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دادگاه پاکسـتانی دسـتور آزادی یکـی از 
حامـی  شـبه نظامی  گروه هـای  رهبـران 
در  کـه  فـردی  کـرد؛  صـادر  را  طالبـان 
۲۰۰۱ پـس از حملـه امریـکا بـا هـزاران 
نیـروی داوطلـب بـه افغانسـتان رفـت تا 

علیـه امریکایی هـا بـه طالبان کمـک کند.
بـه گـزارش خبرگـزاری آسوشـیتدپرس، 
می دهـد  رخ  حالـی  در  تحـوالت  ایـن 
پاکسـتان   - آمریـکا  میـان  تنش هـا  کـه 
از  بعـد  خصوصـا  اسـت،  گرفتـه  بـاال 

رییس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد  آنکـه 
بـه  دادن  پنـاه  بـه  را  اسـام آباد  آمریـکا 
کـه  گفـت  و  کـرد  متهـم  شـبه نظامیان 
آنهـا را از کمک هـای مالـی آتـی محروم 

. می کنـد
فیـدا گوئـل، وکیل مدافـع صوفی محمد، 
گفـت،  طالبـان  حامـی  چهره هـای  از 
دالیـل  بـه  را  محمـد  صوفـی  دادگاه، 
پزشـکی آزاد کـرده و مراحـل اداری در 

حـال انجـام اسـت.
بنیانگـذار جنبـش نفـاز  صوفـی محمـد 
شـریعت محمدی، یک گروه شـبه نظامی 
اسـت کـه از سـال ۲۰۰۲ بـه عنـوان یک 
الفعالیـت  ممنـوع  تروریسـتی  سـازمان 
شـد. حـوزه فعالیـت ایـن گـروه در دره 

بود. سـوات 
زندانـی  از سـال ۲۰۰۹  صوفـی محمـد 
بـود و از آنجایـی کـه پـدر همسـر مـا 
طالبـان  رهبـران   از  یکـی  فضـل اهلل، 

شـناخته  چهـره ای  بـه  اسـت،  پاکسـتان 
در  محمـد  صوفـی  شـد.  تبدیـل  شـده 
دهـه ۹۰ میـادی در دره سـوات بسـیار 
فعـال بـود. صوفـی محمد پـس از حمله 
آمریکا به افغانسـتان لشـکری آمـاده کرد 
تـا بـه گفته خودش بـرای نبرد بـا آمریکا 
به افغانسـتان برود. او در نهایت دسـتگیر 

. شد
تـاش صوفـی محمـد بـرای کمـک بـه 
تفاهمـی  در  پاکسـتان  ارتـش  و  دولـت 
حـل  بـه  کمـک  هـدف  بـا  و  آنهـا  بـا 
سـتیزه جویی در سـوات هـم نتیجـه نداد 
و بـار دیگـر دسـتگیر شـد. امـا دامادش، 
مـا فضـل اهلل، به نظـرات رادیـکال خود 
در دره سـوات ادامـه داد و هرچه بیشـتر 

بـه القاعـده و طالبـان نزدیـک شـد.
پیـش از ایـن ترامـپ گفتـه بـود ایـاالت 
متحـده آمریـکا بـا حماقـت بیـش از ۳۳ 
میلیـارد دالر طـی ۱۵ سـال گذشـته بـه 
پاکسـتان پـول داده اسـت و در عـوض 
نصیبـش  نیرنـگ  و  دروغ  جـز  چیـزی 

نشـده اسـت.

پاکستان رهبر یک گروه تروریستی را از زندان آزاد کرد
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چه کسی شناسنامه ها را به 

گروگان گرفته است؟

تندروان قومی شناسنامه های برقی را 

به گروگان گرفته  اند

 پاکستان دې د افغان کډوالو کارتونه 

تر یوه بل کاله هم متدید کړي

صفحه 3

که  می گوید  افغانستان  ملی  امنیت  پیشین  رییس 
افغانستان  دولت  برابر  در  تهدید  بزرگترین  طالبان 
نیز  داعش  مانند  گروه  این  برابر  در  باید  و  است 

مبارزه شود.
امراهلل صالح در نشستی در تهران گفته است: امروز 
طالبان  افغانستان  دولت  برابر  در  تهدید  بزرگترین 
بین  از  را  گروه  این  قدرت  نتوانستیم  ما  و  است 

ببریم.
وی در خصوص امکانات طالبان در افغانستان نیز 
گفت: طالبان ساالنه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دالر در 
افغانستان مصرف می کند که یک قسمت عمده این 
پول)در حدود ۵۰ درصد( کمک های مستقیم دولت 
پاکستان است و مابقی از باج گیری از موسسات، 
یا  و  نفوذ  تحت  مسیرهای  در  که  کسانی  و  تجار 
کنترل طالبان رفت و آمد می کنند، تامین می شود، 
مالیات از شکست و تولید مواد مخدر و ربایندگی 

یا اختاف هاست .
اخیر،  سال های  برآورد  در  کرد:  خاطرنشان  صالح 
 ۷۰ حدود  کمک  طالبان،  درآمد  منبع  بزرگترین 
میلیون دالری و مستقیم پاکستان به این گروه است.
وی در مورد بدنه نیروهای جنگی طالبان نیز گفت: 
این گروه در فصل جنگ)از جوزا تا سنبله( ۳۰ هزار 
زمستان  وقتی  و  می کند  بسیج  را  روستایی  نیروی 
فرا می رسد، تعدادی از فرماندهان این گروه برای 

آموزش های بیشتر به پاکستان بر می گردند.
کرد:  تاکید  افغانستان  ملی  امنیت  پیشین  رییس 
از  تن  هزار   ۴ به  نزدیک   ۲۰۱۳ تا   ۲۰۰۱ سال  از 
شده  دستگیر  یا  و  کشته  طالبان  محلی  فرماندهان 
این  بر قدرت نظامی  تاثیری  این وضعیت  اما  اند، 
گروه نداشته است، زیرا دولت افغانستان بر مناطقی 
که ذخیره نیروی انسانی طالبان است و این گروه 
ندارد؛  تسلط  می کند،  سربازگیری  مناطق  این  از 
مناطقی چون مناطق قبایلی پاکستان به ویژه کراچی 

و خیبرپشتونخواه.
طالبان،  رهبری  سطح  سه  به  را  طالبان  وی 
کرد  تقسیم  مصرفی  نیروی  و  محلی  فرماندهان 
پاکستان حضور  در  کاما  طالبان  رهبری  و گفت: 
پاکستان  و  افغانستان  بین  محلی  فرماندهان  دارد، 
در رفت و آمد هستند و نیروی مصرفی که بیشتر 
کشته و زخمی می شوند، یا روستاییانی هستند که 
از افغانستان استخدام می شوند و یا طالبانی هستند 
که از مدارس دینی کراچی، مشاور و الهور جذب 

می گردند.
صالح با بیان این که برخی ادبیات دروغین به دنبال 
این بوده و هستند که طالبان را بومی و محلی نشان 
آمریکا  تا  شد  آن  صرف  سال   ۱۵ گفت:  بدهند، 
کند  قبول  را  افغانستان  دولت  تحلیل  و  اطاعات 
دارد  ارتباط  پاکستان  با  مستقیما  طالبان  که مشکل 
و بدون همکاری پاکستان نمی توان قدرت طالبان 

را کم ساخت....                      ادامه صفحه 6

صالح:
داعش در افغانستان ِبرند است

صفحه 6

هشدار غنی به اعضای شورای ملی:

دیگر به  خاطر 
تقرری وابسته گان تان

به وزارت ها نروید!

اشـرف غنـی گفـت: »مـن بـه وزارت داخله هدایـت می دهم کـه منبعد، تمـام امـور ذاتی افسـران جوان، افسـران 
بلندرتبـه و عالـی، تعیینـات، تبدیلی هـا، اجـراآت و ترفیعات، مطابق قانون امور ذاتی افسـران اجرا شـود. منسـوبین 
وزارت داخلـه نمی تواننـد بـه صـورت انفرادی و واسـطه های شـخصی تقاضـای تقـرر و تبدیل خویش را بـه وزارت 
داخلـه کننـد. هرکسـی کـه با واسـطه مقرر شـده، از سـنگر گریخته و هر کسـی کـه با پول مقرر شـده، فـردای آن 

دزدی کرده اسـت

تنـزیل ُخـرده فـرهنـِگ

 »کاکـه گری« به »اوبـاشی گـری«

ـدهـا
پیـام و   

ت هـا     
عل
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انتخـابا

و آینـدۀ افغـانستان
قصۀ رویداد تروریستی بنایی کابل 

به کجا کشـید؟



کمیتـۀ گزینش بـرای معرفی یک عضـو کمبود 
کمیسـیون انتخابـات در حالی به باورِ بسـیاری 
از کارشناسـان مسـایل انتخاباتـی کارِ خـود را 
بـه دسـتور رییـس جمهـوری از سـر گرفته که 
نگرانی هـای جــدی از نفـوذ مقام هـای دولتی 
در کمیسـیون انتخابـات بـه هدِف دسـت یافتن 

بـه نتایج دلخـواه بـه میان آمده اسـت. 
بسـیاری از تحلیل گـراِن مسـایل انتخابات باور 
دارنـد که رییـس پیشــیِن کمیسـیون انتخابات 
بـا وجـود همـۀ انتقادهایی کـه بـر او وارد بود، 
بـه گونـۀ کودتایـی از سـمتش کنار زده شـد تا 
فـردِ مـورد اعتمادتـری در ایـن موقعیـت قـرار 
گیـرد. قرایـن چنیـن ادعایـی را تا حـِد زیادی 
ُمهـر صحـت می گـذارد. مثـًا زمانـی کـه بـا 
طوالنـی شـدِن ایجـاد دوبـارۀ کمیتـۀ گزینـش 
کمیسـیون  فعلـِی  مســووالن  سـروصدای 
انتخابـات بلنـد شـد و آنـان هشـدار دادنـد که 
اگـر بـه زودی کمیتـۀ گزینـش کارِ خـود را بـه 
هـدف معرفـی یک عضو کمیسـیون آغاز نکند، 
آن هـا برای پیشـبرد امـور انتخابـات مجبور اند 
میـان خودشـان  در  را  داخلـی  انتخابـات  کـه 
برگـزار کننـد و رییـس کمیسـیون انتخابات را 

ینند. برگز
 این هشـدار با واکنش ارگ ریاسـت جمهوری 
مواجـه شـد و این نهاد اعضای کمیسـیون را به 
گونه هـای مختلـف تحت فشـار قـرار داد تا از 
چنیـن اقدامـی جلوگیـری کننـد. حاال امـا قرار 
اسـت که به زودی از میان فهرســتی که کمیتۀ 
می فرسـتد،  جمهـوری  ریاسـت  بـه  گزینـش 
رهبـران حکومـت وحـدت ملـی یـک تـن را 
بـه عنـوان عضـو کمیسـیون انتخابـات معرفـی 
کننــد. امـا مشـکل این جاسـت کـه نهــادهای 
ایـن  عملکـرد  گزینـش  کمیتـۀ  کار  بـر  ناظـر 
و  نکـرده  ارزیابـی  شـفاف  چنـدان  را  کمیتـه 
می گوینـد در بسـیاری مـوارد، مسـایل اساسـی 

از چشـم آن هـا پنهـان نگـه داشـته می شـود. 
وقتـی اعضـای ناظـر بـر کار کمیتـۀ گزینش به 
چنیـن نتیجه یـی از کارکـرد ایـن نهـاد رسـیده 
باشـند، بـه طـور قطـع می تـوان نتیجـه گرفت 

کـه رییـس بعـدِی کمیسـیون انتخابـات، فردی 
خواهـد بـود کـه ارگ ریاسـت جمهـوری آن 
را تعییـن می کنـد. بـا ایـن وضعیـت چگونـه 
می شـود کـه بـه انتخابـاِت بعـدی در صـورت 
برگـزاری اعتمـاد کـرد؟ آیـا واجدیـن شـرایط 
شـرکت در انتخابـات، یـک بـار دیگـر بـه پای 
صندوق هایـی حاضـر خواهنـد شـد کـه نتایِج 
آن از قبـل از پشـِت درهـای بسـته مشـخص 

است؟  شـده 
کارِ  در  دخالت هایـی  چنیـن  تردیـد  بـدون 
پیامدهـای  می توانـد  انتخابـات  کمیسـیون 
بسـیار خطرنـاک و ویران گـری به جـا بگذارد. 
برگـزاری انتخابـات تنهـا امـر بـرای گزینـش 
نماینـده گان و زمـام داران نیسـت، بل بـه عنوان 
شـهروندان  میـان  نزدیکـی  در  ملـی  رونـدی 
کشـور و ایجـاد فضـای تفاهـم بـه نفـع صلـح 
و امنیت بسـیار ارزشـمند اسـت. بـه میزانی که 
کشـور از نظر تحقـِق ارزش های مردم سـاالرانه 
همـان  بـه  می شـود،  پخته تـر  و  افتاده تـر  جـا 
شـاهد  را  بیشــتری  امنیـِت  و  ثبـات  میـزان 

خواهـد بـود. 
وضعیـت بحرانـِی فعلـی اگـر از یـک طـرف 
ریشـه در منافع کشـورهای بیگانه دارد، ولی از 
طـرِف دیگـر ریشـه در انتخاباتـی دارد که سـه 
سـال پیـش برگـزار شـد. اگـر انتخابـات سـال 
۱۳۹۳ بـه گونه یـی کـه مـردم انتظـار داشـتند 
برگـزار می شـد، بـدون تردیـد امـروز کشــور 
شـاهد این همـه سـروصدا و جنجـال نمی بـود. 
متأسـفانه یـک عـده بـه نام قـوم، زبان و تبــار 
تـاش کرده انـد و می کننـد کـه افغانسـتان را 
در قبضـۀ خـود داشـته باشـند. ایـن سـلطه بـه 
هیـچ صـورت حتـا بـه نفـع همـان قومـی کـه 
ایـن گـروه داعیـۀ کاذبانـۀ نماینده گـی از آن را 
دارد نیـز تمـام نمی شـود؛ چـون در موجودیِت 
مناسـباِت غیرعادالنـه و اسـتبدادی هیچ کسـی 

بـه خوشـبختی و سـعادت دسـت نمی یابـد. 
 فضـای سـلطه، فضـای قربانـی شـدن در پای 
منافـع یـک عـدۀ محـدود اسـت. عده یـی کـه 
بـه جـز خواسـت قدرت بـه هیچ چیـز دیگری 

نمی تواننـد بیندیشـند. تجربۀ تاریخی انسـان ها 
نشــان داده کـه در چنین نظام هایـی، عام مردم 
قربانـی شـده انـد. مگـر هیتلـر بـه کشــور و 
مـردم خـود با توجـه بـه قربانی کـردن مردم و 
کشـورهای دیگر توانسـت خدمتـی انجام دهد 
و یـا اصـًا او به فکـر اعتای قوم و نـژادِ خود 

بود؟ 
ایـن  بـه  همـواره  تحلیـل  آخریـن  در  هتیلـر 
بیشـتر  قـدرِت  بـه  چگونـه  کـه  می اندیشـید 
برسـد. وقتـی بخشـی از قـدرت را تصاحـب 
بخـش  بـه  یافتـن  دسـت  فکـر  بـه  می کـرد، 
دیگـر آن بـود و ایـن رونـد تـا نابـودی آلمـان 
و قربانـی شـدِن ملیون هـا انسـاِن بی گنـاه ادامه 
پیـدا کـرد. حـاال نیـز وقتـی عده یـی در ارگ 
بـه فکـر انحصــار قـدرت از هـر راه ممکـن 
هسـتند و می خواهنـد کـه همچنـان بـر اریکـۀ 
قـدرت باقی بماننـد، این نگرانـی جامعه را فرا 
می گیـرد کـه باز کی هـا و چقدر قرار اسـت در 

پـای چنیـن خواسـتی قربانـی شـوند. 
تصاحـب جابرانـۀ قـدرت، خـون می طلبـد و 
همیشـه ایـن قربانـی را مـردم عـادی پرداختـه 
انـد. اگـر بحـث انتخابـات بـه راه حـل منطقی 
و درسـتی نینجامـد، بـدون شـک عواقـب آن، 
منافـع ُکل جامعـه را بـه خطـر می انـدازد. ایـن 
خطـر را از همیـن حـاال کـه مهندسـی در کار 
کمیســیون آغـاز شـده، می تـوان حـس کـرد. 
مـردم افغانسـتان ایـن روزهـا بیش از هـر روزِ 
ثبـاِت  و  آینـده  و  انتخابـات  دغدغـۀ  دیگـر، 
کشـور را دارنـد. اگـر سیاسـت مداراِن بـر سـِر 
اقتـدار نتواننـد ایـن نگرانـی و دغدغـه را بـه 
آینـدۀ  در  کننـد،  درک  کلمـه  واقعـی  معنـای 
نه چنـدان دور اتفاقاتـی در کشـور خواهد افتاد 
کـه به ُکلـی صحنـۀ فعلـی سیاسـت را دگرگون 

خواهـد کـرد و افغانسـتان را با یـک عقب گردِ 
تحمیلـی و وحشـتناک مواجـه خواهـد نمـود. 
ایـن حرف هـا و نگرانی هـا، نـه مبالغـه اسـت 
و نـه سـیاه نمایی، بلکـه درِس مسـلِم تاریـخ به 
همـۀ حـکام و سیاسـت مداراِن جهـان اسـت. 
د از همیـن اکنـون بایـد بـرای آینـده تصمیـِم 

نهایـِی خـود را بگیـرد! 
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احمد عمران

انتخـابات 
و آینـدۀ افغـانستان

 

بـا وقـوِع انفجارهـا و انتحارها در کابـل بارها گفتیـم که قرار 
نیسـت انتحاریـان از آن سـوی مـرز الّسـاعه بـه کابـل برسـند 
و وظیفۀشـان را انجـام بدهنـد و بارهـا گفتیـم کـه انفجـار و 
انتحـار بـدون همـکارِی افـراد و حلقاتـی در کابـل ممکـن 
نیسـت. بارهـا به تأکیـد گفتیـم کـه بایـد برخـی سـرنخ ها در 
داخـِل همیـن کابل جسـت وجو شـود، زیـرا طالـب و داعش 
و  معامله هـا  از  بسـیاری  پوشـاندِن  بـرای  مناسـبی  نام هـای 

رویدادهاسـت!
بارهـا و بارهـا نوشـتیم کـه گوشـه هایی از کابـل مکان هـای 
امنـی بـرای جنایـت کاران و خاف ورزان شـده اسـت و آن ها 
نیـز بی میـل نیسـتند کـه زیـر چتـِر طالـب و داعـش برخـی 
کارهای شـان را سـامان دهنـد. رویـداد بنایـی کابـل امـا ایـن 
حقیقـت را بـه بسـیار وضاحـت مشـخص کـرد  کـه: میـان 
جنایـت کاران، فروشـنده گان مـواد مخدر و طالبان و داعشـیان 
وجـود  می توانـد  غیرمسـتقیمی  و  مسـتقیم  پیوندهـاِی  نیـز 
داشـته باشـد و برخـی از حمـات که بـه نامِ داعـش یا طالب 
صـورت می گیرنـد، نتیجـۀ تـاِش حلقاِت دیگری هسـتند که 
روی مقاصـِد اقتصـادی چنیـن حوادثـی را سـامان می دهنـد.

بـا حملـۀ انتحـاری در بنایـی کابـل در میـان پولیـس ضـد 
وقایـِع  برخـی  و  مخـدر  مـواد  مافیـای  پیونـِد  شـورش، 
تروریسـتی برجسـته شـد و همچنیـن ثابـت گشـت کـه ایـن 
انتحـاری به جـز همان سـاحه، از جـاِی دیگری ظهـور نکرده 
اسـت. امـا مسـلمًا کروکـِی حادثـه و نقشـۀ تفصیلـِی آن در 
دسـِت دولـت اسـت و بایـد نهادهـای امنیتـی خود را بـه ُکنِه 

مسـأله برسـانند.  
در روزهـای اخیـر، نـه تنهـا بنایی کـه مناطِق زیـادی از جمله 
خیرخانـه، سـاحاِت غـرب و شـرِق کابـل نیـز شـاهد وقـوِع 
اتفاقـاِت جنایـی زیـادی بـوده اسـت، افزایـش آدم ربایی هـا، 
سـرقت های مسـلحانه و سـنگین، کاه برداری هـای پیچیـده 
و مـدرن و راه گیری هـا و قتل هـای پـی هـم، نشــان از مـوِج 
جدیـدی از ناامنـی در شـهرهای کشـور به ویـژه کابـل دارند؛ 
اجـرا  را  نقشـی  داعـش،  و  طالـب  آن  در  کـه  ناامنی هایـی 
نمی کننـد، بلکـه شـکاف های اجتماعـی و بی مسـوولیتی های 
حکومـت در قبـال جامعـه، زمینۀ وقوع شـان را مسـاعد کرده 

ست.  ا
مسـلمًا ُجـرم و جنایت در هـر نقطه یی از جهـان رخ می دهد؛ 
امـا تجـارِب علمـی و عملـِی جوامـِع انسـانی نشـان داده کـه 
دولت هـا  بـا انجامِ درسـِت رسـالت ها و مسوولیت های شـان، 
می تواننـد احتمـاِل وقـوِع آن ها را بـه حداقل برسـانند. آن چه 
در رابطـه بـا رویدادهای جنایـی کابل، قابل تأسـف و نگرانی 
چنـان  حـوادث  ریشـه یابِی  در  دولـت  پـای  این کـه:  اسـت 
لنـگ اسـت که بسـتِر ُجـرم و جنایـت روز بـه روز فراخ تر از 
گذشـته می شـود؛ یعنـی نه تنهـا نهادهـای علمـی و کارآمـدی 
افغانسـتان و  از سـوی دولـت بـرای آسیب شناسـی جامعـۀ 
قـوۀ  بلکـه  نشـده،  ایجـاد  بسـترهای جرم آفریـن  تشـخیص 
قهریـه و نیروهـای پولیـِس آموزش دیده و متعهـدی هم برای 

مهـار مجرمـان و باندهـای تبـه کار وجـود ندارند. 
بی آن کـه بخواهیـم جان فشـانی ها و فداکاری هـای بسـیاری از 
منسـوبیِن پولیـس و سـایر نهادهـای امنیتی را نادیـده بگیریم، 
واقعیت هایـی وجـود دارنـد مبنـی بر این کـه باندهـای تبه کار 
و  کننـد  نفـوذ  امنیتـی  نهادهـای  در  توانسـته اند  سـارق  و 
برخی هـا را در مسـیِر اهداف شـان بـه خدمـت بگیرنـد. جـدا 
از ایـن، بارهـا اتفـاق افتـاده کـه پولیـس به رغـِم تمـاس و 
اطـاِع بـه موقـع مـردم، سـاعت ها بعـد از وقـوع جنایـت و 
فـرار مجرمیـن، خـود را بـه محِل حادثه رسـانده و جـز انجام 
برخـی کارهای روتیـن و عادی، نتوانسـته کاری از پیش ببرد.
 بـه هـر صـورت، حملـۀ انتحـاری در بنایـی کابل کـه ربطی 
بـه بحـث فعـاالن جرایم جنایـی و فروشـنده گاِن مـواد مخدر 
بـا فروشـنده گان انتحاری و اسـلحه دارد، باید بـه گونۀ جدی 
مـورد بررسـی و پیگـرد قـرار گیـرد. زیـرا سال هاسـت که از 
همیـن مناطـق و از طریـق همیـن افـراد، مردم کابـل صدماِت 
به شـدت خونبـار می بیننـد و جـان و مال شـان را از دسـت 

می دهنـد.
دولت باید وجداِن بیــدار، چشـِم بصیـرت و ارادۀ قاطع برای 
ریشـه یابِی حوادث داشـته باشـد؛ زیـرا در فقدان ایـن عناصر، 
می شـوند؛  پنداشـته  عـادی  کامـًا  بـزرگ  بسـیار  حـوادِث 
چنان کـه تـا بـه امـروز چنیـن بـوده و حلقاتـی دایمـًا تـاش  
کرده انـد کـه پرونده هـا و قضایـاِی عمیـق به جایی نرسـند و 

یـا در مراحـل سـطحی، مختومـه اعام شـوند.

قصۀ رویداد تروریستی بنایی کابل 

به کجا کشـید؟

وضعیت بحرانِی فعلی اگر از یک 
طرف
 ریشه در منافع کشورهای بیگانه 
دارد، ولی از طرِف دیگر ریشه 
در انتخاباتی دارد که سه سال 
پیش برگزار شد. اگر انتخابات 
سال 1393 به گونه یی که مردم 
انتظار داشتند برگزار می شد، 
بدون تردید امروز کشـور شاهد 
این همه سروصدا و جنجال 
نمی بود. متأسفانه یک عده به 
نام قوم، زبان و تبـار تالش 
کرده اند و می کنند که افغانستان 
را در قبضۀ خود داشته باشند. 
این سلطه به هیچ صورت حتا 
به نفع همان قومی که این گروه 
داعیۀ کاذبانۀ نماینده گی از آن را 
دارد نیز تمام نمی شود؛ چون در 
موجودیِت مناسباِت غیرعادالنه 
و استبدادی هیچ کسی به 
خوشبختی و سعادت دست 
نمی یابد
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سـرور دانـش، معـاون دوم رییـس حکومت 
وحـدت ملـی، دیروز سـه شـنبه )۱۹ جدی(  
در نشسـتی در کابـل گفـت: تعدیـل قانون 
اساسی تنها با فراهم شـدن زمینۀ برگزاری 
لویه جرگـۀ تعدیـل قانون اساسـی ممکن 

است. 
معـاون دوم غنـی تأکیـد می کنـد که تصحیح 
اساسـی می توانـد سـبب  قانـون  تعدیـل  و 

تـداوم ثبـات در کشـور شـود. 
آقـای دانـش با بیـان این کـه صدها مـورد از 
مـواد قانون اساسـی مورد تطبیق قـرار گرفته، 
گفـت: در عیـن حـال مـوارد زیـادی از مفاد 

قانـون اساسـی هم نقض شـده اسـت.
آقای دانش قانون اساسـی فعلی را در تناسب 
به قانون های پیشـین بهتریـن توصیف کرد و 
افزود که قانون اساسـی حافظ ثبات سیاسـی 

و وحدت ملی یک کشـور اسـت. 
معـاون دوم غنـی از پژوهـش در مورد تطبیق 
قانون اساسـی کشـور اسـتقبال کـرد و خاطر 
نشـان کـرد کـه پیچیدگـی بـرای تغییـر و 
تعدیـل قانون اساسـی برگـزاری )لویه جرگه 
و ...( امـر بجـا اسـت، امـا گفـت: اگـر ایـن  
پیچیدگی ها نبـود هر روز تـاش برای تغییر 
نظـام و یـا تغییـر قوانیـن اساسـی صـورت 

می گرفـت و سـبب بی ثباتـی می شـد.
آقـای دانش افـزود که روند حکومـت داری 
امـروز مدیـون وجـود قانون اساسـی کشـور 
اسـت، او تصریـح کرد: موافقت نامۀ تشـکیل 
حکومـت وحـدت ملـی نباید بعنـوان لغو یا 

تعویـق قانون اساسـی تلقی شـود.

معـاون دوم رییـس حکومـت وحـدت ملی، 
در حالـی ایـن سـخنان را بیـان  می کنـد کـه 
یکـی از ماده های درشـت توافقنامۀ حکومت 
وحـدت ملـی، برگـزاری لویه جرگـه تعدیل 
قانون اساسـی و ایجاد کرسی نخست وزیری 
اسـت. اما حکومـت به ویژه ارگ تـا هنوز در 

این مـورد هیـچ اقدامی نکرده اسـت. 
امـا، آقـای دانـش تأکیـد می کنـد کـه تعدیل 
زمینـۀ  شـدن  فراهـم  بـا  اساسـی  قانـون 
قانـون  ایـن  تعدیـل  لویه جرگـه  برگـزاری 

گرفـت.   خواهـد  صـورت 
بـه گفتـۀ او، مـوارد چـون ائتـاف سیاسـی، 
نقـض قانـون اساسـی نبایـد بی احترامـی بـه 
قانـون اساسـی وکم ارزشـی آن تلقی شـود. 
 او اظهـار داشـت: نقـض قانون بـه این معنی 
نیسـت که یـک قانون بـه طول کامـل لغو یا 
بـی اعتبار شـود. نقض قانون آن اسـت که ما 

از ارزش آن بکاهیم.
ایـن اظهـارات در حالـی بیـان می شـود کـه 
برخـی از اعضای مجلس و نهادهای حقوقی 
قانـون  ماده هـای  از  برخـی  کـه  می   گوینـد 
اساسـی افغانسـتان تحریف شـده و با چیزی 
کـه در لویـه جرگـۀ تعدیـل قانـون اساسـی 

تصویـب شـده بـود، تغییراتی زیـاد دارد. 
ایـن نهادهـا هم چنـان، تأکید می کننـد که ۵۸ 
درصـد قانون اساسـی نقض شـده اسـت که 

از ۱۶۲ مـاده ۹۴ مـاده آن را در برمی گیـرد.
ایـن نهـاد ادعـا می کنند کـه دولـت در زمینۀ 
تطبیـق قانـون ضعیـف عمـل کـرده اسـت 
و بیشـتر ماده هـای قانـون اساسـی توسـط 
مسـووالن ارشـد حکومتی نقض شده است.

امـا، آقـای دانـش، ادعـای تحریـف قانـون 
حـال،  درعیـن  و  می کنـد  رد  را  اساسـی 
می افزاید که شـماری در بخـش نقض قانون 
اساسـی در کشـور نیز خیلی مبالغـه کرده اند 

کـه هیچ گاهـی بـه آن انـدازه نبوده اسـت.
آقـای دانـش گفـت کـه نظام سـازی در هـر 
کشـور بـه اسـاس قانـون آن آغـاز می شـود 
و اگـر مـواد آن در سراسـر آن کشـور تطبیق 
و  خودسـری ها  تک تازی هـا،  نگـردد، 

گرفـت. خواهنـد  جـای  بی بندباری هـا 
آقـای دانش از کسـانی که موضـوع تحریف 
قانون اساسـی را در جریان سـال های گذشته 
در افغانسـتان مطـرح کرده انـد، می گویـد که 
ایـن ادعا هـا یا از بی اطاعی شـان می باشـند 
یـا ایـن که کـدام موضـوع سیاسـی در عقب 

آن قرار دارد.
او می گویـد: مـن شـاهد هسـتم کـه پـس از 
تعدیـل و تصحیـح قانـون اساسـی در دوران 
حامـد کرزی، رییس جمهور پیشـین کشـور 

و پـس از لویـه جرگه تعدیل قانون اساسـی، 
هیـچ تغییراتـی در آن رونمـا نگردیده و هیچ 

تحریفی هـم صـورت نگرفته اسـت.
اقـای دانـش می گویـد: مابایـد ارزش قانـون 
اساسـی کشـور را درک کنیـم و نبایـد چنین 
سـخنانی را در برابـر آن مطـرح کنیـم؛ زیـرا 
ایـن قانـون باعـث ایجـاد کارهـای خوبـی 
از  یکـی  حکومـت  کـه  کشـورگردیده  در 

اسـت. آن  مثال هـای 
او می گویـد کـه تعدیل قانون اساسـی در هر 
کشـور خیلی مهم اسـت و بازنگـری آن باید 
بـه شـیوۀ منطقـی و با یـک مکانیزم درسـت 

صـورت گیرد.
افغانسـتان بـرای نخسـتین بـار در زمان شـاه 
امـان اهلل صاحـب قانـون اساسـی شـد. پس 
از آن، امـا قانـون اساسـی افغانسـتان در اثـر 
انقطـاع سیاسـی در نیمۀ راه مانـد و به جایی 

نرسید.
شناس نامه های برقی

سـرور دانـش در قسـمت از سـخنانش بیان 
داشـت کـه شناسـنامه های برقـی از سـوی 
برخـی اقـوام تندرو بـه گروگان گرفته شـده 
اسـت، او افـزود: تعریـف جزییـات قـوم و 
ملیـت و .... ، در قانـون اساسـی مشـخص 
شـده و تغییـر آن نیـاز بـه تغییـر و تعدیل در 

قانـون اساسـی دارد
پیـش از ایـن رییس اجرایی کشـور به تعویق 
افتـادن توزیـع شـناس نامه های برقـی را امـر 
بجـا دانسـته و افزود کـه تا زمانی که مسـألۀ 
حقوقـی شـناس نامه های برقـی حـل نشـود، 

توزیـع آن صـورت نمی گیرد.
هم چنـان، برخـی از نماینـدگان مجلس پس 
از تصویـب فرمـان تقنینـی غنـی در رابطه به 
توزیـع شـناس نامه های برقـی از طرف کمتیۀ 
مختلط شـورای ملـی، آن را ناقـض می دانند 
و طـرف دار توزیـع شـناس نامه های برقـی به 

اسـاس قانون تصویب شـده هستند.

قانون ثبت احوال نفوس در سـال ۱۳۹۳ از سـوی پارلمان 
نهایـی، تصویب و برای توشـیح به حامد کرزی فرسـتاده 
شـد، اما کرزی بنابر ماحظات قومی خـود و اطرافیانش، 
از امضای آن سـر باز زد و آن را به حکومت اشـرف غنی 
احمدزی به میراث گذاشـت. اشـرف غنـی احمدزی این 
قانـون را پانـزده روز پس از تکیه زدن به کرسـی ریاسـِت 
حکومـت وحـدت ملـی، توشـیح کـرد، امـا مدتـی پس 
پادرمیانـی چهره هـای شئونیسـتی، از جملـه  بـا  از آن، 
اسـماعیل یون، قانوِن توشیح شـده و صددرصدی را دور 
زد و در یـک اقـدام غیرقانونـی، فرمان تقنینـی صادر کرد 
تـا پارلمـان در پیونـد بـه مـادۀ ششـم قانون ثبـت احوال 

نفـوس تجدیـد نظر کنـد و آن را به پارلمان فرسـتاد.
پارلمان این کار را در تضاد با قانون توشـیح شـده خواند 
و ردش کـرد و بـرای توشـیح پـس بـه غنی فرسـتاد؛ اما 
اشـرف غنی بـا دیده درایی، بـار دیگر از فرصت اسـتفاده 
کـرده، حیـِن رخصتی هـای تابسـتانِی پارلمـان، فرمـان 
تقنینـی دیگـر صـادر کـرد و قانـوِن توشـیح شـده را بار 
دیگـر به مجلس فرسـتاد. مجلس نماینـده گان قانوِن ثبِت 
احـوال نفـوس را بـدون تعدیـل در مادۀ ششـم آن، تایید 
کـرد و بـرای رأی گیـری به مجلس سـنا فرسـتاد. در این 
مـدت، ارگ و چهره هـای شئونیسـت  بـاور البـی را در 
میـان اعضای سـنا آغاز کرده، شـماری از آنـان را به تایید 
تعدیل مادۀ ششـم تطمیـع کرد و در نهایت، مجلس سـنا 

نیـز فرمـان تعدیل این قانـون را تاییـد کرد.
زمانی کـه میان دو اتاق پارلمان بر سـر مسـأله یی اختاف 
قانـون حکـم می کنـد کـه کمیتـۀ  بـه وجـود می آیـد، 
مشـترک از اعضـای دو مجلـس ایجـاد شـود و در مـورد 
مسـألۀ مـورد اختـاف، بحـث و فیصلـه صـورت گیرد. 
کمیتـۀ مشـترک ایجـاد و در زمینـه بحـث کردنـد، اما در 
روز رأی گیـری، چهـار تن از اعضـای مجلس نماینده گان 
حضور نداشـتند و بـا اکثریت آرا فیصله شـد تا با تعدیل 
مـادۀ ششـم قانون ثبت احوال نفـوس و درج واژۀ »افغان« 

در شـناس نامه های برقـی، رونـد توزیـع آن آغاز شـود.
مشکل چیست؟

شئونیسـت های قومـی در تـاش انـد تـا بـا هـر وسـیلۀ 
ممکـن، بـا درج واژۀ افغـان کـه بـر بنیـاد اسـناد تاریخی 

و علمـی معادل پشـتون اسـت، در شـناس نامه های برقی، 
یـک قـدم به سـوی برنامۀ یکسان سـازی هویتـی و جعل 
هویـت اقـوام دیگـر و انحصار قدرت و ثـروت در محور 
پشـتون های افغانسـتان بردارند. شئونیسـتان پشـتون باور 
دارنـد کـه پشـتون ها اکثریـت انـد و سـایر اقـوام اقلیت؛ 
جامعۀ آماری ایشـان هم سـاختار قومی پارلمان اسـت که 
نماینده گان پشـتون بیشـتر از سـایر اقوام در آن جا حضور 
دارند، در حالی که این اسـتدالل بسـیار سـخیفی اسـت؛ 
زیـرا عمـداً حقایقـی چـون خـای سرشـماری نفـوس، 
مهندسـی سـاختار قومـی مجلـس بـر مبنـای اکثریـت و 
اقلیـت، معیـار انتخـاب بـر مبنـای ولسـوالی و محـل، نه 

نفـوس و تراکـم جمعیت.

واقعیـت افغانسـتان اما چنین نیسـت. اکثریت بـودن قوم 
افغان)پشـتون( از نظـر صدها تاریخ نگار و سیاسـت مدار، 
یـک خیـال پنداشـته می شـود و در کنـار ایـن، تعمیـم 
هویـت »افغـان« بر سـایر اقوام بـر مبنای تعامـل نه، بلکه 

براسـاس تحمیل اسـت.
در طـول تاریـخ افغانسـتان، سیاسـت های قومـی جریان 
داشـته و هیـچ زمـام داری، سیاسـت ملـی نداشـته و یـا 
حداقـل نتوانسـته چهره هـای فاشیسـت و قوم گـرا را از 
اطـراف خود دور کند. سیاسـت اسـتبدادی، خودمحوری 
سـبب  مسـلط  قـوم  عناصـر  توسـط  برتری طلبی هـا  و 
واگرایی هـا و عـدم اعتمـاد شـده اسـت و اگر مـدل نگاه 
و »سیاسـت انسـانی« در افغانسـتان جریـان می داشـت، 

یقینـاً حساسـیتی تـا ایـن میـزان بـه واژۀ »افغـان« وجـود 
نمی داشـت. تعصبـات و ایجـاد حساسـیت ها از طریـق 
فزون خواهی هـا ایجـاد شـده و جـز با تغییـر نگرش های 
نقـش  بـود.  نخواهـد  مقـدور  آن  زدودن  فزون طلبانـه، 
حکومت هـای افغانسـتان در ایجـاد نفرت انگیـزی و عدم 
هم گرایـی ملـی و قومـی در طول تاریخ، برجسـته بوده و 
نیـز می توانـد در کاهش ایـن واگرایی ها بسـیار موثر افتد.
ارگ باید نظر منتقدان را با جبین گشـاده بشـنود و با همه 
یکسـان برخورد کنـد. این کـه دید و نظر فاشیسـت هایی 
ماننـد اسـماعیل یـون و طاقـت و افغان ملتی هـا و...، را 
بـر نظـر خیل عظیـم دیگر اقـوام ترجیـح دهد و تسـلیم 
فزون طلبـی قوم گراها شـود، یقیناً ممکـن نخواهد بود که 
دیگـران هـم همـان »افغانی« باشـند کـه قوم گرایـان تک 
بـاور بـه آن بـاور دارنـد. شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن به 
معنـای ضدیت بـا وطنداران پشـتون من نیسـت و هرگز 

نخواهـد بود.
بـه هـر رو، گذشـته تاریخ حکایتی بود ناخـوش و هرچه 
بـوده گذشـته و دوران تاریکـی هم بسـر رسـیده اسـت. 
حـاال بهتـر اسـت  به امـروز و آیندۀ مان نـگاه کنیم و فکر 
می کنـم پیش شـرط ورود بـه عصـر  جدیـد آن اسـت تا 
بایـد عالمـی نـو سـاخت و آدمـی نو کـه اهل سـازش و 
بنـد و بسـت نباشـد؛ حرفـش را بـا غـرور راحـت و بـا 
صـدای بلنـد بزند و از شـک کـردن در مقدسـات کاذب 
و مسـلمات نهراسـد؛ چـرا کـه دیگر بـره وار به تسـلیم و 
تقلیـد تن نمی دهیـم. اگر می خواهیـد آیندۀ دموکراسـی، 
جامعـۀ مدنـی و آرزومنـدی به صلح و آرامش در کشـور 
بـه گذشـتۀ پـُـر اشـتباه و بی افتخـار رهبـران سیاسـی، 
سازشـکاران و معامله گـران نبـازد، اگـر می خواهیـد ایـن 
گذشـتۀ پُر از خشـونت تکرار نشـود، باید اقـوام را متحد 
سـازید و از گذشتۀ خشـونت بار و فرصت سوز، چیزهایی 
بیاموزیـد. ایـن گذشـتۀ پـُـر اشـتباه و بی افتخـارِ رهبـران 
قومـی و وابسـته بایـد همـۀ مـا را بیـدار و در برخـورد با 
مسـایل و مشـکات میهن مـان ُهشـیارتر سـازد. بـه این 
امیـد کـه از بـاز تولیـد و تکـرار خشـونت، قبیله گرایـی، 
مطلق طلبـی، آرمان گرایـی غیـر واقعـی و ایدئولوژی های 

خردگریـز و تجددسـتیز جلوگیری شـود.

معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی:

تندروان قومی شناسنامه های برقی 
را به گروگان گرفته  اند

چه کسی شناسنامه ها را 
به گروگان گرفته است؟

ابوبكر صديق

روح اهلل بهزاد



شمس الرحمن عزيزی

خراســان  زمیِن دیــروز، گــواه وجــود انســان های 
و  شــخصیتی  ســلوِک  و  شــیوه  طــرز،  بــا 
ــه«  ــه »کاک ــود ک ــود ب ــه خ ــر ب ــرِی منحص ظاه
پای پوش هــا،  لباس هــا،  می شــدند.  نامیــده 
حتــا  و  گویــش  طــرز  دســتمال ها، 
اندام های شــان، نمادهایــی بودنــد کــه آن هــا 
را از دیگــران متمایــز می ســاختند. کاکه هــا 
قلندرصفــت  و  عیــاران، عرفانی مشــرب  یــا 
ــه  ــانی ک ــۀ کس ــه گفت ــا ب ــا بن ــد. آن ه ــز بودن نی
در احوال شــان پویــش کردنــد، بــرای خــود 
ــب،  ــف، نقی ــر عری ــی نظی ــا و رتبه های مرتبه ه
ســرهنگ و امیــر داشــتند و گفتــه می شــود کــه 
ــن  ــی از همی ــب اهلل کلکان ــث و حبی ــوب لی یعق
قمــاش بودنــد و بــه درجــۀ ســرهنگی  و امیــری 

ــیدند. رس
تاریــخ ُخرده فرهنــِگ کاکه گــری در کشــور مــا، 
درخشــان اســت و ســالخورده گان ســرزمیِن مــا 
ــاِت  ــارِی ایــن گــروه حکای از جوان مــردی و عی
فراوانــی دارنــد. شــمال افغانســتان و کابل زمیــن، 
ــاران و کاکه هــا در افغانســتان  مهــد پــرورش عی

اســت.
درســت کاری،  و  راســت کاری  صداقــت، 
ــاِف  ــداکاری از اوص ــی و ف ــی، نترس بزرگ منش
پســـندیدۀ کاکه هــا بودند و ایشــان دفــاع از مردمِ 
مظلــوم و ایســتاده گی در برابــر ظالمــان و کمــک 

ــتند. ــود می دانس ــۀ خ ــدان را وظیف ــه نیازمن ب
ــه  ــه اش این گون ــاراِن کاک ــوِگ ی ــقری در س عش

ــرد: ــه می ک موی
کاکه اورنگ و رضا و عرعری 

حیدری، شاهین پیزارت چی شد؟
کاکه تیغون مرد افسود، ای غنی 

....
ایــن ُخرده فرهنــگ  اخیــر،  امــا در ســالیان 
ــای  ــرده و ج ــدا ک ــل پی ــی گری تنزی ــه اوباش ب
ــد.  ــاش گرفته ان ــاران را اراذل و اوب ــا و عی کاکه ه
اراذل و اوبــاش امــروز هــم،  طــرز لباس پوشــی، 
گویــش و اکــت و ادا هــای منحصــر به خودشــان 
عرفانی گــری  رســم  بــه  حتــا  و  دارنــد  را 
کاکه هــای دیــروز، بــه گردن هــای خــود تســبیح 
خودشــان  بــرای  هــم  این هــا  می آویزنــد. 
ــوت،  ــه ثب ــه، ب ــاه، باب ــر: ش ــای نظی نام گذاری ه
ــا  ــان را ب ــد و یکدیگرش ــی و... دارن ــه حاج بچ

همیــن اســتعاره ها فــرا می خواننــد.
ــدۀ  ــک پدی ــه ی ــا ب ــورِ م ــی گری در کش اوباش
فراگیــر مبــدل شــده و شــرق و شــمال و 

جنــوِب کشــور را در نوردیــده اســت. مکاتــب و 
ــر اســت از وجــود  دانشــگاه های کشــور هــم، پُ
جوانانــی کــه بــه ایــن قمــاش دلبســته گی دارنــد. 
ــه دســِت  ــه ب ــی ک ــن حرفه ی بســیاری از مجرمی
ــکل و  ــن ش ــد، همی ــی می افتن ــای امنیت نیرو ه
ــازاری را  ــاِن کوچه ب ــا و اوباش ــمایل ولگرده ش
ــل  ــتن و تمای ــت پیوس ــه عل ــا این ک ــد. ام دارن

ــِف  ــن طی ــه ای ــان ب ــان و نوجوان ــتر جوان بیش
ــعت  ــت و وس ــی چیس ــرب اجتماع ــبتاً مخ نس
گرفتــن صفــوف اوباشــان، چــه پیامدهــای 
ــدۀ کشــور  ــروز و آین ــه ام ــد ب ــاری می توان زیانب
داشــته باشــد، نکاتی ســت کــه در ایــن نوشــتار 

ــم. ــِل آن می پردازی ــن و تحلی ــه تبیی ب
ــه مــردمِ عامــی،  اوبــاش در لغت نامــۀ دهخــدا ب
نفهــم، فرومایــه، ناکــس و بی بــاک معنــی شــده 
اســت. و فرهنــگ معیــن اوبــاش را »فرومایــگان 

و مردمــان بی ســروپا« معنــی کــرده اســت.
ــاش  ــته های دور، اوب ــاب، از گذش ــن حس ــا ای ب
بــه افــرادی خطــاب می شــده کــه خــود را مطیــع 
ــی  ــی و حقوقی ی ــون اخاق ــده و قان ــچ قاع هی

ــت: ــی می گف ــه نظام ــان ک ــد. آن چن نمی  دانن
ز دونان نگهداری پرخاش را
دلیری مده بر خود اوباش را

یا مولوی می گفت:
اذکرواهلل کار هر اوباش نیست

ارجعی بر پای هر قاش نیست
پدیــدۀ  یــک  امــروزه  اوباشــی گری  پدیــدۀ 
جهانــی اســت و حتــا کشــورهای دارای ســطح 
ــان  ــود اوباش ــم از وج ــی ه ــاه اجتماع ــد رف بلن

ــتند. ــون نیس مص
ــای  ــی گری و و ظرفیت ه ــل اوباش ــخ طوی تاری
ــکاب  ــرای ارت ــی ایشــان ب ــد و مســاعد ذهن بلن
جرایــم و برهــم زدن امــن و نظــم جوامــع 
ــان  ــان و جرم شناس ــه جامعه شناس ــانی، توج انس
را بــه خــود معطــوف کــرده تــا در مــورد 
ــع  ــی گری در جوام ــای اوباش ــا و پیامده علت ه

بشــری نظریه پــردازی بکننــد.
ــه  ــِت مجرمان ــک ذهنی ــت اوباشــی گری، ی ذهنی
ــی  ــای ذهن ــان پهنه ه ــۀ اوباش ــت و در جامع اس
مســاعدی بــرای ارتــکاب جــرم وجــود دارد؛ از 
ــام بروکــس کــه  ــد ت ــن رو جرم شناســانی مانن ای
بــرای جلوگیــری از ارتــکاب جرایــم بــر »ایــدۀ 
جامعــۀ ذی نفــع« و فراگیــر کــردن ایــن ایــده در 
بیــن افــراد جامعــه تأکید مــی ورزد، معتقد اســت 
ــی  ــکل ناش ــاً مش ــرم ضرورت ــکاب ج ــه ارت ک
ــی کاری  ــا ب ــواد مخــدر و ی از ســوء مصــرف م
نیســت ـ اگرچــه ایــن عوامــل معمــوالً در 
مجرمــان حاضرنــد. رشــتۀ متشــکل کننده یی کــه 
ایــن عوامــل را گردهــم مــی آورد، بــه باور هــای 
ــوط  ــران مرب ــا دیگ ــش ب ــارۀ ارتباط ــرد درب ف

ــی  ــل عمده ی ــر، عام ــارت دیگ ــه عب ــت. ب اس
کــه بــه رفتــار مجرمانــه  محتمــل وابســته اســت، 
ناکامــی افرادســت در دیــِن خودشــان بــه عنــوان 
کســانی کــه در اجتمــاع سیاســی ســهمی دارنــد. 
ســایر عوامــل وابســته، جایــی بــه نگرانــی مبدل 
ــد کــه  می شــوند کــه ایــن حــس  را پدیــد آورن
ــدۀ  شــخص ســهمی در اجتمــاع سیاســی و آین

ــدارد. آن ن
ایــن حــِس تجریــد و انفــکاک از جامعۀ سیاســی 
را هــگل »اوباشــی گری« نــام می گــذارد. بــه 
ــر  ــردم ب ــده  از م ــک ع ــه ی ــی ک ــر او، زمان نظ
ــت و  ــرافت و حرم ــه ش ــوند ک ــاور ش ــن ب ای
ــد  ــود ندارن ــاِع خ ــروعیِت الزم را در اجتم مش
زیســتی سیاســی  دنیــای  از  را  و خودشــان 
ــد،  ــاس بکنن ــزوی احس ــرد و من ــان مج مردم ش

می پیوندنــد. اوباشــی گری  بــه 
هــگل معتقــد بــود کــه اراذل و اوباشــان معمــوالً 
در میــان فقیــران تولیــد و ایجــاد می شــوند 
ولــی فقــر تنهــا علــت ایــن امــر نیســت، ثــروت 
ــی گــروه  ــه پدیدآی ــز ممکــن اســت منجــر ب نی
اوباشــان شــود. چــون اوباشــی گری پدیــدۀ 
ذهنــی اســت و ممکــن اســت ایــن ذهنیــت را 

هرکســی اعــم از ثروتمنــدان و فقیــران اســتقبال 
بکننــد.

اوباشــان بــاوری بــه منطــق و گفت وگــو و حــل 
ــد و  ــالمت آمیز ندارن ــورِت مس ــکات به ص مش
ــار  ــتر دچ ــان بیش ــرۀ خودش ــی روزم در زنده گ
خشــونت های فیزیکــی و زورگویــی و قلــدری 
می شــوند. بــه نظــر می رســد اوباشــی گری یــک 
نــوع بــاور بــه زنده گی اســت و حتــا از زمــرۀ این 
گــروه، کســانی کــه بــه چوکی هــای بلنــد دولتــی 
و نماینده گــی مــردم در مجلــس نماینــده گان 
ــرا  ــد موضوعــاِت ف ــل دارن هــم می رســند، تمای
راه شــان را بــا همیــن منطــق حل وفصــل بکننــد. 
ــا یــک  ــدۀ مجلــس ســنا ب ــری یــک نماین درگی
فعــال مدنــی و زورگویی هــای تعــدادی از وکا 
بــاالی یکدیگرشــان در مجلــس نماینــده گان 

ریشــه در همیــن ذهنیــت دارد. 
ــی گری و  ــت اوباش ــری ذهنی ــل اوج گی ــا عل ام
رفتارهــای اوباشــانه در ذهنیــت و افــکار مــردمِ 
ــوان  ــان را می ت ــان و نوجوان ــا خصوصــاً جوان م

بــه طــور ذیــل شــمرد:
ــاِن  ــای بی پای ــد: درگیری ه ــای ممت ۱- جنگ ه
چنــد دهــۀ اخیــر، آثــار فــراواِن مخــرب و 

ــردم  ــه های م ــکار و اندیش ــر اف ــی ب تباه کننده ی
افغانســتان گذاشــته اســت. انتحــار و انفجــار و 
ــی و  ــۀ زنده گ ــه روزه، هم ــتار هم ــل و کش قت
ســال های زنده گــی مــردم افغانســتان را بــه 
ــه »ســال اشــک و ســال خــون«  ــول شــاملو ب ق
مبــدل کــرده و ایــن زنده گــی تــوام بــا اشــک و 
ــار  ــدون شــک زنده گــی زیانب ــش و خــون، ب آت
در  اســت.  اعصاب کشــنده یی  و  جانــکاه  و 
ــری  ــامت فک ــی، س ــوع زنده گ ــن ن ــایۀ ای س
ذهنیت هــای  و  می بینــد  آســیب  انســان ها 
خشــن و متعصــب و منحــرف یــا همــان افــکار 

اوباش گرایانــه خــوب پــرورده می شــوند.
از  یکــی  آموزشــی:  نظــام  ضعــف   -۲
و  آمــوزش  نظام هــای  بــزرگ  هدف هــای 
پــرورش، اجتماعــی کــردن یــا جامعه پذیــر 
ــای  ــه معن ــری ب ــراد اســت. جامعه پذی ــردِن اف ک
همســازی و همنوایــی فــرد بــا ارزش هــا، 
ــی  ــی و اجتماع ــای گروه ــا و نگرش ه هنجاره
ــه مفهــوم دیگــر، اجتماعــی شــدِن  ــا ب اســت؛ ی
ــرد  ــر ف ــطۀ آن ه ــه به واس ــت ک ــردی اس فراگ
دانــش و مهارت هــای اجتماعــی الزم بــرای 
مشــارکت موثــر و فعــال در زنده گــی اجتماعــی 
و گروهــی را کســب می کنــد.  امــا نظــام 
آمــوزش و پــرورش افغانســتان یــک نظــام 
ضعیــف و و نحیــف و ناتــوان اســت و قــادر بــه 
ــه کــردِن منیــت و شــخصیت جامع پذیــر  نهادین
ــن  ــان ای ــال و نوجوان ــرا در درون اطف و ارزش گ
ســرزمین نبــوده اســت. بنابرایــن، رونــد پیوســتن 
ــرد. ــه روزه ســرعت می گی ــه اوباشــی گری هم ب
۳- فقــر و بــی کاری: فقــر در هــر زمــان و هــر 
جایــی فتنه انگیــز و آسایش ســوز اســت. از 
ــم  ــر معظ ــی از پیامب ــت روایت های ــن جه همی
اســام وارد شــده اســت کــه گفتــه: فقــر 
ــا  ــد و ی ــک می کن ــر نزدی ــه کف ــان ها را ب انس
ــِت  ــوب و معیش ــای خ ــه دنی ــی ک ــه کس این ک
ــم  ــوب ه ــرت خ ــد، آخ ــته باش ــوب نداش خ
ــن ال  ــرا«، »م ــون کف ــر ان یک ــدارد. »کاد الفق ن

ــه«.  ــاد ل ــه ال مع ــاش ل مع
ــردم،  ــرای م ــب کاری ب ــای مناس ــود زمینه ه نب
بحران هــای فراوانــی را در کشــور آفریــده اســت. 
پناهنده گــی و فــرار جوانــان تحصیل کــرده از 
ــواد  ــه م ــادان ب ــزون معت ــش روزاف ــن، افزای وط
ــتان و  ــوف تروریس ــن صف ــوت گرفت مخــدر، ق
ــاش  ــش قم ــی گری و افزای ــن اوباش اوج گرفت
اوباشــان، از آشــکارترین پیامدهــای فقــر و 

ــتند. ــا اس ــی کاری در کشــور م ب
اوباشــی گری و عاقــۀ جوانــان و نوجوانــان بــه 
ــب  ــان را اغل ــه خودش ــی ک ــف اجتماعی ی طی
ــع قواعــد و هنجارهــای اجتماعــی  ــرو و مطی پی
ــردم  ــایِش م ــش و آس ــت، آرام ــد. امنی نمی دانن
ــاال  ــد. ب ــه خطــر مواجــه می کن ــه روز ب را روز ب
ــل،  ــی، قت ــم جنای ــکاب جرای ــراف ارت ــن گ رفت
دزدی، کیســه بری، آزار و اذیــت زنــان و دختران، 
اختطــاف و غیــره اعمــال ُمخــل نظــم اجتماعــی، 
شــهرهای  در  اوباشــی گری  ارمغان هــای  از 

ــزرگ کشــور اســتند. ب
قتــل فجیــع و شــرم آورِ فرخنــده به دســت 
ــت و  ــا، حیثی ــر و پ ــاش بی س ــت اوب ــک مش ی
شــرافت انســانِی مــردم افغانســتان را در جوامــع 
بین المللــی، بیشــتر بــه زمیــن زد و حضــور 
ــور،  ــب کش ــگاه ها و مکات ــروه در دانش ــن گ ای
زمینه هــا را بــرای کســانی کــه بــه درس و تعلیــم 

می ســازد. تنــگ  عاقه مندنــد، 
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تنـزیل ُخـرده فـرهنـِگ
 »کاکـه گری« به »اوبـاشی گـری«

پیـامـدهـا و    علت هـا     

ــق و  ــه منط ــاوری ب ــان ب اوباش
مشــکالت  حــل  و  گفت وگــو 
به صــورِت مســالمت آمیز ندارنــد 
و در زنده گــی روزمــرۀ خودشــان 
خشــونت های  دچــار  بیشــتر 
ــدری  ــی و قل ــی و زورگوی فیزیک
ــد  ــر می رس ــه نظ ــوند. ب می ش
ــاور  ــوع ب ــک ن ــی گری ی اوباش
ــا از  ــت و حت ــی اس ــه زنده گ ب
زمــرۀ ایــن گــروه، کســانی کــه 
ــی و  ــد دولت ــای بلن ــه چوکی ه ب
ــس  ــردم در مجل ــی م نماینده گ
می رســند،  هــم  نماینــده گان 
ــرا  ــاِت ف ــد موضوع ــل دارن تمای
ــق  ــن منط ــا همی ــان را ب راه ش
درگیــری  بکننــد.  حل وفصــل 
یــک نماینــدۀ مجلــس ســنا 
و  مدنــی  فعــال  یــک  بــا 
ــدادی از وکال  ــای تع زورگویی ه
بــاالی یکدیگرشــان در مجلــس 
ــن  ــه در همی ــده گان ریش نماین

ذهنیــت دارد
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در عرصۀ “جامعه شناسی زبان” مباحث بسیاری مطرح است، 
و  فرهنگ  و  زبان  رابطۀ  زبان ها،  رشد  و  پیدایش  جمله  از 
ادبیات، زبان و ساختارهای اجتماعی، زبان و قدرت، زبان 
و گفتمان های سیاسی و اجتماعی، زبان و ایدیولوژی، زبان 
و آموزش و... اما مسالۀ اصلی یی که جامعه شناسان در این 
اجتماعی” و “دگردیسی  نظام  دنبال می کنند، “تحول  حوزه 
کنش گر اجتماعی” از طریق تحول زبانی است و با این نگاه 
“آموزش”،  “ایدیولوژی”،  “قدرت”،  هم چون  مفاهیمی  به 
“روابط اجتماعی” و “نهادهای اجتماعی” که با حوزۀ زبان 
و  جمعی  رسانه های  دانشگاه،  مکتب،  مانند  دارند،  ارتباط 
احزاب، توجهی عمیق نشان می دهند. برای آن ها چندین و 
خواسته  چه گونه  این که  قبیل  از  است  مطرح  پرسش  چند 
زبانی  تحول  در  قدرت  و  نفوذ  صاحب  افراد  ناخواسته  یا 
قبیل  از  اجتماعی  گروه های  چه گونه  می شوند،  نقش آفرین 
روشن فکران، هنرمندان و سیاست مداران در کنار سازمان های 
اجتماعی چون مراکز تحصیلی و رسانه های جمعی، بر زبان 

آدم ها تأثیر می گذارند؟ و... 
هستند،  موثر  زبان  تحول  در  که  کنش هایی  همۀ  میان  از 
سازمان یافته  حرکتی  عنوان  به  را  زبان”  “آموزش  می توان 
خود  کارِ  اهمیت  از  معلمان  بیشتر  داد.  قرار  ارزیابی  مورد 
به سرعت  برای آن ها  ندارند، چرا که آموزش زبان  آگاهی 
از  را  اولیه اش  جذابیت  و  می کند  پیدا  یک نواخت  حالتی 
هنگام  شاگرد،  یا  آموزش گیرنده  آن که  حال  می دهد.  دست 
آموزشی جدیدی مواجه  با فضای  حضور در صنِف درس 
با معلِم خود پیدا می کند. این  می شود و احساسی متفاوت 
وضعیت متفاوت، در چه گونه گی فهم شاگردان و در نهایت 
قبول یا نفِی عناصر فرهنگ جدید نقشی تعیین کننده دارد و 
معتقدم ریشۀ آن را  باید در موقعیِت نابرابِر معلم و شاگرد 

جست وجو کرد؛ همانی که “قدرت” نامیده می شود. 
هر  برای  اجتماعی  اجبار  یک  زبان  دورکیم،  امیل  تعبیر  به 
آن کسی است که وارد یک حوزۀ فرهنگِی جدید می شود. 
انسان برای زیست در میان دیگر مردمان  باید به زبان، آداب 
و سنِن آن جامعه بها داده و بر اساس مناسبات کلی جامعه، 
زنده گی خود را شروع کند. با این حساب، در مناسبات میان 
و  است  زبان  می یابد،  فوق العاده  اهمیتی  آن چه  نیز  ملت ها 
همین امر وجود مراکز آموزش زبان خارجی و سازمان های 
ترجمه را ضروری می سازد. این مراکز و سازمان ها خواه و 
ناخواه می توانند منشای تغییرات بنیادی در زبان و به تبعیت 
با تأکیدی که بر  از آن، حقوق و سیاست شوند. چه گونه؟ 
مفاهیمی خاص در ترجمه دارند، با استفاده از عبارت های 
مصطلح یا غیرمصطلح، با اهمیت دادن به جما ت کوتاه یا 
اجتماعی  یا  یا حقوقی  زبان ریاضی  برجسته کردن  با  بلند، 

در جامعه و... 
تاریخی،  فلسفی،  ادبی،  آثار  مترجمان  گروه،  این  کنار  در 
که  گروه  این  دارند.  وجود  حقوقی  و  اجتماعی  سیاسی، 
عمدۀ  تغییرات  به  توانسته اند  هستند،  هم  بسیاری  جمعیت 
در  کنند.  کمک   - بد  یا  - خوب  جامعه  فرهنگی  و  زبانی 
که  ایرانی  چپ گرای  روشن فکران  از  بسیاری  دوره یی 
کردند  سعی  بودند،  مائو  و  استالین  اندیشه های  از  متأثر 
اصطا حاتی خاص  و  مفاهیم  به کارگیری  با  را  آثار خاصی 
مفهومی  توسعۀ  به  حدودی  تا  آن ها  ترجمۀ  کنند.  ترجمه 
زبانی در ایران انجامید، اما به طور وسیعی موجب مبهم گویی 
در  آن ها  اصرار  شد.  فرهنگی  و  زبانی  سفسطه گرایی  و 
از  آنان  واقعِی  غیر  تحلیل های  و  مبهم  مفاهیم  به کارگیری 
سکۀ  مفاهیم،  همین  از  استفاده  با  ایران  اجتماعی  تحوال ت 
ایرانی و اسا می را  رایج کشور شد. آنان حرکت های ملی 
همواره بی فایده و توطیه گرایانه می  دانستند و مردم ایران را 
حالی  در  می کردند،  متهم  بی فرهنگی  و  عقب مانده گی  به 
از  بسیاری  پیشگام  اسا می،  کشورهای  میان  در  ایران  که 
دموکراسی خواهی،  مانند  فرهنگی،  و  اجتماعی  حرکت های 
حرکت های  و  دولت ها  فسادِ  با  فرهنگی، ضدیت  نوگرایی 
استقا ل طلبانۀ منطقه بوده  است، اما آن ها همۀ این حرکت ها 
را شبه مدرن می خواندند. معتقدم این نگاه منشای بدبینی ها و 

بدفهمی های بسیاری در میان مردم شده  است. 
در جامعه شناسی یک مشکل عمده وجود دارد که اشاره به آن 
می تواند مفید باشد. بسیاری از جامعه شناسان یا دوست داران 
جامعه شناسی، سال هاست که به ترجمۀ کتاب و مقاله روی 
به نحوی که ترجمه های متعددی در طول چهار  آورده اند، 
اما  منتشر شده  است،  فارسی  زبان  به  آن ها  از  گذشته  دهۀ 
البته  )من  است  دوم  آثاری دست  آثار،  این  اغلب  متأسفانه 
برخی مترجمان حرفه یی و صاحب نام را از این جمع جدا 
می کنم(. به عبارتی تا کنون آثار اصلی و پایۀ جامعه شناسی 
این آشفته بازار  از سویی در  فارسی ترجمه نشده  است.  به 
هیچ کسی پیدا نمی شود که آثار فارسی را به زبان های دیگر 
ترجمه کند، حال آن که مترجمان با تسلطی که بر زبان های 
خارجی دارند، می توانند دست به ترجمۀ کتابی پرفروش و 
معتبر به زبانی خارجی بزنند و بدین گونه در همگرایی میان 
ملت ها نقش مهمی ایفا کنند. اما متأسفانه در میان مترجمان 
علت های  از  یکی  شاید  کند.  چنین  که  کسی  است  کمتر 
اصلی آن، فقدان بازار مصرف آثار ایرانی باشد. اگر این گونه 
است دولت ها  باید به یاری مترجمان تراز اول بشتابند و با 

حمایت های مالِی خود این فضای خالی را پر کنند. 
این را می دانم که ایرانیان نمی توانند در حوزۀ فناوری  حرف 

مناسبات  حوزۀ  در  می توانند  حداقل  اما  بزنند،  جدیدی 
اجتماعی و سیاسی با توجه به تحوال تی که در ایران صورت 
داشته  باشند.  خارجی  مخاطباِن  برای  نویی  سخن  گرفته ، 
در  فارسی زبانان  روایت  می دهند  ترجیح  خارجی  مخاطبان 
مورد خودشان را از زباِن خودشان بشنوند تا این که دیگران 
- متخصصان خارجی - برای آن ها روایت کنند؛ این فرصت 
ترجمۀ  مصرف  بازار  شکل گیری  برای  است  خوبی  بسیار 
فارسی به انگلیسی. این قدرت بدون صاحب و مدعی مانده  

است. 
در این میان آن چه اهمیت دارد، آموزش زبان است. یادگیری 
بسیار  رابطۀ  زیرا  ندارد،  امکان  اتفاقی  به طور  اجنبی  زبان 
قدرت مندی میان زبان، فرهنگ و نظام سیاسی و اجتماعی 
و  راه  زبان  است.  فرهنگ  آیینۀ  و  نشانه  زبان  دارد.  وجود 
وسیلۀ دست یابی به فرهنگ است. زبان نتیجۀ فرهنگ است. 
فرهنگ،  و  زبان  رابطه  است.  جامعه  و  فرهنگ  نماد  زبان 
تعاملی است. و از دیدن و مطالعه و فهِم هر یک می توان به 
دیگری دست یافت. همان طور که زبان دربردارندۀ فرهنگ 
است، هر فرهنگی نیز وابسته به زبان خاصی است. این که 
عده یی می گویند باید زبان فارسی را تغییر داد، نشان از عدم  
شناخت شان از فرهنگ دارد. مگر می شود زبان جامعه یی را 
تغییر داد اما فرهنگ جامعه باقی بماند؟ اگر زبان جامعه تغییر 
اصطا ح،  واژه،  هر  می کند.  تغییر  نیز  جامعه  فرهنگ  کرد، 
نظام  و  اجتماعی  ساختار  یک  در  ضرب المثلی،  و  عبارت 
فرهنگِی خاص معنا می یابد. به همین دلیل است که بسیاری 
درک  را  پارسی  لطیفه های  نمی توانند  اصاً   جهان  مردم  از 

کنند و ما هم نمی توانیم لطیفه های آنان را درک کنیم. پس 
تغییر زبان بدون تغییر فرهنگ معنا ندارد. با تغییر در زبان، 
تغییر در فرهنگ نیز آغاز خواهد شد. برای سامان دهی این 
و  اجتماعی  تحوال ت  و  زبانی  تحوال ت  میان  تناسب   - امر 
فرهنگی -  باید گام های بلندی برداشته شود. بی توجهی به 
جریان تحول و تغییر زبان در جهان مدرن می تواند به مرگ 
زبان، فرهنگ و نظام اجتماعی بیانجامد. اما چه گونه می توان 

به این مهم دست یافت؟ 
میان  تناسب  و  رابطه  سامان دهی  اصلی  کانون های  از  یکی 
آموزش  مراکز  در هر جامعه یی،  زبانی  و  فرهنگی  تغییرات 
زبان است. در گام نخست،  باید این مراکز را شناسایی کرد، 
چرا که تنها با درک درست از تعداد، پراکنده گی و امکاناتی 
که این مراکز در اختیار دارند، نوع داوری ما نسبت به نظام 
از  مراکز  این  در هر صورت  می کند.  تغییر  آموزشی کشور 
زبان های  دانشکده های  از  بسیاری  جای  توانسته اند  قدیم 
خارجی را بگیرند و منشای تحوال ت مهم فرهنگی و علمی 
در  خارجی  زبان  آموزش  شیوۀ  باید  دوم  گام  در  شوند. 
با  را  آن  کارایی  داد و  قرار  ارزیابی مجدد  مورد  را  مکاتب 
این  به  مراکز آموزش زبان مقایسه کرد. آن وقت می توانیم 
پرسش پاسخ دهیم که چرا بازده مکاتب در این زمینه بسیار 

اندک است. 
اما در گام سوم  باید به حوزۀ ترجمه دقت کرد. به نظر می رسد 
کتاب های ترجمه یی که این روزها بازار را به تصرِف خود 
درآورده، زبان فارسی را از ریخت انداخته  است. این مساله را 
من که در حوزۀ جامعه شناسی کار می کنم، تشخیص می دهم 
اما قطعًا استادان زبان و ادبیات فارسی درک روشن تری از 
این اتفاق دارند. اگرچه برخی مراکز معادل های مناسبی برای 
برخی اصطا حات می سازند، ولی ما به کاری بسیار بزرگ تر 
از این نیاز داریم. پاسخ به پرسش هایی نظیر این که آیا زبان 
اصیل وجود دارد یا خیر، می تواند به شکل گیری بحث های 

مسووال ن  برای  مساله  این  اگر  بیانجامد.  بین رشته یی  دقیق 
فرهنگی و علمی اهمیت داشت، تا کنون باید در حوزه های 
بین رشته یی پیشرفت ملموسی می کردیم، اما مشخص است 
که مسووال ن فرهنگی و علمی درک روشنی از این امر ندارند 
و قصد هم ندارند این موضوع را به طور علمی و دقیق درک 
کنند. بگذریم، چون قصد پرداختن به این انتقادات را ندارم. 
اصاً  توجه به این مسأله شاید وظیفۀ زبان شناسان اجتماعی 
زبان  میان  ارتباطی  کمتر  این که  است  مسلم  آن چه  باشد. 
فارسی و زبان ترجمه وجود دارد. در این موقعیت تنها رادیو 
و تلویزیون این دو زبان  را با هم دارد. شاید به همین دلیل 
هم باشد که تلویزیون به یک پدیدۀ متناقض نما تبدیل شده 
 است. همه چیز در آن هست و در عین حال قصد پاال یش 
و  زبان  متخصصان  است  بهتر  دارد.  هم  را  زبان  و  فرهنگ 
مقصِر  آینده  در  تا  کنند  زمینه  این  در  کاری  هم  با  رسانه 
فرهنِگ هزارپاره شناخته نشوند. معتقدم زبان فارسی ساخت 
ترجمه یی یافته  است. آن چه در کتب ترجمه دیده می شود، 
با  عربی  و  روسی  فرانسوی،  انگلیسی،  زبان  ترجمۀ  بیشتر 

کلمات فارسی است. 
اما گام چهارم ما چیست؟ عده یی به فرهنگ و ادبیات فارسی 
و اسا می عا قه مند شده و به ایران آمده اند تا زبان فارسی را 
یاد بگیرند. ما باید بفهمیم که عاقبت این آدم ها چه می شود. 
و  دارد  تازه واردان  به  توجِه خاصی  در جهان،  هر کشوری 
و جامعۀ شان  ادبیات  فرهنگ،  مبلغان  را  آن ها  می کند  سعی 
سازد. ولی رهاشده گی این افراد در ایران و با تکلیفِی آن ها 
در  باسابقه  و  باکیاست  افراد  است.  انجامیده   بی فاید ه گی  به 

این حوزه می توانند به آموزش زبان فارسی جهت داده و در 
که  کارهایی  آورند. حداقل  ارمغان  به  نیکو  نهایت حاصلی 
می توان برای آن ها انجام داد به شرح زیر است: ۱ـ بورس 
تحصیلی برای تکمیل تحصیا ت دانشگاهی در مقاطع عالی، 
۲ـ حمایت های مالی برای شرکت در دوره های کوتاه مدت 
معاصر  تاریخ  و  فرهنگ  با  آشنایی  فارسی،  زبان  یادگیری 
فرهنگ  و  زبان  آموزشی  دوره های  تشکیل  ۳ـ  و...،  ایران 
کشورهای  دانشگاه های  در  اسا می  فرهنگ  و  پارسی 
خارجی، ۴ـ آشنایی با عا قه مندان ایران و اسا م در جهان 
و تشکیل اجتماع و انجمن و سمینارهای سالیانه، ۵ـ اهدای 
ایران  و  اسا م  حوزۀ  در  که  کسانی  برای  عنوان  یا  مدال 
زبان  آموزش  مراکز  تقویت  ۶ـ  داده اند،  انجام  خاصی  کار 
و  افراد صاحب نظر  اعزام  ۷ـ  و  نظر سازمانی  از  فرهنگ  و 
مطلع برای معرفی ایران و اسا م در کشورهای خارجی به 
جای کسانی که تازه قصد یادگیری زبان خارجی را دارند یا 
می خواهند از مزایای خدمت در خارج از کشور بهره برده 

و هنگام بازگشت به کشور صاحب زنده گی بهتری شوند. 
با توجه به این که کسانی که درصدد یادگیری زبان فارسی 
در  می توان  را  آن ها  بنابراین  نیستند،  سنخ  یک  از  هستند، 
که قصد  کسانی هستند  داد: یک گروه  چندین گروه جای 
و  دارند  را  ادبی  متون  طریق  از  فارسی  زبان  یادگیری 
دیگر  و  روزنامه ها  طریق  از  که  هستند  کسانی  دوم  گروه 
رسانه های جمعی به این امر مبادرت می ورزند. این دو گروه 
با دو متن فرهنگی متفاوت آشنا می شوند. در هر صورت، 
مدیریت فرهنگی می تواند ضمن تمایز گذاردن بین این دو 
را  افراد  و  کند  برنامه ریزی  اساس ضرورت ها  بر  موقعیت، 

مورد آموزش قرار دهد. 
رابطه  اشاره شد، شکل گیری  تفصیلی  به طور  تاکنون  آن چه 
به طور  زبان  به  توجه  است.  فرهنگ  و  جامعه  زبان،  میان 
ناخواسته ما را متوجه فرهنگ و جامعه و بالعکس می کند. در 

هنگام بررسی زبان ها )که فرهنگ ها را نماینده گی می کنند( 
این پرسش ها ایجاد می شود که در ترجمۀ زبان چه بخشی از 
فرهنگ و چه گونه منتقل می شود؟ هدف از طرح عبارت های 
ساده، زیبا و جذاب چیست؟ چرا به جای این که امر و نهی 
آموزش داده شود، عبارت هایی که حکایت از انسان دوستی 
که  است  این  پاسخ  می شود؟  داده  آموزش  است،  صلح  و 
زبانی.  دادن صرف  یاد  نه  داریم  را  فرهنگ  انتقال  قصد  ما 
در  فرهنگ ها و جوامع  اصلی همۀ  دیگر، هدف  عبارت  به 
سامان دادن آموزش زبان، انتقال فرهنگ است. حتمًا بسیاری 
اولین  در  انگلیسی  زبان  یادگیری  معرض  در  که  کسانی  از 
سطح قرار گرفته اند، با این عبارت ها روبه رو شده اند: “لطفًا 
امثال  و  بتوانید”  “شاید  می کنم”،  “خواهش  ببندید”،  را  در 
آن. به نوعی عبارت هایی که رنگ و بوی انعطاف پذیری را 
دارد،  در اولین سطح از یادگیری زبان انگلیسی آموزش داده 
می شود، اما آیا این وضعیت در آموزش زبان فارسی هم دیده 
عبارت های  با  ما  نیز  فارسی  زبان  آموزش  در  آیا  می شود؟ 
از  مجموعه یی  این ها  خیر؟  یا  می شویم  روبه رو  دل انگیز 
پرسش ها هستند که  باید پاسخی برای آن ها یافت و تنها در 
این صورت اصل پیوسته گی زبان و قدرت، زبان و فرهنگ، 
زبان و جامعه، زبان و مدیریت فرهنگی بروز و ظهور می کند. 
زبانی  مدیریت  که  است  عناصر  این  به  توجه  با  نهایت  در 

بااهمیت می شود اما در آموزش زبان سهل گیری نمی شود. 

و زبان 
قدرت

تقی آزاد ارمكی ـ نويسندة ايرانی
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اشـرف غنی رییـس حکومـت وحـدت ملی گفته اسـت که 
تقـرری هیـچ کسـی را تحـت افشـار امضـا نخواهـد کرد، 
زیـرا کسـانی کـه در صفـوف پولیـس بـا پـول و واسـطه 
مقـرر شـده اند، دزدی کـرده و یـا هم از سـنگر گریخته اند.
محمـد اشـرف غنی، که روز سـه شـنبه در مراسـم فراغت 
۴۴۶ تـن از دانشـجویان اکادمـی پولیـس در کابل صحبت 

می کـرد، بـار دیگـر بـا تأکیـد بـر اصاحـات گسـترده در 
پولیـس گفـت: ثبـات در افغانسـتان تنهـا با »گلولـه« تأمین 
نمی شـود؛ بلکـه »اعتماد بر پولیس« سـبب ثبـات اجتماعی 

می گـردد.
او افـزود کـه رونـد اصاحـات در پولیـس سـلیقه یی نـه؛ 
بلکـه بـرای منافـع ملی افغانسـتان اسـت و بـه زنده گی هر 

ارتبـاط می گیرد. شـهروند 
هدایـت  داخلـه  وزارت  بـه  »مـن  گفـت:  غنـی  اشـرف 
افسـران جـوان،  ذاتـی  امـور  تمـام  منبعـد،  می دهـم کـه 
افسـران بلندرتبـه و عالـی، تعیینـات، تبدیلی هـا، اجرات و 
ترفیعـات، مطابـق قانـون امـور ذاتـی افسـران اجرا شـود. 
منسـوبین وزارت داخلـه نمی تواننـد بـه صـورت انفـرادی 
و واسـطه های شـخصی تقاضـای تقـرر و تبدیـل خویـش 
را بـه وزارت داخلـه مراجعـه کنند. هرکسـی که با واسـطه 
مقـرر شـده، از سـنگر گریختـه و هـر کسـی کـه بـا پـول 

مقـرر شـده فـردای آن دزدی کـرده اسـت«.
ایـن دسـتور در حالـی صـادر می شـود کـه پیـش از ایـن 
ریـس جمهـور، وزارت داخله را قلب فسـاد خوانده بود و 
از سـوی دیگـر، انتقادهـا در مورد افسـرانی جوانی که رتبه 

جنرالـی بـه دسـت آورده بودند، وجود داشـت.
همچنـان آقـای غنـی، از اعضـای شـورای ملی افغانسـتان 
خواسـت کـه بـرای تقـرری، وابستگان شـان بـه وزارت ها 
نرونـد و اگـر رفتنـد، جریـان صحبت های شـان ثبت و در 

دسـترس رسـانه ها قـرار خواهـد گرفت.
روی  سـرمایه گذاری  ملـی،  وحـدت  حکومـت  رییـس 
اکادمـی پولیـس را الزمـی خوانـد و گفت که اکنـون پان 
چهارسـاله امنیتـی ایـن کشـور آمـاده شـده اسـت و تأمین 
امنیـت انتخابات مجلس نمایندگان و شـوراهای ولسـوالی 
بـه عهـدۀ  ریاسـت جمهـوری،  انتخابـات  آن  از  پـس  و 

بود. پولیـس خواهـد 
او خواسـتار تجهیـز و مـدرن سـازی شـفاخانۀ پولیـس نیز 

 . شد

دلیـل  بـه  گیانـی  کـه حامـد  دارد  تاکیـد  سـنا  مجلـس 
افغانسـتان  از مـردم  بایـد  اظهـارات غیرمسـووالنه خـود 

بخواهـد. معـذرت 
فضل هـادی مسـلم یـار رییس مجلس سـنا که در نشسـت 
روز سه شـنبه )۱۹ جـدی( ایـن مجلـس صحبـت می کرد، 
گفـت، اظهـارات حامـد گیانـی به خیـر کشـورنه بلکه به 

است. پاکسـتان  نفع 
آقـای مسـلم یـار افزود که گیانـی باید از مردم افغانسـتان 
بخشـش بخواهـد و در آینـده نیـز از چنیـن اظهاراتی خود 

کند. داری 
او خاطـر نشـان کـرد کـه طالبـان و داعـش در آنسـوی 
خطـر دیورنـد و در زیـر حاکمیـت پاکسـتان تمویـل و 
تجهیـز می شـوند و رهبـران و محـل صـدور فتـوای آنـان 
در شـهرهای بـزرگ پاکسـتان ماننـد اسـام آبـاد، کراچی، 
کویتـه و پیشـاور زیـر هدایـت مسـتقیم آی اس آی قـرار 

دارند.
بـه گفتـه او، تاش هـای پیگیر دولت افغانسـتان بـه منظور 
شناسـاندن پاکسـتان منحیث کشـور حامی تروریزم تازه به 
نتیجه رسـیده اسـت، اما آقای گیانی سـخنگوی پاکسـتان 

شـده است.
او اظهارات آقای گیانی را شرم آور خواند.

زلمـی زابلـی دیگـر عضـو مجلـس سـنا نیـز گفـت کـه 
آقـای گیانـی بایـد در یـک کنفرانـس مطبوعاتـی از مردم 
افغانسـتان معـذرت بخواهـد و در غیـر آن، او از پالیسـی 
پاکسـتان در افغانسـتان حمایـت کرده و غیر قابل بخشـش 

ست. ا
آقـای زابلـی افـزود، اگـر آقـای گیانـی معـذرت خواهی 

نکنـد، مردم افغانسـتان در برابر او دسـت بـه اعتراض های 
تنـدی خواهند زد.

بازمحمـد زرمتـی دیگر عضو مجلس سـنا گفـت که حامد 
گیـان احتمـاالً اشـتباه لفظـی کـرده اسـت و بایـد قبل از 

گسـترش اعتراضـات بایـد معذرت خواهـی کند.
ایـن در حالـی اسـت کـه چنـد روز پیـش سـید حامـد 
یـک  در  افغانسـتان  ملـی  رییـس حـزب محـاذ  گیانـی 
نشسـت در کابـل گفـت کـه رهبران طالبـان در افغانسـتان 

حضـور دارنـد.

ایـن اظهـارات او بـا واکنـش هـای زیـادی مواجه شـده و 
منتقـدان مـی گوینـد کـه آقـای گیانـی در شـرایط چنین 
اظهـار نظـر کـرده اسـت کـه بـه تـازه گـی تـاش هـای 
دولـت افغانسـتان بـه منظور زیر فشـار قرار دادن پاکسـتان 
در پیونـد بـه حضـور النـه هـای امـن تروریسـتی در آن 

کشـور، بـه نتیجه رسـیده اسـت.
منتقـدان، آقـای گیانـی را سـخنگوی پاکسـتان و طالبـان 

کردند. عنـوان 

مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا جرایـم 
در  گذشـته  روز  اداری،  فسـاد  سـنگین 
یـک محکمـه علنـی، شـش مقام ارشـد به 
شـمول دو معـاون پیشـین وزارت دخله را 
بـه ۱۸ تـا ۳۶ ماه محکوم بـه حبس کردند.

اسـت  گفتـه  قضایـی  و  عدلـی  مرکـزی 
مرتضـی رحیمی از نزدیـکان محمد محقق 
و واسـع رووفی دو معاون پیشـین  وزارت 
داخلـه نیـز در میـان افـرادی اند بـه زندان 

محکـوم شـده اند.

ایـن افـراد به اتهام فسـاد و اسـتفاده سـوء 
از صاحیـت های شـان محکوم بـه زندان 
پیشـین  معـاون  دو  کنـار  در  انـد.  شـده 
رییـس  بخشـی،  نویـد اهلل  داخلـه،  وزارت 
افـراد  نیـز شـامل   ایـن وزارت  تـدارکات 

محکـوم انـد.
ایـن افراد متهم انـد که در زمـان ماموریت 
مـواد  و  خریـداری  قراردادهـای  شـان 
قـرارداد  بـه  را  داخلـه  وزارت  سـوخت 
کنندگانـی داده انـد که شـرکت های شـان 
واجـد شـرایط نبـوده انـد و در ایـن کار از 
صاحیـت هـای وظیفـوی شـان اسـتفاده 

اند. کـرده 
ایـن افراد زمانـی به مرکز عدلـی و قضایی 
مبـارزه بـا فسـاد اداره معرفـی شـدند کـه 
کمیتـه تـدارکات در بررسـی هـای شـان 

دریافتنـد کـه در قـرار دادی هـای وزارت 
مرکـز  سـخن گوی  دارد.  مشـکل  داخلـه 
عدلـی و قضایـی گفتـه اسـت کـه تمـای 
ایـن شـش نفـر از سـوی کمیته تـدارکات 
بـه آنهـا معرفـی شـده انـد و حکـم دادگاه 
تواننـد  مـی  افـراد  ایـن  نیسـت،  نهایـی 

درخواسـت اسـتناف کننـد.
وزارت داخلـه از وزارت هـای بـه شـدت 
و  اسـت  افغانسـتان  حکومـت  در  فاسـد 
چنـدی پیـش رییـس جمهـور غنـی گفتـه 
بـود کـه ایـن وزارت را از وجـود فسـاد 
پـاک خواهـد کـرد. موجودیـت فسـاد در 
وزارت داخله سـبب شـده اسـت که همین 
اکنـون نیز در بسـیاری از نقاط افغانسـتان، 
پولیـس  سـربازان  مصـارف  و  امکانـات 
در خـط جنـگ، بـه آنهـا نرسـند و بارهـا 
گـزارش های نشـر شـد که سـربازان برای 
ایـن که گرسـنه نماننـد، به خانه هـای مردم 

بـرای خـوردن نـان رفتـه اند.

هشدار غنی به اعضای شورای ملی:

دیگر به  خاطر تقرری وابسته گان تان به وزارت ها نروید!

مسلمیار:

حامد گیالنی سخنگوی پاکستان است

شش مقام وزارت داخله راهی زندان شدند!

افغانستان:
 پاکستان دې د افغان کډوالو کارتونه 

تر یوه بل کاله هم متدید کړي

افغانســتان لــه پاکســتان څخــه غوښــتي چــې پــه دغــه هېــواد کــې د ثبــت 

شــويو افغانانــو د کډوالــۍ کارتونــه دې تــر یــوه کالــه نــور هــم متدیــد 

کــړي.

ــتيال  ــفري مرس ــتان د س ــې د افغانس ــام اباد ک ــه اس ــنیو پ ــتاين رس پاکس

ــکان  ــڅ ام ــي، هې ــې واي ــړی چ ــور ورک ــه راپ ــه قول ــمس ل ــت ش زردش

ــتانه  ــه پاکس ــډوال ل ــان ک ــول افغ ــې ټ ــت ک ــوه مياش ــه ي ــې پ ــري چ نه ل

ــي. ووځ

ــو  ــتاين چارواک ــه پاکس ــت ل ــان حکوم ــا، افغ ــه وين ــمس پ ــاغيل ش د ښ

رسه پــه متــاس کــې دی چــې دا اســناد تــر یــوه کال یــا لــږ تــر لــږه تــر 

ــد يش. شــپږو مياشــتو متدي

پــه پاکســتان کــې د افغــان کډوالــو د اوســېدو اســناد د ۲۰۱۷ میــادي 

کال د ډســمرب پــه لومــړۍ نېټــه پــوره شــول او پاکســتان دا اســناد يــوازې 

د يــوې مياشــتې لپــاره متديــد کــړل.

اوس مهــال اټــکل کېــږي چــې شــااوخوا يــو میليــون او څلــور لکــه ثبــت 

ــد  ــې ژون ــتان ک ــه پاکس ــډوال پ ــان ک ــناده افغ ــه بې اس ــوي او ۷ لک ش

کــوي.

ــډوال  ــان ک ــول افغ ــې ټ ــت ک ــوه مياش ــه ي ــې پ ــري چ ــکان نه ل ــڅ ام هې

ــه پاکســتانه ووځــي. ل

ــان  ــي، د افغ ــارو وزارت واي ــتنېدونکو چ ــو او راس ــتان د کډوال د افغانس

کډوالــو پــه اړه د پاکســتان دا پرېکــړه د نړيوالــو کنوانســیونونو خــاف ده.

د دې وزارت ويانــد اســام الدين جــرأت ازادي راډیــو تــه وويــل، د 

پاکســتان حکومــت د دغــو کډوالــو پــر وړانــدې نړیــوال مســؤلیت لــري.

دی وايي:

»لومــړی خــو لــه افغانســتان رسه اړونــد د دوه میلیونــه انســانانو پــه اړه د 

پاکســتان پرېکــړه يــو اړخیــزه ده او د دوی پــه اړه د پاکســتان دا پرېکــړه د 

نړيوالــو کنوانســيونونو، موافقــو او بــري حقونــو لــه اعاميــو رسغړونــه 

کــوي او پــه همــدې حــال کــې دا اقــدام د پــيل کېــدو وړ نــه دی. پــر دې 

اســاس د پاکســتان دولــت خپــل نړيــوال مســؤليتونه لــري.«

پــه همــدې حــال کــې پــه پاکســتان کــې افغــان کډوالــو د دوشــنبې پــه 

ورځ »۱۳۹۶ کال د مرغومــې ۱۸« پــه پېښــور ښــار کــې پــه یــوه غونــډه 

ــنادو  ــاره د اس ــتې لپ ــوې مياش ــې د ی ــل چ ــړ او ویې وي ــډون وک ــې ګ ک

متديــد کــم وخــت دی او دوی نــور وخــت تــه اړتيــا لــري.

د دوی پــه وینــا، افغانــان پــه پاکســتان کــې میلیونونــه روپــۍ مرصفــوي 

ــه رســولې ده. ــواد اقتصــاد ته یــې ګټ چــې د هغــه هې

د افغــان کډوالــو رئیــس عبدالغفــار شــينواري د دوشــنبې پــه ورځ 

ــې  ــډه ک ــاده غون ــه ي ــې پ ــور ک ــه پېښ ــې ۱۸« پ »۱۳۹۶ کال د مرغوم

وويــل، افغانانــو د پاکســتان پــه بېابېلــو برخــو کــې تــر څلــور میليــارده 

ــړې ده. ــه ک ــه پانګون ــره زیات ډال

ــد سیاســت د  ــا، افغانســتان او پاکســتان بای ــه وين د ښــاغيل شــينواري پ

ــړي. ــای نه ک ــتونزو رسه يوځ ــه س ــو ل کډوال

دی وايي:

»مــوږ بيــا بیــا د پاکســتان حکومــت تــه درخواســت کــړی چــې هــر کلــه 

مــو لــه افغانســتان رسه ســيايس اختــاف راغــی، تاســو افغــان کــډوال د 

ــاين کــوئ.« سياســت مه قرب

ــا  ــا بي ــر بي ــو پ ــفارت د ازادي راډی ــتان س ــې د افغانس ــام اباد ک ــه اس پ

متــاس رسبېــره حــارض نه شــو چــې پــه پاکســتان کــې د افغــان کډوالــو 

ــړي. ــد ک ــر څرګن ــه اړه نظ ــت پ ــني وضعي ــک او اوس د برخلی

ــه د  ــو پېښ ــل ټاکل ــوا د رضب االج ــتان له خ ــه د پاکس ــو ت ــان کډوال افغ

ــه  ــز رسه پ ــه بندی ــتو ل ــايل مرس ــنګټن د م ــدې د واش ــر وړان ــام اباد پ اس

ــوري. ــت رس خ ــوه وخ ي

ــړي  ــه لوم ــادي کال پ ــپ د ۲۰۱۸ می ــد ټرم ــمر ډونال ــکا ولس د امری

پيغــام کــې پاکســتان درواغجــن هېــواد يــاد کــړ او ویې ويــل چــې دغــه 

ــر ايســتلې ده. هېــواد د ترورېــزم رسه پــه مبــارزه کــې امریــکا تې

خــو پاکســتان ويــيل چــې پــه دغــه هېــواد کــې د افغــان کډوالــو مســئله د 

امریــکا د مرســتو لــه بنديــز رسه تــړاو نه لــري او پخــوا د افغــان کډوالــو 

اســناد د ۲۰۱۷ میــادي کال د ډســمرب تــر ۳۰مــې متديــد شــوي وو، نــو 

دوی بايــد پــه درېيــو نــورو اوونیــو کــې لــه پاکســتانه ووځــي.

داعش در افغانستان...
صالح تاکید کرد: ریشه های فکری و ایدئولوژیک طالبان و داعش 
در سطح رهبری، یکی است و طالبان زمانی که در قدرت بودند، 
همان تحرکاتی را انجام دادند که گروه داعش وقتی در قدرت 
بود، انجام داد. به عنوان مثال طالبان آثار باستانی بامیان و داعش 
آثار شهر باستانی پالمیرا در سوریه را نابود کردند. از سوی دیگر، 
که  را  خود  تصرف  تحت  مناطق  مردم  داعش  که  گونه  همان 
اختافات تباری و مذهبی با آنها داشتند، تیرباران کرد، طالبان نیز 
در زمان حاکمیت خود قتل عام های گسترده ای را در یکاولنگ، 

شمالی و مزارشریف به راه انداختند.
 ۹۰ تا   ۸۰ گفت:  افغانستان  در  داعش  حضور  مورد  در  صالح 
درصد کسانی که زیر پرچم داعش در افغانستان فعالیت می کنند، 
طالب و مربوط شبکه حقانی هستند. به عنوان مثال، وقتی جنایت 
میرزاولنگ رخ داد، طالبان ابتدا مسئولیت را به عهده گرفتند، اما 
رفته رفته که مشخص شد ابعاد جنایت بسیار گسترده بود، پرچم 
سیاه داعش را بلند کرده و گفتند که کار گروه داعش بوده است.
امراهلل صالح در مورد فعالیت های داعش در شرق افغانستان و 
عناصر  مناطق  این  در  ننگرهار گفت:  دو سه شهرستان والیت 

مخالف دولت پاکستان حضور داشتند و پاکستان با ایجاد گروه 
داعش در این مناطق، ابتدا این نیروهای مخالف خود در خاک 
افغانستان را سرکوب کرد و از سوی دیگر، یک کمربند امنیتی 

در این منطقه برای خود ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: داعش در افغانستان یک برند و نماد است، اما 

با داعش در سوریه و عراق متفاوت است.
رییس پیشین امنیت ملی افغانستان افزود: میان داعش در موصل 
و شاخه خراسان در افغانستان و پاکستان ارتباطات بسیار کمی 

وجود داشته است.

طالبان  از  می خواهند  که  کسانی  گفت:  سخنانش  ادامه  در  وی 
در  گرایی  فرقه  در  را  خود  منفعت  یا  و  کنند  زدایی  قباحت 

افغانستان می بینند، از نام داعش استفاده می کنند.
تعداد  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  آمار  اساس  بر  افزود:  صالح 
داعش از ۲ تا ۳ هزار نفر نیست؛ داعش در افغانستان یک نیروی 
ارگانیک نیست و با مناسبات درونی این کشور ارتباط ارگانیک 
ندارد، بلکه داعش در افغانستان یک نیروی ژنتیک و مهندسی 

شده است.
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ورزش
احمد شبير بخشی

احمدشاه مسعود »قهرمان ملی« نیست!
عــدۀ زیــادی از هموطنــان مــا ناراحــت شــده انــد کــه چــرا 
ــه اســت کــه احمدشــاه مســعود  یــک عضــو پارلمــان گفت
قهرمــان ملــی نیســت، بلکــه قهرمــان پنجشــیر اســت، بــه ســبب این کــه 
»د مــونږ پــه زابــل کــی یــو تــق هــم نــه دی کړی.« واقعیــت همیــن 
اســت کــه احمدشــاه مســعود نــه بــه زابــل و هلمنــد و قندهــار و نــه بــه 
ــک  ــه ی ــتاد ک ــی نفرس ــروی جنگ ــی نی ــی، هیچ گاه ــا جنوب ــرقی و ی مش
ــتان  ــی در افغانس ــات قوم ــدید اختاف ــاب از تش ــی آن اجتن ــل اساس دلی
ــای  ــه نیروه ــا وجــود این ک ــه ب ــن اســت ک ــر ای ــوال مهم ت ــا س ــود، ام ب
ــد، چــرا  ــن مناطــق نکــرده ان ــم در ای ــق« ه ــک »ت احمدشــاه مســعود ی
عده یــی از افــراد ایــن مناطــق این همــه نفــرت از آن شــهید دارنــد؟ 
ــن  ــم در ای ــق ه ــک ت ــعود ی ــاه مس ــهید احمدش ــه ش ــت ک ــوب اس خ
ــال روزگار  ــه جه ــد ک ــرد، خــدا می دان مناطــق نکــرده اســت؛ اگــر می ک

ــد؟ ــی می گفتن ــوردش چ در م
ــه،  ــی« ن ــان مل ــوان »قهرم ــه عن ــوی مســعود ب ــراث معن ــود و می ــا یادب ام
ــوان قهرمــان ارزش هــا، اخــاق، انســانیت و مــروت باقــی  ــه عن بلکــه ب

ــد: خواهــد مان
* در ســخت ترین شــرایط بــا اســیران جنگــی شــوروی و اســیران 

ــرد. ــانی ک ــار انس ــت رفت ــتی وق ــت سوسیالیس حکوم
* در پیروزی به کابل، از هیچ کسی انتقام نگرفت.

* با اسیران طالبان رفتار انسانی کرد.
* بــا کســانی ماننــد حکمتیــار زمانــی کــه در منطقــه اش پنــاه آوردنــد، بــا 

مــروت و مهربانــی رفتــار کــرد.
ــزدش آمــده و اظهــار آماده گــی بــه  * بارهــا افــرادی از پاکســتان ن
خاطــر حمــات انفجــاری در مناطــق مســکونی پاکســتان کردنــد، ولــی 
ــا  ــا پابنــدی خلل ناپذیــر بــه ارزش هــای اســامی و انســانی، هیــچ گاه ب ب

ــی موافقــت نکــرد. ــچ جای ــاه ملکــی در هی ــردم بیگن ــل م قت
* بــه خاطــر صلــح، از وزارت دفــاع کنــار رفــت و حتــا بــا بــه مخاطــره 
ــی  ــات امنیت ــچ ترتیب ــدون هی ــا یــک دســتیار و ب ــن جــان خــود ب انداخت
در مرکــز فرماندهــی طالبــان بــه میــدان شــهر رفــت و بــا مــا ربانــی و 

دیگــران ماقــات کــرد.
ــهر  ــری ش ــد کیلومت ــش در چن ــه نیروهای ــرایطی ک * در ســخت ترین ش
ــاج راکت هــای کــور  ــل را آم ــرار داشــتند، هیچ گاهــی شــهر کاب ــل ق کاب

ماننــد حکمتیــار و یــا طالبــان قــرار نــداد.
* در شــرایط ســخت و تنگ دســتی مالــی کــه گروه هــای جهــل 
ــور  ــی از کش ــمت بزرگ ــاالی قس ــود را ب ــس خ ــایۀ نح ــود، س و جم
ــای  ــرَرس گروه ه ــه از تی ــی ک ــن مناطق ــا در دورتری ــد؛ ام ــده بودن افگن
ــاز  ــران ب ــران و دخت ــرای پس ــب را ب ــود، مکات ــده ب ــوظ مان ارازل محف
نگه داشــت تــا نونهــاالن کشــور از فیــض ادب و دانــش بی بهــره نماننــد.
ــام  ــا ن ــرب ب ــرق و غ ــورهای ش ــا در کش ــه جاده ه ــت ک ــل نیس بی دلی
ــل از  ــر تجلی ــه خاط ــژه ب ــتی وی ــت پُس ــود، تک ــمی می ش ــعود مس مس
شــخصیتش چــاپ می شــود و انســان های صــادق و بــا عطوفــت 
ــعودِ  ــد! مس ــک می ریزن ــودش اش ــا یادب ــلمان- ب ــر مس ــلمان و غی -مس
ــه  ــار ن ــه در قنده ــل ن ــه در زاب ــه ن ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــان ب قهرم
ــه  ــت، بلک ــرده اس ــق« نک ــی، »ت ــرقی و جنوب ــه در مش ــد و ن در هلمن
در شــرایط ســخت و تنگ دســتِی رقت انگیــز، چــراغ انســانیت را در 
ــوی مســعود،  ــراث معن ــن کشــور روشــن نگه داشــت! می گوشــه یی از ای
ــد)ص(  ــوی محم ــی از الگ ــروی واقع ــا و پی ــی ارزش ه ــراث قهرمان می
ــچ  ــه از هی ــل و ن ــه از چرچی ــولینی، ن ــه از موس ــر، ن ــه از هیتل ــت، ن اس

ملی گــرای دیگــر!

عبداهلل وطندار

به این ادعای وزارت دفاع دقت کنید:
»حمله هــای بــزرگ در شــهرها از ســوی شــبکۀ 
حقانــی انجــام می شــوند و ایــن گــروه از بهــر 
ــن  ــرد، ای ــرار نگی ــی ق ــۀ جهان ــر فشــار جامع ــه پاکســتان زی این ک

حمله هــا را زیــر نــام داعــش انجــام می دهــد.«
ــت:  ــن اس ــود، ای ــدا می ش ــا پی ــن ادع ــنیدن ای ــا ش ــه ب ــوالی ک س
چــرا وزارت دفــاع نمی گویــد کــه طالبــان زیــر نــام داعــش دســت 

ــد؟ ــت می زنن ــه انتحــار و انفجــار و جنای ب
ــابق و  ــات س ــی از مقام ــۀ یک ــه گفت ــه ب ــی ک ــراج الدین حقان س
ــد و  ــه می کن ــش را تغذی ــش، ایدیولوژی ــتان »جنایت ــد پاکس منتق
ــبکۀ  ــی ش ــری عمل ــار رهب ــتش را«، در کن ــش، جنایش ایدیولوژی
ــر  ــم در دســت دارد. رهب ــان را ه ــری طالب ــت رهب ــی، معاون حقان
ــه  ــان اســت! واضــح اســت ک ــر طالب ــاون رهب ــی، مع شــبکۀ حقان
ــه و عمــل  ــدون برنام ــد تنگاتنــگ نمی توانســته اســت ب ــن پیون ای
»ای اس ای« بــه وجــود بیایــد. پــس چگونــه می تــوان، کار و 
ــن ســاده گی  ــه همی ــی را ب ــان و شــبکۀ حقان ــگ و عمــل طالب جن

ــرد؟ از هــم جــدا ک

فرید مزدک

دادخواهـی را نمی شناسـند و فقـط بـه »رجل سیاسـی« فکر 
می کننـد، نـه بـه سـخن ها و چالش هـا. هـر نقـد و اعتراض 
و »نـه« را خـاف منافـع ملـِی تعریف ناشـده می پندارنـد و 
منتقـد و معتـرض و آنـی را کـه »نـه« گفته اسـت، تکفیـر می کننـد. َگله یی 
بسـیج شـدن و به هرچه دگر و غیر خودی اسـت تاختن؛ سـاختن نیسـت، 

ویـران کـردن اسـت و بیشـتر خـود ویران کردن اسـت.

نخستین دیدار و نخستین گول؛

آغاز توفانی نادیه ندیم در ترکیب منچستر

قرارداد کوتینیو با بارسلونا امضا 

و شمارۀ پیراهنش مشخص شد

فيـسبـوک نـــامــه

ــه  ــت ک ــتانی اس ــت  افغانس ــوی فوتبالیس ــتین بان ــم، نخس ــه ندی نادی
ــازی اش را  ــتین ب ــت و نخس ــیتی را گرف ــتر س ــم منچس ــت تی عضوی
شــب پیــش بــا لبــاس ایــن تیــم در لیــگ قهرمانــان انگلیــس انجــام داد 

ــاند. ــر رس ــه ثم ــم ب ــش را ه و نخســتین گول
ــگاه منچســتر  ــِر باش ــده در صفحــۀ تویت ــات نشــر ش ــاد معلوم ــر بنی ب
ــۀ  ــم نیم ــۀ شش ــش  را در دقیق ــتین گول ــاله نخس ــۀ ۳۰ س ــیتی، نادی س
نخســت ایــن دیــدار در ترکیــب تیــم بانــوان منچســتر بــه ثمــر رســاند 

ــت کــرد. ــه جــا ثاب و انتخابــش را ب
ــگ  ــم ریدین ــر تی ــا نتیجــۀ ۵-۲ در براب ــوان منچســتر ســیتی ب ــم بان تی
ــز جشــن  ــم را نی ــه ندی ــروزی پیوســتن نادی ــن پی ــا ای ــده شــد و ب برن

ــد. گرفتن
ــون ۶  ــس تاکن ــان انگلی ــگ قهرمان ــل لی ــن فص ــیتی در ای ــتر س منچس
ــت  ــت فهرس ــگاه نخس ــاز در جای ــتن ۱۸ امتی ــا داش ــرده و ب ــازی ک ب

ــرار دارد. ــده گان ق ــتراک کنن اش
ــا تیــم  ــوان منچســتر ســیتی در ادامــۀ رقابت هــا ب قــرار اســت تیــم بان
چلســی کــه در جایــگاه دوم فهرســت قــرار دارد، بــه رقابــت بپــردازد.
نادیــه ندیــم از ســال ۲۰۰۹ میــادی بــه این ســو در ترکیــب تیــم ملــی 
فوتبــال دنمــارک بــازی می کنــد کــه بــا حضــور ایــن بانــوی دنمارکــی 
نیمه نهایــی  مرحلــۀ  در  دنمــارک  ملــی  تیــم  افغانســتانی االصل 
رقابت هــای جــام اروپــا ۲۰۱۷، رســید و مقــام  دوم را از آن خــود کــرد.
نادیــۀ ۳۰ ســاله بــه تاریــخ ۲۸ ســپتامبر ســال ۲۰۱۷ میــادی بــا باشــگاه 
منچســتر ســیتی قــرار داد کــرد و شــب گذشــته نخســتین دیــدارش را 

در ترکیــب ایــن تیــم توفانــی آغــاز کــرد.

ســتارۀ برزیلــی جدیــد آبی و اناری پوشــان در ایــن تیــم پیراهنــی را 
خواهــد پوشــید کــه بــه یکــی از نیمکت نشــینان ایــن تیــم تعلــق داشــت.
ــام  ــس از انج ــا پ ــد ت ــر ش ــپ حاض ــگاه نوکم ــو در ورزش ــه کوتینی فیلیپ
ــا  ــی اش ب ــون یوروی ــرارداد ۱۶۰ میلی ــه ق ــای برگ ــکی اش، پ ــت پزش تس
بارســلونا را امضــا کنــد و رســمًا بــه گران تریــن بازیکــن تاریــخ اللیــگا و 

ــل شــود. ــار تبدی ــد از نیم ــا بع ــن بازیکــن گرانقیمــت دنی دومی
کوتینیــو کــه بــا بارســا قــرارداد ۵ ســال و نیمــی بســته اســت، امــروز در 
حضــور خوســپ ماریــا بارتومئــو رئیــس باشــگاه بارســلونا قــراردادش را 

ــد. ــد ش ــا متعه ــه آبی و اناری ه ــمًا ب ــرد و رس ــا ک امض
ــد،  ــخص ش ــم مش ــن او ه ــماره پیراه ــپ ش ــه نوکم ــو ب ــا ورود کوتینی ب
پیراهــن شــماره ۷ کــه تــا پیــش از ایــن بــه آردا تــوران، هافبــک ترکیــه ای 
نیمکت نشــین کاتاالن هــا تعلــق داشــت، امــا در ایــن فصــل هرگــز 
فرصــت نکــرد بــا آن بــه میــدان بــرود. بــه ایــن ترتیــب احتمــال خــروج 

ــت. ــوت گرف ــم ق ــوران از نوکمــپ ه ت
همچنیــن در مراســم معارفــه کوتینیــو کــه البتــه اســتقبال چندان گســترده ای 
هــم از آن صــورت نگرفــت، شــرکت آئــودی بــه عنــوان اسپانســر باشــگاه 
ــدا  ــی اه ــن بازیکــن برزیل ــه ای ــک دســتگاه خــودروی Q۷ ب ــلونا ی بارس

کــرد.

اال-بـال-تـال!

این کــه در  بــرای  دوران مقاومــت، ســال های ۱۳۷۹-۱۳۷۶ خورشــیدی، 
عقــب جبهــه و در بخــش فرهنگــی خدمتــی کــرده باشــیم، بــرای فعال ســازی 
رادیــو و تلویزیــون چاریــکار، بــا تعــدادی از دوســتان فرهنگــی اقــدام کردیــم. 
بــرای فعال ســازی رادیــو دولتــی چاریــکار: عزیــزاهلل ایمــا، صدیــق اهلل 
ــد و  ــمس الدین حام ــق، ش ــول قرل ــام رس ــفیق، غ ــم ش ــدی، عبدالعلی توحی
رحمــت اهلل بیگانــه بــه صــورت مشــترک تــاش کردیــم تــا صدایــی در جبهــۀ 

مقاومــت داشــته باشــیم.
ــات:  ــه والی ــن راه ب ــه کوتاه تری ــان راه شــمالی را ک ــت، طالب ســال های مقاوم
پــروان، کاپیســا، پنجشــیر و راه هــای عبــوری والیــت بغــان، بلــخ، بدخشــان، 
فاریــاب و ســرپل اســت، بســته بــود. مــردم بــه ســاده گی و آســانی 

ــد. ــد کنن ــت آم ــرده و رف ــفر ک ــده س ــاد ش ــات ی ــه والی ــتند ب نمی توانس
ــان پاکستانی شــان و  ــان و حامی ــه خطــوط اول جنــگ بیــن طالب راه شــمالی ب
جبهــۀ مقاومــت تبدیــل شــده بــود و ایــن شــاهراه بــه کلــی بــه روی ترافیــک 
بســته بــود. مــردم نیازمنــد بــرای رفتــن بــه شــمالی و شــمال کشــور، مجبــور 
بودنــد تــا راه طوالنــی خامــۀ ســروبی-تگاب، نجــراب و گلبهــار را بــا مشــقت 
ــد  ــان و پاکســتانی ها، اجــازه نمی دادن ــد. طالب ــی طــی کنن و مشــکات فراوان
ــاده  ــای پی ــا پ ــراد ب ــه توســط اف ــی ک ــواد غذای ــا بســته های کوچــک از م حت

ــه مناطــق شــمالی برســد. ــرده می شــد، ب ب
عبــور و مــرور مــردم بــا دســتان خالــی ظاهــراً مشــکل نداشــت، امــا طالبــان 
و کارمنــدان اســتخبارات ایــن گــروه، تعــداد از مــردم را بــه نــام پنجشــیری و 
ــه  ــا ب ــرده و حت ــت ک ــرده، آزار و اذی ــش ک ــت، تفتی ــۀ مقاوم ــه جبه ــق ب متعل
زنــدان پل چرخــی می فرســتادند. بــه همیــن سلســله، تعــداد زیــادی از مــردم 

ــدان پل چرخــی شــدند. ــۀ زن ــاه روان بیگن
باوجــود آنکــه شــهر چاریــکار نزدیــک بــه خــط مقــدم جبهــۀ جنــگ بــود، 
امــا مــردم در ایــن شــهر بــه صــورت عــادی زنده گــی می کردنــد و شــهر پُــر 
ــاز و مــردم مصــروف داد و ســتد می بودنــد. شــهر  از آدم هــا بــوده دکان هــا ب
ــت  ــورد اصاب ــد م ــای درۀ غوربن ــی از بلندی ه ــد گاه گاه ــر چن ــکار ه چاری
ــن ســاحه حضــور داشــتند.  ــردم در ای ــا آن هــم م ــت؛ ب ــرار می گرف راکــت ق

ــد. ــه یــک شــهر جنگــی نمی مان ــن شــهر اصــًا ب ای
همــه کســانی کــه بــرای فعال ســازی رادیــو تلویزیــون چاریــکار در ریاســت 
ــم.  ــرار داشــتیم، در واقــع در ایــن شــهر مســافر بودی اطاعــات و فرهنــگ ق
ــگ  ــات و فرهن ــت اطاع ــح از ریاس ــاز صب ــد از ادای نم ــی بع ــا وقت صبح ه
ــا  ــم، ت ــت، می برآمدی ــع اس ــهر واق ــن ش ــمال ای ــمت ش ــه در قس ــروان ک پ
طلــوع خورشــید این ســو و آن ســو قــدم می زدیــم و مــن گاهــی فاصله هــای 
ــه  ــدم ک ــتم می دی ــر می گش ــاره ب ــی دوب ــتم. وقت ــهر را می گش ــادی از ش زی
ــتان  ــِر و دوس ــی باخت ــس اطاعات ــِت آژان ــاون وق ــدی، مع ــق اهلل توحی صدی

ــد. ــای می خورن ــهر، چ ــی ش ــماوار های قدیم ــری در س دیگ
روزی شــوق رفتــن بــه دوردســت ها بــه ســرم زد کــه دفعتــًا متوجــه مســجد 
قدیمــی بــزرگ و آهن پوشــی در ســاحۀ جنــوب شــهر چاریــکار شــدم، هنــوز 
ــا  ــی ب ــزاران یکی یک ــیدم. نمازگ ــجد رس ــه مس ــه ب ــود ک ــده ب ــاب نبرام آفت
ــف  ــد. صداهــای مختل ــرون می رفتن تســبیح و درود، خاموشــانه از مســجد بی
ــه  ــری ب ــا س ــرا واداشــت ت ــد، م ــنیده می ش ــه داخــل مســجد ش ــودکان ک ک
ــاد خبــری  ــرف و ســردی زی ــا از ب ــودف ام ــم. زمســتان ب داخــل مســجد بزن
ــادی  ــای زی ــن، بوت ه ــود. آهسته آهســته داخــل مســجد شــدم. در کفش ک نب
ــت.  ــنه گی داش ــاختمان قش ــجد س ــد. مس ــده می ش ــر دی ــال سربه س از اطف
ــود و در هجــوم  ــر ب ــد پُ ــم ق ــد و نی ــران و پســران ق داخــل مســجد از دخت
صداهــا، صــدای چیــز دیگــری بــه گــوش نمی رســید. لحظاتــی بــا دیــدن ایــن 
صحنــه، همه چیــز را فرامــوش کــردم؛ فرزندانــم بــه یــادم آمــد کــه آیــا زیــر 

شــاق طالبــان ظالــم چــه روزی داشــته باشــند!
ــا،  ــات اال، ب ــا کلم ــودکان ب ــدای ک ــگ ص ــم و آهن ــتر رفت ــودآگاه پیش ناخ
ــرا در  ــه م ــن صحن ــم و... را شــنیدم. ای ــی، ال ــی، تن ــی، بن ــا، جــا، ان ــا، ث ت
ــی  ــگ و جنجال ــردم جن ــر ک ــم، فک ــب رفت ــال ها عق ــرد و س ــال ب ــم خی عال
نیســت؛ کــودک اســتم و در مدرســۀ محلۀمــان درس می خوانــم. مــادرم 
ــه را  ــر می گشــتم، دســترخوان صبحان ــی از مســجد ب ــه وقت ــد ک ــادم آم ــه ی ب
ــا  ــودِ م ــپندان خ ــه از گوس ــزه داری را ک ــیر م ــرده و ش ــوار ک ــم هم روبه روی
دوشــیده می بــود، بــه مــن مــی داد. بــا مــزۀ تمــام شــیرچای را بــا نــان خشــِک 
ــی  ــاوت کم ــن تف ــن در س ــه از م ــره ک ــرم طاه ــوردم. خواه ــی می خ خانه گ
ــم  ــب کوکی های ــدم؛ او رقی ــد می دی ــرم را ب ــود. خواه ــواب می ب ــت، خ داش
بــود و وقتــی مــادرم او را در آغــوش می گرفــت، کینــه و خشــم در دلــم مــوج 
مــی زد. گاهــی کــه او را در گهــواره تنهــا می دیــدم، اگــر چیــز دیگــری بــرای 
زدن او نمی یافتــم، نــان خشــک را بــه زور در گلویــش داخــل می کــردم و بــا 

ــت! ــنه اس ــم گرس ــد، می گوی ــادرم دی ــر م ــم: اگ ــود می گفت خ
بــا صــدای بلنــد امــام کــه پرســید: بــرادر خیــرت اســت؟ بــه خــود آمــدم و 
خیاالتــم دریــده شــد. کــودکان بــه صــورت ناگهانــی خامــوش شــدند. ســام 
ــو  ــا صاحــب، اموت ــی م ــم: ن ــا کســی کاری داری؟ گفت ــت: ب ــا گف دادم. م
درس مدرســۀتان خوشــم آمــد، یــک دقیقــه تماشــا کــردم. مــا در حالــی کــه 
چــوِب درازی بــه دســت داشــت، دو بــاره بــه جــای خــود برگشــت. بــار دیگر 

ســروصدای خوانــدن اطفــال بلنــد شــد.
از مســجد بیــرون شــدم، صدا هــا آهسته آهســته از گوشــم دور شــدند و 
ــا را  ــا و بلندی ه ــازه کوه ه ــاب ت ــکار، آفت ــازار چاری ــوی ب ــه س ــتم ب برگش
ــا وجــود مشــکات  ــم، ب ــه ســوی شــهر می رفت ــود. وقتــی ب روشــن کــرده ب
ــم و  ــن گفت ــردم خــود آفری ــه م ــدم، ب ــردم را دی ــۀ م ــگ، عاق ــِد جن و تهدی
امیدواریــم بیشــتر شــد؛ حــس کــردم ایــن جنــِگ استخوان ســوز روزی پایــان 
ــن کشــور را  ــک ای ــدۀ تاری ــه آین ــی اســت ک ــا آگاهــی و دانای ــد و تنه می یاب

ــازد. ــن س ــد روش می توان

 رحمت اهلل بيگانه
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این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.

اشرف غنی احمدزی: هیچ قدرتی در افغانستان نمی تواند جلو اهداف ملی ما را بگیرد.
احمدولی مسعود: همۀ نیروهای سیاسی آماده گی گذار قانونی از هژمونی آقای غنی را بگیرند.

بـا یـک نـگاه عمیـق به انکشـافات اخیر وضعیت در کشـور، آشـکار شـدن سیاسـت های رسـوای حکومت، قانون شـکنی، 
قبیلـه بـازی، اسـتبدادگری، و در مقابـل، هم صدایـی و هم زبانـی نیروهـای مختلف سیاسـی در برابـر آن، به گونۀ بی سـابقه 
متحـدان فکـری و سیاسـی حکومـت را در داخـل و خـارج سراسـیمه سـاخته و حکومـت را به بن بسـت قطعی رسـانیده 

است. 
ایـن فروپاشـی سیاسـی را مدت هـا قبـل پیش بیـن بودیم؛ امـا امروز بـرای حکومت جز واگـذاری قدرت به مردم و تسـلیم 

شـدن به مطالبـات ملی راهی باقی نیسـت.
هرچنـد آقـای غنـی احمـدزی بـار بار نیروهـای مخالـف را بـه گذشـتۀ جنگسـاالری، زرانـدوزی، قوم گرابـی، بی ظرفیتی 
و ده هـا حیلـۀ سیاسـی متهـم سـاخته اسـت. واقعیـت امـا اینسـت که بـا یک مـرور سـطحی در نحـوۀ اسـتخدام مأموریتی 
کرکتر هایـی کـه تـا دیـروز بـه قـول خودشـان بـه نـام جنـگ سـاالر و مافیایـی ... شـهرۀ آفـاق بودند، گماشـتن کم سـواد 
ترین هـا در جمـع اعضـای کابینـه و مقامـات دولتـی، صـرف بـه اسـاس وابسـته گی قبیلـه ای، رفاقت شـخصی یا اسـتفادۀ 
ابـزاری، سیاسـت گذاری های مخکشـی، همـه میرسـاند کـه بـه اصطـاح اهـداف ملـی آقـای غنی، جـز دروغ بـزرگ ملی 

. نیست

در جلسۀ جمعی از بزرگان و فرماندهان جهاد و مقاومت در سالون بنیاد شهید احمدشاه مسعود، اوضاع رو به 
وخامت کشور، قدرت غیر قابل کنترل و اعمال سیاست قومی رییس حکومت، کشمکش کابل و شمال، سرنوشت 
نامعلوم توافقنامه، خستگی اجتماعی و مطالبات سیاسی مردم، مهندسی انتخابات توسط حکومت، راه های بیرون 

رفت از بحران منجمله طرح وفاق ملی، مورد گفتگو و مشوره قرار گرفت.

مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی سویس 
Schweizer Radio und Fernsehen

خسته گی اجتماعی و مطالبات سیاسی مردم
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