاب ــوان ب مشــکل نات
ــودن،  ــی اراده ب ــا ب ــرد. ام ــاد بگی ــد ی ــد، می توان آن چــه  را نمی دان
خیلــی بــد اســت. بــه نظــر مــا کســانی کــه پیچیــده می نویســند، 
ــن  ــرای گفت ــی ب ــه حرف ــران متوجــه نشــوند ک ــد دیگ می خواهن

ــد. ندارن
ــه  ــتن ب ــه واضــح نوش ــم: اول این ک ــر بگیری ــرض را در نظ دو ف
ــان  ــًا زب ــکل تر از مث ــیار مش ــت، بس ــکل اس ــی مش ــان  آلمان زب
فرانســه. دوم این کــه زبــان مشــکل، فکــر کــردن را هــم مشــکل 
ــد  ــد، می توان ــه واضــح فکــر می کن ــط کســی  ک ــا فق ــد. ام می کن

واضــح بنویســد.
مبهــم و غیرواضــح بــودن عبــارت، همیشــه و همه جــا نشــانه یی  
بســیار بــد اســت. چــون از ۱۰۰ مــورد 99 مــورد آن به دلیــل  مبهم 
بــودن تفکــر اســت. آن چــه را کــه انســان قــادر بــه فکــر کــردن 
ــح،  ــی واض ــا کلمات ــا ب ــوان در همه ج ــت، می ت ــارۀ آن اس درب
ــای  ــا عبارت ه ــه ب ــرد. کســانی ک ــان ک ــی بی ــع و تک مفهوم جام
مشــکل، مبهــم و چندپهلــو کلمــات را کنــار هــم قــرار می دهنــد، 
چــه  می خواهنــد  کــه  نمی داننــد  درســت   هــم  خودشــان 
ــن  ــی را در ذه ــم از ایده ی ــوری مبه ــط تص ــا فق ــد. آن ه بگوین
ــان  ــران پنه ــان و دیگ ــد از خودش ــترینه، می خواهن ــد و بیش دارن

ــد. ــرای گفتــن ندارن کننــد کــه حرفــی ب
مــا و بســیاری دیگــر معتقدیــم هرکــس بتوانــد خــوب صحبــت  
ــن،  ــتباه تر از ای ــا اش ــد. ام ــم بنویس ــوب ه ــد خ ــد، می توان کن
ــوب  ــیار خ ــه بس ــانی ک ــس، کس ــود. برعک ــدا نمی ش ــخنی  پی س

ــند.  ــد می نویس ــیار ب ــب بس ــد، اغل ــت  می کنن صحب
ــح   ــبک مان را تصحی ــدا س ــی ابت ــم: »وقت ــه هم عقیده ای ــا نیچ ب
ــاد گرفتیــم، آن  ــه عبــارت دیگــر: بهتــر نوشــتن را ی کردیــم، و ب
وقــت  یــاد می گیریــم کــه واضــح فکــر کنیــم و واضــح صحبــت 

کنیــم«.
مــا دلیــل اصلــی غامــض و غیرقابــل فهــم نوشــتن را اشــتباه درک  
کرده ایــم. تــا زمانــی کــه در تفکرمــان سســت هســتیم و ســبکی 

آشــفته  داریــم، نمی توانیــم خــوب نوشــتن را یــاد بگیریــم.
نکته پایان نمی یابد.

نظرهــای متفــاوت دو اســتاد نویســنده گی را نقــل می کنیــم 
ــد:  ــی می گوی ــم(، یک ــر می کنی ــا صرف نظ ــم آن ه )از آوردن اس
ــری  ــت.« دیگ ــی اس ــمت پایان ــتن قس ــش، نوش ــاده ترین  بخ »س

می گویــد: »پایــان  مشــکل تر از آغــاز اســت.«
کدام یک درست است؟

ــتن  ــید، نوش ــی می نویس ــا فن ــی ی ــی تخصص ــی متن ــر دو. وقت ه
ــا اســتفاده از  ــی اســت ب ــان آن مشــکل  نیســت. معمــوالً کاف پای
نوشــتن جملــۀ واضــح و موثــر جمع بنــدی کنیــد. بعضــی 
ــه  ــد ب ــر و مفی ــۀ  مختص ــد جمل ــتفاده از چن ــا اس ــم ب ــع ه مواق
پیشــرفت های احتمالــی آینــده اشــاره کنیــد. نوشــتن  پایــان 
ــد. ــت می کنی ــی را روای ــی مشــکل اســت کــه مطلب مطلــب، وقت

پایــان نوشــته های نویســنده گان  بــزرگ را مطالعــه کنیــد. نیــازی 
بــه ذکــر اســامی آن ها نیســت، چــون در طــول دورۀ نویســنده گی، 

اســامی آن هــا را بــه انــدازۀ کافــی می شــنوید و می خوانیــد.  
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وزارت احیــا و انکشــاف دهــات افغانســتان می گویــد 
ــا چهــار  ــاق شــهروندی ت ــر اســاس برنامــه میث کــه ب
ســال آینــده بیــش از هفتــاد و شــش درصــد مــردم از 

ــد کــرد. آب آشــامیدنی صحــی اســتفاده خواهن
ــامیدنی صحــی در  ــاری آب آش ــبکه های معی ــود ش نب
ــردم  ــه م شــهرهای افغانســتان از مشــکاتی اســت ک

ــته اند. ــکایت داش ــه ش ــن ناحی ــواره از ای هم
تاهنــوز  از ۱6 ســال گذشــته  افغانســتان  دولــت 
ــردم شــهرهای کشــور آب  ــرای 57 درصــد م فقــط ب
آشــامیدنی صحــی توزیــع می کنــد؛ امــا ایــن خدمــات 
ــکل  ــه ش ــل ب ــژه در کاب ــه وی ــت ب ــیاری والی در بس

مقطعــه ای ارایــه می گــردد.
ــاف  ــا و انکش ــخنگوی وزارت احی ــتمی س ــر رس اکب
ــه  ــت ک ــل گف ــنبه)۱4حوت( در کاب ــات روز ش ده
ــه  ــرای ارائ ــن وزارت ب ــه ای ــر توج ــال حاض در ح
ــروز،  ــای نیم ــت ه ــامیدنی در والی ــات آب آش خدم
ــر  ــهری کمت ــر ش ــه از نظ ــت ک ــور اس ــس و غ بادغی

ــد. ــه ان ــاف یافت انکش
آقــای رســتمی افــزود، وزارت انکشــاف دهــات، برای 
آب رســانی بــه شــهر زرنــج مرکــز والیــت نیمــروز، 
ذخیــره ای در اطــراف دریــای هلمنــد ســاخته کــه 45 

کیلــو متــر از مرکــز ایــن شــهر مســافت دارد.
بــه گفتــه وی، مرحلــه اول ایــن پــروژه کــه انتقــال آب 
بــه شــهر زرنــج اســت تکمیــل شــده و مرحلــه دوم آن 
کــه توزیــع آب آشــامیدنی بــه خانه هــا مــی باشــد تــا 

آخــر مــاه جــاری خورشــیدی تکمیــل خواهــد شــد.
ــن  ــدن ای ــل ش ــا تکمی ــه ب ــرد ک ــان ک ــر نش او خاط
ــج و  ــهر زرن ــر در ش ــزار نف ــدود ۲۰۰ ه ــروژه ح پ
ــه آب آشــامیدنی صحــی  ــه هــای همجــوار آن، ب قری

ــرد. ــد ک ــدا خواهن ــی پی دسترس
ســخنگوی انکشــاف دهــات بیــان داشــت کــه مرحلــه 
ــت  ــز والی ــو مرک ــه ن ــهر قلع ــه ش ــانی ب اول آبرس
بادغیــس نیــز تکمیــل شــده مرحلــه دوم آن نیــز تــا دو 

مــاه آینــده تکمیــل خواهــد شــد.
اکبــر رســتمی گفــت کــه والیــت بادغیــس بــا کمبــود 
آب زراعتــی نیــز مواجــه اســت و از ایــن روز وزارت 
احیــا و انکشــاف دهــات، بزرگتریــن بنــد آب گــردان 
ــی  ــس م ــر در بادغی ــون دال ــه ۱7.5 میلی ــه هزین را ب

ســازد کــه ســروی آن تکمیــل شــده اســت.
بــه گفتــه وی، وزارت انکشــاف دهــات، 843 پــروژه 
ــروژه  ــرده و 7۲ پ ــل ک ــور تکمی را در ده ولســوالی غ
ــر  ــت زی ــن والی ــف ای ــای مختل ــم در ولســوالی ه ه

کار اســت.
او تأکیــد کــرد کــه بــرای ســال ۱396 هــم ۲۲ پــروژه 
آبرســانی، ۲4 پــروژه ســرک ســازی در سراســر غــور 

شــامل پــان اســت.
ســخنگوی وزارت انکشــاف دهــات در بخشــی از 

ــم در  ــی ه ــه کاریاب ــه برنام ــت ک ــود گف ــخنان خ س
ــزاران  ــه ه ــده ک ــاز ش ــروز آغ ــس و نیم ــور، بادغی غ
ــرای ســال ۱396 شــامل  ــت ب ــن ســه والی ــر در ای نف

ــد. ــد ش کار خواهن

و  اقتصــادی  عملــی شــهرک  کار  آغــاز  قــرارداد 
ــه  ــی ب ــرکت داخل ــا دو ش ــک آب، ب ــافی باری انکش

ــید. ــا رس امض
ایــن قــرارداد روز شــنبه )۱4 حــوت( میــان اداره 
انکشــاف زون پایتخــت و دو شــرکت داخلــی در 
حضــور رییــس جمهــور غنــی در ارگ ریاســت 

ــد. ــا ش ــوری امض جمه
شــهرک اقتصــادی و انکشــافی باریــک آب گنجایــش 
هــزار فابریکــه تولیــدی را دارد و بــا ســاخت آن، 35 

هــزار نفــر مشــغول کار خواهنــد شــد.
الهــام عمــر هوتکــی رییــس اداره انکشــاف زون 
ــهرک  ــروژه ش ــاخت پ ــرای س ــت: "ب ــت گف پایتخ
صنعتــی باریــک آب ۱5 میلیــون دالــر از ســوی دولــت 
ســرمایه گــذاری مــی شــود کــه در چنــد ســال آینــده 

ــر عایــد خواهــد داشــت". حــدود ۲8 میلیــون دال
آقــای هوتکــی افــزود: ایــن شــهرک ظرفیــت جــذب 
ــر ســرمایه گذاری خصوصــی را دارد  ــون دال ۲۰۰ میلی
و بــرای ۱۰۰ فابریکــه ای کــه در کشــورهای همســایه 

زمینــه کاری از آنــان گرفتــه شــده بــود، نیــز جــا داده 
می شــود.

ــی در ولســوالی  ــاالی زمین هــای دولت ــن شــهرک ب ای
ــه  ــود ک ــاخته می ش ــروان س ــت پ ــک آب والی باری
ــود؛ امــا اخیــراً  قبــًا از ســوی مــردم غصــب شــده ب
طــی فرمــان رییــس جمهــور غنــی مبنــی بــر بازپــس 
ــان  ــی، از آن ــده دولت ــب ش ــای غص ــری زمین ه گی

ــه شــده اســت. پــس گرفت
ــت  ــل گف ــون کاب ــس گارنیزی ــدزی ریی ــی احم گل نب
کــه ایــن اداره تــا هنــوز هــزاران جریــب زمیــن دولتی 
را در ســاحات، بتخــاک، چهــار آســیاب، دامنــه کــوه 
قوریــغ، قرغــه و باریــک آب از غاصبــان پــس گرفتــه 
ــا از غصــب زمیــن هــای دولتــی در ایــن مناطــق  و ی

جلوگیــری کــرده اســت.
آقــای احمــدزی گفــت کــه نیروهــای گارنیزیــون کابل 
وظیفــه دارنــد تــا در همــکاری بــا شــهرداری کابــل از 
ــاختمان های  ــار س ــی و اعم ــای دولت ــب زمین ه غص

خــود ســر جلوگیــری کنــد.

ــدارکات  ــس اداره ت ــاری ریی ــا ی ــم، یم ــویی ه از س
ــرای  ــی ب ــدارکات مل ــت: "اداره ت ــور گف ــی کش مل
ــه  ــت تصدیق نام ــادی پایتخ ــاف زون اقتص اداره انکش
ــن داره  ــرا ای ــد؛ زی ــی را اعطــا می کن ــت تدارکات ظرفی
ــاد  ــود ایج ــی را در خ ــت خوب ــت و ظرفی ــرکار اس پ

ــت". کرده اس
اداره انکشــاف زون پایتخــت، هفــت مــاه پیــش طــی 
فرمانــی از ســوی رییــس جمهــور غنــی ایجــاد شــد.

ایــن اداره جای گزیــن اداره جدیــد شــهر کابــل اســت 
و بــه منظــور ایجــاد محیــط ســالم شــهری در پایتخــت 

ایجاد شــده اســت.
زون پایتخــت، شــهرکابل و تمامــی ولســوالی های آن، 
ــراج  ــوالی جبل الس ــهرچاریکار، ولس ــهر، ش ــدان ش می
و بگرامــی پــروان، شــهر محمودراقــی والیــت کاپیســا 
ــم  ــل عل ــت، پ ــن والی ــتانات ای ــوالی کوهس و ولس
مرکــز والیــت لوگــر و ولســوالی های محمــد آغــه و 

ــود. ــامل می ش ــت را ش ــن والی ــی ای خوش

والیتــي  د  والیتونــو  ختيځــو  شــال  د  افغانســتان  د 

ــې  ــو ک ــادو والیتون ــه ی ــتازي پ ــمېر اس ــو ش ــوراګانو ي ش

ــه  ــه زیاتواليڅخ ــو ل ــو د فعالیتون ــو مخالفین ــله وال د وس

اندېښنهښــيي او پــه وړانــدې يــې د جــدي اقداماتــو 

ــوي. ــتنه ک غوښ

ــو شــمېر  دوی وايــي، د دغــو والیتونوځېنــې ســیمې او ي

ــازه  ــه ت ــې ک ــې دي چ ــه الس ک ــو پ ــوالۍ د طالبان ولس

ــو  ــېږي، ن ــه رس ــه ون ــزات ورت ــه او تجهی ــي ځواکون دم

ــړی وي. ــه خون ــی ب ــی پرسل راتلونک

ــه  ــتازو پ ــمېر اس ــو ش ــورا د ی ــي ش ــان د والیت د بدخش

ــوالۍ د  ــرم ولس ــګان، وردج او ج ــه والیتیم ــره، د دغ خ

طالبانــو او يــو شــمېر نــورو بهرنیــو جنګیالیــو پــه مرکزونو 

ــه  ــه روزن ــو ت ــو جنګیالی ــه کــې خپل ــې شــوي چــې پ بدل

ــوي. ورک

د بدخشــان د والیتــي شــورا غــړي عبداللــه ناجــي نظــري 

ازادي راډیــو تــه وویــل، دوی ولســمرش ماڼــۍ او دولــت 

ــه  ــل ت ــدف کاب ــه ه ــو پ ــنو رشیکول ــو اندېښ رسه د خپل

راغــي.

ښــاغلی نظــري وايــي، کــه د بدخشــان وضعیــت تــه ســمه 

پاملرنــه ونــي نــو راتلونکــی پرسلــی بــه خلکــو تــه ډېــر 

خونــړی او لــه نــاوړه پېښــوڅخهډک وي.

نوموړي زیاته کړه:

"د بــم جوړولــو او جنګیالیــو د روزولــو فعالیتونــه عمــًا 

ــل  ــاره کاب ــه کــې روان دي، مــوږ د همــدې موضــوع لپ پ

تــه راغــي یــو چــې مســؤلینو رسه خــرې وکــړو، کــه دې 

موضــوع تــه جــدي پاملرنــه ونــي نــو راتلونکــی پرسلــی 

بــه ډېــر خونــړی وي."

د بدخشــان ترڅنــګ د هېــواد پــه شــال ختيــځ کــې کنــدز 

ــو  ــه کــې د طالبان ــه دي چــې پ ــور والیتون او تخــار دوه ن

د فعالیتونــو د پراخېــدو پــه اړه اندېښــنې مطــرح کېــږي.

لــه کنــدز څخــه د ســلګونو کســانو تېښــته او د کابــل پــه 

ــې مېشــت  ــو کــې ي ــورو والیتون ــو شــمېر ن ــه ی ګــډون پ

کېــدل د دغــه والیــت د نــا امنــۍ بېلګــې دي چــې 

ــړي دي. ــه اړ ک ــدو ت ــه کې ــې بېځای ــېدونکي ي اوس

پــه همــدې توګــه تېــره اوونــې کــې د طالبانــو پــه الس پــه 

موقــت ډول د بغــان والیــت د تالــه او برفــک ولســوالیو 

ســقوط د دېښــودنه کــوي چــې طالبــان غــواړي پــه دغــو 

والیتونــو کــې خپــل فعالیتونــه پــراخ کــړي.

د بغــان د والیتــي شــورا رئیــس اســدالله شــهباز وايــي، 

د دغــه والیــت د برکــې، مرکــزي بغــان، دهنــه غــوري او 

ــه الس  ــو پ ــا د طالبان ــوالۍ ي ــن ولس ــهاب الدی ــدې ش ډن

کــې دي او يــا هــم لــه لــوړو امنیتــي تهدیدونــو رسه مــخ 

دي.

نوموړي زیاته کړه:

ــر  ــو ت ــه دېرش ــوالیو ل ــان ولس ــزي بغ ــې او مرک "د برک

ــه  ــي دي، دهن ــه الس ک ــو پ ــلنې د طالبان ــت س څلوېښ

غــوري او ډنــډې شــهاب الدیــن پــه بشــپړډول د دغېډلــې 

ــلیقوي  ــه س ــه پ ــز څخ ــتونزه د مرک ــې دي، س ــه الس ک پ

چلنــد او ټاکنــو کــې ده، تــر هغــې چېښــه حکومتــوايل پــه 

ــه دوام  ــي دا رسدردۍ ب ــه ن ــې رامنځت ــو ک ــو والیتون دغ

ــوي." ک

ــد ارشف  ــمرش محم ــدې ولس ــۍ وړان ــوه اوون ــږدې ي نې

غنــي د افغــان امنیتيځواکونــو د ملانځنــې پــه ورځ وویــل 

چــې راتلونکــی کال بــه د وســله والــو مخالفینــو د ماتــې 

کال وي او د امنیتيځواکونــو پــه مــرګ ژوبلــه کــې بــه هــم 

ــی راځــي. کموال

ــاع وزارت د  ــو رسه ـ رسه د افغانســتان د دف ــه دېټول خــو ل

ویانــد مرســتیال محمــد رادمنــش وايــي، همــدا اوس اتیــا 

پــه ســلو کــې افغــان ځواکونــه د هېــواد پــه شــال ختیځو 

والیتونــو کېځــای پــر ځــای شــوي او پخپلــو عملیاتونــو 

کــې يــې وســله والــو طالبانــو تــه ســختې ماتــې ورکــړي 

چــې دوام لــري.

نوموړي زیاته کړه:

"پــه هغــو ســیمو کــې چــې د مخالفینــو لخــوا تهدیدونــه 

موجــود و هلتــه زمــوږ عملیاتونــه دوام لــري، مــوږ خپــل 

امنیتيځواکونــه اتیــا ســلنه تجهیــز کــړي، زمــوږ فعالیتونــه 

ــږي،  ــه څــه کې ــري، دا چــې راتلونکــي کال کــې ب دوام ل

ســتونزو تــه پــه کتــو مــوږ خپلــې مبــارزې تــه دوام 

ورکــوو، خــو د مخالفینــو د ځپلــو پــه هــدف د ســیمې او 

ــا لیــدل کېــږي." نــړۍ پــه کچــه ماتــړ تــه اړتی

ښــاغلی رادمنــش وايــي، دوی هیلــه مــن دي چــې 

پــه راتلونکــې کال کــې بــه افغــان امنیتيځواکونــه د 

نړيوالېټولنــې پــه مرســته ال ښــه تجهیــز يش.

ــه  ــې ل ــا دا ډولڅرګندون ــي شــورا اســتازي بی خــو د والیت

ــان  ــې افغ ــي چ ــي او واي ــه ګن ــه ن ــه څ ــوا بل ــعاره اخ ش

حکومــت د ژمــي پــه فصــل کــې د لویــو عملیاتونــو موقع 

لــه الســه ورکــړه.
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ورزش

برآوردهــای مرکــز تحقیقــات »پیــو« نشــان می دهــد کــه تــا ســال 
ــا  ــر ب ــًا براب ــلمانان تقریب ــت مس ــبت جمعی ــادی، نس ۲۰5۰ می

ــت مســیحیان خواهــد شــد. جمعی
ــات  ــز تحقیق ــط »مرک ــده توس ــر ش ــد منتش ــای جدی گزارش ه
پیــو« در امریــکا دربــارۀ پیــروان ادیــان و مذاهــب مختلــف نشــان 
ــع  ــه تب ــای ســکوالر و ب ــه علی رغــم گســترش باوره می دهــد ک
ــال  ــا س ــان، ت ــاط جه ــی نق ــان( در اقص ــاوران )بی دین آن، ناخداب
۲۰5۰ همچنــان دو دیــن اســام و مســیحیت بیشــترین پیــروان را 

ــود. در جهــان دارا خواهنــد ب
ــن  ــروان آئی ــادی، پی ــا ســال ۲۰5۰ می ــه ت ــب این جاســت ک جال
اســام تقریبــًا برابــر بــا پیــروان آئیــن مســیحیت خواهنــد شــد و 
ــداد  ــت خــود، از تع ــش قابل توجــه جمعی ــا افزای ــز ب ــا نی هندوه

ــت. ــد گرف ــاوران پیشــی خواهن ناخداب
ــد  ــان می ده ــو نش ــات پی ــز تحقیق ــای مرک ــی ها و برآورده بررس
کــه در ســال ۲۰5۰ میــادی، تعــداد پیــروان آئیــن مســیحیت بــه 
بیــش از ۲ میلیــارد و 9۰۰ میلیــون نفــر خواهــد رســید. بــا فاصلــه 
اندکــی از آنــان نیــز جمعیــت مســلمانان )بــا بیــش از ۲ میلیــارد و 

75۰ میلیــون نفــر( قــرار خواهــد گرفــت.
ــی  ــازۀ زمان ــی ب ــو، ط ــات پی ــز تحقیق ــای مرک براســاس برآورده
ــون  ــدود 749 میلی ــه ح ــا ۲۰5۰، درحالی ک ــالۀ ۲۰۱۰ ت ــل س چه
ــه  ــود ک ــزوده می ش ــن اف ــن دی ــروان ای ــداد پی ــه تع ــیحی ب مس
مســلمانان شــاهد افزایشــی بیــش از ۱ میلیــارد و ۱6۰ میلیونــی در 

ــود. ــد ب ــود خواهن ــان خ ــن هم کیش بی
ــی کاهشــی  ــت بودای ــا جمعی ــی، تنه ــان عمــدۀ جهان ــن ادی در بی
ــداد 487  ــرده و از تع ــد ک ــه خواه ــی را تجرب ــم میلیون یک ونی
ــر کاهــش  ــزار نف ــون و ۲۰۰ ه ــه 486 میلی ــر ب ــون و 7۰۰ نف میلی

ــت. ــد یاف خواه
ایــن تغییــر جمعیتــی بــه ایــن معنــا اســت کــه طــی بــازۀ زمانــی 
ــد  ــش از 7۲ درص ــلمانان بی ــت مس ــه ۲۰5۰، جمعی ــی ب 4۰ منته
ــیحیان  ــت مس ــز جمعی ــس از آن نی ــت. پ ــد یاف ــش خواه افزای
ــدی و  ــدی 34.58 درص ــب رش ــه ترتی ــه ب ــتند ک ــا هس و هندوه

ــرد. ــد ک ــه خواهن ــدی را تجرب 34.۱۲ درص
ــود،  ــاهده می ش ــز مش ــن مرک ــای ای ــه در نمودراه ــور ک همان ط
نســبت جمعیــت مســلمانان بــه کل جمعیــت جهــان از ۲3 درصــد 
بــه حــدود 3۰ درصــد افزایــش خواهــد یافــت. درحالی کــه 
نســبت جمعیتــی مســیحیان و هندوهــا ثابــت مانــده و حــدود ســه 

ــاوران کاســته خواهــد شــد. درصــد از جمعیــت ناخداب

وزارت خارجــۀ چیــن نســبت بــه مانــور نظامــی تمــام عیــار کوریــای 
جنوبــی و امریــکا کــه بــه تازه گــی آغــاز شــده، ابــراز نگرانــی کــرد.

ــه پکــن نگــران  ــرد ک ــام ک ــته اع ــن روز گذش وزارت خارجــۀ چی
ــی و  ــای جنوب ــن کوری ــار بی ــام عی ــترک تم ــی مش ــات نظام تمرین

ــت. ــکا اس امری
گنــگ شــوانگ، ســخنگوی وزارت خارجــۀ چیــن در ســخنانی تأکیــد 
کــرد: مــا پیــش از ایــن نگرانــی جــدی خــود را از طریــق مجراهــای 
ــای  ــکا و کوری ــی امری ــارۀ مانورهــای مشــترک نظام دیپلماتیــک درب

ــم. ــام کرده ای ــوط اع ــای مرب ــه طرف ه ــی ب جنوب
ــبه جزیرۀ  ــح در ش ــات و صل ــظ ثب ــرد: حف ــح ک ــه تصری او در ادام
ــت و  ــا اس ــه طرف ه ــع هم ــه نف ــیا ب ــرق آس ــمال ش ــا و ش کوری
مســتلزم آن اســت کــه همــه کشــورها و طــرف هــا مســوولیت خــود 

ــد. را انجــام دهن
ســخنگوی وزارت خارجــۀ چیــن افــزود: در شــرایط کنونــی، 
ــت.  ــاس اس ــده و حس ــدت پیچی ــه ش ــا ب ــبه جزیرۀ کوری ــاع ش اوض
ــرای  ــتری را ب ــات بیش ــرعت اقدام ــه س ــد ب ــوط بای ــای مرب طرف ه
بهبــود اوضــاع در منطقــه انجــام دهنــد و بــرای حفــظ ثبــات و صلــح 

ــف آن. ــتای مخال ــه در راس ــد، ن ــاش کنن ت
او بــار دیگــر بــر مخالفــت چیــن بــا اســتقرار ســامانۀ دفــاع موشــکی 

تــاد امریــکا در کوریــای جنوبــی تأکیــد کــرده اســت.
دولــت کوریــای جنوبــی ســال گذشــته تصمیــم گرفــت تــا ســامانۀ 
دفــاع موشــکی تــاد امریــکا را بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات کوریــای 

ــد. ــتقر کن ــی مس ــمالی در منطقه ی ش
ــرد:  ــام ک ــز اع ــن نی ــش از ای ــی پی ــای جنوب ــاع کوری وزارت دف
ــاد را در  ــکی ت ــاع موش ــامانۀ دف ــون س ــاه ج ــاالً در م ــکا احتم امری

ــرد. ــد ک ــتقر خواه ــی مس ــای جنوب کوری

ــوه  ــۀ ک ــته در دامن ــکی روز گذش ــی اس ــای بین الملل ــن دور رقابت ه هفتمی
ــش  ــی در دو بخ ــی و خارج ــکی باز داخل ــدود 8۰ س ــتراک ح ــا اش ــا ب باب

ــان برگــزار شــد. »حرفــۀ و ابتدایــی«  در بامی
ایــن رقابــت  کــه در فاصلــۀ ۱۰۰۰ متــری بــا اشــتراک اســکی بازانی 
ــکا  ــه و امری ــتان، فرانس ــویس، انگلس ــترالیا، س ــورهای آس ــی از کش خارج
ــی  حســینی، اســکی باز افغانســتانی توانســت  ــه مجتب ــود ک برگــزار شــده ب

ــد. ــود کن ــت را از آن خ ــام نخس مق
ــام  مشــکات  ــن مق ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــد ک ــینی می گوی ــی حس مجتب
زیــادی را متحمــل شــده اســت و بیــش از ۲ ســال می شــود کــه در فصــل 

ــت. ــات اسکی س ــروف تمرین ــتان مص زمس
را  بامیــان  در  بابــا  کــوه   دامنه هــای  و  تپه هــا  ورزشــکاران خارجــی، 
مناســب ترین مــکان بــرای ورزش هــای زمســتانی بــه ویــژه  اســکی 

ننــد. ا می د
کریســتوف، از کشــور ســویس و یکــی از برگــزار کننــده گان ایــن مســابقه 
ــویق  ــان تش ــا در بامی ــه رقابت ه ــزاری این گون ــدف از برزگ ــد، ه می گوی

ــان بــه ورزش اســت. جوان
حــدود ۱5 روز پیــش، مســابقه بین المللــی اســکی میــان ۱۲4 کشــور جهــان 
ــام 73 را از آن خــود  ــت مق ــن رقاب ــه افغانســتان در ای ــز برگــزار شــد ک نی

کــرد.

ســرمربی تیــم فوتبــال چلســی بــه شــایعۀ اخیــر رســانه های ایتالیایــی مبنــی 
ــو  ــخ داد. آنتونی ــت، پاس ــزوری اس ــدۀ نرات ــی فصــل آین ــه او مرب ــر این ک ب
ــم در  ــن تی ــت ای ــرای هدای ــا او ب ــر ب ــگاه اینت ــق باش ــایعۀ تواف ــه، ش کونت
پایــان فصــل جــاری را تکذیــب و تأکیــد کــرد کــه از وضعیتــش در چلســی 

راضــی اســت.
مربــی پیشــین  تیــم ملــی ایتالیــا کــه تابســتان امســال پــس از یــوروو ۲۰۱6 
ــت، چلســی  ــدن را برعهــده گرف ــت آبی پوشــان لن ــزوری، هدای ــرک آت و ت
را تــا آســتانۀ قهرمانــی در لیــگ برتــر پیــش بــرده اســت و بــه همیــن دلیــل 
شــایعاتی دربــارۀ آینــده اش شــکل گرفتــه اســت از جملــه این کــه مالــکان 
چینــی اینتــر می خواهنــد او را بــرای فصــل آینــده اســتخدام کننــد. یکــی از 
دالیــل شــکل گرفتن ایــن شــایعات، خــودداری خانــوادۀ کونتــه بــرای ســفر 
بــه لنــدن و مانــدن در ایتالیــا اســت کــه احتمــال بازگشــت او بــه کشــورش 
را افزایــش داده اســت. ســرمربی 47 ســاله آبی هــای لنــدن، امــا تصمیمــی 

بــرای انجــام ایــن کار نــدارد.
او کــه دو ســال دیگــر بــا چلســی قــرارداد دارد و گفتــه می شــود در 
صــورت قهرمانــی تیمــش در لیــگ برتــر، حقوقــش )از  6 میلیــون پونــد در 
ســال فعلــی( افزایــش پیــدا می کنــد، گفــت: وضعیــت مــن خیلــی روشــن 
ــه  ــم ک ــعی می کنی ــم س ــا داری ــرارداد دارم و م ــی ق ــا چلس ــن ب ــت. م اس
ــن  ــده بســازیم. م ــرای حــال و آین ــار باشــگاه، ب ــز مهــم را در کن ــک چی ی
ــته ام دلتنگــی  ــن فصــل داش ــه در ای ــا مشــکلی ک ــم. تنه این جــا خوش حال
ــا  ــن این ج ــد. م ــا مانده ان ــن در ایتالی ــواده م ــت. خان ــوده اس ــواده ام ب خان
ــه  ــا را ب ــا آن ه ــم ت ــم و در تاش ــده کار می کن ــرای آین ــم، ب دارم کار می کن

ــیم. ــم باش ــار ه ــاره کن ــاورم و دوب ــا بی این ج
کونتــه در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا می خواهــد بــه کارش در چلســی 
ادامــه دهــد، اظهــار داشــت: اگــر نظــر مــرا می پرســید، می گویــم امیــدوارم 
کــه بــرای مدتــی طوالنــی در ایــن باشــگاه بمانــم و در کنــارش جام هــای 
ــگاه  ــک باش ــه کارش را در ی ــی ک ــی زمان ــر مرب ــم. ه ــب کن ــی کس فراوان
ــی در آن  ــی طوالن ــرای مدت ــه ب ــدوار اســت ک ــد، امی ــد شــروع می کن جدی
تیــم بمانــد چــون معنایــش ایــن اســت کــه دارد خــوب کار می کنــد. شــما 
ــد کــه  ــد، فرصــت داری ــی می مانی ــی طوالن ــرای مدت ــم ب ــی در یــک تی وقت
ــگ  ــم هماهن ــا ه ــا را ب ــد و آن ه ــا دهی ــان را ارتق ــازی بازیکنان ت ــطح ب س
کنیــد. مــن فکــر می کنــم ایــن همــان کاری اســت کــه مــا در ایــن فصــل 
داریــم انجــام می دهیــم. مــا داریــم یکســری زیرســاخت ها را بــرای 
ــد  ــی بخواه ــک مرب ــه ی ــم. این ک ــم می کنی ــگاه فراه ــده باش ــال و آین ح
ســالیان ســال در یــک تیــم بمانــد کامــًا طبیعــی اســت، امــا خودتــان بهتــر 
ــری رخ  ــو رانی ــرای کلودی ــراً ب ــه اخی ــی ک ــد از اتفاق ــژه بع ــد، به وی می دانی

داد، کــه یــک مربــی همیشــه بایــد آمــاده هــر چیــزی باشــد.
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رسانه و عادی سازی روابط
رســانه های  به ویــژه  عمــوم،  به صــورت  رســانه  
تصویــری، نقــش به ســزایی در زنده گــی انســان مــدرن 
ــه در  ــوِش نهفت ــا، ه ــک معن ــه ی ــوان ب ــد. رســانه را می ت ــا می کنن ایف
پیکــرۀ ســرگردان جامعــه دانســت. روی ایــن اهمیــت، هــر یــک از 
ــه  ــی بالنوب ــی و خارج ــی داخل ــی و اطاعات ــی، سیاس ــای مال نهاده
تــوش و تــوان اعظمــی خویــش را در جهــت کنتــرول و اعمــال نفــوذ 
ــا از ایــن مجــرا ذهنیــت عمومــی را  ــد ت ــه کار می بندن ــر رســانه ها ب ب

همــواره در قیــد خویــش نگــه دارنــد. 
آزادی بیــش از حــد مطبوعــات در افغانســتان ســبب شــده تــا 
ــاعۀ  ــی اش ــه در پ ــی ک ــی و برنامه های ــریال های خارج ــی از س پاره ی
ــچ  ــد، بی هی ــتین برزده ان ــر« آس ــذال ش ــط« و »ابت ــازی رواب »عادی س
سانســوری پخــش و نشــر شــوند. رســانه ها در کشــوری کــه هــر روز 
ــوند و روزی نیســت  ــه خــاک و خــون کشــیده می ش ــدان آن ب فرزن
کــه گــواه حادثــۀ ناگــوار نباشــد، از هــر فرنگی یــی فرنگی تــر عمــل 
ــر  ــی از یکدیگ ــی و هرزه پراکن ــج برهنه گ ــی در تروی ــد و گوی می کنن

ــد. ــبقت ربوده ان ــوی س گ
نشــر و پخــش یک چنیــن برنامه هایــی کــه در جهــت مخالــف آداب 
عمومــی جریــان دارد، آب در آســیاب گروه هــای افراطــی می ریــزد و 
ــه عطــش خوان خواره گی شــان جــز  ــد ک کارد دســت کســانی می ده
ــیند.  ــونت بار فرونمی نش ــای خش ــان و واکنش ه ــتن بی گناه ــا کش ب
پُــر روشــن اســت کــه نشــر این گونــه برنامه هــا، علی رغــم آنکــه بــا 
آموزه هــای اخاقــی و احــکام اســامی در تعــارض اســت، به لحــاظ 
فرهنگــی بــه ســیطرۀ هرچــه بیشــتر غــرب، همسان ســازی فرهنگــی 
ــی و گسســتن از ارزش هــای اخاقی-دینــی  ــۀ الگوهــای غرب ــر پای ب
ــانه هایی  ــن رس ــر چنی ــاند. در براب ــایانی می رس ــک ش ــه کم جامع
بایــد یک دســت ایســتاد و بــا گســترش آگاهــی عمومــی، زمینه هــای 

ــان را محدودیــت بخشــید. فراگیرترشــدن برنامه هــای آن

باسط آریانفر

اقــوام غیــِر افغــان )تاجیــک، ازبیــک، هــزاره، ترکمــن، 
ایمــاق، نورســتانی، عــرب، بلــوچ، قزلبــاش...( تــا 
ــا یــک هویــت تحمیلــی و مجعــول در عصــر  کنــون ب
اندیشــه ورزی و تمــدن و تکنولــوژی، حیــات بــدوی داشــتید و ابــزار 
دســت چنــد آدم ســودجو و خودمحــور بودیــد. اکنــون امــا زمــان آن 
ــی  ــمان عدالت خواه ــه رس ــگ زدن ب ــا چن ــه  ب ــت ک ــیده اس ــرا رس ف
ــم  ــتبدین و تصامی ــن مس ــه ای ــی، ب ــوی خوداراده گ ــه س ــن ب و رفت
بگوییــد.  سرنوشت ســاز  و  بــزرگ  »نــه«  یــک  مستبدانۀشــان 
تســلیم پذیری و گوســفندانه گی رســم عیــاری نیســت. شناســنامه های 
برقــی متضمــن آینــدۀ سیاســی و فرهنگــی مــن و شــما اســت. از کنار 
ــۀ  ــه قبال ــای مشروعیت بخشــیدن ب ــه معن ــه ســاده گی گذشــتن ب آن ب
اســتبداد ایــن مغرضــان اســت. از نظامــی کــه رأی و خواســت صــد 
ــد،  ــت می ده ــون ارجحی ــن میلی ــت چندی ــر رأی و خواس ــن را ب ت

ــت. ــد گرف ــق را بای ــت. ح ــت داش ــت عدال ــد چشم داش نبای

مهدی ثاقب

»جمهـوری  می نویسـند  شـناس نامه  ابتـدای  در  وقتـی 
اسـامی افغانسـتان«، چه نیـازی به مطرح کـردن قومیت 
اسـت؛ وقتـی ما از افغانسـتان هسـتیم، به کاربـردن واژۀ 
»افغـان« چـه دردی را دوا می کنـد و یـا اگـر قومیـت تاجیک، پشـتون، 
هـزاره، ازبیـک و دیگـر هویت های قومـی را حتمًا داخل شـناس نمامه 
بگنجانیـم، چه شـاهکاری در عرصۀ شـناخت خـود در جهانی کرده ایم 
کـه همـواره داد از یکجایـی ملیت هـای جهـان می زنیـم. بسـیاری از 
کشـورها به مراتب نسـبت به کشـور مـا با تکثّـر قومیت هـا مواجه اند، 
امـا در شـناس نامه های هویتی کشـور خـود هیچ نامی از قـوم و نژاد و 
گـروه و کتلـۀ اجتماعـی نمی برنـد. به باور مـن، نه نیازی  بـه کاربردن 
کلمـۀ »افغـان« در تذکـره داریـم و نـه  نیازمنـد گنجانیدن عنـوان ده ها 
قـوم و نـژاد و گـروه؛ به خاطـر آنکـه همین جملـۀ جمهوری اسـامی 
افغانسـتان باالتریـن مفهـوم هویـت جمعـی یـک مـردم را در پهنـای 
جغرافیـای سیاسـی یـک سـرزمین تداعـی می کنـد. بـا توهین کـردن 
بـه یکدیگـر، نه تنهـا چیـزی درسـت نمی شـود، بلکـه میـزان تفرقـه و 

دشـمنی را میـان مردم افغانسـتان بیشـتر می سـازد.
در نهایـت این کـه مـا در آینـدۀ نزدیـک بـا مشـکات زیـادی روبه رو 
هسـتیم؛ مـا عضـو یک خانـوادۀ بـزرگ در افغانسـتان هسـتیم، اگر در 
کنـار هـم قـرار نگیریم، به راحتی دشـمنان مـا می توانند ما را بشـکنند، 
از میـان بردارنـد و نابودمـان کننـد، آن وقـت حتـا نمی توانیـم نامـی و 
یـا نشـانی از خـاک قریـۀ خـود در هویت مان بسـازیم، چون بـرای ما 
رمقـی و توانـی جهـت حفـظ یـک هویـت ابتدایـی نمی گذارنـد، آنان 
حتـا بـرای مـا نفس کشـیدن را نیـز تحریـم خواهنـد کـرد. بگذاریـم و 
بگذریـم از ایـن پروژه هایـی کـه نفـرت تولیـد می کند و فضـا را برای 

یـک باهمـی و یکجابـودن مسـموم می کند.
و مـِن پشـتوِن هـزارۀِ تاجیـِک ازبیـِک قزلباِش سـاداِت ترکمـِن ایماِق 
پشـه یی بـه ایـن بـاورم که ما هسـتیم بـا تمـام هویت جمعـی خود که 
می توانیـم یـک مشـت شـویم، یـک دریـا شـویم و یـک آسـمان برای 

درنوردیـدن و خنثی کـردن تمـام دسیسـه های دشـمنان....

فيـسبـوک نـــامــه
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اتحــاد  میــراث دارِ  کــه  روســیه  فدراتیــف  جمهــوری 
نیــز خوانــده می  شــود، بــه  جماهیــر شــوری ســابق 
در  تأثیرگــذار  قدرت هــای  از  یکــی  فــراوان  دالیــِل 
سمت وســودهِی بحــران افغانســتان شــناخته می شــود و 
ــز  ــیه حای ــرای روس ــف ب ــِل مختل ــه دالی ــز ب ــتان نی افغانس
اهمیــت می باشــد. از همیــن رو ماهیــت تحــوالت سیاســی 
و مســیر بحــران چندین ســالۀ افغانســتان، تأثیــرات مســتقیم 
ــی  ــۀ ناامن ــته و ادام ــیه گذاش ــی روس ــای امنیت ــر جغرافی ب
ــدت  ــز به ش ــیه را نی ــی روس ــای امنیت ــتان مرزه در افغانس
ــت،  ــن واقعی ــِم ای ــا درک و فه ــیه ب ــازد. روس ــن می س ناام
در یــک ســاِل اخیــر تــاش کــرده اســت کــه بــا اســتفاده از 
رویکردهــای متفــاوت سیاســی، از یک طــرف نگرانــِی خــود 
را نســبت بــه گســترش ناامنــی در شــمال افغانســتان ـ کــه 
در همجــواری بــا مرزهــای امنیتــی ایــن کشــور قــرار دارد ـ 
ابــراز کــرده و از طــرف دیگــر، خــود بــه اقداماتــی متوســل 
شــود کــه از آن بــه عنــوان اقدامــات پیش گیرانــه در برابــر 

ــاد شــده اســت. توســعۀ داعــش ی
ــه  ــا ب ــه دولــت اســامی شــام و عــراق ی روســیه نســبت ب
ــت و  ــون اس ــدت مظن ــش به ش ــروه داع ــر، گ ــر دیگ تعبی
ــوص  ــتان و به خص ــروه در افغانس ــن گ ــوذ ای ــعۀ نف توس
ــازی اســتخباراتی  شــمال ایــن کشــور را بخشــی از یــک ب
ــرده و  ــی ک ــِی خــود تلق ــای امنیت ــتاندن مرزه ــرای شکس ب
نســبت بــه آن بســیار حســاس اســت. البتــه درک و اســتنباط 
ــت  ــه واقعی ــرون ب ــش مق ــعۀ داع ــد توس ــیه از فراین روس
پنداشــته می شــود و آن چــه کــه واقعیــت و ماهیــت داعــش 
ــد،  ــکل می بخش ــراق را ش ــام و ع ــامی ش ــت اس ــا دول ی
استخباراتی ســت  هدفمنــد  بازی هــای  از  مجموعه یــی 
کــه بــرای دگرگونــی نظــم سیاســی در خاورمیانــه طــرح و 

ــده اســت.  ــن گردی تدوی
امــا در این میــان بحثــی کــه کمتــر بــه آن پرداختــه 
ــِت  ــدان ظرفی ــت، فق ــداز نخس ــم ان ــت، در چش ــده اس ش
ــتان و در  ــی افغانس ــت خارج ــتگاه سیاس ــِک دس دیپلماتی
بــا  مواجهــه  در  روســیه  گزینه هــای  دوم،  چشــم انداز 
تهدیــدات امنیتــی نســبت بــه جغرافیــای امنیتــی آن کشــور 
ــری در  ــز و بازنگ ــه تمرک ــد ک ــتان می باش ــاک افغانس از خ
ایــن دو زمینــه می توانــد هــم از شــدِت نگرانی هــای 
روســیه کاســته و هــم شــرایط و زمینه هــای بهتــری را بــرای 
ــتان در  ــیه و افغانس ــان روس ــتراتژیک می ــای اس همکاری ه
ــا گروه هــای ترورریســت و دهشــت افگن فراهــم  ــه ب مقابل

ــد.  نمای
دیپلماســی  به خصــوص دســتگاه  افغانســتان و  دولــت 
ــه  ــار را ب ــت و رفت ــکو، نی ــا مس ــل ب ــور در تعام ــن کش ای
ــرف  ــه از یک ط ــذارد ک ــش بگ ــه نمای ــد ب ــی می بای گونه ی

ــِل دو کشــور  ــرای همکاری هــای متقاب شــرایط بهتــری را ب
فراهــم نمایــد و از طــرف دیگــر، اطمینــان مســکو از 
صداقــِت دولــت افغانســتان در مقابلــه بــا نفــوذ گروه هــای 
ــن  ــردد. ای ــم گ ــتان فراه ــش در افغانس ــه داع ــوب ب منس
ــن  ــتان در ای ــی افغانس ــتگاه دیپلماس ــه دس ــت ک درحالی س
ــه انجــام نرســانده و  ــر را ب ــات موث ــه اقدام ــه هیچ گون زمین
حتــا نماینده گــی دیپلماتیــک افغانســتان در روســیه از فهــم 

ــد.  ــز می باش ــز عاج ــوع نی ــن موض ــِت ای و درِک اهمی
از برخــورد سیاســی و رفتــار دیپلماتیــِک روســیه دســت کم 
ــتان  ــِی افغانس ــای سیاس ــا رخداده ــر، ب ــال اخی ــک س در ی
ــن  ــِت ای ــت و امنی ــتراتژی پردازان سیاس ــه اس ــد ک برمی آی
کشــور در مــورد افغانســتان ابــزاری را برگزیــده اســت کــه 
ــرای مســکو دردسرســاز  ــد ب ــی از آن می توان اســتفادۀ متوال
گردیــده و در آینــده هزینه هــای ســنگینی را بــر ایــن 
کشــور تحمیــل نمایــد. در ماه هــای اخیــر، مقامــاِت روســیه 
از برقــراری رابطــه بــا طالبــان ســخن گفتــه و فراینــد ایــن 
ــور  ــن کش ــی ای ــع امنیت ــن مناف ــتای تأمی ــه را در راس رابط

ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب ــی ام ــرین سیاس ــد. مفس می دانن
ــش در  ــوذ داع ــزون نف ــعۀ روزاف ــیه از توس ــی روس نگران
ــک افغانســتان  ــتگاه دیپلماتی افغانســتان و ســهل انگاری دس
ــه از  ــت ک ــته اس ــکو را واداش ــی، مس ــن نگران ــع ای در رف
ــا  گروه هــای فروپاشــیدۀ طالبــان بــه عنــوان ابــزار مقابلــه ب

ــد. ــوذ داعــش در افغانســتان اســتفاده نمای توســعۀ نف
ــردد،  ــع گ ــر واق ــدا موث ــد در ابت ــاید بتوان ــه ش ــن گزین  ای
به ســاده گی  آن  کنــار  از  مســکو  کــه  را  واقعیتــی  امــا 
ــر دو از  ــش ه ــان و داع ــه طالب ــت ک ــن اس ــذرد، ای می گ
ــم و  ــته اند و در فه ــترک برخاس ــی مش ــتر الهیات ــک بس ی
ــه  ــی ب ــاف و تفاوت ــامی اخت ــریعت اس ــا از ش درِک آن ه
ــۀ رادیکالیســم  ــز بخشــی از بدن ــان نی نظــر نمی رســد. طالب
ــرد  ــگ س ــادالت جن ــه در مع ــود ک ــته می ش اســامی دانس
توســط بلــوک غــرب بــه رهبــری ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
ــم  ــا رادیکالیس ــت. غربی ه ــده اس ــر گردی ــت و تکثی تقوی
ــا  ــه ب ــر در مقابل ــزار موث ــک اب ــوان ی ــه عن ــامی را ب اس
اتحــاد جماهیــر شــوری ســابق می دانســتند کــه بــا تقویــت 

و تکثیــر بی رویــۀ آن، زمینه هــای رشــد ایــن پدیــده را 
فراهــم کردنــد. جریان هــای نیرومنــدی کــه امــروز از 
ــود و  ــاد می ش ــامی ی ــم اس ــوان رادیکالیس ــه عن ــا ب آن ه
امنیــت جهــان را بــه خطــر انداخته انــد ـ از القاعــده و 
ــام و  ــامی ش ــت اس ــا دول ــه ت ــای آن گرفت زیرمجموعه ه
ــه  ــوند ک ــدی می ش ــامل فراین ــتثنا ش ــدون اس ــراق ـ ب ع
ــری  ــه رهب ــرب ب ــتیکی غ ــی و لوژس ــت مال ــط حمای توس
ایــاالت متحــدۀ امریــکا ابــراز وجــود کــرده اســت. هرچنــد 
کــه پی آینــد ایــن نگــرش سیاســی دهــۀ هفتــاد میــادی در 
غــرب نســبت بــه رادیکالیســم اســامی، در اشــکال و ابعــا 
دمختلــف بــرای کشــورهای غربــی درد ســر ایجــاد کــرده و 
مرزهــای امنیتــی آن را بــه شــدت بــا تهدیــد مواجــه کــرده 
اســت؛ امــا متأســفانه هنــوز هــم ارادۀ جــدی و همه جانبــه 
ــده و  ــا رادیکالیســم اســامی به وجــود نیام ــه ب ــرای مقابل ب
ــزار سیاســی نگریســته  ــوان یــک اب ــه عن ــان ب ــه آن همچن ب
می شــود. تعامــات و رفتــار سیاســی ایــاالت متحــدۀ 
ــه،  ــی در خاورمیان ــورهای غرب ــیاری از کش ــکا و بس امری
هنــوز هــم در جهــت اســتمرار حیــات سیاســی رادیکالیســم 
ــی و  ــر لیب ــم ب ــاع حاک ــردد و اوض ــر می گ ــامی تعبی اس
ــه  ــخن از مقابل ــه س ــد ک ــان می ده ــی نش ــوریه به خوب س
ــک  ــکِل ی ــه ش ــب ب ــامی اغل ــعۀ رادیکالیســم اس ــا توس ب
ــه  ــا توجــه ب ــذا ب ــه مصــرف می رســد. ل ــعار سیاســی ب ش
ــوالت  ــیر تح ــه س ــه ب ــا توج ــان ب ــت و همچن ــن واقعی ای
سیاســی در منطقــه، بــه نظــر می رســد کــه مســکو و کابــل 
ــط دوســتانه  ــه توســعۀ رواب بیشــتر از همیشــه ضــرورت ب
ــم  ــا تروریس ــه ب ــۀ مقابل ــل در عرص ــای متقاب و همکاری ه
افغانســتان  دولــت  دارنــد.  دهشــت افکن  گروه هــای  و 
ایــن ضــرورت را بایــد در اولویت هــای دیپلماتیــک خــود 
ــه  ــود کــه ب ــه مســکو نیــز مفیــد خواهــد ب قــرار دهــد و ب
ــا توســعۀ نفــوذ داعــش  ابزارهــای دیگــری بــرای مقابلــه ب

در افغانســتان بیـــندیشد. 
طوالنی تریــن  داشــتِن  به دلیــِل  افغانســتان  و  روســیه 
مرزهــای امنیتــی و مشــترکات فــراوان، به صــورِت گســترده 
ــا  ــد؛ ام ــر گردیده ان ــر متأث ــِت همدیگ ــی وضعی از چگونه گ
ــت و  ــذارِی مثب ــه اثرگ ــذاری را ب ــن اثرگ ــه ای ــه ک آن چ
ــۀ  ــتانه و صادقان ــکاری دوس ــد، هم ــل می کن ــازنده تبدی س
کابــل و مســکو در مقابلــه بــا تروریســم و گروه هــای 
دهشــت افکن خواهــد بــود کــه در وضعیــِت موجــود 

نشــانه های نیرومنــدی از آن بــه نظــر نمی رســد. 

فراکســیون حــزب ســبزها در پارلمــان فــدرال آلمــان 
ــر  ــر در نظ ــه خاط ــزی ب ــت مرک ــتاگ( از حکوم )بوندس
ــت  ــی وضعی ــی( در ارزیاب ــی )اساس ــع حیات ــن مناب نگرفت

ــت. ــرده اس ــاد ک ــتان انتق ــی افغانس امنیت
جنجــال و بحــث بــر ســر اخــراج پناهجویــان ردشــده بــه 
افغانســتان همچنــان در آلمــان ادامــه دارد. حــزب ســبزهای 
ــت  ــته اس ــور خواس ــن کش ــدرال ای ــت ف ــان از حکوم آلم
تــا وضعیــت امنیتــی در افغانســتان را از نــو ارزیابــی کنــد. 
ــبزها در  ــیون س ــس فراکس ــکارت، ریی ــن ای ــن گوری کاتری
پارلمــان آلمــان گفــت: "وزارت امــور خارجــه نهایتــا بایــد 
ــه  ــتان ارائ ــی در افغانس ــت امنیت ــدی از وضعی ــی ج ارزیاب

کنــد".
ــد  ــرایطی نباش ــان در ش ــه آلم ــه وزارت خارج ــت ک او گف
کــه ایــن ارزیابــی را انجــام دهــد، ایــن »خــودداری از انجــام 
وظیفــه« اســت. بــا ایــن حــال، وزارت امــور خارجــه آلمــان 
از اخــراج پناهجویــان رد شــده بــه افغانســتان حمایــت مــی 

. کند
بــه گــزارش دویچــه ولــه، اخــراج پناهجویــان به افغانســتان 
موضــوع جنجالــی در آلمــان اســت. برخــی از ایاالت هــای 
ــد.  ــه افغانســتان را منــع کــرده ان ــاری ب آلمــان اخــراج اجب
ــراج  ــتاین اخ ــویگ هولش ــت شلیس ــال، ایال ــوان مث ــه عن ب

افغــان هــا را متوقــف کــرده اســت.
ــت  ــی وضعی ــه ارزیاب ــد ک ــکارت می گوی ــن ای ــم گوری خان

ــتان  ــود در افغانس ــرایط موج ــاس ش ــر اس ــد ب ــی بای امنیت
ــی.  ــه سیاس ــات اولی ــاس تصمیم ــر اس ــه ب ــود، ن ــام ش انج
بــرای چنیــن ارزیابــی، از منابــع اساســی ماننــد گزارش هــای 
تــازه "کمیســاریای عالــی پناهنــده گان ســازمان ملــل 
متحــد" اســتفاده شــود. رییــس فراکســیون ســبزهای آلمــان 
گفــت: »گــزارش ایــن کمیســاریا از ادامــه وضعیــت دشــوار 
امنیتــی حکایــت نمــی کنــد، بلکــه از بــه وخامــت گراییــدن 

ــد«. واضــح وضعیــت امنیتــی ســخن مــی گوی
حکومــت فــدرال آلمــان امــا مــی گویــد کــه در افغانســتان 
ــه  ــد ب ــان مــی توانن مناطــق امــن وجــود دارد کــه پناهجوی
آنجــا برونــد. خانــم گوریــن ایــکارت گفــت کــه نــه وزارت 
خارجــه و نــه وزارت داخلــه آلمــان "تاکنــون روشــن 

نکــرده اســت کــه ایــن مناطــق امــن کجاهــا هســتند."
در  پاکســتان  و  افغانســتان  مســوول  روکــن،  شــتیفان 
وزارت خارجــه آلمــان از تصمیــم حکومــت فــدرال دفــاع 
می کنــد. او می گویــد کــه ممکــن نیســت کــه همیــن طــور 
کلــی بگوییــم کــه کــدام مناطــق در افغانســتان امــن و کــدام 
مناطــق ناامــن هســتند. او مــی گویــد کــه ایــن مســئله بــه 
عوامــل بســیاری از جملــه قومیــت افــراد، وضعیــت فــردی 
و اجتمــاع آنــان بســتگی دارد. روکــن گفــت کــه بنابرایــن، 
ــرادی از ســوی  ــه صــورت انف ــان ب دوســیه هــای پناهجوی

اداره مربوطــه مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.
آقــای روکــن می گویــد: »وقتــی نتیجــه بررســی یــک 

دوســیه انفــرادی معلــوم شــد، و بــر اســاس آن فــرد 
متقاضــی قبولــی نگرفــت، بایــد بــر اســاس طــرح حکومــت 
ــه او،  ــه گفت ــود«. ب ــده ش ــتان بازگردان ــه افغانس ــدرال ب ف
ــه  ــرد ک ــون نیســت. او تشــریح ک ــا اجــرای قان مســئله تنه
هــرگاه افغــان هایــی کــه بــه آلمــان مــی آینــد بــه صــورت 
ــتباهی را  ــام اش ــود پی ــن خ ــد، ای ــا بمانن ــات در اینج اتوم
ــه آن افغــان هایــی مــی فرســتد کــه مصــروف بازســازی  ب

ــان اســت. کشــور ش
مســوول افغانســتان و پاکســتان در وزارت خارجــه آلمــان 
گفــت: »مــا بــه ایــن باوریــم کــه مــا بایــد یکجــا بــا افغــان 
ــا مشــکات را در داخــل افغانســتان  ــم ت ــا کوشــش کنی ه

حــل نماییــم«.
او گفــت: »بــرای افغانســتان مــا هنــوز بزرگتریــن تعهــدات 
را وعــده ســپرده ایــم کــه دولــت آلمــان بــرای یــک کشــور 
ارائــه مــی کنــد. ایــن تعهــدات تــا چهــار ســال دیگــر نیــز 

ادامــه دارد«.
وضعیــت امنیتــی دشــوار در افغانســتان ســبب شــده 
اســت تــا 57 درصــد متقاضیــان افغــان در آلمــان حمایــت 
ــرای افغــان هــا  ــن ســهمیه ب ــد. او گفــت: »ای دریافــت کنن
از هــر کشــور دیگــر اروپایــی باالتــر اســت«. حــد اوســط 
ــی  ــورهای اروپای ــر کش ــه در دیگ ــی ک ــان های ــمار افغ ش

ــت. ــد اس ــد، 37 درص ــی کنن ــت م ــی دریاف قبول
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