
محمداکرام اندیشمند 
شــناس نامه یــا تذکــرۀ تابعیــت، ســند و هویــِت 
شــهروندی هــر کشــور اســت، امــا ایــن ســند 
را دولــِت افغانســتان ـ بــه ریاســت اشــرف غنی 
و شــریِک قــدرِت او داکتــر عبــداهلل ـ در حــاِل 
ــت.  ــی اس ــی و قبیله ی ــند قوم ــه س ــردن ب ــل ک تبدی
ــوام در ســند شــهروندی افغانســتان  ــامِ اق ــا درج ن آی
ــیِم مشــخص و  ــد و تقس ــِف واح ــوز تعری ــه هن ـ ک
پذیرفته شــده در مــورد قــوم و دســته های قومــِی 
خــود نــدارد ـ ایــن کشــور را بــه ســوی ملــت شــدن 
ــِت  ــت نادرس ــس، سیاس ــه برعک ــا این ک ــرد؟ ی می ب
تقلیــل ســند شــهروندی بــه ســند قومــی و قبیله یــی، 
ــار و  ــای تب ــر مبن ــی را ب ــی و سیاس ــۀ اجتماع تفرق
ــازد؟  ــر می س ــر و پیچیده ت ــدیدتر و عمیق ت ــره، ش تی
هنــوز کــه توزیــع تذکــرۀ قومــی آغــاز نیافتــه، بحــث 
ــاال گرفتــه اســت  بــر ســِر قــوم و مرزهــای قومــی ب
کــه در افغانســتان چنــد قــوم وجــود دارد و چگونــه 

دســته بندی می شــوند؟  
ــل در  ــوام و قبای ــوِس اق ــمارش نف ــدف، ش ــر ه اگ
افغانســتان باشــد، ایــن مشــخصات در دفتــر جداگانــۀ 
ــه در  ــود، ن ــد درج ش ــور بای ــوِس کش ــت نف ادارۀ ثب

ــوان ســنِد شــهروندی و  ــه عن ــت ب ــرۀ تابعی تذک

ــا شــناس نامه، ســند  ســند تابعیــِت کشــور. تذکــره ی
ــِت  ــند تابعی ــه و س ــک قبیل ــوم و ی ــک ق ــِت ی تابعی
ــوام  ــام آن اق ــه ن ــف نیســت ک ــِل مختل ــوام و قبای اق
ــند  ــره، س ــود. تذک ــته ش ــل در آن درج و نوش و قبای
ــه افغانســتان  ــهروندِی کشوری ســت ک ــت و ش تابعی

ــام دارد. ن
 در تذکــرۀ تابعیــت، مشــخصات فــردی کــه تبعــه و 

ــود، درج  ــناخته می ش ــتان ش ــهروند افغانس ش

می گــردد. هویــت قومــی و قبیله یــی، هویــت دینــی 
و مذهبــی، هویــت زبانــی و نــژادی، هیــچ گاه عامــل 
کســِب ســند تابعیــت و شــهروندی افغانســتان و یــا 
کســب ســند شــهروندِی هــر کشــور دیگــر در جهــان 
ــا  ــا م ــه ب ــرادی ک ــه اف ــوان ب ــا می ت ــود. آی نمی ش
دیــن، مذهــب، زبــان، قومیــت، قبیلــه و نژاد مشــترک 
ــتان را  ــِت افغانس ــرۀ تابعی ــد، تذک ــان دارن و یک س
تفویــض کــرد و یــا بالعکــس آن، دولــِت کشــورهای 
ــن  ــای ای ــر مبن ــان ب ــه هموطنان م ــا، ب ــایۀ م همس
ــت و  ــرۀ تابعی ــان، تذک ــترک و یک س ــاِت مش تعلق

ــد؟ ــود را می دهن ــورِ خ ــهروندِی کش ش
ــت  ــا شــناس نامه، ســند تابعی ــره ی ــی تذک ــس وقت  پ
و شــهروندِی اتبــاع و شــهرونداِن کشــور اســت، نــه 
ســند هویــت و تعلــق قومــی و قبیله یــی؛ چــرا ایــن 
ســند ملــی و کشــوری را بــه ســند قومــی و قبیله یــی 

ــد؟  ــل می کنن تبدی
ــت«  ــه »مل ــد ک ــداهلل نمی دانن ــر اشــرف غنی و عب مگ

ــی  ــه اندیشــۀ قوم ــک »اندیشــۀ سیاســی« اســت، ن ی
ــهروندی  ــِت ش ــای هوی ــر مبن ــت ب ــی. مل و قبیله ی
ــوم و  ــای ق ــر مبن ــه ب ــود، ن ــاخته می ش ــی س و مدن
قبیلــه. هویــت ملــی، نــه حکایــت از هویــت قومــی و 
قبیله یــی و نــه حکایــت از هویــت مذهبــی و نــژادی 
ــِق  ــته گی و تعل ــارت از وابس ــی عب ــت مل دارد. هوی
ــه به صــورت رســمی و  ــک جامع ــا ی ــرد و ی ــک ف ی

ــه یــک کشــور و دولت-ملــت اســت.  ــی ب قانون
ــا  ــه ب ــت ک ــهروندی اس ــِت ش ــی، هوی ــت مل هوی
ــهروندی  ــت ش ــه هوی ــد ب ــی باورمن ــۀ سیاس اندیش
بــا  نــه  می گیــرد،  شــکل  کشــور  یــک  در 
یک دست ســازی هویــت تبــاری و ادغــام تمــام 
هویت هــای تبــاری و فرهنگــی در یــک هویــِت 
ــوان. ــام و عن ــر ن ــی دیگــر تحــت ه ــی و قبیله ی قوم
ــی و  ــازی سیاس ــن ب ــا ای ــداهلل ب ــرف غنی و عب  اش
ــده را  ــن کشــورِ بی چــاره و درمان ــط سیاســی، ای خب
بــه ســوی بحــراِن بیشــتر می برنــد و توســعۀ سیاســی 
ــازند. ــر می س ــر و تاریک ت ــی را مخدوش ت و اجتماع
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درحالـی که کمیسـیون انتخابـات از آماده گی ها 
بـرای برگـزاری انتخابـاِت مجلـس نماینده گان 
آینـده  سـال  در  ولسـوالی ها  شـوراهای  و 
طـی  جمهـوری  رییـس  می دهـد،  اطمینـان 
مراسـم شـانداری، هفتمیـن سـال کاری مجلس 
این جاسـت  کـرد. سـوال  افتتـاح  را  شـانزدهم 
کـه دور شـانزدهم مجلـس تا چـه زمانـی ادامه 
خواهـد یافت و هر سـال با مراسـم شـکوهمند 
آیـا قـوۀ مقننـه کشـور  افتتـاح خواهـد شـد؟ 
می دانـد کـه ادامـۀ کارِ ایـن مجلـس دو سـال 
پیـش عمـًا و قانونـًا پایان یافته و اگـر تا امروز 
ایـن مجلـس به کارِ خـود پایان نـداده، به دالیِل 
مصلحتـی و سیاسـی بـوده و نـه دالیـل قانونی 

و اصولـی. 
دولـت وحدت ملـی بـرای برگـزاری انتخابات 
بایـد تمـام سـعی و تـاِش خـود را بـه خـرچ 
دور  و  هفتـم  افتتـاح سـاِل  بـرای  نـه  و  دهـد 
شـانزدهم مجلـس. رییـس جمهـوری از فضای 
مجلـس فقـط بـرای مانورهـای سیاسـِی خـود 
اسـتفاده می بـرد و بـدون آن که متوجـه عملکرد 
غیرقانونـِی خـود در افتتاح سـال هفتـم مجلس 
باشـد، در مجلـس حضور می یابـد و از تریبیوِن 
آن پیام هـای سیاسـی خـود را مخابـره می کنـد. 
افتتـاح سـال هفتـم مجلـس نشـان می دهـد که 
دولـت وحـدت ملـی چقـدر نسـبت بـه انجـام 
حتـا  و  دارد  تأخیـر  خـود  خانه گـِی  کارهـای 
حاضر نیسـت که چشـم بـه روِی ایـن واقعیِت 
قانونـی بـاز کند کـه افتتاح سـال هفتـِم مجلس 

هیـچ بنیـاد قانونی نـدارد.
 دولـت اگر در ناگزیری بـرای ادامۀ کار مجلس 
روبـه رو می بـود، بـه جـای افتتـاح پُـر شـان و 
شـوکِت سـال هفتـم آن، فقـط بـه نماینـده گان 
بـه  می تواننـد  کـه  می کـرد  یـادآوری  مجلـس 
رواِل گذشـته تا برگـزاری انتخابـات به مجلس 
حاضـر شـوند و بـه وظایِف خـود عمـل کنند. 
آن  از  کـه  اساسـی  قانـون  هشتادوسـومِ  مـادۀ 
بـرای ادامـۀ کارِ مجلـس نماینـده گان اسـتفاده 
می شـود، بـه هیـچ صـورت بـه گونـۀ روشـن 
تصریـح نکـرده کـه مجلـس نماینـده گان بـرای 
دهـد.  ادامـه  خـود  کارِ  بـه  می توانـد  همیشـه 
مـورد  کامـل در  به صـورِت  قانـون  مـادۀ  ایـن 
برگـزاری انتخابـاِت مجلـس چنیـن می گویـد: 
"اعضـای ولسـی جرگه توسـط مـردم از طریق 
مسـتقیم  و  سـری  عمومـی،  آزاد،  انتخابـات 
انتخـاب می گردنـد. دورۀ کارِ ولسـی جرگـه به 
تاریـِخ اول سـرطان سـال پنجـم، بعـد از اعان 
نتایـج انتخابـات بـه پایـان می رسـد و شـورای 

جدید بـه کار آغـاز می نماید. 
ولسـی  اعضـای  انتخابـات 
جرگـه در خـال مـدت سـی 
الی شـصت روز قبـل از پایان 
دورۀ ولسـی جرگـه  برگـزار 
اعضـای  تعـداد  می گـردد. 
تناسـب  بـه  جرگـه  ولسـی 
نفـوِس هـر حـوزه، حـد اکثر 
می باشـد.  نفـر  دوصدوپنجـاه 
و  انتخاباتـی  حوزه هـای 
سـایر مسـایل مربـوط بـه آن 
تعییـن  انتخابـات  قانـون  در 
می گـردد. در قانـون انتخابات 
بایـد تدابیری اتخـاذ گردد که 
نماینده گـی  انتخاباتـی،  نظـام 
بـرای  را  عادالنـه  و  عمومـی 
تأمیـن  کشـور  مـردم  تمـام 
نمایـد و بـه تناسـب نفـوس 
از هـر والیـت، طـور اوسـط 
در  زن  وکیـل  دو  حداقـل 
ولسـی جرگه عضویت یابد." 
از  مـاده  ایـن  در  کـه  آن چـه 
قانـون بـه ادامـۀ کار مجلـس 
تعبیـر می شـود، ایـن بخش از 
مادۀ هشتادوسـوم است: دورۀ 
کار ولسـی جرگـه بـه تاریـخ 
اول سـرطان سـال پنجم، بعد 
از اعـان نتایـج انتخابـات به 
شـورای  و  می رسـد  پایـان 

جدیـد بـه کار آغـاز می نمایـد. آیـا از ایـن بنـد 
مـادۀ هشتادوسـوم می تـوان چنین تعبیـری ارایه 
کـرد کـه مجلـس تا زمـان آمـاده شـدِن مجلس 
بعـدی بایـد همچنـان بـه کارِ خود ادامـه دهد؟ 
خـاف آن چـه که برخی هـا تعبیـر می کنند، این 
بنـد از قانـون اساسـی بـه صراحـت می گویـد 
بـه  پنجـم  کار مجلـس در سـرطان سـال  کـه 
توضیحـی  صـورت  بـه  امـا  می رسـد،  پایـان 
ادامـه می دهـد که تـا زمـان برگـزاری انتخابات 
بعـدی. به این صـورت، دولت افغانسـتان عمًا 
بـا ادامـۀ کار مجلـس، قانـون اساسـی را یـا بـد 
تعبیـر می کنـد و یـا این که بـه صـورِت تعمدی 
می خواهـد بـه قانون شـکنِی خـود ادامـه دهـد. 
از جانـب دیگـر، ایـن سـوال مطـرح می شـود 
کـه آیا طی شـش سـال گذشـته، مجلـس فعلی 
نماینـده گان آن گونـه کـه انتظار برده می شـد، به 

وظایـِف خـود توانسـته عمـل کند؟ 
بررسـی کارنامۀ شش سـالۀ مجلـس نماینده گان، 

بـه هیـچ صـورت کارنامـۀ قابـل 
دوام  بتوانـد  کـه  نیسـت  قبولـی 
کارِ اعضـای فعلـی را توجیه کند. 
بسـیاری از اعضای فعلِی مجلس 
بـه  سـاِل گذشـته  ظـرف شـش 
جـای پرداختـن بـه اصلی تریـن 
در  حضـور  کـه  خـود  وظایـِف 
و  قوانیـن  تصویـب  و  مجلـس 
نظارت بـر کارِ قـوۀ مجریه بوده، 
نه تنهـا عمـل نکـرده انـد، بـل بـا 
غیرحاضری هـای متواتـر و ایجاد 
زدوبنـد بـا ادارات دولتـی، فقـط 
بـه منافـِع خـود فکـر کـرده اند. 
وقتـی افغانسـتان در بحران هـای 
اقتصـادی  و  سیاسـی  امنیتـی، 
مـردم  نماینـده گاِن  می سـوزد، 
حقوق شـان  از  کـه  کجاینـد 

کننـد؟ پاسـداری 
 ظـرف شـش سـال گذشـته اگر 
درصـد  ده  بـه  فعلـی  مجلـِس 
به درسـتی  خـود  وظایـِف  از 
شـک  بـدون  می کـرد،  عمـل 
دچـار  چنیـن  افغانسـتان  امـروز 
خانمان سـوز  بحران هـای 
فعلـی  نماینـده گان  نمی بـود. 
هماننـِد دولـت وحـدت ملـی از 
بیـرون  سـرافراز  مـردم  آزمـوِن 
نشـده انـد کـه متوقع باشـند یک 
سـاِل دیگـر و شـاید هـم بیشـتر 
در  البتـه  بماننـد.  باقـی  خـود  چوکی هـای  در 
میـان نماینـده گان فعلی، افراد بـا درک و درایت 
نیـز یافـت می شـوند که حرمـت و احترام شـان 
محفـوظ اسـت، ولـی انـکار نمی تـوان کـرد که 
اکثریـت اعضـای فعلـِی مجلس کارنامـۀ خوبی 

ندارنـد. 
تنهـا کار اساسـِی مجلـس شـانزدهم طی شـش 
از  تعـدادی  سـلب صاحیِت  گذشـته،  سـال 
وزیـران کابینـه بـوده، کـه همیـن مسـأله نیـز 
شـده  انجـام  سـوال برانگیزی  کاسـتی های  بـا 
انتظـار داشـت  اسـت. پـس چگونـه می تـوان 
کـه نماینـده گاِن فعلـی بـا وضعیتـی کـه دارند، 
بتواننـد بـا بـودِن خـود در کرسـی های مجلـس 

بـه کشورشـان خدمـت کننـد؟ 
بسـیاری از ایـن افـراد با توجـه به این کـه زمان 
کاری شـان پایـان یافتـه، تنها به فکـر منافع خود 
خواهنـد بـود تـا بتواننـد از فرصـِت به دسـت 

آمـده حداکثـر اسـتفاده را ببرند.
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رییس جمهــور غنــی، دور هفتــم پارلمــان افغانســتان را 
افتتــاح کــرد و از تطبیــق قانــون ســخن گفــت و بــار دیگــر 
وعده هایــی را بــه مجلــس ارایــه کــرد. ایــن  درحالی ســت 
ــات مجلــس  ــرای برگــزاری انتخاب ــِی ب ــان قانون ــه از زم ک
ــور  ــا رییس جمه ــت، ام ــته اس ــال گذش ــده گان، دوس نماین
ــرده  ــد ک ــس را تمدی ــن مجل ــط کارِ ای ــدت فق ــن م در ای
اســت. ایــن وضعیــت بــدون شــک تأثیــر کان و منفی یــی 
ــده گان و مجلــس گذاشــته  ــِی نماین روی شــخصیت حقوق
و می گــذارد. امــا در عیــن حــال، وجــود چنیــن مجلســی 
ــت. ــر اس ــود آن، مطلوب ت ــه نب ــبت ب ــی، نس و نماینده گان

 امــا در کل، آقــای غنــی بــا افتتــاح ایــن مجلــس شــخصًا 
ــی از  ــون را دور زد و بازهــم در حال ــار چنــدم قان ــرای ب ب
ــون ســخن گفــت کــه خــود همیــن چنــد روز  تطبیــق قان
ــا  ــت ب ــور را در مطابق ــِم کش ــن مه ــی از قوانی ــش، یک پی
ــق شــده  ــه تطبی ــردی و گروهــی اش بی آن ک ذوق ســلیقۀ ف

باشــد، تعدیــل کــرد. 
ــط  ــل توس ــال ها قب ــه س ــوس ک ــوال نف ــت اح ــون ثب قان
مجلــس نماینــده گان بــه شــکِل عادالنــه و درســت تصویب 
شــده بــود، مــورد تأییــد حامــد کــرزی قــرار نگرفــت تــا 
این کــه رییس جمهــور غنــی آن را توشــیح کــرد، امــا 
ــاد  ــرای ایج ــود و راه را ب ــی نم ــانه خال ــِق آن ش از تطبی
کج بحثــی  چنــان بــاز کــرد کــه در فرجــام، در مطابقــت بــا 
ذوق خویــش، لقــب افغــان کــه نــام اول پشتون هاســت را 

ــم دهــد. ــوام تعمی برهمــۀ اق
حــاال مجلــس افغانســتان، در اولیــن روز کاری و افتتاحــش، 
بــا یــک اقــدام غیرقانونــی دیگــِر رییــس جمهــور مواجــه 
شــده  اســت؛ فرمانــی کــه اکنــون مجلــس نماینــده گان را در 
ــرده  ــور ک ــل از آن عب ــال ها قب ــه س ــی ک ــاز جنجال های آغ

 بــود، قــرار داده اســت. 
ــا  ــد ی ــه باش ــِت هم ــان" ملی ــه "افغ ــر این ک ــر س ــث ب بح
ــت و  ــا درای ــس ب ــا مجل ــت ت ــه یاف ــال ها ادام ــر، س خی
ــن  ــای چندی ــا و جدال ه ــد از بحث ه ــه بع ــی، البت کاردان
ســاله، آن را مــورد توجــه قــرار داد و راه حلــش را ســنجید 
ــۀ  ــت هم ــوان هوی ــه عن ــن واژه ب ــاِق ای ــا حــذف اط و ب
شــهروندان، قانــون ثبــت احــوال نفــوس را تصویــب کــرد 
و بــه نــزاع ایجــاد شــده پایــان داد. امــا حــاال آقــای غنــی، 
ــوِن  ــک قان ــتن ی ــرای شکس ــی، ب ــان تقنین ــدار فرم ــا اص ب
توشــیح شــده، بــار دیگــر مجلــس را بــه سرنوشــِت اولــش، 

ــده اســت. ــری، برگردان ــی نقطــۀ صف یعن
ــا ایــن فرمــان تقنینــی  ــار ب  دیــده شــود کــه مجلــس این ب
و تغییــر قانــون توشــیح شــده، کــه توســط رییس جمهــور 
بــا یــک ســناریوی مبهــم رابطــه پیــدا کــرده اســت، چگونــه 

ــد.  ــورد می کن برخ
پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه مجلــس، زیــر تأثیــر اهــداف 
ــرار  ــوری ق ــلیقه یِی رییس جمه ــردی و س ــای ف و برنامه ه
نگیــرد و فرمــان تقنینــِی آقــای غنــی در مــورد تعدیــل مــادۀ 
ششــِم قانــون ثبــت احــوال نفــوس را برگردانــد و قانــون 

ــد.  ــرار ده ــرا ق ــده را مرعی االج توشیح ش
ــون تصویــب و توشــیح شــده، شــأِن  ــاع مجلــس از قان دف
ــا در  ــد. ام ــت می کن ــده گان را تثبی ــس و نماین ــن مجل ای
صورتــی کــه مجلــس فرمــان تقنینــِی آقــای غنــی را تاییــد 
ــل  ــه دالی ــه ب ــون توشــیح شــده ک ــر قان ــه تغیی ــد و ب نمای
سیاســی تطبیــق نشــده اســت، رای بدهــد؛ در واقــع خــود 
را در مظــان اتهــامِ مــردم قــرار می دهــد. اگــر چنیــن 
ــه  ــردد ک ــل می گ ــن تبدی ــه یقی ــز ب ــان نی ــن گم ــود، ای ش
ــوری  ــِت رییس جمه ــزارِ دس ــه اب ــده گان ب ــس نماین مجل
تبدیــل شــده اســت و او هــر کاری کــه بخواهــد، از 
ــری،  ــت و نتیجه گی ــن ذهنی ــد. ای ــام می ده ــق آن انج طری
ــد  ــرو می کاه ــده گان را ف ــس و نماین ــگاه مجل مســلمًا جای
و آن هــا را بــه مــددکاراِن پروســۀ ایجــاد تنــش میــان مــردم 
ــر  ــاص ب ــِت خ ــک هوی ــِل ی ــِل تحمی ــه دلی ــتان، ب افغانس

ــد. ــل می کن ــران، تبدی دیگ
ــال  ــن س ــازِ هفتمی ــانزدهم در آغ ــس ش ــم مجل  امیدواری
کارِی خــود، بــا معرفــت و ایمــان داری کامــل، بتوانــد ایــن 
آزمــوِن حســاِس تاریخــی را دریابــد و بــا »نــه!« گفتــن بــه 
سیاســت های قومــی ارگ، خــود را در مســیر قانــون و 

ــرار دهــد.   ــردم ق ــتین از م نماینده گــی راسـ

مجلـس نماینـده گان 
و آزمـون جـدید

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1979  سه    شنبه      17حو ت    /   ا  سفند          y    1395   8 جما د ی الثا نی   y 1438   7 ما ر چ    2017

ظرف شش سال 
گذشته، اگر مجلِس 

فعلی به ده درصد از 
وظایِف خود به درستی 

عمل می کرد، بدون 
شک امروز افغانستان 
چنين دچار بحران های 

خانمان سوز نبود. 
نماینده گاِن فعلی هماننِد 

دولت وحدت ملی، از 
آزموِن مردم سرافراز 

بيرون نشده اند که 
متوقع باشند یک 

ساِل دیگر و شاید هم 
بيشتر در چوکی های 
خود باقی بمانند. تنها 

کاِر اساسِی مجلس 
شانزدهم طی شش سال 
گذشته، سلب صالحيِت 

تعدادی از وزیراِن 
کابينه بوده، که همين 

مسأله نيز با کاستی های 
سوال برانگيزی انجام 

شده است
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دولت افغانستان به پاکستان:

از مهاجرین استفادۀ سیاسی نکنید

تفاهمنامــۀ  خــاف  پاکســتان  دولــت 
بــا  فبــروری   15 در  کــه  ســه جانبه یی  
ــل در  ــازمان مل ــی س حضــور کمیشــنری عال
امــور مهاجریــن بــا دولــت افغانســتان امضــا 

کــرده اســت، عمــل می کنــد.
ــی  ــاور مطبوعات ــل مش ــد میاخی ــظ احم حفی
ــت کننده گان  ــران و برگش ــور مهاج وزارت ام
بــا اشــاره بــه بازداشــت و اذیــت مهاجــران از 
ــا  ــو ب ــتان در گفت وگ ــس پاکس ــوی پولی س
روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: به تاریــخ 15 
ــک نشســت ســه  ــروری  ســال جــاری، ی فب
ــتان و  ــتان، پاکس ــت افغانس ــان دول ــه می جانب
ــور  ــل در ام ــازمان مل ــی س ــنری عال کمیش

ــت. ــورت گرف ــتان ص ــران در پاکس مهاج
آقــای میاخیــل بــا اشــاره بــه محتــوای 
نشســت مذکــور افــزود کــه در ایــن نشســت 
ــتان و   ــا پاکس ــه ب ــۀ دو جانب ــک تفاهم نام ی
یــک تفاهم نامــۀ ســه جانبــه بــا حضــور 
ــل در  ــازمان مل ــی س ــنری عال ــت کمیش داش
امــور مهاجریــن بــا ایــن کشــور امضــا شــد.
ــه  ــزود ک ــران اف ــور مهاج ــاور وزارت ام مش
در تفاهم نامــۀ دوجانبــه کــه بــا پاکســتان 
صــورت گرفتــه اســت، پاکســتان وعــده 
ــدرک  ــد م ــران فاق ــرای مهاج ــه ب ــپرده ک س
می کنــد.در  فراهــم  را  راجســتر  زمینــۀ 
حضــور  بــا  کــه  ســه جانبه  تفاهم نامــۀ 
نماینــده کمیشــنری ســازمان ملــل متحــد در 
امــور مهاجــران صــورت گرفــت، مهاجرانــی 
ــم شــده  ــدرک قانونی شــان خت ــار م ــه اعتب ک

ــد. ــد ش ــال 2017 تمدی ــان س ــا پای ــود ت ب
بــه گفتــۀ او، بــه ا ســاس تفاهم نامه هــای 
ــران  ــتان مهاج ــور پاکس ــا کش ــده ب ــا ش امض
داوطلبانــه  و  تدریجــی  به شــکل  بایــد 

ــد. ــت کنن برگش
ــتان  ــه پاکس ــرد ک ــح ک ــل تصری ــای میاخی آق
ــران  ــا مهاج ــرده ب ــد ک ــا تعه در تفاهم نامه ه
آناناســتفادۀ  از  و  کنــد  مناســب  برخــورد 
سیاســی صــورت نگیــرد. امــا، در تاریــخ 
امضــا  از  پــس  روز  یــک  16فبــروری 

ــورت  ــی ص ــتان حمات ــه در پاکس تفاهم نام
ــن  ــه ای ــتاندرپیوند ب ــت پاکس ــت، دول گرف
حمــات شــماری زیــادی از مهاجــران را 
و  آزار  دیگریمــورد  کرد؛شــمار  بازداشــت 

ــد. ــرار گرفتن ــتان ق ــس پاکس ــت پولی اذی
ــروری در  ــخ 16فب ــه تاری ــه ب ــس از آن ک پ
پاکســتان  ســند  ایالــت  در  پی انفجــاری 
مجــروح  و  کشــته   125 از  بیــش  کــه 
ــتن  ــن بس ــور ضم ــت،این کش ــا گذاش برج
و  ســپین بولدک  مــرزی  گذرگاه هــای 
مهاجــران  از  زیــادی  شــمار  تورخــم، 
ــن  ــف ای ــای مختل ــتان را در ایالت ه افغانس
کشــور بازداشــت و مــورد آزار و اذیــت قــرار 

داد.
ایــن در حالــی اســت کــه از بیســت روز بــه 
اینســو نزدیــک بــه بیســت و پنــج هــزار اتباع 
ــایل  ــا مس ــان و ی ــرای درم ــه ب ــتان ک افغانس
دیگــر بــه پاکســتان رفتــه بودند، در آن ســوی 
ــراوان  ــکات ف ــا مش ــده و ب ــر مان ــرز گی م

ــد. ــرو ان روب
ــا تأکیــد افــزود کــه اعمــال  آقــای میاخیــل ب
دولــت پاکســتان در برابــر مهاجــران پــس از 
ــۀ  ــاف تفاهم نام ــروری، خ ــات 16 فب حم
دوجانبــه، ســه جانبــه  و تعهــدات آن کشــور 

اســت.
ــل  ــرای ح ــه ب ــه داد ک ــل ادام ــای میاخی آق
راه هــای  طریــق  از  مهاجــران  مشــکل 
دیپلوماتیــک تاش هایــی صــورت گرفتــه 
اســت. مهاجرانــی کــه در پاکســتان بازداشــت 
در  اتشــه هاکه  تــاش  بــه  بودنــد  شــده 
فعالیــت  پاکســتان  مختلــف  ایالت هــای 
دارنــد، دوبــاره رهــا شــدهو تاش هــای 
بازداشــت  شــده ها  بــرای رهایــی ســایر 

دارد. مهاجــران جریــان 
آقــای میاخیــل از کشــور پاکســتان خواســت 
ــی  ــورد سیاس ــرت برخ ــدۀ مهاج ــا پدی ــا ب ت
بازداشــت  نکنــد و در رهایــی مهاجــران 
ــت  ــا دول ــس آن کشــور ب شــده توســط پولی
افغانســتان همــکاری کنــد. در حالــی دولــت 

زمینــه  تــا  می کنــد  تــاش  افغانســتان 
ــه  ــکل داوطلبان ــه ش ــران را ب ــت مهاج برگش

ــد. ــم کن فراه
او گفــت کــه پــس از حادثه یــی کــه بــه 
تاریــخ 16 فبــروری در پاکســتان اتفــاق افتــاد، 
1600 مهاجــر در ایالــت بلوجســتان، ســند و 
برخــی دیگــر از ایالت هــای ایــن کشــور 
توســط پولیــس  بازداشــت شــده اند وشــمار 
ــد. ــاری اخــراج کرده ان ــه شــکل اجب دیگــر ب
ــق از  ــار دقی ــد آم ــر چن ــل ه ــای میاخی آق
مهاجــران رها شــده   از بازداشــت پولیــس 
را ارایــه نکــرد؛ امــا می گویــد کــه 125 
ــدی  ــهر راولپن ــه در ش ــی ک ــن از مهاجران ت
ــاره  ــد، دوب ــده بودن ــت ش ــتان بازداش پاکس

شــده اند. رهــا 
در  افغانســتان  ســفیر  حــال،   درهمیــن 
اگــر  کــه  گفتــه  روزدوشــنبه  اســام آباد 
پاکســتان مــرز مشــترک دو کشــور را مجــدداً 
پروازهــای  کشــورش  نکنــد،  بازگشــایی 
ــهروندانش  ــردن ش ــارج ک ــرای خ ــی ب ویژه ی

می کنــد. اعــزام  پاکســتان  در 
ســفیر افغانســتان در اســام آباد معتقــد اســت 
کــه پاکســتان دالیــل قناعت بخــش بــرای 

ــدارد. ــرز مشــترک را ن بســته نگهداشــتن م
او در دیــدار بــا ســرتاج عزیــز، مشــاور 
نخســت وزیر پاکســتان در امــور خارجــی 
بــه گفتــه کــه اگــر مــرز طــی چنــد روز آتــی 
ــرای  ــر ب بازگشــایی نشــود، پروازهــای چارت
ــتان  ــده در پاکس ــراد گیرمان ــردن اف ــارج ک خ

ارســال می کنــد.
ــه  ــت گفت ــنگتن پُس ــه واش ــان، روزنام هم چن
کهرهبــران پشــتون در پاکســتان شــکایت 
ــًا  ــا مخصوص ــتون ها در اینج ــه پش ــد ک دارن
ــاری و فشــار  ــد رفت ــا ب ــت پنجــاب ب در ایال

رو بــه رو شــده اند.
ــان ۴0  ــتون انورخ ــروش پش ــوه ف ــک می ی
ســاله کــه یــک دهــه قبــل بــه ایالــت پنجــاب 
ــن  مهاجــر شده اســت،گفته کــه مقامــات چنی
ــت  ــه پشــتو صحب ــر کســی ک می شــمارند ه
ــا تروریســت.  ــا مهاجــر اســت و ی می کنــد ی
ــم، در  ــه ای ــرار گرفت ــاری ق ــا هــدف بدرفت م
ــرر  ــم ض ــا ه ــه م ــار ب ــه در انفج ــی ک حال

رســید.
ــی  ــک عضــو پارلمــان محل ازســویی هــم، ی
ــا  ــه صده ــه ک ــاه گفت ــید ظفرش ــتون س پش
پشــتون بــه نــام تروریســم تحــت تعقیــب و 

ــد.  ــرار دارن فشــار ق
او افــزود هــر چنــد طالبــان پنجابــی در 
مــا  امــا  داشــته اند؛  دســت  بمگذاری هــا 
پنجابی هــا  همــه  کــه  نگفتیــم  هیچــگاه 

می باشــند. تروریســت 
ــه کــه  یــک تاجــر دیگــر مهاجــر افغــان گفت
ــو دوام  ــن س ــه ای ــال ها ب ــت از س ــن حال ای
دارد ولــی دریــن اواخــر شــدیدتر شده اســت.

از هشــتم مــارچ روز جهانــی زنــان در 
والیــت هــرات گرامی داشــت شــد. 

تــاالر  در  دیــروز  مراســمی که  در 
ــی  ــد بلخ ــن محم ــا جال الدی موالن
ایــن والیــت برگــزار شــده بــود، روال 
ــی،  ــا امن ــوی اول کشــور، ن ــی بان غن
ــمنی های  ــی و دش ــکات اجتماع مش
شــخصی را از عمده تریــن دالیــل 
مشــکات زنــان در افغانســتان عنــوان 

کــرد.
او افــزود: "ایــن نخســتین ســفر مــن 
ــم بســیار  ــه برای ــه هــرات اســت ک ب
ــن دارم  ــن یقی ــت. م ــش اس لذت بخ
کــه نقــش شــما زنــان زحمــت کــش 
و روشــن فکــر و موفقیت تــان در 
رفــاه و آرامــش مــردم هــرات بســیار 
بــا ارزش اســت. ازهمیــن خاطــر 
ــن خواســتم تــا روز جهانــی زن  م
ــل  ــا تجلی ــزان یکج ــما عزی ــا ش را ب
ــام دارم  ــک پیغ ــن ی ــروز م نمایم.ام
بــه تمــام زنــان افغانســتان و او پیغــام 
ــه  صلــح اســت. روز جهانــی زن را ب
ــور  ــهامت و صب ــا ش ــان ب ــام زن تم

افغانســتان تبریــک می گویــم."
از ســویی هــم، دلبرنظــری وزیــر 
ــخنانی  ــتان در س ــان افغانس ــور زن ام
تاکیــد کــرد کــه در پانــزده ســال 
اخیــر کارهــای بنیــادی بــرای احقــاق 
حقــوق زنــان انجــام نشده اســت.

ــان  ــه زن ــت ک ــری پذیرف ــم نظ خان
ــف  ــات مختل ــوالی های والی در ولس
افغانســتان از داشــتن ســواد و حقــوق 
ــتند. او  ــروم هس ــود مح ــی خ اساس
ــکات  ــن مش ــل ای ــرای ح ــت ب گف
نیــاز اســت تــا یــک بســیج عمومــی 

ــود. ــه ش ــه راه انداخت ب
او افزود:

تمــام  در  دارم  کــه  "نگرانــی 
ــام  ــتان و در تم ــوالی های افغانس ولس
دهــات افغانســتان هنــوز خانم هــا 
ــم  ــوز ه ــد، هن ــواد ندارن ــطح س س
خانم هــا از حــق خــود بــی خبــر 

هســتند."
در ســال های اخیــر زنــان در والیــت 
مهــم  پیشــترفت های  بــه  هــرات 

دســت یافته انــد.
آن طــور کــه مقامــات محلــی در ایــن 
والیــت می گوینــد نیمــی از شــاگردان 

معــارف و محصــان دانشــگاه در این 
والیــت را دختــران تشــکیل می دهند.
ــی  ــف رحیم ــد آص ــم محم ــا آن ه ب
افزایــش  نگــران  هــرات  والــی 
در  خانواده گــی  خشــونت های 

برابــر زنــان اســت.
او گفت:

ــرات  ــت ه ــان در والی ــه زن "اگرچ
ای  ماحظــه  قابــل  دســتاوردهای 
در بخش هــای علمــی و فرهنگــی، 
آموزشــی  اقتصــادی،  اجتماعــی، 
و  کرده انــد  کســب  هنــری  و 
اتفــاق و  بــا  را  پیشــترفت  مســیر 
توانمندی هــای علمــی و مدیریتــی 
ــی  ــد ول ــرعت پی نمودن ــا س ــود ب خ
متاســفانه تــا هنــوز خشــونت های 
ــات  ــه در عنعن ــه ریش ــی ک خانوادگ
را  مــردم  دارد،  جامعــه  ناپســند 

میــازارد."
ــورای  ــووالن ش ــال، مس ــن ح ــا ای ب
والیتــی هــرات از حضــور کــم رنــگ 
زنــان در اداره هــای دولتــی انتقــاد 

ــد. می کنن
کامــران علیــزی رییــس شــورای 
کــه  می گویــد  هــرات  والیتــی 
ــان  ــور زن ــته حض ــه گذش ــبت ب نس
کمرنــگ  دولتــی  اداره هــای  در 

. ســت ه ا شد
او افزود:

ــاد  ــدود هفت ــرات ح ــت ه "در والی
از  غیــر  دارد،  وجــود  ریاســت 
ــچ  ــا هی ــان دیگــر م ــور زن ــس ام رئی
ــت  ــا و پس ــت ه ــم را در ریاس خان
ــن  ــن بدی ــم، ای ــدی نداری ــای کلی ه
هــرات  کــه خانم هــای  معناســت 

اســتعداد ندارنــد؟"
همــه  زن  جهانــی  روز  از  تجلیــل 
میشــود.  انجــام  در هــرات  ســاله 
برگــزار  نیــز  قبــل  ســال های  در 
ــونت های  ــود خش ــده گان از وج کنن
خانوادگــی علیــه زنــان دریــن والیت 
ــن  ــاال فعالی ــا ح ــد. ام ــخن گفته ان س
برگــزاری  می گوینــد  زن  حقــوق 
نمی توانــد  برنامه هــا  این گونــه 
ــازد.  ــرف س ــان را برط ــکات زن مش
ــرای حــل  ــه ب ــد ک ــد دارن ــان تاکی آن
کارهــای  بایــد  مشــکات  ایــن 

ــورت گیــرد. اساســی ص

دیپلمات ارشد امریکایی:

ثبات افغانستان به انتخابات پارلمانی شفاف و به موقع بسته گی دارد
کنونی  کاردار  و  امریکایی  ارشد  دیپلمات 
سفارت این کشور در کابل اعام کرد که در 
انتخابات  واقع برگزاری شفاف و به موقع 
بسوی  مهم  گامی  افغانستان  در  پارلمانی 

ثبات و امنیت در این کشور است.
از  امریکایی  ارشد  دیپلمات  هوگوالرنس 
اعضای جدید  با  آمریکا  همکاری سفارت 

کمیسیون انتخابات افغانستان خبر داد.
کابل  در  آمریکا  سفارت  ارشد  کاردار  این 
و  افغانستان  بین المللی  همکاران  که  گفت 

با اعضای  امریکا در همکاری نزدیک  سفارت 
تاش  افغانستان  انتخابات  کمیسیون  جدید 
دارند تا سهولت الزم برای برگزاری انتخاباتی 

معتبر و شفاف را فراهم نماید.
آمیز  موفقیت  برگزاری  منظور  به  افزود:  وی 
از  باید  واقع  در  افغانستان  دولت  انتخابات، 
در  مشکات  و  کاستی ها  اثر  بر  که  تجاربی 
است  آموخته  میادی   201۴ سال  انتخابات 

برای موفقیت انتخابات آینده استفاده کند.
الرنس تاکید کرد که اشرف غنی و عبداهلل باید 
سیاسی  رهبران  تمام  از  مشترک  صورت  به 
روند  تضمین  در  که  بخواهند  افغانستان 
رقابتی انتخابات تاش کنند تا از همه افغان ها 

نماینده گی شود.
کاردار سفارت امریکا در کابل اظهارداشت که 
افغانستان  دموکراتیک  تحول  در  کلیدی  عامل 
اصاحات  شدن  عملی  شاهد  که  است  این 

بیشتر  انتخابات  روند  تا  باشیم  انتخاباتی 
کاهش  تقلب  فرصت های  و  شده  شفاف 

یابند.
تاکید کرد که رهبری  دیپلماتامریکایی  این 
توسط  باید  پارلمانی  انتخابات  مدیریت  و 
افغان ها صورت گیرد و افراد تنها بر اساس 
استخدام  مدیریت  برای  محوری  شایسته 

شوند.
با  واقع  در  انتخابات  که  داد  ادامه  وی 
موفق  جهانی  جامعه  کمک  یا  و  تشویق 
نمی شود بلکه تعهد و دانش رهبران افغانستان 
انتخابات تضمین موفقیت  به برگزاری عادالنه 

این روند خواهد بود.
جهانی  جامعه  انتقادهای  و  واکنش  وجود  با 
انتخابات  برگزاری  در  ساله  دو  تاخیر  دلیل  به 
پارلمانی، دولت افغانستان از برگزاری انتخابات 
پارلمانی در آینده نزدیک خبر داده است اما از 
تعیین تاریخ مشخص آن خودداری کرده است.

ابوبکر صدیق

وزیر امور زنان:

کار بنیادی برای زنان نشده است



داکتر جعفر بوالهری 
اگـر در سـازمان و اداره یـی افـراد »خودشـیفته« وجود داشـته باشـند، به دلیل حاکـم بودِن 

رابطـۀ سـلطه و آزار دیگـران، ادامـۀ کار در آن جـا با مشـکل مواجه می شـود. 
خودشـیفته گی، یـک ویژه گـی فطرِی شـخصیتی و بنیادی انسـان اسـت که باتوجـه به نوع 
زمینه هـای ژنتیـک افراد، تربیت خانواده گی، شـرایط رشـد و شـرایط اجتماعـی و محیطی 
ممکـن اسـت تشـدید یابـد، به نحـوی که بر سـایر ویژه گی های شـخصیتی غالب شـود... 
بـدون تردیـد، طیـف ویژه گـی مقابِل خودشـیفته گی، اعتمـاد به نفـس به هنجـار، فروتنی، 
افتاده گـی و سـامِت نفـس قـرار دارد کـه ایـن ویژه گی هـا در همـۀ انسـان ها بـه طـور 
زمینه یـی یـا سرشـتی وجـود دارد. آن چه در ایـن گفتار مورد بحث اسـت، خودشـیفته گی 
نابه هنجـار، بیمارگونـه و غیرطبیعـی اسـت. خودشـیفته گی دارای ویژه گی هـای بسـیاری 

اسـت کـه در این جـا بـه تعـدادی از آن ها اشـاره می شـود. 
احسـاس بزرگ منشـی، هـوش و شـخصیت برتـر، سرشـناس و بی همتـا بـودن، احسـاس 
مهـم بـودن و ویژه گی هـای مشـابهی کـه ایـن احساسـات را در تفکـرات مسـتمِر فـرد و 
در رفتارهـا و کارهـای روزانـۀ او نمایـان می سـازد. هم چنیـن اشـتغاالت فکـری مسـتمر 
بـه این گونـه تفکـرات و بـاور مسـتمر در چنیـن ویژه گی هایـی، غوطـه ور شـدِن دایـم در 
تخیـات، آرزوهـا و امیدهایـی کـه مبتنـی بـر چنیـن تفکـرات و چنیـن دنیایی اسـت که 
توسـط ایـن نوع خودشـیفته گی ترسـیم شـده اسـت. این افـراد در پـی تعریـف و تمجید 
شـنیدن از دیگـران بـرای تأییـد ویژه گی هـای بـاال هسـتند و انتظـار تأیید و بله شـنیدن از 
دیگـران را دارنـد. آن هـا بـا کسـب لذِت بیـش از انـدازه از تعریـف، آرامـش می گیرند، و 
برعکـس ممکـن اسـت دچـار به هم ریخته گـی و ناآرامی هـا از نقدها، کم توجهـی دیگران، 
اخـم و طردشـدِن توسـط دیگـران و نشـان دادِن واکنشـی هیجانـی، خشـمگینانه و گاه 

درمانـده نسـبت به انتقـاد دیگران شـوند. 
بـدون تردیـد ایـن ویژه گـی، انتظـار همراهـِی بی قیدوشـرِط دیگـران را در فـرد ایجـاد 
می کنـد کـه هـر کوتاهـی در ایـن همراهی، واکنشـی سـخت به 
همـراه دارد. بهره کشـی در روابـط بین فـردی برای تأییـد منافع 
فـردی و ایده آل هـای فـرد در حالـی کـه به روشـنی باعـث نفـی 
منافـع نزدیـکان، عزیزان و دیگران شـود، از دیگر مشـخصه های 
افـراد خودشـیفته اسـت که باعـث نوعـی بهره کشـی غیرعادالنه 
از روابـط بیـن فـردی می شـود. فقـدان همـدردی بـا دیگـران، 
ادراک دیگـران و عدم فهِم احساسـات و نیازهـای آن ها از دیگر 
ویژه گی هـای اوسـت. ایـن در حالی سـت کـه اگـر در چهـره و 
رفتـار مـواردی از ابراز عواطف، دل سـوزی و تعریـف و تمجید 
دیگـران داشـته باشـند، بیشـتر برای منافـِع خود یا ارضـای خودِ 

خودشـیفته است. 
و در آخـر، فرد خودشـیفته در شـخصیت و چهـرۀ اجتماعی اش 
رفتارهـا و روابطـی متکبرانـه، خودخواهانه و مغـرور دارد که به 
همـراه آن، احساسـی از مهـم بودن و باهوش بودن و سرشـناس 
بـودن قـرار دارد. در مجمـوع، بـه دلیـل این دو ویژه گـی )»تکبر 
بـه طـور  بـا دیگـران  ارتبـاط  و غـرور« و »شـخصیت واال«(، 
پراکنـده همـراه بـا تمسـخر، نفـی شـخصیِت دیگـران و نادیـده 

گرفتـِن منافـع و ویژه گی هـای دیگـران اسـت. 
پیامدهای خودشیفته گی 

ویژه  گـی خودشـیفته گی دارای پیامدهایـی بـرای فـرد و جامعـه 
اسـت کـه از آن جمله: 

مشـکل در روابـط شـخصی، خانواده گـی، شـغلی و بیـن فردی 
و هم چنیـن مشـکل در سـازمان های اداری، سیاسـی، اجتماعـی 
باعـث بی ثباتـی در عمل کردهـای  نهایـت  و فرهنگـی کـه در 
فـردی و اجتماعـِی فـرد خواهـد شـد. تنش هایـی در روابط بین 
فـردی ایجـاد می کنـد کـه بـا مختل کـردِن روابـط مـورد انتظار 
باعـث تهاجـم و خشـِم بیـن دو طـرف یا قطـع روابط می شـود. 
در بسـیاری از مـوارد کـه فـرد خودشـیفته بـا اسـتفاده از هوش 
و توانایی هایـش اوضـاع را بـه نفـِع خـود آرام می کنـد، رابطـۀ 
مسـتمری از سـلطه، بهره کشـی، دگرآزاری و رفتارهای ناعادالنه 
در روابـط فردی، سـازمانی، شـغلی یـا اجتماعی ایجـاد می کند. 
دوسـتان،  مـورد  در  خشـن  و  انتقام جویانـه  رفتارهـای  انجـام 
نزدیـکان و همـکاران بـه فراوانـی در پیامدهـای خودشـیفته گی 

می شـود.  دیـده 
برتـری دادن بـه تصمیم گیری هـای احساسـی، هیجانـی، ذهنـی 
از  اسـتفاده  به جـای  فـردی  بیـن  روابـط  در  ایده آل گرایانـه  و 
روش هـای مبتنـی بر حـل مسـأله، مبتنی بر مشـاوره یا اسـتفاده 
از روش هـای عقانـی. فـرد خودشـیفته به دلیـل عدم تعـادل در 
ویژه گـی شـخصیتی بـا پیامدهـای رفتـاری گوناگونی کـه ایجاد 
می کنـد، مشـکات فراوانی برای فـرد، دیگران و جامعـه، ایجاد 
و آن چنـان تنـش و درگیـری خلـق می کنـد کـه ادامـۀ رابطـه با 
مشـکل مواجه می شـود. حال اگر در سـازمانی افراد خودشـیفته 
وجـود داشـته باشـند، به دلیـل حاکـم بـودِن رابطۀ سـلطه و آزار 
دیگـران و هم چنیـن به دلیـل آن کـه تصمیم گیری هـا در چنیـن 
سـازمانی مبتنـی بـر هیجـان بـوده و نـه مبتنـی بـر حل مسـأله؛ 
ادامـۀ کار در ایـن سـازمان با مشـکل مواجه شـده و قطعًا پابرجا 

نمی کنـد. 
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بخش نخسـت

ــد  ــر معتق ــکل لیت ــاک و مای ــتینا ماس کریس
انــد کــه آثــارِ از پــا درآمــدِن مدیــران ارشــد، 
چیــزی فراتــر از خســته گی آنــان اســت. 
ــن موضــوع،  ــاب ای ــا در ب ــاِب آن ه ــی کت وقت
ــن  ــا ای ــد، آن ه ــر ش ــش منتش ــال پی ــد س چن
نمودنــد:  مطــرح  را  چالش برانگیــز  ایــدۀ 
ــا در آمــدن و خســته گی مفــرط  »امــروزه از پ
همه گیــر  شــمالی  امریــکای  در  کارگــران 
ــاه  ــه گن ــت ک ــوان گف ــاید نت ــت. ش ــده اس ش
چنیــن موضوعــی بــه گــردِن ماســت، امــا بــه 
هرحــال تغییراتــی بنیــادی در محیط هــای 
ــا رخ داده اســت.  ــاغِل م ــت مش کاری و ماهی
محیــط کار امــروزی، محیطــی ســرد، خصمانه 
ــی  ــادی و روان ــکات اقتص ــا مش ــراه ب و هم
اســت. افــراد آن قــدر بدبیــن شــده اند که ســعی 
ــه هــر ترتیــِب ممکــن، خــود را از  می کننــد ب
ــد.« ایــن دلیــل  چنیــن فضایــی دور نگــه دارن
خوبــی اســت کــه افــراد بــا کارشــان، چنــدان 
ارتبــاط برقــرار نکننــد. آمــار گــردآوری شــده 
در  کریســماس  و  گــری  توســط چلنگــر، 
ــه در  ــت ک ــی از آن اس ــیتدپرس حاک آسوش
پایــان ســال 2001، میــزان انصــراف از کار 
ــود  ــد خ ــن ح ــه باالتری ــاالت متحــده ب در ای
تیم هــای  از  بســیاری  بــرای  آیــا  رســید. 
ــت  ــتراتژیک اهمی ــزی اس ــی، برنامه ری مدیریت
ــا  ــش پ ــه کاری پی خــود را از دســت داده و ب

ــت؟  ــده اس ــل ش ــاده تبدی افت
بیــل جنســن فعاالنــه تــاش می کنــد تــا 
تفــاوت میــان آن چــه کــه محیــط کار هســت 
ــد.  ــد باشــد را مشــخص کن ــه بای و آن چــه ک
او معتقــد اســت کــه کارکنــان و مدیــران بایــد 
اندیشــیدن دربــارۀ بهــره وری ســازمانی را رهــا 
ــند. او  ــردی بیندیش ــره وری ف ــه به ــرده و ب ک
ــر  ــز ب ــد تمرک ــا بای ــۀ م ــه هم ــد ک می گوی
امــوری همچــون عالــی کار کــردن را متوقــف 
کنیــم و بــه ایــن موضــوع بپردازیــم کــه افــراد 
ــد.  ــه کنن ــان چ ــط کارش ــًا در محی ــد واقع بای
ــر ایــن نکتــه تأکیــد می نمایــد کــه افــراد  او ب
ــب وکار  ــای کس ــه واحده ــه مثاب ــان ب خودش
ــر از  ــی دیگ ــتیوارت یک ــاس اس ــتند. توم هس
ــۀ  ــرای مجل ــه ب ــت ک ــت اس ــران مدیری متفک
غنــای  کتــاب  و  می زنــد  قلــم  فورچــون 
ــت.  ــر درآورده اس ــتۀ تحری ــه رش ــش را ب دان
مــدرن  »ســازمان  می نویســد:  اســتیوارت 
هماننــد هنــر مــدرن بــه پایــان رســیده اســت. 
ســازمان های پســت مدرن وجهه یــی کامــًا 
ــه  ــد ک ــتدالل می نمای ــد.« او اس ــاوت دارن متف
نحــوۀ مدیریــت کارکنــان، یکــی از مهمتریــن 
ــت.  ــه اس ــن زمین ــود در ای ــای موج تفاوت ه
کــه  اســت  »بهتــر  می گویــد:  اســتیوارت 
تفکــری جدیــد دربــارۀ کارمنــدان داشــته 
ــرکت،  ــوال ش ــه ام ــا را ن ــی آن ه ــیم، یعن باش
ــهامداران  ــم. س ــرمایه گذاران آن بدانی ــه س بلک
ــرکت  ــول در ش ــرمایه گذاری پ ــه س ــدام ب اق
ــرژی و  ــان، ان ــدان زم ــا کارمن ــد، ام ــا می کنن م
فکــر خــود را ســرمایه گذاری می نماینــد.« 
ــدۀ دوران کاری  ــوس، بخــش عم آری دی گی
خــود را در شــرکت رویــال دوییــچ شــل 
ــام  ــه ن ــاب خــود ب ــده اســت. او در کت گذران
ــرکت ها  ــد: »ش ــب وکار« می نویس ــکار کس »اف
در زبــان اقتصــاد محبــوس شــده اند و بــه 

ــا  ــیاری از آنه ــه بس ــت ک ــل اس ــن دلی همی
ــن  ــرگ ای ــرگ زودرس می شــوند. م دچــار م
ــران  ــه مدی ــت ک ــل اس ــدان دلی ــرکت ها ب ش
ــز  ــود تمرک ــد و س ــر تولی ــان ب ــران آن و رهب
می کننــد و وجــود شــرکت را بــه عنــوان 
ــی از  ــکل از مجموعه ی ــه متش ــاد، ک ــک نه ی
ــن  ــد.« در همی ــاد می برن انســان ها اســت، از ی
ــد: »از آن جــا  ــز تومپــراس می گوی ــاب، فون کت
ــی دارد،  کــه فرهنــگ امــروزی تعریفــی جهان
ــد،  ــر انجــام می ده ــک مدی ــه ی ــا کاری ک تنه
ــه  ــت. این ک ــا اس ــدد فعالیت ه ــی مج طراح
ــد  ــان انگلیســی ســخن می گوین ــه زب ــردم ب م
یک ســان  آنهــا  کــه  نیســت  معنــا  بــدان 
می اندیشــند. یــک مدیــر بین المللــی بایــد 
بــه ســراغ چیــزی فراتــر از تفاوت هــای 
ــا  ــن تفاوت ه ــه ای ــد ب ــرود. او بای ــی ب فرهنگ
احتــرام بگــذارد و از مزایــای آن هــا بــرای حل 
بحران هــای چندفرهنگــی اســتفاده کنــد.« 

را  مــدرن  مدیریــت  می تــوان  چه گونــه 
ــرت  ــس از عصــر راب حــدود دوصــد ســال پ
یک ســو  از  کــرد؟  تقســیم بندی  اوون 
بــه  مدیریتــی  کتاب هــای  پرفروش تریــن 
مســایل روز می پردازنــد کــه فــن آوری و 
در  را  اول  حــرف  اطاعاتــی،  بانک هــای 
ســوی  از  می زنــد.  ســازمان ها  مدیریــت 
دیگــر، بــه ســازمان هایی اشــاره می شــود 
کــه حتــا از ادارۀ ســاده ترین امــور خــود 
بانــی  رودیــک،  آنیــت  برنمی آینــد.  نیــز 
اســت  »بــادی«  زنجیره یــی  فروشــگاه های 
ــرکت  ــن ش ــل ای ــر عام ــوان مدی ــه عن ــه ب ک
تاکنــون دو کتــاب در مــورد دیدگاه هایــش در 
عرصــۀ تجــارت و مدیریــت نوشــته اســت. او 
ــت،  ــه مدیری ــد ک ــرش می گوی ــن اث در آخری
ــرده  ــق ک ــگل خل ــک جن ــان ی ــی به س فضای
ــدن  ــده مان ــمندترین کار، زن ــه در آن ارزش ک
اســت. او می گویــد: »مدیریــت امــروز، یعنــی 
نشســتن مقابــل کامپیوتــر و انتقــال میلیون هــا 
دالــر از جاپــان بــه نیویــارک. نگــرش جدیــد 
ــراد  ــط اف ــه فق ــت آن اســت ک ــارۀ مدیری درب
مســوول می تواننــد هدایــت امــور را بــر 

ــد.«  ــده بگیرن عه
امــروزه مــارگارت ویتلــی را بیشــتر بــه عنــوان 
یــک فیلســوف اجتماعــی می شناســند تــا 
متخصــص علــم مدیریــت. او در کتابــش 
بــه نــام »رهبــری و علــم نویــن« کــه در 
ــه  ــانید، ب ــاپ رس ــه چ ــۀ 1990 ب ــل ده اوای
ــرد  ــن می نگ ــک نوی ــر فیزی ــت از منظ مدیری
بــه  علمــی  مدیریــت  کــه  می گویــد  و 
مرحله یــی رســیده کــه فردریــک وینســلو 
تصــور  را  آن  نمی توانســت  حتــا  تیلــور 
ــد. او معتقــد اســت کــه امــروزه مدیریــت  کن
همه گیــر شــده اســت. در همیــن راســتا 
ــال  ــرض ده س ــر در ع ــد: »اگ ــی می گوی ویتل
آینــده، نحــوۀ مدیریــت کســب وکارمان را 
ــی از  ــرد.« انبوه ــم م ــم، خواهی ــر ندهی تغیی
متفکــران و نویســندگان مدیریــت و خــود 
ــد.  ــران از دیدگاه هــای او حمایــت می کنن مدی
ــارۀ  ــورن درب ــی موب ــم و رن ــان کی ــو چ دبلی
ــاد  ــتراتژیک در اقتص ــت اس ــکات مدیری مش
نویــن بحــث می کننــد و معتقــد انــد کــه 
پیشــرفت در عرصــۀ مدیریــت تنهــا زمانی رخ 

ــال  ــه در قب ــه یی منصفان ــه پروس ــد ک می ده
ــا  ــود. آن ه ــی ش ــروز ط ــان ام ــت جه مدیری
معتقــد انــد کــه بایــد در روش هــا و رفتارهــای 
ــن  ــرد و ای ــاد ک ــادی ایج ــی بنی کاری تغییرات
ــه  ــل ب ــه تمای ــرادی ک ــود اف ــدون وج ــر ب ام
ــه  ــد نوآوران ــک فرآین ــب ی ــکاری در قال هم
دارنــد، و همچنیــن تجربــه و مهارت هــای 
ــرکت دارا  ــک ش ــام کار ی ــرای انج الزم را ب

هســتند، امکان پذیــر نیســت. 
ــری  ــی جف ــتنفورد یعن ــگاه اس ــتاد دانش دو اس
ــه  ــری ب ــگاه عمیق ت ــرت ســاتون، ن ففــر و راب
ــه  ــن نکت ــه ای ــتند و ب ــازمان ها داش ــان س جه
پــی بردنــد کــه اگرچــه مدیــران شــرکت های 
بــزرگ، بــا غــرور افتخــار می کننــد کــه 
امــا  هســتند،  یادگیرنــده  ســازمان هایی 
نمونه هــای متعــددی از ســازمان ها وجــود 
ــد.  ــاد دارن ــًا متض ــی کام ــه چهره ی ــد ک دارن
ــتن  ــاب »دانس ــر کت ــاق یکدیگ ــه اتف ــا ب آن ه
ــتین  ــتند. نخس ــکاف« را نوش ــک ش ــع ی ـ رف
مدیریــت  نمایانگــر  کتــاب  ایــن  جملــۀ 
یکــی  حداقــل  یــا  اســت  امــروز  نویــن 
بیــان  را  نویــن  مدیریــت  بیماری هــای  از 
ــرا  ــتیم، زی ــاب را نوش ــن کت ــا ای ــی دارد: »م م
می خواســتیم بدانیــم چه گونــه اســت کــه 
بســیاری از مدیــران، اطاعــات گســترده و 
ــارۀ  ــازمانی، درب ــرد س ــارۀ عملک ــادی درب زی
ــازمانی و  ــرد س ــه آن عملک ــیدن ب ــوۀ رس نح
دربــارۀ ســخت کار کــردن دارنــد، امــا در 
عیــن حــال بســیاری از ســازمان هایی کــه 
ــده  ــر عه ــا را ب ــت آنه ــی هدای ــن مدیران چنی
دارنــد، فاقــد عملکــردی مناســب هســتند.« بــه 
ــرات  ــا نظ ــدان ب ــران چن ــد مدی ــر می رس نظ
گریگــور  مــک  داگاس  دیدگاه هــای  و 
اســتاد رشــتۀ مدیریــت کــه در کتــاب او زیــر 
عنــوان »بعــد انســانی شــرکت ها در دهــۀ 
ــد. چهــل  1960« منتشــر شــده، آشــنایی ندارن
ــر و ســاتون، مــک  ــق فف ــش از تحقی ســال پی
بــود:  گرفتــه  نتیجــه  این چنیــن  گریگــور 
حقیقــت  می رونــد.  و  می آینــد  »موج هــا 
اســت  آن  انســانی  توانمندی هــای  بنیــادی 
ــروه و  ــب گ ــد در قال ــان ها می توانن ــه انس ک
بــه صــورت رو در رو بــا یکدیگــر همــکاری 
ــان  ــا این کــه روزی ایــن توانمنــدی آن کننــد ت
ــا در  ــا و تنه ــه رســمیت شــناخته شــود. تنه ب
ــد  ــت درمی یاب ــه مدیری ــت ک ــان اس ــن زم ای
تــا چــه حــد، توانایــی منابــع انســانی خــود را 

ــت.«  ــه اس ــده گرفت نادی
مدیریت: فردا

پســت الکترونیکــی و انترنــت دو نیــروی 
ــر  ــک مدی ــه شــغل ی تکنولوژیکــی هســتند ک
ــی  ــه نگرانی های ــاخته اند. اگرچ ــول س را متح
وجــود دارد کــه چه گونــه بایــد کارکنــان 
می کننــد،  کار  خانــه  در  کــه  را  مجــازی 
کار  واقعــًا  آن هــا  )آیــا  کــرد  مدیریــت 
ــرادی  ــوان اف ــه می ت ــا چه گون ــد؟(، ی می کنن
ــه انبوهــی از  ــد ب ــه می توانن ــرد ک ــن ک را تعیی
اطاعــات ســازمانی دسترســی داشــته باشــند؛ 
ــه  ــل شــده ک ــی تبدی ــه نیروی ــن آوری ب ــا ف ام
ــی  ــال 1813 آن را پیش بین ــرت اوون در س راب

ــود.  ــرده ب ک
منبع: نورپورتال
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شهرنوش
به باور جورج لوکاچ، رمان بزرگ  ترین حقیقِت دنیای مدرن 
و بازتاب دهندۀ خرد و وجدان جمعِی گروه  های انسانی در 
هنری  ترین شکِل ممکن است. »زنده گی به سفارش پشه  ها« 
نبشتۀ کاوه جبران، رمان درخشانی از این دست در ادبیات 

داستانی افغانستان است.
از گفتمان  های  بیاِن استعاره یی و نمادین، یکی  با  این رمان 
که  ـ  تاریخی  دوره  های  سیاه  ترین  از  یکی  و  قرن  مهِم 
افغانستان از سال  های 137۴ تا 1380 تجربه کرد و هنوز هم 
به خط پایان نرسیده استـ  را در آیندهـ  اواخر قرن چاردهم 
و اوایل قرن پانزدهم هجری قمری ـ توصیف می  کند. شگرد 
بازنمایی در  این  آینده است.  تاریخ در  بازنمایی  این رمان، 
حقیقت استعاره یی ست برای عقب گرد و تحجر که ریشه در 
میراث تاریخی و فرهنگی این سرزمین دارد. رمان با این که 
حقیقت،  در  و  دارد  تاریخی  ارجاع  می  زند،  گپ  آینده  از 
روایت گِر گذشته و حال است. از سوی دیگر، »زنده گی به 
به  پیوند  در  نویسنده  پرداخت هوشمندانۀ  پشه  ها«  سفارش 
رشد بی رویۀ افراط گرایی دینی در افغانستان و منطقه است. 
این رمان را می توان یک پرودی درخشان در بازتولید ادبی 
و استعارِی یک دورۀ تاریخی و فراتر از آن دانست که با نقد 
دین گرایی واپس گرا، پرسش  های مهمی  را مطرح می  نماید و 
هشداری ست برای نسِل امروز و فردا و فراتر از آن. رمان 
ناب  اثر  دیگر، یک  از جانب  پشه  ها«  به سفارش  »زنده گی 
ادبی است که با وجود سیاست پردازی و نقد اجتماع، بیشتر 
از هر چیز دیگر ادبیات برای ادبیات است؛ نثر درخشان و 
استوار که به دانش فلسفی مزین شده، خبر از جاودانه گی آن 
در حوزۀ ادبیات می  دهد. با وجود نقل سیاست، سیاست زده 
نیست و با وجود نقد اجتماعی، روزمره و فایده مدار نیست.

»زنده گی به سفارش پشه  ها« قصۀ باهت و گمراهِی آدمیان 
در مواجهه با ایدیولوژی دینی و استفادۀ ابزاری شماری از 
آزادی ستیزان برای دسترسی به اقتدار است که در روند آن، 
چند  قربانی  انسان،  بزرگ  دغدغه  های  و  انسانیت  مفهوم 
و  ساخته  ها  رمان  این  می  گردد.  سخیف  تابوی  و  کلیشه 
انسان  دیگر،  بیان  به  می  کشد.  چالش  به  را  انسان  باور  های 
برای  خودش  که  باور  هایی  بازخوانی  و  بازاندیشی  به  را 
می  خواند. چگونه گی  فرا  است،  پرداخته  و  ساخته  خودش 
اند،  کرده  خلق  خود  که  پدیده  هایی  به  انسان  ها  نگرش 
شگفتی آور است؛ به گونۀ مثال: لباس در تاریخ بشریت چه 
حکمی دارد؟ چرا انسان به لباسی که خود به منظور حفاظت 
است،  کرده  خلق  طبیعت  با  هماهنگی  و  سرما  و  گرما  از 
ُکد  ها و نماد  هایی دیگری غیر از این وجهۀ کاربردی آن قایل 
می  شود؟ انسان  ها با این که تمدن ساخته اند، چگونه اسیر و 

بردۀ ساخته  های خود شده اند؟ 
و  انسان  توسط  ساخته شده  قرارداد  های  سری  یک  اجتماع 
تبیین پدیده  ها و مفاهیم در حافظه و خرد جمعی یک گروه 
این که همه چیز در یک  از  اما شگفتی زاست که پس  است؛ 
انسان مقهور  به خود گرفت،  را  تاریخی رنگ عادت  بستر 
و  می  سازد  را  آیین  ها  انسان  آن،  بر  افزون  می  شود.  اجتماع 
بعد خود را بدان ها می  سپارد. از آن پس، آیین  ها خداوندگار 

انسان می  شوند و بر او فرمانروایی می  کنند.
رمان از سوی دیگر، نوستالوژی دایمی  و بیهوده گی را که نوع 
انسان با آن کلنجار می  رود، بیان می  دارد. انسان مجموعه یی 
ندارد.  آینده  و  حال  بی خاطره،  انسان  است.  خاطرات  از 
خاطراتش  توسط  آینده  و  امروز  با  خردمند  انسان  ارتباط 
شکل می  گیرد. هیچ خردمندی نمی تواند در امروز باشد مگر 
این که توشه یی از دیروز نداشته باشد. اندوه و تنهایی روی 
دیگر سکۀ خاطراِت انسان اند. انسان  تنها و اندوهگین است 
و اما این اندوه به زنده گی او معنا می  بخشد. آشتی با تن و 

پذیرش تنانه گی، سوی دیگر رمان است.
مفرد،  اول  شخص  زبان  از  پشه  ها«  سفارش  به  »زنده گی 
روایت می  شود. مردی که نامش را نمی دانیم، در اثر نیِش یک 
پشه به خواب عمیق رفته است. او پس از این که سال های 
طوالنی در خواب می  ماند، در یک نظام کامًا متفاوت، در 
یک شفاخانۀ مجهز از خواب برمی  خیزد و می  بیند که پیر و 
کهنسال است و جوانی خود را گم کرده است. با او به عنوان 
میراِث یک دورۀ دور از تمدن و نمونۀ بازمانده از تاریخ کهن 
برخورد می  شود. او باید به یاد بیاورد و از گذشته نقل کند. 

او مردی آمده از دارالخافۀ کابل است.
پس  که  است  فرد شماره یک  ابی خلیفه  دارالخافه،  این  در 
در  می  شود،  جاری  تشناب  در  او  بر  حکم  جهاد  آن که  از 
سنه  های 1۴70 هجری قمری دارالخافۀ کابل را پی می  نهد. 
کسانی که خافِت او را نپذیرفته اند، از خا ف کاران اند و در 
برای شان  مانده اند و عذاب دردناکی  باقی  آن سوی حصار 
جهنم  آتش  برابر  »صد  عذاب  این  است.  شده  داده  وعده 
و  اجتماعی  چیدمان  در  است.  فاجعه بار  تر  و  دردناک  تر« 
سیاسی این دارالخافه، سه کار ممکن و قابل دریافت اند؛ 
کار  یافتن  و  تریاک  مزارع  در  کار  مدرسه،  در  علم  طلب 

انباری )سمتی در دارالخافه(.
و  است  بزرگ حکمفرما  دین  جهاندار  کابل  دارالخافۀ  در 
نگاشته  فرسوده  زردرنِگ  روزنامچه  های  در  او  آموزه  های 
درس خانۀ  شیخ  مرشد؛  سه  با  مهم  مدرسۀ  سه  و  شده اند 
کاه گلی، ابن سامان و مازم، وظیفۀ ارشاد و رهنمایی طلبه  ها 
آیین  جهاندار  از  را  فهِم خود  داشته و هرکدام  بر عهده  را 
بزرگ دارند. همین فهم  های متفاوت و تفسیر  های ناهمسان، 
مدارس  این  طلبه  های  و  مرشدان  میان  شدید  رقابتی  سبب 
گردیده است. جنگ  های فاجعه بار، تعذیب و تقابِل انسان  ها 
بیشتر به دلیل ناهمسانی  های اعتقادی و باور  های ناهمگون 
بازگو  تاریخی  تجربه  های  اند.  افتاده  اتفاق  واقعیت  یک  از 

می  کنند که انسان دشمنی بزرگ تر از خود در طبیعت نداشته 
است:

»اعتقاد  ها دو گونه اند: یا تقدیس می  شوند یا تکفیر. در ناف 
دایره یی چرخان که زمان نام دارد، یکی در دل دیگری پدید 
می  آیند و از میان می  روند. جدال سهمگینی  است مابین هر 
دو که هرگز پایانی ندارد. اما غمناک آن است که اعتقاد  ها 
هرگز پدیده  های منتزع و پای در هوا نیستند. بر تارک سر 
آدمی  خانه دارند و از آن جا رخنه می  کنند در دل و دست و 

پای و گوش و چشم انسان.« )ص 221(
برخاستگاه سلطه گری مردانه در دارالخافۀ کابل در پاسداری 
از آیین  جهاندار بزرگ ریشه دارد و این تفکر در حین خافت 
ابی خلیفه و پسان  تر پسرش و اجرای آموزه  های روزنامچه  ها 
سرسپرده گی  و  تفکر  از  امتناع  با  کابلیان  می  گردد.  اجرایی 
غیرعقانی به آموزه  های  جهاندار بزرگ، می  زیند. عقل مذکِر 
ترابی،  نمی دهد.  اجازۀ جوالن  انتقادی،  تفکر  به  دارالخافه 
یگانه کسی است که خطر  طلبۀ درس خانۀ کاه گلی احتماالً 

تفکر را به گردن می  گیرد و هموست که می  پرسد: 
»پس ما مادر داشته ایم   ها؟« )ص 102( 

دلیل  همین  به  و  نمی کند  زنده گی  زنی  هیچ  شهر  این  در 
مردان هیچ فهمی از زن ندارند. خاف کاران که در آن سوی 
حصار به سر می  برند، گویا در آتشی می  سوزند که فزیکی 
چند  از  هر  و  اند  شده  روان پریش  و  افسرده  آنان  نیست؛ 
گاهی دست به خودکشی می  زنند. خودکشی  های فجیعی که 
به مرگ منتهی می  شوند و این عذابی ست که گویا به دلیِل 

تمرد و ارتداد نصیب شان شده است ....

نقد افراطیت و ایدیولوژی
مهم ترین سوژۀ »زنده گی به سفارش پشه  ها«، نقد افراطیت و 
ایمان به جهلی است که علم ازل پنداشته می  شود. آموزه  های 
دینی  جهاندار بزرگ که در روزنامچه  های زرد گرد آمده اند، 
از یک سو بی مایه و حقیر اند و از سوی دیگر، با تفسیری که 
از فهم ناقص مرشدان ناشی می  شود، یک نمایۀ مضحک و 
در عین حال پُر از اندوه را تداعی می  کنند. ایمان طلبه  ها به 

متون مقدس شان از سر آگاهی نیست:
جز  به  که  بودند  معکوس  روزنامچه  سه  هر  »نویسه  های 
کاه گلی، کس دیگری  ابن سامان و شیخ درس خانۀ  مازم، 
این  نبود. تمامی آن چه را که شاگردان  را توان خواندن آن 
سه نفر یاد گرفته بودند، شفاهی بود. از روی لفظ صوتی و 
معنایی  بی هیچ  نویسه  ها. طوطی وار و  با شمایل  آن  مقایسۀ 

همه آن را حفظ کرده بودند.« )ص 1۴(
طلبه  ها نمی دانند که:

معنا هایی  درس خانه  سه  در  چرا  پس  است،  چنین  »اگر   
متفاوتی از این شمایل یک سان ارایه می  شود؟« )ص 1۴(

در دارالخافۀ کابل، نیایش فزیکی است و روزی چند بار، 
با چارچرخ به سمت راست و چپ ادا می  شوند. مجازات 
می  شود.  تعریف  آتشین  گرز  هزار  یک  نیز  نیایش  تارِک 
اند.  بی نهایت  عذاب  سزاوار  منکران  که  حالی ست  در  این 
ابزار  هایی که بایست انسان را به هدف برسانند،  بدین گونه 
با تلقی  های سودجویانه و جزم  گرایانه تبدیل به خود هدف 

می  شوند:
» تنها رنگ همیشه متفاوت، رنگ دلوی سیاه بود که آویزان 
از چاه حویلی درس خانه. بامدادان شفق نادمیده، گرفتاری یی 
ارتشی  وسط  که  فاحشه  زن  عین  ناپیدا.  سرش  آن  داشت 
گلین  کوزه  های  باشد.  آمده  دست  به  دست  محروم،  ماه  ها 
و  جهیدن گاه  ها  شستن  می  شد  شروع  بعد  و  می  شدند  پر 
نشیمن گاه  ها و دیگر جا ها. بعدتر نیایش از راه می  رسید در 

مصاف سر  های خواب آلوده. 
راه  کاروان  برزده  پاچه  ها  بسته،  دستار  ها  پوشیده،  جبه  ها 
می  افتاد به سمت خدایی که هیچ یک ندیده بودندش. آن گاه 

این طوری، خاکسترِی خاکستری  شفق می  دمید و زنده گی 
می  شد.« )ص 35(

این شهر آواز خواندن مجازات سهمگین دارد. محکمۀ  در 
صحرایی، یکی از انفعاالت مردم دارالخافه در همراهی با 
سیاست  های خلیفه است. هرکه آواز بخواند، پیش از این که 
حکم قتلش از سوی خلیفه امضا شود، از سوی مردمان شهر، 
از سوی کسانی چون کشاورزان، فالبینان، سپاهیان قراول خانه، 
کارگران انباری، پینه دوزان، گرمابه بانان، شرحه شرحه و مثله 
می  شود. دیگر مجازات هایی چون قمچین کاری، قطع دست 
و قطعه قطعه کردن به جرم ارتداد که به امر خلیفه و با دسِت 
پُرقدرِت شحنه گان برپا می  شوند، »تحقق عدالت و استمرار 

سنت  جهاندار بزرگ« خوانده می  شوند.
خنده نیز یکی از انواع جرایم است. در مورد کراهِت خنده 
و مرز مقدار آن، مناظره  ها برپا شده. خنده را چنین تشریع 

می  نمایند: 
مقدار  به  آن  بروز  است.  فسادآور  که  کریهی  »عنصر       
زیاد، آدم را در صف شیاطین قرار می  دهد. بر این کراهت، 
اختاف  اما  است،  متفق  دارالخافه  روزنامچه دان  های  قول 
می  تواند  خنده  مقدار  چه  است.  مرز  تعیین  و  میزان  بر 
فسادآور باشد و چه اندازه اش مجاز است، محل کراهت آن 

کجاست؟« )ص 61( 
و  است  خنده  فرحت،  نیت  به  کردن  باز  دهن  هرگونه 
ندارد  فرقی  بوزینه  با  می  خندد،  نیت  این  به  که  کسی  هر 
همچنان  خنده  می  آید.  شمار  به  مخلوقات«  »ملعون  ترین  و 

موجب کاهش غیرت می  شود. 
مسأله  ها  تشریِع  و  توضیح  در  بایست  دارالخافه  طلبه  های 
در پرتو روزنامچه  ها از توانمندی برخوردار می  بودند. یکی 
از مسأله  هایی که در این رمان به شکل پرودی بازتاب یافته 
افتادن  و  چارمغز  درخت  آدمی  زیر  خوابیدن  بیان  است، 
این آدم است که سبب  به دهن  چارمغز توسط گربۀ خلیفه 
مرگ او می  شود. حکم چیست؟ آیا گربه باید مجازات شود؟ 
و یا با توجه به این که گربه مال خلیفه است، آدمی  که رو به 
شکم و با د هان باز زیر درخت چارمغز می  خوابد، با خوک  ها 
و بوزینه  ها هم طراز است و مرگش مجازاتی در پی ندارد؟ و 

یا گربه به دستور غیب این عمل را انجام داده است؟
با  رابطه  در  روزنامچه  سه  متفاوِت  فتوای  اساس  بر  مردان 
یا  و  استمنا  لواط،  اند:  روبه رو  حکم  سه  با  جنسی  مسایل 
عدم تخلیه. اکثریت لواط را ترجیح می  دهند، به همین دلیل 
قرار  تجاوز  مورد  ضعیف  تر  ها  آن  در  که  جایی  به  مدارس 

می  گیرند، مبدل می  شود.
آیینه در رمان نمادی برای کشف حقیقت است. انسان خود 
برای  تعبیری  آیینه  می  بیند.  است،  که  آن گونه  آیینه  در  را 
را  روزنامچه  ها  واقعی  معنای  می  تواند  و  است  خودشناسی 
و  حرام  آیینه  داشتن  کابل،  دارالخافۀ  در  اما  دهد،  بازتاب 
جرم است. دستیابی ترابی به آیینه سبب می  شود که او همراه 
ایماِن خود  با راوی، متن باژگونۀ روزنامچه  ها را بخواند و 
را نسبت به آیین  جهاندار بزرگ که یاوه یی بیش نیست، از 
و  خرد  به  کلیشه  شکنی،  و  جسارت  با  ترابی  بدهد.  دست 

آگاهی در جمع جاهان می  رسد.
توصیف  برای  حال  و  گذشته  تاریخِی  استعاره  های  پیوند 
افراطیت  و  ایدیولوژی  بند  در  که  انسان  هایی  درمانده گِی 

مانده اند، فراز دیگِر این رمان است.

حذف و سرکوب تاریخی زنان
منجر  زنان  فرودستی  به  که  ستمگرانه یی  مناسبات  بازتولید 
می  گردد و تولید و بازتولید هنجار  های پدرساالرانه در بستر 
تاریخ، گِپ نوی نیست. اما در دارالخافۀ کابل، ستیزه جویی 
با زنان فراتر از این است. در این جا حذف، انکار و فراموشی 
زنان، یکی از مانفیست  های خافت ابی خلیفه است و زنان 

کامًا حوزۀ ممنوعه به شمار می  روند.
در زمان ابی خلیفه نفوس کابل که به شش میلیون می  رسید، 
از این صد هزار، پنجاه هزار در  تقلیل یافت.  به صد هزار 
آن سوی حصار کفر ماندند و خافت با پنجاه هزار دیگر برپا 
فتوای  به  نیز  زنان و دختران  هزار،  پنجاه  این  میان  از  شد. 
کشته  باید  شیاطین  عنوان  به  سامان  ابن  پدر  اعظم،  مفتی 
می  شدند. بدین گونه دختران خردسال در سال  های نخستین 
خافت از بین برده شدند و باقی زنان و دختران نیز در حشر 
شیطان کشی، معدوم شدند. پس از چند سالی در دارالخافه 
که  هیچ گونه  بود  طبیعی  و  ماندند  باقی  نفر  هفت صد  تنها 

زایش و تداوم در کار نبود. 
حشر شیطان کشِی دارالخافۀ کابل، نمادی ست برای بازنمایی 
و  مثاِل همگون  مادینه گی. صد  ها  برابر  در  تاریخی  واکنش 
ناهمگون در این رابطه در تاریخ بشریت ثبت شده اند. به 
گونۀ مثال: زنده به گور کردن دختران در شماری از کشورها 
سده های  در  اروپا  در  شیاطین  با  زنان  همانندپنداری  یا  و 
جرمی که  دلیل  به  زنان  آن  در  که  میادی  هفده  و  شانزده 
اساسًا امکان تحقق آن وجود نداشت، بی رحمانه به دار زده 
نام  به  یا در آتش سوختند و حتا مردان شغلی را  شدند و 
شیطان گیر ایجاد کردند. جدا از این که از آغاز تمدن انسانی 
تا امروز، شمار زیادی از فاسفه و نویسنده گان نیز زنان را 

فروتر از مردان و مایۀ انگیزش شهوت و شر انگاشته اند. 
بازیگران  و  شده  مصادره  زنانه گی  و  زن  که  جامعه یی  در 
از  ویژه یی  تعریف  اجتماعی،  اند، صورت بندی  مردان  همه 
روایاتی صورت  روی  از  زن  مکاشفۀ  ندارد.  نیز  مردانه گی 
می  گیرد که در آن از تهیگاه سخن رفته است. تعبیر یکی از 
احکام روزنامچه را لواط می  خوانند، چون هیچ زنی در آن 

خرابکده وجود ندارد:
بر  جهیدن گاه  های تان  با  گیرید  آرام  جهان  اهل  »ای 
عمرتان  بدین گونه  تا  است.  آسایش  مایۀ  که  تهیگاه  هایی 

فزونی و رنج های تان پایان یابد.« )ص 20( 
هم مدرسه یی  های راوی، ژکاره و ترابی در این مورد بحث 
می  کنند که آیا تهیگاه مربوط مردان است و یا زنان؟ آنان هیچ 
زنی را ندیده اند و مادراِن خود را به یاد نمی آورند. یگانه زنی 
که ا هالی کابل می  توانند در موردش کشف کنند، امی  خلیفه، 
مادر خلیفه است که در حجره یی زنده گی می کند و هرگز از 
آن بیرون نمی آید. او نیاز  های روزمرۀ خود را از طریق رؤیا 
به پسرش منتقل می  سازد. حتا مرِگ خود را نیز از طریق رؤیا 
فرا می  رسد، داخل کفن  او هنگامی که مرگش  بیان می  کند. 
شده و در تابوتی که چند سال پیش برایش تهیه شده است، 
می  خوابد. بیشتر کابلیان که در مراسم تدفین او شرکت کرده 
اند، برای بارِ نخست تصور یک زن را می  کنند که شئ گونه 
است. حضور یک زن در تابوت، کم هزینه  ترین تصویر از زن 
است. هم است و هم نیست؛ اما از سوی دیگر سرکوب و 
حذف زنان در این شهر منجر به انباشِت عقده  های جنسی 
مردان می  گردد که در آخرین تحلیل نه  تنها نیاز به بدن زنانه 

دارند، بل تنها در کنار سرشت زنانه به کمال می  رسند.
مازم در مراسم تشیع جنازۀ مادر خلیفه می  گوید: 

آخرین  ما  واقع  در  جنازه،  این  سپردن  خاک  به  با  ما   ...«
موجود آخته از شر و شیطان را نیز به خاک سپردیم و اکنون 
امان  در  فساد  و  گناه  هرگونه  لوث  از  کابل  پاِک  سرزمین 
در  مادینه  ها  شرور  ذات  می  دانید،  که  همان گونه   ... است. 
این  است.  شده  اذعان  کرات  و  تأکید  به  مبارک  روزنامچۀ 
موجود از آغاز سرشتی از شیطان و شرارتی از آتش داشته 
است. با هیچ ترفند و تربیتی نمی شد که سرشت آن را تغییر 

داد، مگر با پاک کاری عمومی  و ابدی.« )ص 120( 
ذهن  در  دغدغه یی  و  است  معما  دریافت  زن،  کشف 
به  را  زن  که  آنانی  نمی آورند.  یاد  به  را  زن  که  جوان تر  ها 
باشی که در حشر شیطان کشی  مثال  به گونۀ  یاد می  آودند، 

شرکت کرده بود، زن را چنین تعریف می  نماید: 
منبع فساد و شهوت  مادینه.  بودند  نبودند، موجوداتی  »آدم 
و گناه کاری. تنها هنگامی که شهوانی بودی خوشایند بودند، 

اضافه مایۀ رنج و آزار.« )ص 101(
می  بینند:  به چشم  را  واقعی  زنان  بار  یک  کابل  باد  ا هالی 
می  کند  سقوط  کوکنار  مزارع  فراز  بر  هواپیمایی  که  زمانی 
و زنان سپید و بلوند خارجی در کشتزار  ها پرت می  شوند. 
سپاهیان، آنان را به قراول خانه می  برند. در این زمان، ا هالی 
که زن ندیده اند به گماِن این که مادر آل بر سرزمین شان چیره 
شده، فریادکنان به سوی قراول خانه می  شتابند. سپاهیان، آنان 
دارالخافه  سوی  به  و  بسته  اسپ  بر  محموله  هایی  چو  را 
نوعی  احساسات  سنگ،  پرتاب  با  نیز  مردم  و  می  برند 
در  این  می  بخشند.  تسکین  را  آل  مادر  ضد  و  شیطان  ضد 
با  همخوابه گی  به خاطر  را  بلوند  زنان  خلیفه  که  حالی ست 

خود نگه  می  دارد.
نه  و  است  اصل  انسانیت  آن  در  که  مدرن  دنیای  پردازش 
و  ترس  بدون  زنان  می  یابد.  بازتاب  شفاخانه  در  جنسیت، 
هراس از زنانه گی شان، در متن اجتماع جاری اند. نگاه راوی 
به زنان در شفاخانه،  تنها نگاه جنسی از سِر محرومیت نیست؛ 
او از حضور آنان احساس آرامش می  کند و در پیرانه سری 

خود را کامل می  داند.
در مورد رمان »زنده گی به سفارش پشه  ها« گپ  هایی فراتر 
از این ها را نیز می توان مطرح کرد که در زمان مناسب بدان 

خواهم پرداخت.

رویکرد:
زنده گی به سفارش پشه  ها. کاوه جبران. کابل: نشر زریاب، 

پاییز 1395

بالهِت آدمی 
در »زنده گی به سفارش پشه  ها«
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روح اهلل بهزاد

دیــروز )دوشــنبه، 16 حــوت( هفتمیــن ســال دور شــانزدهم 
پارلمــان کشــور رســماً بــا حضــور رییس جمهــور، مقامــات 

بلندپایــۀ حکومتــی و نماینــده گان پارلمــان آغــاز شــد.
رییس جمهــور محمــد اشــرف غنــی در ســخنرانی خــود در 
ــی  ــات پارلمان ــاح پارلمــان، از برگــزاری انتخاب مراســم افتت
ــر داد و  ــک خب ــده نزدی ــوالی ها در آین ــوراهای ولس و ش
گفــت کــه نــه خــودم ارادۀ دخالــت در پروســۀ انتخابــات را 
دارم و نــه بــه کســی دیگــر اجــازه می دهــم کــه دســت بــه 

دخالــت در ایــن پروســۀ ملــی بزنــد.
ــر برگــزاری  ــد ب ــا تأکی ــز ب ــده گان نی رییــس مجلــس نماین
ــق  ــه تعوی ــه ب ــت ک ــی، گف ــات پارلمان ــگام انتخاب زودهن
ــات اعتمــاد مــردم را نســبت  ــادن برگــزاری ایــن انتخاب افت

ــاخت. ــد س ــه دار خواه ــت خدش ــه حکوم ب
ــا  ــا ب ــوان م ــی ج ــت: دموکراس ــی گف ــرف غن ــد اش محم
همــکاری قــوای ثاثــه و یادگیــری شــیوههای تعامــل مثبت 
بــا هم دیگــر، در کنــار ســهمگیری ســایر نیروهــای سیاســی 

ــر می شــود. ــر و بالندهت ــروز قویت و اجتماعــی روزبه
ــر  ــان از به ــردم در پارلم ــده گان م ــور از نماین رییس جمه
ــژه تصویــب بودجــۀ ســال 1396  تصویــب قوانیــن و به وی
ســپاس گزاری کــرد و بیــان داشــت: از شــما اعضــای 
دســت آوردهای  مــورد  در  تــا  می خواهــم  مجلــس 
ــردم از  ــرا م ــد، زی ــزارش دهی ــهروندان گ ــه ش ــان ب کاری ت
همــۀ مــا حســاب می خواهنــد. دور شــانزدهم پارلمــان کــه 
ــاً اجــراآت مفیــد  ــود، یقین ــر از دورهایــی دیگــر ب طوالنی ت

ــته اســت. ــم داش ــی ه و تجــارب خوب
محمــد ناشــرف غنــی از "گام هــای الزم" بــرای برگــزاری 
ــدن  ــر طرف ش ــت جمهوری و ب ــی، ریاس ــات پارلمان انتخاب
موانــع فــراراه ایــن پروســه خبــر داد و تصریــح کــرد: هــم 
اجمــاع ملــی و هــم ارادۀ محکــم سیاســی بــرای برگــزاری 
ــته  ــس از دیگــری برداش ــات وجــود دارد و یکــی پ انتخاب
می شــود و زمینه هــای حقوقــی آن نیــز فراهــم شــده 

اســت.
بــه گفتــۀ او: "الزم اســت تــا انتخاباتــی داشــته باشــیم کــه 
بــا شــفافیت کامــل و در فضــای رقابــت عادالنــه، مســاویانه 
و منصفانــه میــان همــۀ نامــزدان برگــزار گــردد و از هرگونــه 
دخالــت مســووالن دولتــی، اعــم از ولســواالن، فرماندهــان 
ــه شــدت و  ــوذ ب ــان و ســایر جهت هــای ذی نف ــه، والی امنی
قاطعیــت جلوگیــری شــود، تــا اعتمــاد مــردم مــا بــه ایــن 

ــود." ــازی ش ــد دوباره س رون
رییس جمهــور غنــی بــه شــهروندان اطمینــان می دهــد 
ــه  ــدون هیچگون ــده ب ــات ریاســت جمهوری آین ــه انتخاب ک
تأخیــر در زمــان قانونــی آن برگــزار خواهــد شــد، او 
ــه  ــم ک ــازه نمی دهی ــاخت: "اج ــان س ــان خاطرنش هم چن
انتخابــات ریاســت جمهوری ماننــد انتخابــات پارلمانــی بــه 
ــت اعــان  ــۀ مل ــم از همین جــا، در خان ــد و ه ــر بیفت تأخی
می کنــم کــه نــه خــودم ارادۀ دخالــت در پروســۀ انتخابــات 

را دارم و نــه بــه کســی دیگــر اجــازه می دهــم کــه دســت 
ــد." ــه دخالــت در ایــن پروســۀ ملــی بزن ب

ــس  ــس  مجل ــی، ریی ــرووف ابراهیم ــال، عبدال ــن ح در ای
نماینــده گان بــا انتقــاد از حکومــت از بهــر برگــزار نکــردن 
در  ولســوالی ها  شــورای های  و  پارلمانــی  انتخابــات 
زمــان معیــن آن گفــت، بــه تعویــق افتــادن برگــزاری ایــن 
انتخابــات اعتمــاد مــردم را نســبت بــه حکومــت خدشــه دار 

ــاخت. ــد س خواه
آقــای ابراهیمــی بــه نماینده گــی از مجلــس نماینــده گان از 
حکومــت خواســت تــا انتخابــات پارلمانــی را بــه گونه یــی 
برگــزار کنــد کــه سراســری، عادالنــه و مــورد اعتمــاد مــردم 

. شد با
طالبان، عامل اصلی جنگ در افغانستان

ــی  ــان امنیت ــای پیم ــخنانش، امض ــۀ س ــی در ادام ــای غن آق
ــه  ــد ک ــی« می دان ــکا را »مجبوریت ــدۀ امری ــاالت متح ــا ای ب
ــه  ــه امضــا رســیده اســت. ب ــان ب ــه خاطــر وحشــت طالب ب
بــاور رییس جمهــور: طالبــان عامــل اصلــی آمــدن و مانــدن 
ــان موجــب بمبــاران  ــه افغانســتان هســتند. آن امریکاییــان ب

ــدند. ــتاها ش ــهروندان در روس ــای ش ــدن خانه ه  ش
ــه  ــان زمین ــه طالب ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــور ب رییس جمه
را بــرای گروه هــای بی شــمار فراهــم کــرده تــا وارد 
افغانســتان شــده در برابــر حکومــت بجنگنــد، بــه گفتــۀ او: 
"امــروز در افغانســتان 20 گــروه تروریســتی فعالیــت دارد. 
ــا  ــتند، ام ــدا هس ــر ج ــان از هم دیگ ــه آن ــت ک ــت اس درس

جنایت های شــان یک ســان اســت و در ضــرر رســاندن 
ــد." ــل می کنن ــان عم ــترک و یک س ــردم، مش ــه م ب

محمداشــرف غنــی قاچاق بــران مــواد مخــدر را وفــادار بــه 
باندهــای مافیایــی، قاتــل و جنایــت کار کشــورهای بیگانــه 
ــت  ــاد و جنای ــل و فس ــان در قت ــد، آن ــد و می گوی می دان
ــگ  ــۀ جن ــتار ادام ــد و خواس ــال می کنن ــان را دنب منافع ش
در کشــور هســتند، امــا اکثریــت مــردم افغانســتان مخالــف 

ایــن اعمــال هســتند.
ــع داخلــی و خارجــی  رییس جمهــور از فراهــم  کــردن مناب
بــرای روی دســت گرفتن برنامــۀ چهــار ســاله بــرای تقویــت 
ــر  ــور خب ــافی کش ــاد انکش ــی و ابع ــای دفاعی-امنیت نیروه
ــت و  ــف دوس ــه تعری ــد: "خوش بختان ــد و می گوی می ده
دشــمن بــرای ملــت و دولــت مــا واضــح شــده و ابهام هــا 
ــت.  ــده اس ــرف ش ــر ط ــه ب ــن زمین ــردرُگمی ها در ای و س
نه تنهــا داعــش و گروه هــای تروریســتی خارجــی کــه 
ــتی  ــای تروریس ــرای فعالیت ه ــا ب ــاک م ــد از خ می خواهن
هــم در داخــل و هــم در خــارج افغانســتان اســتفاده کننــد، 
ــا  ــردم م ــل م ــه قت ــر ب ــه کم ــان ک ــته از طالب ــه آن دس بلک
ــز  ــه نی ــش گرفت ــب آشــکار کشــور را در پی بســته و تخری

ــن ملــت هســتند." دشــمن ای
محمداشــرف غنــی بــه کســانی کــه ارادۀ صلــح را ندارنــد 
ــروزی  ــت ارادۀ پی ــه حکوم ــد ک ــی دارد و می گوی ــز پیام نی
در جنــگ را دارد و اجــازه نمی دهــد تــا بــه گفتــۀ او، یــک 
ــود  ــم خ ــر تصمی ــه در ه ــی ک ــزدور بی اراده ی ــت م مش

منتظــر اشــارۀ بــاداران بیگانــه اســتند، آینــدۀ یــک ملــت را 
تهدیــد بــه نابــودی کنــد.

هم زمــان بــا ایــن، عبدالــرووف ابراهیمــی، رییــس مجلــس 
نماینــده گان در ایــن مراســم گفــت که ســال جدیــد پارلمان 
در حالــی آغــاز می گــردد کــه کشــور در وضعیــت امنیتــی 

ــرار دارد. ــش ق ــر از ســال های پی بدت
تروریســم  تهدید هــای  کــه  افــزود  ابراهیمــی  آقــای 
بــا عنوایــن جدیــد و قطب بندی هــای تــازۀ حمایتــی 
ــت و  ــر حکوم ــری را در براب ــای جــدی و بزرگ ت چالش ه

ــت. ــرده اس ــاد ک ــی ایج ــای امنیت نیروه
رییــس مجلــس نماینــده گان، ســال پیــش رو را آزمــون تــازه 
ــه دشــمن  ــد ک ــد و می گوی ــی می دان ــای امنیت ــرای نیروه ب
ــای  ــار نیروه ــد در به ــوت می خواه ــرو و ق ــام نی ــا تم ب

ــرار دهــد. ــی را تحــت فشــار ق امنیت
ــور  ــی کش ــووالن امنیت ــان از مس ــی هم چن ــای ابراهیم آق
خواســت تــا بــا توجــه بــه هــدف قرارگرفتــن نماینــده گان 
پارلمــان از ســوی گروه هــای تروریســتی، در تأمیــن امنیــت 
ــات  ــردم اقدام ــده گان م ــی نماین محــل کار و محــل زنده گ

جدیــی را روی دســت گیرنــد.
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــده گان ب ــس نماین ــس  مجل ریی
ــورهای  ــتخباراتی کش ــای اس ــی رقابت ه ــتان قربان افغانس
ــرای حفــظ وحــدت ملــی در کشــور،  مختلــف اســت و ب
ــت،  ــن فرص ــه زودتری ــا ب ــت ت ــور خواس از رییس جمه
ــن و  ــور را تدوی ــی کش ــت خارج ــی سیاس ــوط اساس خط

ــتد. ــان بفرس ــه پارلم ــد ب ــرض تأیی غ
بی توجهــی بــه رعایــت قانــون در ســطوح مختلــف 
ــش  ــان، افزای ــان جوان ــکاری در می ــش بی ــت، افزای حکوم
فقــر و کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر، از مشــکات عمــدۀ 
اســت کــه آقــای ابراهیمــی بــر آنــان انگشــت می گــذارد و 
ــه ارتقــای ســطح زنده گــی مــردم آســیب  ــاور دارد کــه ب ب

رســانده اســت.
ــای  ــه نیروه ــوند ک ــان می ش ــی بی ــا در حال ــن گفته ه ای
ــش در  ــۀ پی ــور، هفت ــو( در کش ــی )نات ــاف بین الملل ایت
پیش بینــی  آنــان  گفتنــد،  رســانه های  بــا  گفت وگــو 
کرده انــد کــه گــروه طالبــان عملیــات قابــل توجهــی را در 
فصــل بهــار راه انــدازی خواهــد کــرد و مواضــع دولــت را 

ــد داد. ــرار خواه ــدف ق ه
ناتــو هم چنــان تصریــح کــرده اســت کــه نیروهــای امنیتــی 
و دفاعــی افغانســتان نســبت بــه چهــار مــاه گذشــته، بــرای 
ــی  ــت آماده گ ــلح دول ــان مس ــات مخالف ــا حم ــه ب مواج

بهتــری دارنــد.
ــت  ــت حمای ــخنگوی مأموری ــد، س ــز کلیولن ــرال چارل جن
قاطــع در افغانســتان گفــت کــه در واقــع طالبــان عملیــات 
ــاز  ــل آغ ــاه اپری ــل م ــار خــود را در اوای جنگــی فصــل به

ــد کــرد. خواهن
کلیولنــد اظهــار داشــت کــه کشــت خشــخاش در جنــوب 
ــد  ــن می کن ــی تأمی ــان را از نظــر مال افغانســتان گــروه طالب
و طالبــان در صــدد حفــظ کشــت و تجــارت مــواد مخــدر 
ــه  ــأله ب ــن مس ــم، ای ــر می کنی ــه فک ــتند ک ــوب هس در جن

ــد. ــوب می انجام ــا در جن ــدید درگیری ه تش
مســووالن ایــن ســازمان در هفتــۀ گذشــته هم چنــان گفتــه 
ــاع از  ــی دف ــی افغانســتان توانای ــای امنیت ــه نیروه ــد ک بودن
ــی  ــا کســانی در رأس نهادهــای امنیت ــد و ام کشــور را دارن
ــان را  ــت نظامی ــی مدیری ــه توانای ــد ک ــده ان ــته ش گماش
ــه  ــگ را ب ــوان جن ــف نمی ت ــت ضعی ــا مدیری ــته و ب نداش

ــرد. پیــش ب
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کهڅــه هــم د افغانســتان د بهرنیــو چــارو وزارت وايــي، 

ــې د  ــې اوږدو ک ــد کرښ ــو د ډیورن ــتاين چارواک پاکس

ــر کــړو  ــاره پ ــه خالصــون لپ تــړل شــویو دروازو د بېرت

ژمنــو عمــل نــه دی کــړی، خــو متــه ښــيي چــې تــړل 

شــوې دروازې بــه ډېــر ژر د افغانانــو د تــګ راتــګ پــر 

مــخ پرانیســتل يش.

د دغــه وزارت ویانــد شــکیب مســتغني د دوشــنبې پــه 

ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل چــې پاکســتان کــې د بنــد 

پاتــې افغانانــو د راســتنېدو لپــاره بــه لــه هــرې ممکنــې 

الرې کار واخــي.

نوموړي وویل:

ــوړو  ــه مخــې چــې د پاکســتاين لوړپ ــو ل ــو ژمن "د هغ

ــفیر  ــه س ــتان ل ــې د افغانس ــالم اباد ک ــه اس ــو پ چارواک

ــل  ــدې عم ــې ژر وربان ــرو چ ــه ل ــوږ مت ــړي، م رسه ک

وکــړي او پاکســتان کــې د ګېــر پاتــې افغانانــو د 

ســتونزو د حــل او بېرتــه راســتنولو لپــاره اقــدام وکــړي 

او افغــان حکومــت دا خپلــه دنــده بــويل چــې د خپلــو 

ــړي." ــوارې ک ــتونزې ه ــو س هېوادوال

لــه تېــرو شــلو ورځــو راهیســې شــااوخوا ۲۵ زره 

افغانــان چــې د درملنــې او نــورو مســایلو لپــاره 

ــر پاتــې دي  ــواد کېګې ــه تلــي وو، هغــه هې پاکســتان ت

چــې لــه ډول-ډول ســتونزو رسه مــخ دي.

ــند  ــتان س ــه د پاکس ــه ۱۶م ــتې پ ــالدي میاش ــر می د تې

ایالــت کــې پــه یــوه زیــارت کــې لــه خونــړۍ چاودنــې 

ــه  ــر ل ــه ام ــتیز پ ــوی درس ــواد د ل ــه هې ــته د دغ وروس

ــړل  ــۍ الرې وت ــګ راتګټولېځمکن ــتان رسه د ت افغانس

شــوې.

پــه اســالم اباد کــې افغــان ســفیر حــرت عمــر 

زاخېلــوال پــه دې وروســتیو کــې ویــي لــه کــوم دلیــل 

د نه شــتون بغیــر د الرو د تړلــو دوام د خلکــو لــه 

ــري. ــی نه ل ــه معن ــه بل ــو پرت ځورول

ــې  ــه ک ــوک پاڼ ــه فېس ب ــه خپل ــوال پ ــاغي زاخېل ښ

او  تورخــم  د  چارواکــي  پاکســتاين  چــې  لیکــي 

ســپین بولدک د الرو د تړلــو پــه اړه هېــڅ قانــع کوونکی 

ــري. ــواب نه ل ــوين ځ قان

پــه ورتــه وخــت کــې د نړیوالــو چــارو کارپــوه انتظــار 

ــر  ــتان پ ــت دې د پاکس ــان حکوم ــي، افغ ــادم واي خ

ــړي. ــه ک ــايس بدل ــه ډيپلوم ــدې خپل وړان

نوموړی وايي:

ــه  ــه دې قضی ــم پ ــکا ه ــې امری ــو چ ــوالی ش ــوږ ک "م

کــې راښــکېله کــړو هغــه ســټراتیژیکې اړیکــې چــې له 

امریــکا رسه یــې لــرو، مــوږ بایــد وتوانېــږو چــې د هغــه 

ــم  ــار راوړو، دوه ــتان فش ــر پاکس ــوري پ ــه ل ــواد ل هې

ــن  ــتان او چی ــران، عربس ــه، ای ــه لک ــیمې هېوادون د س

بایــد پــه پاکســتان فشــار راوړي او درېیــم هغــه نړیــوال 

ســازمانونه چــې د بــر حقونــو لپــاره کار کــوي بایــد 

د پاکســتان سیاســتوالو تــر غــوږ دا خــره ورســوي."

د ســیايس چــارو کارپــوه احمــد ســعیدي وايــي، 

ــخ د دروازو  ــر م ــو پ ــو افغانان ــزه لرونک ــتان د وی پاکس

ــر پښــو  ــوال ارزښــتونه ت ــول نړی ــدو رسه ټ ــړل کې ــه ت پ

ــړي. ــدې ک الن

ــان  ــه افغ ــې ل ــرو ک ــه خ ــو رسه پ ــه ازادي راډي ــه ل هغ

حکومــت نــه وغوښــتل چــې اوس هغــه وخــت 

ــر  ــې پ ــې کړن ــتان د دغ ــې د پاکس ــوم چ ــېدلی ک رارس

ــد  ــه بای ــورا ت ــت ش ــو امنی ــرو ملتون ــدې د ملګ وړان

ويش. شــکایت 

اشرف غنی در مراسم افتتاح دورۀ تقنینی جدید شورای ملی:

ارادۀ دخالت در انتخابات ندارم

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت: 

پاکستان دې د تړلو دروازو د پرانیستلو ژمنې عميل کړي
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ورزش

رییـس شـورای فدراسـیون روسـیه بـر عـزم ایـن کشـور تـا نابـودی کامـل 
داعـش تأکیـد کـرد.

بـا  مبـارزه  در  بـا شـرکایش  روسـیه  کـه  گفـت  افـزود  ماتوینکـو  والنتینـا 
شـبه نظامیان گروهـک تکفیـری داعش همـکاری خواهند کـرد و همراهان ما 

کسـانی هسـتند کـه متوجـه خطـر تروریسـم شـده اند.
او تأکیـد کرد، روسـیه تا انهدام کامل داعش و دیگر سـازمان های تروریسـتی 

بـا متحدینش به مبارزه ادامـه خواهد داد.
رییـس شـورای فدراسـیون روسـیه با اشـاره به اظهـارات مقامات واشـنگتن 
درخصـوص همـکاری با روسـیه در مبارزه بـا داعش تأکید کـرد، امریکا باید 
مواضعـش را در خصـوص مبـارزه بـا گـروه تروریسـتی داعـش و همچنیـن 

برقـراری رابطـه با روسـیه مشـخص کند.
هـر چنـد دونالد ترامـپ، رییس جمهوری امریـکا در تبلیغـات انتخاباتی خود 
همـواره بـر گفت وگـو بـا روسـیه برای حـال مسـایل منطقه یـی تأکیـد کرده 
بـود، امـا عملکـرد دولـت او در چنـد مـاه اخیـر نشـان می دهـد کـه برنامـۀ 

مشـخصی بـرای برقـراری روابط حسـنه بـا روسـیه ندارد.

آلمـان بـا طـرح پیشـنهادی ایتالیـا و فرانسـه بـرای اسـتفاده از اوراق قرضه با 
هـدف تأمیـن 5 میلیـارد یـورو منابع مالی مـورد نیاز برای صنـدوق تحقیقات 

نظامـی و دفاعـی اتحادیـۀ اروپا مخالفت کرده اسـت.
بـه نقـل از روزنامـۀ آلمانـی هندلزبـات، برلیـن بـا طـرح  پیشـنهادی روم و 
پاریـس مبنـی بـر اسـتفاده از اوراق قرضـه برای تأمیـن منابع مالی مـورد نیاز 

صنـدوق تحقیقـات دفاعـی اروپـا مخالف اسـت.
دولـت آلمـان اعام کرده اسـت کـه اسـتفاده از اوراق قرضه راهکار مناسـبی 

بـرای تأمیـن منابـع مالی ایـن گونه پروژه ها نیسـت.
دولـت آلمـان تأکیـد کـرده اسـت که "چنیـن طرحی مغایـر با اصول اساسـی 
تأمیـن مالـی  ایـن، راهـکار مناسـبی بـرای  بنابـر  بودجـه خـوب اسـت و 

تاش هـای دفاعـی اروپـا نخواهـد بـود.
ایـن صنـدوق را  نوامبـر تشـکیل  اواخـر  اروپـا نخسـتین بار در  کمیسـیون 
پیشـنهاد داده بـود تـا بـه دولت هـای اروپایی اجازه دهـد هزینه هـای خود را 

بـرای خریـد بالگردهـا و هواپیماهـای جدیـد، کاهـش دهنـد.
روم و پاریـس از ایـن پیشـنهاد کمیسـیون اروپـا حمایـت کـرده و بـر ایـن 
باورنـد کـه منابـع مالـی این صنـدوق را می تـوان از بازارهای سـرمایه جذب 

کـرد، ولـی آلمـان بـه شـدت با ایـن مسـأله مخالفـت کرده اسـت.

رییس جمهـور ترکیـه شـدیداً دربارۀ ممنوعیـت نشسـت های تبلیغاتی وزرای 
خـود در آلمـان خشـم گین بـوده و مقامـات آلمانـی را متهـم بـه در پیـش 

گرفتـن شـیوه های نازی هـا کـرد.
از شـدت خشـم و عصبانیـت دربـارۀ ممنوعیـت  اردوغـان  رجـب طیـب 
نشسـت های تبلیغاتـی وزرای تـرک خـود دربـارۀ همه پرسـی اصـاح قانون 
اساسـی ترکیـه در  آلمـان ایـن کشـور را متهم بـه در پیش گرفتن شـیوه های 

نازی هـا کـرد.
او در یـک سـخنرانی در اسـتانبول خطـاب بـه مقامـات آلمانـی تأکیـد کـرد 
کـه شـیوه های شـما بـا شـیوه های سـابق نازی هـا متفـاوت نیسـت. مـا فکـر 
می کردیـم کـه ایـن دوره در آلمـان تمـام شـده اسـت، امـا اشـتباه می کردیم.
در  آلمـان  در  تـرک  وزرای  تبلیغاتـی  نشسـت  سـه  گذشـته،  روزهـای  در 
ایـن سـخنرانی ها و  اسـت. رد  ایـن کشـور رد شـده  ایالت هـای مختلـف 

اسـت. داشـته  پـی  در  را  تـرک  مقامـات  تبلیغاتـی خشـم  نشسـت های 
مولـود چاووش اوغلـو، وزیـر امـور خارجـۀ ترکیه در یـک برنامـۀ انتخاباتی 
در جنـوب ترکیـه، اعمـال محدودیت هـا و ممنوعیـت مبـارزات انتخاباتـی 
در آلمـان و هالنـد را غیـر دموکراتیـک خوانـده و بـا این حـال، از برگـزاری 
انتقادهـا و  نشسـت های دیگـری در ایـن کشـورها بـدون توجـه بـه ایـن 

داد. خبـر  محدودیت هـا 
را  مـا  نمی توانیـد  از شـما  یـک  هیـچ  در جمـع حامیـان خـود گفـت:  او 
متوقـف کنیـد. مـا می توانیـم برای دیـدار بـا شـهروندان مان به هـر جایی که 

برویـم. می خواهیـم 
اوغلـو روز گذشـته نیـز در اظهاراتـی خطـاب بـه آلمـان گفتـه بـود: کـه اگر 
شـما می خواهیـد بـا مـا کار کنیـد، بایـد یـاد بگیریـد که چگونـه با مـا رفتار 
کنیـد. ترکیـه بـدون تردیـد بـه چنیـن اقدامـی بـا همـه ابـزار ممکـن پاسـخ 

خواهـد داد. بنابرایـن، بایـد شـما بـه عواقـب ایـن اقدامـات فکـر کنید.
زیگمـار گابریـل، وزیـر امـور خارجـۀ آلمـان نیز با توجـه به شـرایط موجود 
دربـارۀ تشـدید تنش هـا بـا ترکیـه ُهشـدار داده و گفـت: مـا نبایـد اسـاس 

دوسـتی بیـن کشـورهای خـود را خـراب کنیم.
او در تحلیلـی کـه در نشـریۀ بیلد چاپ شـده اسـت، تأکید کرد که مناسـبات 

بـا ترکیـه این روزهـا در برابر آزمونی سـخت قرار گرفته اسـت.
گابریـل در عیـن حـال بـرای نشسـت های تبلیغاتـی سیاسـت مداران ترک در 
آلمـان شـرایطی را گذاشـته و گفـت: کسـی کـه می خواهـد در کشـور مـا 
سـخنرانی کنـد، نباید براسـاس خواسـت مـا صحبت کنـد، اما باید بـه قواعد 

مـا هم حقوقـی و هـم اختصاصـی احترام بگـذارد.
اردوغـان همچنیـن ایـن انتقـاد را بـه آلمـان وارد کـرده اسـت کـه وزرای 
تـرک در حالـی اجـازه ندارنـد در آلمان سـخنرانی کننـد که نماینـده گان کرد 
سـازمان های ممنوعـه می تواننـد علنـا در آلمـان سـخن بگویند. او خواسـتار 

محاکمـۀ مقامـات آلمانـی بـه دلیـل حمایـت آنان از تروریسـم شـد.

فراگیری ورزش بین بانوان و دختران افغانستانی منجر به این شده تا شماری 
از آنان بتوانند برای اولین بار در المپیک راه یابند و یا از مسابقات بین المللی 

مدال آورند.
اخیراً ورزش یکی از مسایل فراگیر در بین بانوان و دختران افغانستان شده 
است، این فراگیری سبب شده تا شماری از این دختران بتوانند برای اولین بار 

در المپیک راه یابند و یا از مسابقات بین المللی مدال آورند.
این جا به معرفی شماری از دختران افغانستانی پرداخته شده که از سال 200۴ 

تاکنون در مسابقات بین المللی و المپیکی شرکت کرده اند.
سمیه غامی

سمیه غامی اولین تکواندوکار زن در افغانستان است که در این رشته، در 
دوازدهمین مسابقات قهرمانی جنوب آسیا شرکت کرده و با کنارزدن رقیبانش 
این  به عنوان نخستین دختر مدال آور  بوتان و سریانکا  نپال،  از کشورهای 

رشته افغانستان شناخته شد.
سمیه در این مسابقات با کنارزدن رقیبانش در رشتۀ تکواندوی بانوان جایگاه 
از آن خود کرد و مدال طا این دور را به دست آورد در این دور  اول را 

مسابقات افغانستان از بین هشت کشور در رده ای چهارم جدول است.
سمیه 23 ساله از افغانستانی های مهاجر است که در شهر مشهد متولد شده و 
مدت طوالنی در ایران زنده گی می کرد، او از کودکی به ورزش عاقه داشت 
و تماشای مسابقات روح اهلل نیکپا و تشویق های خانواده اش، او را مصمم تر 

کرد که در این رشته بیش تر زحمت بکشد.
سمیه برای به دست آوردن مدال طا به میدان ورزش وارد شد و برای رسیدن 

به این هدف مشکات زیادی از جمله تمرینات سخت را تحمل کرد.
تهمینه کوهستانی

تهمینه کوهستانی تنها ورزشکار زن افغانستان در مسابقات المپیک تابستانی 
2012 لندن بود. تهمینه در رشتۀ دو میدانی 100 متری وارد مسابقه شد.

او در اولین بازی اش دیر تر از همه در زمان 1۴ ثانیه و ۴2 صدم ثانیه به خط 
پایان رسید و در رده آخر جدول قرار گرفت.

 2012 المپیک  از  پیش  کوهستانی  شد؛  حذف  مسابقات  از  او  آن،  از  پس 
تهمینه  بود.  کرده  ثبت  را  ثانیه   15 رکورد  دوستانه  مسابقه یی  در  لهستان  در 
دانش آموخته تربیت بدنی دانشگاه شهید استاد برهان الدین ربانی است و در 

1989 در کابل به دنیا آمده است.
کیمیا یوسفی

در  دارد،  رکورد  داخلی  رقابت های  در  دومیدانی  رشتۀ  در  یوسفی،  کیمیا 
مسابقات المپیک 2016 ریو توانست سهمیه بگیرد و در این دوره رقابت ها 
شرکت کند، او در رقابت های آزمایشی از بین بانوان ورزشکار برای مسابقه 

2016 ریو راهی برزیل شد.
در زمان 1۴ ثانیه و 2 صدم ثانیه آخرین ورزش کاری بود که به خط پایان 
مسابقات رسید و موفق نشد به مرحله های بعدی راه یابد، اما موفق به شکستن 

رکورد در بین بانوان المپیکی افغانستان شد.
کیمیا 21 ساله است و یک متر و 65 سانتی متر قد دارد. او از والیت قندهار 
و یکی دیگر از مهاجرانی است که در سال 1996 میادی در مشهد ایران به 

دنیا آمده و تاکنون در دنیای مهاجرت به سر می برد.
کیمیا یوسفی نزدیک به ۴ سال است که به صورت جدی در این رشته کار 
می کند، او ورزش دو میدانی را در مشهد آغاز کرد و در یک دوره آموزشی که 
»پریما احمدی« یکی از مربیان افغانستان دایر کرده بود شرکت کرد و از میان 

۴0 ورزشکار  انتخاب شد.
روبینا مقیم یار

راه  بین المللی  رقابت های  در  که  بود  افغانستانی  دختر  اولین  مقیم یار،  روبینا 
یافت؛  او که در مسابقات المپیک 200۴ در یونان شرکت کرد، با 1۴ ثانیه و 
1۴ صدم ثانیه  به خط پایان رسید و نتوانست به دور بعدی مسابقات راه یابد.
که  بود  همراه  افغانستان  المپیک  ملی  تیم  با  نیز   2008 المپیک  در  مقیم یار 
موفق نشد به دور نهایی مسابقات برسد، او در رشتۀ دومیدانی با زمان 1۴ و 
1۴ صدم ثانیه رکورددار شد که این رکورد را در سال 2016 کیمیا یوسفی 

شکست.
روبینا مقیم یار در 3 جوالی 1986 در کابل متولد شده است. او که 7 خواهر و 
2 برادر دارد، همراه پدر و مادرش در کابل زنده گی می کند. مقیم یار در زمان 
طالبان همراه با خانواده اش در کابل زنده گی می کرد و بعد از سقوط  طالبان 
در سال 2001 زمینه درس خواندن و فعالیت های ورزشی برایش فراهم شد.

فریبا رضایی
ورزش  جودو  رشتۀ  در  که  است  ورزشکار  بانوان  اولین  از  رضایی،  فریبا 
می کرد. رضایی با وزن 70 کیلو در مسابقات تابستانی المپیک 200۴ یونان به 

رقابت پرداخت.
رضایی در کنار روبینا مقیم یار در این دور رقابت از بانوان ورزشکار افغانستان 
از  امتیازی  هیچ  بدون  مسابقه  اول  دور  در  فریبا،  اما  می کرد،  نماینده گی 

مسابقات حذف شد.
فریبا رضایی 9 ساله بود که با خانواده اش به پاکستان مهاجر شد و در  مدت 
8 سال که در این کشور زنده گی می کرد در رشته بوکس ورزش کرد. پس از 
سقوط طالبان همراه با خانواده اش به افغانستان باز گشت و  اکنون در کابل 

زنده گی می کند.

روسیه خواستار روشن شدن مواضع 
امریکا در برابر داعش شد

اختالف آلمان ایتالیا و فرانسه 
بر سر صندوق دفاعی اتحادیۀ اروپا

اردوغان:

آلمان شیوۀ نازیسم را در پیش گرفته است

بانـــــوان 
موفق ورزشکار افغانستان

دستگير روشنيالی

و  صحتمند  مطمین،  ما  خانوادۀ  می خواهیم  ما  همۀ 
خوش بخت باشد. همۀ ما می خواهیم فرزندان ما به خاطر 
جای  خانواده  و  شوند  پرورش  هدفمند،  زنده گی  یک 
محبت، دوستی و مهربانی باشد. خانواده و تربیت در خانواده بسیار با 
اهمیت است. شکل گیری شخصیت ما در خانواده آغاز می شود. رفتارها 
و خصلت های اجتماعی ما بار اول در خانواده شکل می گیرند. همچنان 
ما با نورم ها و قواعد اجتماعی در خانواده بلد می شویم و همین نورم ها 
و قواعد هستند که شخصیت آینده و رفتارهای ما را متأثر می سازند. 
ما بار اول در خانواده می آموزیم که چی خوب و چی بد است و ما از 

درب خانۀ خویش با جامعه آشنا می شویم.
و  جبری  استبدادی،  جنبۀ  ما  خانواده گی  معمول  تربیت  بدبختانه، 
تبعیضی دارد و در نتیجۀ همین تربیت، خانواده به مرکز پرورش استبداد 
نیز  زن  و  مرد  بین  نابرابری  آغازگر  که  است  تبدیل شده  و خشونت 

می باشد.
در خانواده است که حس برتری و برتربودن پسر آغاز می شود و از 
می شود.  برده  بین  از  دختر  و  پسر  بین  برابری  طفولیت، حس  همان 
والدین با پسر و دختر برخورد متفاوت دارند و پسر را با ناز و امتیازهای 
بیشر پرورش داده می شود و این رفتار والدین بدون شک، زنده گی و 
آیندۀ فرزندان خویش را متأثر می سازد. پسر آیندۀ خویش را در چهرۀ 
حاکم پدر و دختر، آینده اش را در چهرۀ مظلوم و محکومِ مادر می بیند.

حسيب معترف

به این فهرست اقوام توجه فرمایید:
تقسـیم فارسـی زبانان بـه ده هـا گروه کوچـک منطقه یـی. مثًا 
کوهسـتانی، فیروزکوهـی، جمشـیدی، یفتلـی، پامیـری، مغل، 
لقبـان، خواجـگان، سـادات، فرملیـان و... ایـن طـرح شؤونیسـتی دیگـر، یک 
کار سـازمان یافته اسـت در جهـت تثبیـت یـک ادعای کـذب تاریخـی اقلیت 

اکثریت. و 
را  ملت سـازی  راه  عمـداً  شؤونیسـتی،  و  تمامیت خـواه  حلقـات  متأسـفانه 
برعکـس می رونـد و می خواهنـد بحـران تازه یـی خلـق کننـد. تعدیـل قبل از 
اجـرای قانـون ثبـت احـوال نفوس، یـک طـرح دور از منطق و خـاف قانون 
اسـت کـه مسـیر ملت سـازی را صدها سـال دیگـر به تعویـق می انـدازد و راه 
را بـرای نفـاق و خط کشـی میـان اقـوام، فراهـم می کنـد. همـه شـاهد بودیـم 
کـه مـردم تصمیم گرفتنـد تا »هویت شـهروندی« داشـته باشـند؛ »خانۀ ملت« 
هـم بـر آن صحه گذاشـت؛ امـا رهبـران حکومـت، برخاف خواسـت مردم، 
تصمیـم گرفتنـد تـا مـردم همچنـان در الک قومیـت بـا هـم در جـدل باقـی 
بماننـد. رهبرانـی کـه هـر روز نسـل جدیـد را بـه دوری از تعصـب دعـوت 
می کننـد، از همـه بیش تـر قومـی  می اندیشـند، قومـی تصمیـم می گیرنـد و 

قومـی عمـل می کننـد.
موضوع شناسـنامه های برقی نشـان داد که ریشـۀ بحران در افغانسـتان، مسـألۀ 
هویـت اسـت. مبنـای تمامـی تصمیم هـا در حکومـت، کامـًا قومی اسـت. با 
این همـه، وقتـی دردآور اسـت کـه همه یـی ایـن تحـرکات شؤونیسـتی، زیـر 
نـام »حکومـت وحـدت ملـی« انجـام می شـود. رهبرانـی فاقـد مشـروع که تا 
دو سـال دیگـر تاریـخ مصرف شـان بـه پایـان می رسـد، بایـد بدانند کـه مردم 
در مـورد مسـألۀ هویت سـکوت نخواهند کرد. شـهروندان هویـت خود را از 
تاریـخ، گذشـته و نیـاکان خـود می گیرنـد، نه با امضای کسـی که مشـروعیت 

خودش زیر سـوال اسـت.

محمد نهيم رحيم

در کهن دژ صاحبِ خانه بی خانه شده!
گروهک مورد حمایت متفکر و شورای فانی، دیگران 
را در حالی محکوم به قوم گرایی و تعصب می کنند که 
خودشان از بام تا شام شورا گک های قومی می سازند، آن هم با ظرفیت 
صفر و هزینۀ صد. تمام دار و دستگاه هم با وقاحت و بی حیایی تمام 
حمایت شان می کند. کافی ست لب به حقایق بگشایی و چند راز این 
اراذیل را افشا کنی، بعد سوژۀ تمام محافل فاشستی و زهر زبان این 
جانوران خالی از آدمیت می شوی. مضحکانه ترین قسمت این سریال 
شما  اگر  می کنند.  ملی گرایی  ادعای  فحش آلود،  لبان  با  که  است  این 
بفرمایید هرقدر دل تان  این ملک،  ما هیچ کارۀ  باشید،  ُملی گرا  آدم های 

می خواهد مرداری کنید!

شفيق اهلل شفيق

توصیه برای رهبران حکومتی!
دولت های شکست خورده در پروسۀ ملت سازی تنها راه 
مناسبی که در اختیار دارند، ُگشودن گفتمان ملی است تا 
شهروندان را به قناعت برسانند. فشار، انکار، نادیده گرفتن و لج بازی با 
مردم، شکست های ملی را جبران نمی تواند. چون ما در عصر وستفالی 
قرار نداریم که اتباع را با اجبار و فشار حاضر کنیم تا از اوامر حکومتی 
و  جهان محور  ارزش های  از  به شدت  امروز  شهروندان  کنند.  اطاعت 

حقوق بشر در مقابله با حاکمیت های استبدادی استفاده می برند.
فراموش  را  مدرن  عصر  دولت-ملت سازی  الگو های  این روی،  از 
در  بسازید،  گفتمان عصر جدید  آمادۀ  را  باورهای تان  و  و ذهن  کنید 
نه تنها که خیلی ضعیف و  مردم  برای  پاسخ های شما  غیر آن صورت، 
نارسا است، برای جامعه سازی نیز فاجعه بار و خطرناک می باشد. شما 

نمی توانید در واکنش به شهروندان ملیت ها را پارچه پارچه کنید.

فيـسبـوک نـــامــه
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ـــاف  ـــک انص ـــزب تحری ـــر ح ـــان رهب عمران خ
پاکســـتان می گویـــد کـــه رهبـــران پاکســـتان 
دربـــارۀ تیره گـــی روابـــط کابـــل- اســـام آباد 

ـــتند. ـــر هس مقص
او در مصاحبه یـــی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری 
اجـــاس اکـــو گفـــت کـــه شـــرکت نکـــردن 
ــه  ــک نکتـ ــاس یـ ــن اجـ ــتان در ایـ افغانسـ
ـــه  ـــت آن توج ـــه عل ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــی اس منف

ـــم. کنی
ـــدای  ـــی در ابت ـــرف غن ـــرد: اش ـــد ک ـــان تأکی خ
ـــط دوســـتانه  ـــرد رواب ـــاش ک ـــدن ت روی کار آم
ــران  ــا رهبـ ــد امـ ــرار کنـ ــام آباد برقـ ــا اسـ بـ
ـــد. ـــتفاده نکردن ـــت اس ـــن فرص ـــتان از ای پاکس

ــمتی  ــه سـ ــاع بـ ــت: اوضـ ــان گفـ عمران خـ
پیـــش رفـــت کـــه افغانســـتان روابـــط خـــود 
ــم  ــد بگویـ ــترش داد و بایـ ــد گسـ ــا هنـ را بـ
ــر  ــه مقصـ ــن زمینـ ــتان در ایـ ــران پاکسـ رهبـ

ــتند. هسـ
ــح  ــاف تصریـ ــک انصـ ــزب تحریـ ــر حـ رهبـ
ـــاال  ـــتان ب ـــتان و افغانس ـــن پاکس ـــش بی ـــرد: تن ک
ـــت  ـــده اس ـــته ش ـــترک بس ـــرز مش ـــه و م گرفت
ـــا  ـــت م ـــتی نیس ـــیوه درس ـــدام ش ـــن اق ـــا ای ام
ــبب افزایـــش  ــای حـــل مشـــکل سـ ــه جـ بـ
ــن  ــد ایـ ــن نبایـ ــده ایم بنابرایـ ــکات شـ مشـ

رونـــد ادامـــه داشـــته باشـــد.
وی افـــزود: دولـــت ایالتـــی خیبرپختونخـــواه 
در اختیـــار حـــزب تحریـــک انصـــاف اســـت 
ـــرای  ـــوان ب ـــل ج ـــکاری نس ـــکل بی ـــل مش و ح

ـــت دارد. ـــا اولوی م
ایـــن حـــزب در 25 اپریـــل ســـال 1996 
میـــادی تشـــکیل شـــد و دفتـــر مرکـــزی آن 
در اســـام آباد پایتخـــت پاکســـتان می باشـــد.

شـــعار حـــزب تحریـــک انصـــاف، انســـانیت 
ـــزب در  ـــن ح ـــت ای ـــت و عام ـــاف اس و انص

انتخابـــات چـــوب کریکـــت می باشـــد.
نماینـــدگان حـــزب تحریـــک انصـــاف 35 
ـــد  ـــتان، 28 درص ـــی پاکس ـــس مل ـــد مجل درص
ـــس  ـــد مجل ـــاب،56 درص ـــی پنج ـــس ایالت مجل
ــس  ــد مجلـ ــواه،۴ درصـ ــی خیبرپختونخـ ملـ
ــی  ــس ایالتـ ــد مجلـ ــند، 2 درصـ ــی سـ ایالتـ
کرســـی های  درصـــد   1 و  آزاد  کشـــمیر 
ـــاص  ـــود اختص ـــه خ ـــتان را ب ـــت و بلتس گیلگ

داده انـــد.

ـــی  ـــزاب سیاس ـــاف از اح ـــک انص ـــزب تحری ح
قدرتمنـــد در پاکســـتان اســـت کـــه رهبـــری 
آن را عمران خـــان بازیکـــن تیـــم کریکـــت و 
ـــده  ـــه عه ـــی ب ـــته ورزش ـــن رش ـــان در ای قهرم

دارد.
انتخابـــات ســـال 2013 حـــزب  از  بعـــد 
ـــزب  ـــومین ح ـــوان س ـــه عن ـــک انصـــاف ب تحری
ـــت  ـــزرگ در پاکســـتان مطـــرح و دول سیاســـی ب
ـــزب  ـــن ح ـــه ای ـــز ب ـــواه نی ـــی خیبرپختونخ ایالت

ـــد. ـــذار ش واگ

گـــروه داعـــش در ولســـوالی قوش تپـــۀ 
ـــی  ـــواد خوراک ـــل م ـــر حام ـــان، ۴ موت جوزج
ـــن  ـــده گان و مســـافران ای را توقـــف داده و رانن

ـــت. ـــرده  اس ـــود ب ـــا خ ـــا را ب موتره
مســـؤوالن محلـــی ولســـوالی قوش تپـــه 
بـــا تأییـــد ایـــن خبـــر می گوینـــد، داعـــش 
ـــا  ـــن موتره ـــنبه( ای ـــته )دوش ـــح روز گذش صب
را بـــه علـــت توقـــف موترهـــای مـــواد 

نفتی شـــان از ســـوی ولســـوال درزاب، در 
کرده انـــد. متوقـــف  قوش تپـــه 

بای مـــراد، سرپرســـت ولســـوالی قوش تپـــه 
افـــراد  می گویـــد،  ســـام وطندار  بـــه 
ـــری  ـــر بارب ـــش ۴ موت ـــروه داع ـــه گ ـــته ب وابس
حامـــل مـــواد خوراکـــی را بـــا 15 راننـــده   
ــن  ــر ایـ ــۀ چقمه چقـ ــه منطقـ ــدار بـ و دکانـ

ولســـوالی انتقـــال داده اســـت.

او می گویـــد، افـــراد داعـــش گفته انـــد، تـــا 
ــال  ــازه انتقـ ــوال درزاب اجـ ــه ولسـ زمانی کـ
موترهـــای مـــواد نفتـــی ایـــن گـــروه را از 
ـــردره  ـــتای س ـــه روس ـــوالی ب ـــن ولس ـــیر ای مس
ـــرد. ـــد ک ـــا نخواهن ـــراد را ره ـــن اف ـــد، ای نده
ـــوالی درزاب  ـــی در ولس ـــؤوالن محل ـــا مس ام
می گوینـــد، گـــروه داعـــش 5 موتـــر حامـــل 
مـــواد خوراکـــی و کاالهـــای بازرگانـــی 
ــۀ  ــوالی را در منطقـ ــن ولسـ ــداران ایـ دکانـ
بـــه  قوش تپـــه  ولســـوالی  چقمه چقـــر 

علـــت  نامعلومـــی متوقـــف کرده انـــد.
درزاب  ولســـوال  حشـــر،  رحمـــت اهلل 
ـــت  ـــون از سرنوش ـــد، تاکن ـــان می گوی جوزج
ایـــن دکانـــداران و بســـته های کاالهـــای 
بازرگانی شـــان خبـــری در دســـت نیســـت.
ــوال  ــه،  ولسـ ــوال قوش تپـ ــۀ ولسـ ــه گفتـ بـ
ــه  ــن کـ ــرای ایـ ــش بـ ــدی پیـ درزاب چنـ
داعـــش بـــه مـــواد نفتـــی دسترســـی پیـــدا 
ــیر  ــی را از مسـ ــواد نفتـ ــال مـ ــد، انتقـ نکننـ
ـــردرۀ درزاب  ـــتای س ـــه روس ـــوالی ب ـــن ولس ای

متوقـــف کـــرده اســـت.

عمران خان:

رهبران پاکستان دربارۀ افغانستان مقصر اند

دزدی و آدم ربایی داعش در ولسوالی قوش تپه

وزارت تجارت:

کاهش روابط بازرگانی با پاکستان 
در دستور کار است

ــی  ــورد سیاس ــل برخ ــه دلی ــه ب ــر دارد ک ــتان در نظ ــت افغانس دول
پاکســتان بــا مســایل تجارتــی، برنامــه کاهــش مبــادالت تجارتــی بــا 

ــد. ــرار ده ــتور کار خــود ق ــتان را در دس پاکس
از چنــد ســال بدیــن ســو دولــت افغانســتان همچنــان تــاش کــرده 
ــی خــود در  ــادالت تجارت ــرای مب ــی را ب ــل ترانزیت ــای بدی ــا راه ه ت

ــد. ــت وجو کن ــه جس منطق
ــری  ــون دال ــش 500 میلی ــبب کاه ــتان س ــای افغانس ــن تاش ه ای
مبــادالت تجارتــی میــان کابــل- اســام آبــاد در یــک ســال گذشــته 

شــده اســت.
افغانســتان پــس از آن مبــادالت تجارتــی خــود بــا پاکســتان را 
کاهــش داده کــه پاکســتان در چنــد ســال اخیــر بارهــا بــه بهانه هــای 
مختلــف گذرگاه هــای مــرزی خــود بــا افغانســتان را مســدود کــرده 
و هربــار میلیون هــا دالــر بــه مــردم و تاجــران افغــان ضــرر رســانده 

اســت.
در تازه تریــن مــورد، پاکســتان پــس از حملــه بــه یــک زیارتــگاه در 
ایالــت ســند، از دو هفتــه بدیــن ســو مرزهــای خــود بــا افغانســتان را 
بســته و بــا وجــود تاش هــای مقام هــای کابــل تاهنــوز ایــن مرزهــا 

بــاز نشــده اســت.
مســافر قوقنــدی ســخنگوی وزارت تجــارت و صنایــع بــه خبرگزاری 
ــت  ــل کارشــکنی های مکــرر پاکســتان، دول ــه دلی ــت: ب ــور گف جمه
ــت را  ــل ترانزی ــای بدی ــو راه ه ــن س ــه ای ــا ب ــتان از مدت ه افغانس

بــرای مبــادالت تجارتــی درمنطقــه دنبــال کــرده اســت.
ــت  ــا ترانزی ــر م ــال اخی ــد س ــت:"در چن ــان داش ــدی بی ــای قوقن آق
خــود را در کشــور هــای منطقــه تقســیم نمــوده واز بندرهــای 

ــم". ــی کردی ــتفاده اعظم ــتان، اس ــل پاکس ــی بدی تجارت
وی خاطــر نشــان ســاخت کــه افغانســتان هــم اکنــون بیشــتر کاالهای 
ضــروری خــود را از بندرعبــاس، بنــدر آقینــه، بنــدر چابهــار وبنــدر 

ازبکســتان وارد مــی کنــد.
ــی  ــواد تجارت ــر م ــا کانتین ــک ســال گذشــته هزاره ــزود:" در ی او اف
مــردم افغانســتان از کشــور چیــن از مجــرای قزاقســتان وازبکســتان 
وارد کشــور شــده اســت ودولت افغانســتان تــاش دارد کــه مبادالت 

تجــاری بــا ایــن کشــورها را بیــش از ایــن افزایــش دهــد".
وی تصریــح کــرد کــه در یــک ســال اخیــر مبــادالت تجارتــی میــان 

افغانســتان و ایــران نیــز افزایــش یافتــه اســت.
ــاردی  ــم میلی ــش نی ــان از کاه ــارت همچن ــخنگوی وزارت تج س
مبــادالت تجارتــی بــا کشــور پاکســتان در یــک ســال گذشــته خبــر 
ــادالت  ــش مب ــا افزای ــه ب ــد ک ــی کن ــاش م ــت ت داده گفت:"دول
تجارتــی بــا دیگــر کشــور هــا، رقــم مبــادالت خــود بــا پاکســتان را 

بیــش از ایــن کاهــش دهــد".
آقــای قوقنــدی بیــان داشــت کــه هــم اکنــون بســته بــودن مرزهــای 
ــا افغانســتان، تاثیــر ناچیــزی بــر بازارافغانســتان گذاشــته  پاکســتان ب
اســت امــا بــا آن هــم دولــت تــاش دارد کــه از طریــق رایزنــی بــا 

پاکســتان روابــط تجارتــی بــا ایــن کشــور را عــادی بســازد.
بــه گفتــه وی بســته شــدن مرزهــا از ســوی پاکســتان خــاف تمــام 
تفاهمنامــه هــای منطقــه ای و بیــن المللــی اســت وکنوانســیون هــای 
بیــن المللــی بــه کشــورهای محــاط بــه خشــکه مثــل افغانســتان حــق 
ــه آب هــای آزاد  ــن کشــور ب ــک تری ــق نزدی ــه از طری ــی دهــد ک م

دسترســی داشــته باشــند.
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