
تجربه هایـی از مذاکره  با طالبـان
گفت وگوی اختصاصی با مولوی عطاالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1752  یک    شنبه        15 حمل /      فر  و  رد  ین        y    1395  24جما د ی  الثا نی  y 1437   3 ا پر  یل   2016

زیان بارترین احساس پس از شكست، از دست دادِن 
اعتماد به نفس و مشكوك شدن به توانایي و صالحيِت 

خویش است.

جان ماكسول  

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

وزیرمالیهبهوزارتخانهها:

بـودجـه را
 بـهانة ناکـامی  نسازیـد

ارگ ریاسـت جمهوری افغانستان شـماری از کاربران شبکه های 
اجتماعـی را بـه »جعـل کاری متـن شـماری از احـکام و فرامین« 
متهـم کـرده و بـه آن هـا هشـدار داده اسـت کـه بـه خاطـر ایـن 
کار »غیراخالقـی و غیرقانونی«شـان زیـر »پیگـرد قانونـی« قـرار 

می گیرنـد.
اسـتفاده و کسـب معلومـات از شـبکه های اجتماعـی، بـه ویـژه 
فیس بـوک، در سـال های اخیـر در افغانسـتان رشـد چشـمگیری 
افغانسـتان بـه گونـۀ فعـال در ایـن  داشـته اسـت. شـهروندان 
اجتماعـی می پردازنـد و  نقـد مسـایل سیاسـی و  بـه  شـبکه ها 

می کننـد. اطالع رسـانی 
ایـن کاربران در مـواردی نامه ها و فرمان هایی از سـران حکومت 

و مقام هـای بلندپایه را در صفحه های شـان نشـر می کنند.
ارگ ریاسـت جمهـوری بـا انتشـار اعالمیه یی در صفحۀ رسـمی 
فیس بوکـش گفتـه اسـت کـه ایـن کابـران بـا »سوءاسـتفاده از 
تکنولوژی روز« دست به...                           ادامه صفحه 6
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ښـوونه او روزنـه او د ټولنـې ښه راتلونـکې
ښـوونه اوروزنـه او د پوهـې زده کـړه د ټولڼـې هروګـړی پـه تیـره بیـا افغـاين ټولڼـې چـې لـه بـده مرغه د لسـو وروسـتیو لسـیزوجګړو او نـا خوالو له املـه یې ښـوونې او روزنـې ته زیـات زیان اړولـې ، ډیر اړیـڼ ګڼل کیـږي . دغه 

سـتونزه د هیـواد پـه زیاتـره کلیـو او بانـډو کـې شـتون لـري ، څرنګـه چـې د کاپیسـا والیـت د  کـوه بند  ولسـوالۍ د » آرام کـوټ « کلـی خلکو ته د ښـوونځي نشـتوالې له ډیرې مـودې راپدیخـوا یوه لویـه اړتیا ده چـی ټولو خلکو 

هڅـه کولـه څـو دغـه تشـه او کموالـۍ لـه مینځـه یـويس ، ځکـه دنوموړی کلی اکـره ماشـومان، ځوانان او نـوی ځوانان دښـوونځي دنشـتوالې له املـه دزده کړې لـه نعمت نه بـې برخې پاتـې وو او لـدې امله دهغـوی راتلونکی 

داندیښـنې وړ ښکاريده .

د آرام کـوټ کلـی چـې د کاپیسـا والیـت د کـوه بنـد ولسـوالۍ پـه وروسـتی برخه کـې پـروت دی ۳۰۰ کورنۍ پکې ژونـد کوي چی اکـره خلک یې د کرنـې او مالدارۍ لـه الرې خپل ژونـد پرمخ بیایـي . یو زیات شـمیر ځوانان 

د همـدې الرې خپلـې کورنـی چلـوي او یـو شـمیر یـې د ناوړه اقتصاد ، د سـواد نـه درلودو او بیـکارۍ له املـه بهرنیو هیوادونو تـه تليل او پـه کار بوخت دي .

د کلیـو دبیارغونـې او پراختیـا وزارت د مـيل پیوسـتون پروګـرام پـه وسـیله د نومـوړي کيل  ترپوښـښ راتلل او د ښـځینه او نارینه پراختیایي شـورا مینځته راتلو وروسـته ، د دې کلی خلکـو د دې توامننۍ وموندله چـې خپلې زیاتې 

سـتونزې پـه بریالیتـوب رسه حـل کـړي ، رس بیـره پردې د ميل پیوسـتون پروګـرام وتوانید خلکـو په ونډې اخسـتنې رسه یومجهزمنځنی ښـوونځی چی اتـه صنفونه لري ، دلتـه جوړ کړي .

د دې کلی یوتن اوسیدونکی محمد بهرام پدې هکله داسې وویل : 

»مخکـې زمونـږ پـه کلـی کـې د پوهـې او زده کـړې لپـاره مناسـب ځای نـه وو ، له بلې خـوا د خلکو اقتصـاد هم تردې حده نـه وو چې ښـوونځی جوړ کړي . لـه نیکه مرغـه د کيل د پراختیایي شـورا په جوړیـدو رسه خلکو پریکره 

وکـړه څـو د یـو ښـوونځی جوړیـدو تـه اقـدام وکـړي . ځکـه زمونږ اکروماشـومانو پـه ګرمه او سـوځیدونکې هوا کـې زده کړه کولـه او پـه بیالبیلو ناروغیـو اخته کیدل. لـه همدی امله یو شـمیرکورنیو خپل ماشـومان ښـوونځی ته 

نـه پریښـودل ، د دې ټولـو ترڅنـګ پـه کلـی کـې کايف سـواد شـتون نـه درلـود او ماشـومان مـو لـه زده کـړې بې برخـې پاتې او ډیـر اندیښـمن وو . کله به چـې د خیـر او رش کومـه معامله مطـرح کیده ، داسـې کس به نـه موندیده  

چـې زمونـږ د لګښـتونو لسـت ولیکـي . لـه نیکـه مرغه اوس د ميل پیوسـتون پروګـرام له برکته زمونږ کلی د ښـوونځی څښـن شـو او زمونږ ماشـومان هر ورځ سـبق وایي «

د دی کلی یو تن اوسیدونکی محمد شفیق چې د آرام کوټ کلی د پراختیایی شورا غړی هم دی داسې وویل:

» زمونـږ د کيل ښـځې، نارینـه او سـپین ږیـری ټـول ددې ښـوونځی لـه جوړیـډو نـه ډیـر خـوښ دي، مونـږ لـه زده کړو بې برخـې پاتې وو او وروسـته لـدې نه پریـږدو چې بې سـوادۍ زمونږ نورونسـلونو تـه ولیـږدول يش . مونږ 

غـواړو د سـبا نسـل مـو د سـواد خاونـد وي او ښـه راتلونکـی ولـري . لـه کومـې مودې راهیسـې چې دغه ښـوونځی جوړشـو، ټول ماشـومان مو پـه ډیرې لیواتیـا رسه ښـوونځی ته ځـي ، دوی موراو پـالر ته زیات درنـاوۍ کوي 

او لیک لوسـت د ماشـومانو عـادت ګرځیدلی دی. «

د آرام کوټ کلی دپراختیایي شورا خزانه دار، ملک نورخان داسې وویل : 

» د دې ښـوونځی پـه جوړیـدو رسه زمونـږ کلـی بنسـټیز بدلـون موندلـی . ټـول ماشـومان تـر نهـم ټولګی سـبق وایي او مونـږ ډیر خوښ یـو . په زړه پـورې موضوع دا ده چـې د کلیـو د بیارغونـې او پراختیا وزارت د ميل پیوسـتون 

پروګـرام )۳۰۰۰۰۰۰( افغانـۍ پـدې پـروژې لګولـې دي پداسـې حـال کـې چـې ښـوونې او روزنـې ته د خلکـو زیاتې لیوالتیا ددې المل شـوی چـې دوی دلس سـلنې نه زیاتره ونـډه واخـيل او )۴۷۰۰۰۰( افغانـۍ ورکړي .

دنوموړې پروژې کار د۱۳۹۲ کال د مرغومی په میاشت کې پیل او د۱۳۹۴ کال د وږي میاشتې په ۱۰ نیټه بشپړ شوی دی .«

دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت

دميل پیوستون پروګرام دعامه اړیکو دفرت

اکثریت پست های دولتی فاریاب

 و جوزجان  به یک قوم و یک حزب تعلق دارد
صفحه 3
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دولـت وحدت ملی، به بدترین و اسـف بارترین 
گذشـته  سـال  یک ونیـم  در  ممکـن  وضعیـِت 
بحـران  و  ناامنی هـا  تشـدید  اسـت.  رسـیده 
سـختی  چالش هـای  بـا  را  دولـت  مدیریـت، 
روبـه رو کـرده کـه گمـان نمـی رود به سـاده گی 
بتوانـد از عهـدۀ آن هـا بیـرون شـود. یک ونیـم 
دولـت  بـرای  کافـی  فرصـت  گذشـته،  سـال 
وحـدت ملـی بـود تـا کارایـی و کفایـِت خـود 
را در عرصـۀ مدیریـِت جامعـه نشـان دهـد؛ اما 
ایـن فرصـِت طالیی بـدون آن کـه واقعـًا جدی 
گرفته شـود، در بازی های سیاسـِی ارگ و قصر 

سـپیدار بـه هـدر رفت.  
رهبـران دولـت وحـدت ملـی، کابینـۀ نیم بنـِد 
فعلـی را بـا هـزار مشـکل توانسـتند بـه وجـود 
آورنـد و زمـاِن درازی را برای رسـیدن به توافق 

بـر سـِر فهرسـت کابینـه صـرف کردنـد؛ ولـی 
ارشـِد  مقام هـای  و  وزیـران  به سـاده گی  حـاال 
کشـور یکـی پـِی دیگر یـا کنار زده می شـوند و 
یـا کنـار می رونـد. رهبـران دولت وحـدت ملی 
بـدون آن کـه واقعـًا از وضعیـِت کشـور چندان 
چیـِز قابل توجهی بدانند، مشـکل را در جاهاِی 
دیگـری جسـت وجو می کننـد و بـا فرافکنـی، 
سـعی در الپوشـانی وضعیـت دارنـد؛ در حالی 
وجـودِ  و  مدیریـت  در  اصلـی  مشـکل  کـه 
خودشـان نهفتـه اسـت. حـاال دیگـر مشـخص 
شـده کـه رهبـران دولـت وحـدت ملـی، تـوان 

مدیریـِت کشـور را ندارنـد. 
آن چـه را کـه اخیـراً احمدولـی مسـعود رییـس 

بنیـاد قهرمـان ملـی کشـور و طـراح آجنـدای 
ملـی یادآوری کـرده، دقیقًا برگرفتـه از وضعیِت 
جـاری کشـور می توانـد باشـد. آقـای مسـعود 
بـه رهبـراِن دولـت  ُرخ نمـای خـود  برگـۀ  در 
پنج مـاه  در  کـه  داده  هشـدار  ملـی  وحـدِت 
آینـده مشـروعیِت دولـت از بیـن مـی رود. بـه 
گفتـۀ آقای مسـعود، دولـت وحدت ملـی برای 
نجـاِت خـود از وضعیـِت پیش آمـده، مجبور به 
اجـرای توافق نامۀ سیاسـی اسـت. آقای مسـعود 
و  اساسـی  قانـون  جرگـۀ  لویـه  برگـزاری  بـه 
اصـالح نظـام انتخاباتـی کشـور اشـاره کـرده و 
آن هـا را محورهـای اصلـی مشـروعیِت دولـِت 
فعلـی خوانده اسـت. آقای مسـعود گفته اسـت 
ملـی حتـا در  دولـت وحـدت  کارِ  ادامـۀ  کـه 
موجودیـت توافق نامـۀ سیاسـی بـدون انجـام 

مـو به موی مفـاد آن، مشـروعیت آور نیسـت و 
ایـن دولـت را بـه سـقوط مواجه می کنـد. آقای 
مسـعود، اسـتعفای مقام های ارشـِد کشـور را از 
تبعـاِت چنیـن وضعیتـی می داند که بـه گفتۀ او، 

باعـث نگرانـِی ایـن مقام هـا شـده اسـت. 
بـرای  می توانـد  دسـت،  ایـن  از  هشـدارهایی 
رهبـران دولـت وحـدت ملـی بـه عنوان نقشـۀ 
راه عمـل کنـد. اگـر آن هـا چنیـن هشـدارهایی 
را جـدی بگیرنـد، بدون شـک به میـزاِن باالیی 
خـود و کشـور را از مصیبتـی کـه بـه آن دچـار 
ولـی  بخشـید.  خواهنـد  نجـات  اسـت،  شـده 
اگـر بـه ایـن هشـدارها توجـه صـورت نگیرد، 
مشـروعیِت دولـت فعلی را ناشـی از هر چیزی 

کـه بدانیـم، باعـث نجـاِت آن نمی شـود. 
طـرف داراِن ایـن عقیـده کـه مشـروعیت دولِت 
می شـود  ناشـی  سیاسـی  توافق نامـۀ  از  فعلـی 
و هیـچ نگرانی      یـی نسـبت بـه مشـروعیِت آن 
پیـدا نخواهـد شـد، می توانـد بـه همـان میـزاِن 
طـرف داراِن ایـن عقیـده باشـد کـه مشـروعیت 
دولِت فعلی از رای مردم ناشـی شـده که اکنون 
در ورطـۀ خودفریبـی و وسوسـۀ ادامـۀ قـدرت 
بـدون اجـرای مفـاد توافق نامـۀ سیاسـی افتـاده 

 . ست ا
آقـای مسـعود بـه نکتـۀ مهمی اشـاره کـرده که 
کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. بیشـتر 
سیاسـت مداران کشـور، توجـه اصلـِی خـود را 
در محـور بیـرون شـدن از بحـران امنیتـی قـرار 
داده انـد؛ در حالـی کـه بحـراِن 
سیاسـی زودتـر از آن می توانـد 
بـه کارِ دولِت فعلـی نقطۀ پایان 

بگذارد. 
بـود  معجـزه  منتظـِر  نمی تـوان 
مسـایِل  سـرگرمِ  را  خـود  و 
حـال  در  کـرد.  حاشـیه یی 
هم وغـِم  تمـام  بایـد  حاضـر، 
رهبـران دولـت وحـدت ملـی، 
توافق نامـۀ  اجـرای  محـور  در 
پایـگاه  ایجـاد  و  سیاسـی 
ایـن  بـرای  مشـروعیت بخش 
نـه  و  یابـد  تمرکـز  دولـت 
بحث هـای فرعـی و حاشـیه یی 
از ایـن دسـت کـه آیـا رییـس 
جمهـوری با کسـانی که کشـور 
احسـاس  می کننـد،  تـرک  را 
از  یـا خیـر.  و  دارد  همـدردی 
مـورد  ایـن  در  دیگـر،  سـوی 
حتـا در خانـوادۀ آقـای غنی نیز 
تفاهـم به وجـود نیامده اسـت؛ 
چنان کـه اگـر او بـا شـهرونداِن 
دالیـِل  بـه  کـه  کشـورش 
تـرک  را  افغانسـتان  مختلـف 
همـدردی  احسـاس  می کننـد 
نمی کنـد، همسـرش روال غنـی 
اذعـان می کنـد کـه بـا مهاجران 
افغانسـتان احسـاِس همـدردی 

دارد.
 وقتـی تفاهـم بـر سـِر مسـایل 
کشـور در خانـوادۀ آقـای غنـی 
این گونـه باشـد، آن گاه چگونه 
کـه  داشـت  انتظـار  می تـوان 
میـان رهبـران دولـت وحـدت 
ملـی در کارِ دولـت داری تفاهم 

ایجـاد شـود؟  
مشـکل دولـِت فعلـی بزرگ تـر 
رهبـراِن  کـه  چیزی سـت  از 
نادیـده  را  آن تـالش کننـد آن 
افغانسـتان،  برابـر  در  بگیرنـد. 
گزینه هـای زیـادی قـرار نـدارد 
را  یکـی  آن هـا  میـاِن  از  کـه 
گزینه هـای  این جـا  برگزیـد. 
بـه  نیـز  وضعیـت  از  نجـات 
انـدازۀ تفاهماِت سیاسـی ناچیز 
و محـدود اسـت و گاهـی باید 
از روی ناگزیـری، تـن به آن ها 

داد. 
ملـی،  وحـدت  دولـت  ایجـاد 
خـود یـک ناگزیـرِی تاریخـی 
بود که نمی شـد بـدون پذیرش 
آن، از مخمصۀ بحران انتخاباتی 
نجـات یافت. حاال هـم در برابر رهبـران دولت 
وحـدت ملـی، بحـث مشـروعیِت ایـن دولـت 
مطـرح اسـت کـه فقـط یـک گزینـه بـرای آن 
می تـوان سـراغ گرفـت و آن هـم اجـرای مو به 

مـوِی توافق نامـۀ سیاسـی اسـت. 
اگـر رهبران دولـت وحدت ملی، ایـن ناگزیری 
را به درسـتی درک کننـد، شـاید بتوان امیــدوار 
شـد کـه پـس از پنـج مـاه آینـده در وضعیـت 
بهتـِر سیاسـی قـرار بگیریـم. در غیـر آن، همـه 
چیـز در معـرض نابودی و انقراض قـرار گرفته 
و نمی تـوان بـا وقـت تلـف کـردن و بازی های 

سیاسـی، بـه مهـار وضعیت نایل شـد. 
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مشـروعیِت حکومـت و نظـام سیاسـِی کشـور تـا پنـج مـاه 
و  می یابـد  خاتمـه  جـاری،  سـاِل  سـنبلۀ  بـرج  در  آینـده، 
ایـن مسـأله نگرانی هـای فراوانـی را از هم اکنـون بـه میـان 
آورده اسـت. هـم مـردم و آگاهـاِن امـور نسـبت بـه پایـاِن 
کارِ دولـت وحـدت ملـی بیمناک  انـد و هـم دولت مـردان و 
سیاسـت ورزاِن کارکشـتۀ کشـور. امـا تا هنـوز، از هیچ طرِح 
منظـم و تدوین شـده یی از جانـِب دولـت بـرای پنح مـاه بعد 
خبـری نیسـت و فقـط بحـِث تمدیـد دولـت وحـدت ملی 

مطـرح اسـت و بس. 
بـه  نیـاز  مـاه،  پنـج  از گذشـت  پـس  دولـت  مسـلمًا  امـا 
مشـروعیِت جدیـد پیـدا می کنــد؛ زیـرا توافق نامۀ سیاسـی 

فقـط دو سـال را احتـوا کـرده بـودـ نـه چهـار سـال را.  
کـه  معتقدنـد  کشـور  مطـرِح  سیاسـت مداراِن  و  نخبـه گان 
تمدیـد توافق نامـه روی هـر ملحوظی کـه باشـد، نمی تواند 
مبنـای مشـروِع ادامـۀ حکومـِت موجـود قـرار گیـرد؛ بلکه 
و  مشـروعیت  بحـراِن  فـازِ  وارد  را  افغانسـتان  برعکـس، 
کشـمکش های تـازه خواهـد کـرد کـه در آن صـورت نیـز، 
برگـزاری انتخابـاِت زودهنـگامِ ریاسـت جمهوری و سـپس 
مطابـق  جدیـد  دولـِت  تشـکیل  و  سیاسـی  نظـام  تعدیـل 
از  بیرون رفـت  راهِ  قانونی تریـن  و  تنهاتریـن  تفاهم نامـه، 
انتخابـاِت  برگـزاری  امـا  می باشـد.  مشـروعیت  بحـراِن 
زودهنـگام نیـز ممکـن اسـت بنـا بـه تجـارب گذشـته، بـا 
مشـکالِت فـراوان مواجه گـردد؛ چنان که ریاسـت جمهوری 
هیـچ گامـی را برای دسـت یافتـِن مردم بـه انتخاباِت سـالم 
برنداشـته اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه نارضایتـی مردم 
از دولـت وحـدت ملـی، به میـزاِن هشـتاد درصد رسـیده و 
ایـن نارضایتـی، حکومـت را بـا چالش هـای بیشـتر، مواجه 
و اعتمـادِ جامعـه را از هبـران دولـت وحـدت ملـی سـلب 

اسـت.   کرده 
شـاید دولـِت کنونی بـا حمایـِت بین المللـی همچنـان ادامه 
یابـد، اما یقینًا از عدمِ مشـروعیِت داخلـی رنج خواهد برد و 
این وضعیت، مسـووالن و کارمنداِن دولتی را »غیرمسـوول« 
بـار خواهـد آورد و فسـاد را افزایـش خواهـد داد. بنابریـن، 
بـرای بیـرون شـدن از ایـن ورطـۀ هولنـاک، باید مسـووالِن 
دولـت وحـدت ملی در چهـار ماه پیـِش رو، بـه اصالحاِت 
بنیادیـن در نهادهـای انتخاباتـی بپردازنـد و زمینـۀ انتخاباِت 
مجلس و شـوراهای ولسـوالی را مسـاعد سـازند و فرصت 
را بـه برگـزاری لویـه جرگۀ قانون اساسـی فراهـم کنند تا از 
آن طریـق، قانـون اساسـی تعدیل و شـکل نظـام تغییر کند.  
ایـن پیشـنهاد، از جانـب احمدولی مسـعود به کـرات مطرح 
شـده و عملـی شـدِن آن در شـرایط کنونـی، به شـدت مبرم 
و ضـروری احسـاس می  گـردد. واقعیـِت تلـخ ایـن اسـت 
کـه اگـر دولـت وحـدِت ملی تـن بـه چنیـن کاری ندهد، با 
تمدیـد توافق نامۀ سیاسـی، کشـور کامـاًل از مسـیر طبیعی و 
عـادِی خـود دور می افتــد و خـالِف رویه هـای دمکراتیک 
مسـلمًا  داد.  خواهـد  ادامـه  حرکـت  بـه  مردم سـاالرانه  و 
چنیـن وضعـی، جریان  هـای مشـروع و شـخصیت های موثِر 
سیاسـِی کشـور را وادار به واکنش خواهد سـاخت و جامعه 
نیـز خواه مخـواه در برابـِر رهبـران دولـت وحـدِت ملـی و 

رونـد ناسـالِم موجـود قـرار خواهـد گرفت. 
از داکتـر عبداهلل عبـداهلل، هم به عنواِن رییـس اجرایِی دولت 
و هـم به عنـواِن یکـی از چهره های مردمِی افغانسـتان، بیش 
از سـایرین انتظـار مـی رود کـه فشـارها و تالش هایـش را 
به  هـدِف تطبیـق توافق نامـۀ سیاسـی در خصـوِص اصـالح 
نهادهـای انتخاباتی و برگزاری انتخابات، شـدت بخشــد تا 
کشـور از ایـن مرحلۀ خطیر عبور کنــد. امـا در غیر آن، اگر 
دولـت وحـدِت ملـی این پنج مـاه را نیز در بطالـت و تغافل 
سـپری کنــد، افغانسـتان وضعیِت ناگواری را تجربه خواهد 
اسـتعفا،  تقابـِل درون حکومتـی،  نارضایتـی،  ناامنـی،  کـرد؛ 
ریـزِش کـدری و فـرار مغزهـا از کشـور سـیِر صعـودی بـه 
خـود خواهـد گرفـت و نظـام با خطر فروپاشـی و ســقوط 

مواجـه خواهد گشـت. 
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ناجيه نوری  
عطامحمـد نـور والـی والیـت بلـخ در صفحه فیس 
نشـان  کـه  کـرده  منتشـر  را  اسـنادی  خـود  بـوک 
می دهـد قریـب بـه اتفـاق پُسـت های بلنـد دولتـی 
والیـات فاریـاب و جوزجـان در اختیـار یک قوم و 

یـک حـزب قـرار دارد.
بـر مبنـای ایـن اسـناد، ترکیـب قومـی در والیـت 
و  بـوده  غیرملـی  و  قومـی  جوزجـان  و  فاریـاب 
فاریـاب  والیـت  در  دولتـی  پُسـت های  اکثریـت 
و تمامـی پُسـت های دولتـی در والیـت جوزجـان 
متعلـق به اعضای حزب جنبش اسـالمی افغانسـتان 

. ست ا
برمبنـای ایـن اسـناد در پسـت های دولتـی والیـت 
 2 پشـتون،   2 تاجیـک،   5 اوزبیـک،   27 فاریـاب، 
ترکمـن و 2 عـرب حضـور دارد کـه اکثریـت ایـن 

افـراد از حـزب جنبـش اسـالمی افغانسـتان انـد.
بـا این حال، براسـاس اسـناد ارایه شـده در مناصب 
دولتـی والیـت جوزجان نیـز ترکیب قومـی رعایت 
نشـده و بیشـترین پسـت های دولتـی متعلـق به یک 
قـوم و یک حزب می باشـد. براسـاس این اسـناد در 
مناصـب ادارات دولتـی ایـن والیـت 14 اوزبیک، 3 
تاجیـک، 4 پشـتون، 5 ترکمـن، 1 هـزاره و 1 عرب 

حضـور دارنـد کـه همـه آنـان از اعضـای حـزب 
جنبـش اسـالمی اند.

برمبنای اسـناد منتشـر شـده ترکیب قومی در ادارات 
دولتـی والیت بلخ ملی اسـت.

ایـن اسـناد منتشـر شـده ازسـوی اسـتاد عطامحمـد 
نـور، حکایـت از حضـور اقوام مختلـف در مناصب 

دولتـی این والیـت دارد.
ایـن اسـناد نشـان می دهـد کـه در مناصـب ادارات  
دولتـی والیـت بلـخ 23 تاجیـک، 22 پشـتون، 11 
اوزبیـک، 9 هـزاره، 3 عرب، 2 سـادات، 2 ترکمن و 

یـک پشـه یی حضـور دارنـد.

امـا سـید انـور سـادات والـی والیـت فاریـاب بـا 
انتقـاد از نشـر ایـن اسـناد می گویـد: سـوال اصلـی 
این اسـت کـه چـرا در فهرسـت ارایه شـده والیت 
بلخ، نام حزب اشـخاص ذکر نشـده، امـا از والیات 

فاریـاب و جوزجـان تذکـر یافته اسـت.
والـی فاریـاب نشـر این اسـناد را غرض آلـود عنوان 
کـرده تاکید کـرد: تمام افراد تعیین شـده در مناصب 
بلنـد دولتـی فاریـاب از طریق کمیسـیون اصالحات 
اداری تقـرر یافتنـد و در تقـرر افـراد هیـچ موضوع 

قومـی یا حزبـی مطرح نبوده اسـت.
وی می افزایـد: نبایـد بـه مسـایل قومـی و حزبـی 
دامـن زد؛ زیـرا همـه می دانیـم کـه دامـن زدن بـه 

مسـایل قومـی بـه نفـع ملـت نیسـت.
امـا نشـر ایـن اسـناد نشـان مـی دهنـد کـه احتمال 
دارد سـمت هـای دولتـی در والیت هـای زیادی با 
ترکیـب اکثریـت بیتشـر یـک قوم کـه باشـد و باید 
والـی هـای هر والیت فهرسـت هـای منصوبان بلند 
پایـه والیـت شـان را ارایه دهند تا مردم در روشـنی 

کامـل قـرار بگیرند.
 زیـرا بـه نظـر میرسـد کـه پُسـت های بلنـد دولتـی 
اکثریـت والیـات در شـمال و جنـوب کشـور در 
اختیـار یـک قـوم و یـا هم یـک حزب خـاص قرار 
دارد و یکـی از عوامـل گسـترش فسـاد در کشـور 

 . ست ا
ایـن اسـناد درحالـی منشـتر می شـود که چنـد پیش 
تظاهراتـی در والیـت بلـخ در واکنـش بـه پاییـن 
شـدن عکـس جنـرال دوسـتم معـاون اول ریاسـت 
خواسـت  معترضـان  آن  در  و  برپاشـد  جمهـوری 
هایـی مشـخصی مطرح کـرده بودند و مدعی شـده 
بودنـد کـه ترکیـب قومـی در والیـت بلـخ رعایـت 
نشـده و بیشـترین پسـت های دولتـی در اختیار یک 
قـوم  خـاص قرار دارد. امـا دفتر اسـتاد  عطا محمد 
نـور بـا نشـر اعالمیـه و اسـنادی اداری سـه والیْت 

بـه ایـن ادعا پاسـخ داده اسـت.

3 www.mandegardaily.com2016   3 ا پر  یل   y 1437  24جما د ی  الثا نی  y    1395        یک    شنبه        15 حمل /      فر  و  رد  ین  y 1752     شما  رة y        سا  ل    هشتم گزارش
اشــــــــاره:

صلـح،  عالـی  شـورای  معـاون  سـليم،  عطاالرحمـان 
از چهره هـای نزدیـک بـه شـهيد احمدشـاه مسـعود 
قهرمـان ملـی كشـور اسـت. او در دولـت اسـالمی 
بـه  بارهـا  پيـش  سـال  بيسـت  یعنـی  افغانسـتان 
هدایـت احمدشـاه مسـعود و با صالحيـت ویژه یی كه 
برایـش داده شـده بـود، بـه شـكل مسـتقل و در 
تركيـب هيأتـی چندین بـار با طالبان در افغانسـتان، 
پاكسـتان و ژنيـوا دیـدار كـرده بـود و تجربه هـای 
صلـح،  بحـث  طالبـان،  بـا  گفت وگـو  از  زیـادی 
موضع گيری هـای طالبـان، تعهدهـا و نقض عهدشـان 

دارد. گـروه  ایـن  گفت وگـوی  ادبيـات  و 
سـليم تـا سـمت های سرپرسـت وزارت ارشـاد، حج 
و اوقـاف و معيـن آن وزارت كار كـرده و اكنـون بـه 
حيـث معـاون شـورای عالـی صلـح و مشـاور ارشـد 
داكتـر عبـداهلل در امور صلح ایفـای وظيفه می كند. 
او تنهـا فـردی در شـورای عالـی صلـح اسـت كـه بـه 
گونـۀ مسـلكی می توانـد در این رونـد كار كند. زیرا 
بارهـا در تركيـب هيأتـی بـا طالبـان مذاكـره كـرده 
روشـن كردن  هـدف  بـه  مانـدگار  روزنامـۀ  اسـت. 
پانـزده  از  پيـش  مذاكره هایی كـه  و  گفت وگوهـا 
سـال اخيـر، چـه در دروان مقاومـت و چـه هم پيش 
و  بـود  گرفتـه  طالبـان صـورت  بـا  از سـال 1375 
نتایـج تالش هایی كـه اكنـون بـرای دسـت یافتن بـه 
صلـح صـورت می گيـرد، بـا آقـای سـليم گفت وگویی 
از  سـليم  آقـای  سـخنان  اسـت.  داده  ترتيـب  را 
واقـع  در  و  اسـت  تأمـل  قابـل  مختلـف  زاویه هـای 
تاحـال  تاریخی كـه  ارزشـمند  نـكات  بـه  خواننـده 
گفتـه نشـده اند، دسـت می یابـد و نيـز می توانـد به 
عنـوان تجربه یـی در راسـتای مذاكـره و گفت وگـو 
بـا طالبـان باشـد. ایـن گفت وگـو در چنـد بخـش بـه 

می رسـد. نشـر 

*تجربه یی کـه شـما داشـتید و از آن یـاد کردیـد 
بر می گشـت بـه دوره یی کـه طالبـان دارای رهبری 
قابـل توجـه بودند. یعنـی مالعمـر در رأس رهبری 
طالبـان قـرار داشـت کـه در آن زمـان بـه هیـچ 
نتیجه یـی نرسـیدید، حـاال کـه طالبـان بـه چندین 
شـاخه تقسـیم شـده، دولت افغانسـتان با برگزاری 
بـا  می توانـد  چگونـه  چهارجانبـه  نشسـت های 
گروه هـای متعـدد کـه هـر کـدام آن بـه آدرسـی 

وابسـته پنداشـته می شـوند، بـه نتیجـه برسـد؟
تقسـیم بندی یی که میـان طالبـان ایجـاد شـده از یـک 
طـرف رسـیدن بـه صلـح را اندکـی دشـوار سـاخته 
چـون در گذشـته بـا یـک آدرس روبـه رو بودیـم و 
میـان  آن  از  هسـتیم.  روبـه رو  آدرس  چندیـن  حـاال 
سـه-چهار آدرس قـوی اسـت کـه مـال عبیـداهلل در 
پکتیـا، مالعبدالقیـوم ذاکـر، مال عبدالسـالم و مال اختر 
منصـور؛ ظاهـراً چنیـن برداشـت می شـود که پروسـۀ 
صلـح بـا مشـکالت کـم سـابقه یی روبـه رو شـده کـه 
عملیـه را اندکـی مشـکل می سـازد؛ اما در عیـن حال، 
ایـن تقسـیم بندی امیـدواری را بـه میـان مـی آورد کـه 

طالبـان بـه ضعـف خـود پـی می برنـد و می داننـد کـه 
آدرسـی نیسـتند تـا بـا دولـت افغانسـتان زمینـۀ جنگ 
چنـد سـاله را داشـته باشـند. برداشـت مـا ایـن اسـت 
کـه طالبـان معتقـد خواهنـد شـد که بـه اهـداف خود 
نمی رسـند و آمـاده می شـوند تـا از در مصالحـه پیـش 

بروند.
*در آغـاز شـما اشـاره کردیـد کـه شـورای عالی 
صلـح دارای سـاختار یـک دسـت شـده، ایـن در 
حالـی اسـت کـه چنـدی پیـش رییـس این شـورا 
در گفت وگویـی جنـگ با طالبـان را جایـز و موثر 
ندانسـت. ایـن گفته هـا سـبب بگومگوهایی شـده، 

چگونـه  را  گیالنـی  آقـای  گفته هـای  ایـن  شـما 
می بینیـد؟

پیشـتر نگفتـم کـه همـه یک دسـت انـد، گفتـم که در 
رهبـری شـورای عالـی صلـح قشـر تازه یـی آمـده، تا 
هنـوز جلسـات پی هـم مـا شـروع نشـده و جلسـات 
منظـم نداشـته ایم و متأسـفم از ایـن که تـا هنوز رییس 
و معاونیـن ایـن شـورا در دفتـر شـورای عالـی صلـح 
کـه بایـد جابـه جا شـوند، بنابر مشـکالتی کـه موجود 
اسـت، تنظیـم نشـده اند و جلسـات منظـم نیـز برگزار 

نگردیـده و هم آهنگـی الزم بـه میـان نیامـده اسـت.
عالـی  شـورای  رییـس  موقف گیـری  بـه  رابطـه  در 
صلـح بایـد بگویـم، هـر کسـی می تواند نظر شـخصی 
خـود را داشـته باشـد؛ امـا ایـن دیـدگاه جمعـی بـه 
هیـچ صـورت نبـوده و تـا جایـی کـه آگاهـی دارم بر 
اسـاس اعالمیه یـی کـه شـورای عالـی صلح داشـته در 
حرف هـای رییـس ایـن شـورا یـک مقـدار تصـرف 
عالـی  شـورای  رییـس  نیـت  ورنـه  گرفتـه  صـورت 
صلـح حسـب اظهاراتـی را کـه بـا مـا داشـت هم چـو 
موقفـی را بـه هیـچ صـورت نگرفتـه در حرف هایـی 
کـه بـا مـا داشـتند باورمنـد بودنـد کـه دفـاع از خـود 
عـالوه بـر ایـن که یـک امـر جایز  یـک وجیبـۀ دینی 
می باشـد، حدیـث پیغمبـر)ص( اسـت: کسـی کـه بـه 
دفـاع از جـان، مـال و آبـروی خـود کشـته می شـود، 
شـهید اسـت و یـک امـر شـرعی اسـت، زمانـی کـه 
بـاالی کسـی تعـرض صـورت می گیـرد از خـود دفاع 
می کنـد. دولـت افغانسـتان هیچ گاهـی متعـرض نبوده، 
همـواره تعـرض از بیـرون صـورت گرفتـه و دولـت 

افغانسـتان در حالـت دفاعـی قـرار داشـته اسـت.
*از توضیحات شیرین و تاریخی تان بسیار زیاد 

تشکر.
شما به سالمت باشید.

تجربه هایـی از مذاکره  با طالبـان
گفت وگوی اختصاصی با مولوی عطاالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح

گفتگو: نظری پریانی/ بخش ششم و پایانی

اکثریت پست های دولتی فاریاب و جوزجان
 به یک قوم و یک حزب تعلق دارد

یک یک برگ نمونه از فهرست منصوبان بلند پایه سه والیت
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ساختۀ  اساسی  مولفه های  از  یکی  زمان، 
از  یکی  عنوان  به  که  است  آدمی  ذهن 
می آید.  به شمار  فلسفه  در  کلیدی  مفاهیم 
این طور به نظر می رسد که من - به عنوان 
یک انسان - تعیین کردم که یک شبانه روز 
24 ساعت، هر ساعت ۶۰ دقیقه، هر دقیقه 
دلیل  همین  به  شاید  و  باشد  و...  ثانیه   ۶۰
از  درکی  حیوانات  می شود  گفته  که  است 
آدمی  که  این جاست  جالب  ندارند.  زمان 
و  قراردادهایی وضع  و  مفاهیم  برای خود 
پاسخ  در  خودش  گاه  که  می کند  تعریف 
به قرارداد مزبور، ناتوان و به دنبال راه حل 
می گردد. به طوری که انسان تنها قادر است 
مقدار زمان را اندازه بگیرد، نه می تواند بر 

از حرکت  را  این که آن  نه  آن غلبه کند و 
باز دارد. 

از  که  بدان جاست  تا  زمان  مسالۀ  اهمیت 
ابتدای پیدایش فلسفه تاکنون آرای مختلفی 
از  یکی  در  است.  شده  ارایه  آن  مورد  در 
این تعابیر زمان - به همراه مکان - شرط 
است.  تغییری  و  حرکت  هر  وقوع  اصلی 
این مسأله هم در فلسفه و هم در فیزیک 
از مباحث مهم به حساب می آید. در واقع 
شاخه های  ترین  مهم  فیزیک  و  فلسفه 
معرفت بشری است که در آن مفهوم زمان 
و  فیزیک دانان  عموم  البته  می شود.  مطرح 
ذات  با  خود  علوم  حیطۀ  در  ریاضی دانان 
و ماهیِت زمان کاری ندارند و از آن جا که 
زمان یکی از تبعات وجود است، این بحث 

فلسفی است. 
با توجه به اهمیت موضوع زمان در فلسفۀ 
اسالمی نیز، دو مکتب بزرگ مشاء و متعالیه 
چالش  دچار  یک دیگر  با  مورد  این  در 
خصوص  این  در  بیشتر  توضیح  شده اند. 
نیازمند نوشتار و بحثی مفصل است که در 

این جا مجال آن نیست. 
به طور کلی در فلسفه در خصوص مسالۀ 

زمان، نحله های فکری زیر موجودند: 
1( مکتب طبیعی: ارسطو

 2( مکتب اشراقی: نو افالطونیان
 3( مکتب نفس: قدیس آگوستین

 4( مکتب نقادی: امانوئل کانت
 5( مکتب زنده گانی: هانری برگسون
 ۶( مکتب وجودی: مارتین هایدگر.

و  پیش سقراطی  طبیعت گرای  فالسفۀ 
حرکت  در  را  زمان  ماهیت  افالطون،  نیز 

جست وجو می کردند. 
چند  آن  چه گونه گِی  و  زمان  مورد  در 
غرب  فلسفۀ  تاریخ  در  مهم  فیلسوف 

کانت،  آگوستین،  ارسطو،  افالطون،  داریم: 
برگسون و هایدگر. 

چنان که افالطون در تعریف زمان می گوید: 
به  ابدیت است.  یا  ازلیت  از  پرتویی  زمان 
نظر او، عالم پر است و خأل وجود ندارد. 
خود  طبیعی  فلسفۀ  مباحث  ضمن  در  او 
دارد )خصوصًا  به زمان  اشاره هایی آشکار 
آفریننده گی  عمل  که  تیمائوس  رسالۀ  در 
اعتقاد  به  می دهد.  شرح  را  بزرگ(  خدای 
افالطون، زمان سایه یی است که در نتیجۀ 

عالم مثل ایجاد می شود. 
پس از افالطون، شاگردش ارسطو، زمان را 
مقدار شمارش حرکت اشیا بر حسب تقدم 
موجود  اشیای  تمام  به  و  دانست  تأخر  و 
را  بودن  زمان مند  صفت  هستی  جهان  در 
نظریه یی  ارسطو،  ظهور  با  داد.  اختصاص 
که  شد  ارایه  زمان  خصوص  در  جامع 
در  زمان  نظریۀ  تکامل  در  محسوس  اثری 
با  را  زمان  او  داشت.  خود  از  پس  قرون 
حرکت در ارتباط می دانست و معتقد بود 
یافت  یا حرکت  دگرگونی  بدون  زمان  که 

نمی شود. اگر ارسطو زمان را مقدار حرکت 
بنا بر تقدم و تأخر می داند، متأثر از دیدگاه 
حرکت  مقدار  را  زمان  که  است  طالس 
از  پیش  کلی  طور  به  می دانست.  معلوم 
ارسطو، زمان وابسته به حرکت - نه خود 
به  فساد  و  کون  سرچشمۀ  و   - حرکت 

حساب می آمد. 
زمان  پیرامون  ابدیت،  و  زمان  در  افالطون 
حال  لحظۀ  در  ابد  تا  حقیقت  می گوید: 
فانی  آن  از  نه چیزی  بنابراین  دارد،  وجود 

و نه چیزی از آن زاده می شود. 
در قرون وسطا، آگوستین نمایندۀ فیلسوفی 
است که به زمان به طور اساسی نگریسته 
مشهور  کتاب  در  را  زمان  مسالۀ  او  است. 
او  قصد  کرد.  مطرح   - اعترافات   - خود 
از طرح این موضوع، ایجاد وفاق و ارتباط 
میان خلقت و زمان بود، به طوری که حتا 
خلقت را ذیل مفهوم زمان معنادار دانست. 
آگوستین نیز هم چون افالطون معتقد است 
او  دارد.  ارتباط  انسان  نفس  با  زمان  که 
و  ماندگار  بسیار  جمالتی  زمان  پیرامون 
در عین حال مبهم و پرمعنا دارد. آگوستین 
می گوید: اگر از من بپرسند زمان چیست، 
اگر  اما  چیست.  زمان  می دانم  بالفاصله 
بپرسند ماهیت زمان چیست در آن صورت 
زمان  ماهیت  زیرا  دهم،  پاسخ  نمی توانم 
زمان  که  آن جا  از  است.  نامعلوم  ما  برای 
تقسیم پذیر  لحظات  از  متشکل  و  متصل 
است، لذا استمرار و مدت، سرشت اصیل 
زمان است؛ امری که بعدها توسط برگسون 
مطرح شد. از نظر آگوستین سه نوع زمان 
وجود دارد: گذشته، حال و آینده. و از میان 
»حال«  صورت  به  تنها  زمان  از  سه،  این 
گذشته  زمان  زیرا  گفت،  سخن  می توان 

یعنی حافظه و آینده یعنی انتظار. 
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بخش چهــارم و پایانی

چه طور از وابسته گی عاطفی 
رها شویم؟

زمــان
             در 

                   انـدیشه

 بخش نخسـت

تعویض وابسته گی های خود را بیاموزید 
معموالً نیازمند بودن به اشخاص ناصالح و یا موقعیت های نامناسب، اشتباه است. 
گاهی اوقات ممکن است که شما در مسیری اشتباه به دنبال راه حل بگردید، ولی 
گاهی هم راه حل  یابی باعث می شود که شما نیاز خود را بهتر درک کنید و بپذیرید 
که هیچ منبع خاصی برای رفع نیازهای شما وجود ندارد. به یاد داشته باشید که هر 

چیزی، قابل تعویض نیست. 
انتظاراِت خود در مورد اشخاص را رها کنید 

هنگامی که از لحاظ عاطفی وابسته هستید، احتمال بیشتری دارد که مفهومی از 
انتظارات غیرواقعی و بیش از حد در مورد اشخاص نیز داشته باشید. این موضوع 
روابط  اشخاص،  با  ارتباط  مورد  در  ساده بینانه  آرمان گرایی  یک  از  است  ممکن 

عاشقانه و یا موضوعات دیگری که به نظر«قرارداد« می رسد، سرچشمه بگیرد. 
به موضوعات، با ُحسِن نیت بنگرید و فکر نکنید که در برابرشان موظفید 

و  نقاط  به  توجه  با  ولی  ماست  همه گی  برای  مشترک  تجربۀ  یک  نااُمیدی 
محدودیت های طبیعی ما، راه خوبی برای بهبود و تغییر رو به باال برای جلوگیری 
از انتظار داشتن نیز به شمار می رود. به یاد داشته باشید که همه گی ما انسانیم و هر 

کدام از ما سرشار از نقاط زشت و زیبای بسیار است.
تغییر توجه و تمرکز حواس را تمرین کنید

برای  باشد. یک روش خوب  راه حل یاب  یا  دردسرساز  تواند  می  تمرکز  قدرت 
تمرکز حواس  تعویض  چیزها؛  یا  اشخاص  به  از حد  بیش  اتصال  از  جلوگیری 
به طور منظم و یا پرسش سازی از خود است، به طوری که هرگز خود را در تنگنای 

انتخاب های محدود قرار ندهید. 
یک راه حل خوب برای اعتیاد نیافتن به چیزها و اشخاص این است که خود را 
در مناطق مختلف زنده گی تان متعادل و متمرکز نگاه دارید. در این موارد، یافتن 
چیزی که به اندازۀ کافی الهام بخش، برای منحرف کردن ذهن تان باشد، می تواند 

کمک خوبی به شما برساند. 
از دستاوردهای متعدد استقبال کنید 

از موقعیت ها و  نتایج اصلی  نتیجۀ استقالل است. اگر شما  بنیان آزادی، احتماالً 
استقالل  چارچوب  می توانید  آنگاه  بنگرید،  مثبت  نگرشی  با  را  متفاوت  حاالت 
نتایج  به  اتفاق می افتد، می تواند  نیز گسترش دهید. هر چیزی که  را  ذهنی خود 

خوبی هم منجر شود.
در هر شرایطی آرام و خون سرد باشید 

قرار دادن دیگران زیر فشار برای رفع نیازهای شما می تواند موقعیت های خوب 
را خراب و یا شرایط بد را بدتر سازد. شما می توانید به وسیله قوانین رفتاری، به 
همان نسبت که اشخاص مستقِل عاطفی دارند، از این گونه عواقب جلوگیری کنید.
مهم نیست که چه احساسی دارید، شما همواره می توانید به وسیلۀ برقراری یک 
ارتباط خوب، به طوری که اجازه دهد دیگران آرام و راحت باشند، به توافق با 

خود برسید.
در زنده گی، صبرِ بیشتری داشته باشید

برای استقالل یافتن، ما به زمان و تمریِن بیشتر نیازمندیم. بخشی به کارهایی که 
آن، صبر  از  دیگر  بخشی  و  دارد  بسته گی  شوند،  حال مان  بهبود  می توانند سبب 
باشد که هیچ چیز، در یک شب به دست  یادمان  و شکیبایی در زنده گی است. 

نمی آید. 
نتیجه گیری

هیچ کس کاماًل مستقل نیست، حتا کسانی که به ظاهر بسیار »قوی« به نظر می رسند. 
احساس خوب آن ها، در بیشتر مواقع، متکی به آن چیزی است که در خود دارند 
و می دانند در صورت نیاز؛ کسی که می تواند به ایشان کمک کند، با یک تلیفون 

ساده، قابل دسترس است. 
شما می توانید از نتایج چگونه گی غلبه بر وابسته گی های عاطفی بیاموزید که حداقل 
احساس بهتری می تواند به ما ببخشد. در برخی موارد، حتا زمانی که شرایط زیاد 
مناسب نیست، شما می توانید به خود بگویید: »من به دلیل این که شرایط مناسب 
اندازۀ کافی شاد نیستم ولی می توانم باشم.« این نوع نگرش و رفتار،  نیست، به 

نیازمند زمان و تمرین است.
اگر شما شادِی خود را در اولویت بدانید، پاسخ؛ ترکیبی از تنظیم بهتِر احساساِت 

شما با تشویق و تمایل به گسترش افِق نگرش تان خواهد بود. 

ارسطو، زمان را مقدار 
شمارش حركت اشيا بر 
حسب تقدم و تأخر دانست 
و به تمام اشيای موجود در 
جهان هستی صفت زمان مند 
بودن را اختصاص داد. با 
ظهور ارسطو، نظریه یی جامع 
در خصوص زمان ارایه شد 
كه اثری محسوس در تكامل 
نظریۀ زمان در قرون پس 
از خود داشت. او زمان را با 
حركت در ارتباط می دانست 
و معتقد بود كه زمان بدون 
دگرگونی یا حركت یافت 
نمی شود. اگر ارسطو زمان را 
مقدار حركت بنا بر تقدم و 
تأخر می داند، متأثر از دیدگاه 
طالس است كه زمان را مقدار 
حركت معلوم می دانست

ACKU
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سـبک بورخس خـودش را با مـادۀ ذهن تطبیـق داده، 
بـا موضـوع آن تلفیـق شـده و در هیـأت مـادۀ مرکِب 
غیـر قابـل تجزیه یـی نمـود می یابـد. بـا مطالعـۀ اولین 
عبـاراِت داسـتان ها و مقـاالت وی کـه نشـان از قـوۀ 
داسـتان های  بـر  همه جانبـه اش  تسـلط  و  ابتـکار 
تاریخـی و واقعـی دارد، ایـن احسـاس بـه خواننـده 
دسـت می دهـد کـه همـۀ این هـا، فقـط بـه این شـیوه 
می توانسـته اند بازگـو شـوند؛ بـا ایـن زبـان متفکرانه، 
شـوخ طبع و بـا دقتـی ریاضـی وار، بدون کالمـی زیاد 
و یـا کلمه یـی خطـا و نابه جا. امـا این شـکوه و تعالی 
زبـان اشـرافی درخشـان، بـر بـاور و شـناخت کامـِل 
وی از هیجان هـا، آمـال و اندیشـه های انسـانی صحـه 
می گـذارد، با حکمت و عرفان همسـاز و یار می شـود 
و از این همـه تفاخـر، تکنیکـی خـاص می سـازد، از 
زیـر بار ُفرم هـای احساسـاتی گری ـ  سانتیمانتالیسـم ـ 
شـانه خالـی می کند و بـدن و لذت جسـمانی را منکر 
می شـود )و آن هـا را در مسـافتی دور از هـم، چـون 
مظاهـر پسـت حیـات انسـانی به نظـاره می نشـیند( و 
بـه لطـف طنزی ظریف هـم چون نسـیمی فرح بخش، 
هزارتوهـای  منطقـی،  جدل هـای  پیچیده گی هـای 
غمـض اندیشـمندانه بـا سـاختارهای پُـرزرق و بـرق 
بـاروک را کـه تقریبـًا همـواره موضوع داسـتان هایش 
هسـتند، بازگـو می کنـد. رنـگ و لطـِف ایـن سـبک 
بیـش از همـه مدیون توصیفی بودن آن اسـت؛ سـبکی 
کـه خواننـده را بـا وضـوح و تهـور نامتعـارِف خـود 
تـکان می دهـد )»هیچ کـس ندیدش در شـب یک دل 
و یـک زبـان از کشـتی پیاده شـود«(، نیز با تشـبیه های 
جسـورانه و غیـر منتظـره اش، صفت هـا و قیدهایی که 
عـالوه بـر تکمیـل یک فکـر یـا برجسته سـازی طرح 
فیزیکـی یـا روان شـناختی یـک شـخصیت، گاه بـرای 
خلـق حـال و هـواِی بورخسـی اثـر کفایـت می کنـد. 
خالصـه این کـه ایـن نثـر بورخـس بـه دلیـل خصلت 
مجـاب کننده گـی اش، تقلیدناپذیـر اسـت. هنگامی که 
تحسـین کننـده گان و مریدان ادبـی اش، از روش او در 
به کارگیـری صفـت، لطیفـه و مطایبه و سـؤال های پی 
در پـی تقلیـد می کنند، نتیجۀ کارشـان شـبیه کاله گیس 
بـد سـاخته گی می شـود کـه وقتـی بـه جـای مـوی 
طبیعـی روی سـر بی نوایـی قـرار گرفت، جـار می زند 
کـه عاریه یـی و تقلبـی اسـت و کالهـی کـه سـرش 

رفتـه باعـث تمسـخرش می شـود! 
لوییـس  خورخـه  نیرومنـد  و  سـهمگین  آفرینندگـی 
ایـن  اذیـِت  و  آزار  ورای  چیـزی  بورخـس، 
نوچه بورخس هـا اسـت؛ مقلدینـی که به سـبب فقدان 
خصیصـۀ الـزام در نوشته های شـان زیبایـی، اصالـت 
بـی ارزش کـرده،  را  و خوداتکایـی آن سـبک عالـی 
نثـری زشـت، ریایـی و سـخیف را به خـورد خواننده 
مسـأله یی  ادبیـات  در  بی ریایـی  یـا  می دهند)ریایـی 

اسـت(.  زیباشـناختی  بلکـه  نیسـت،  اخالقـی 
چیـزی مشـابه همیـن مسـأله در مـورد یکـی دیگر از 
بزرگ تریـن نثرنویسـان زبـاِن مـا ـ اسـپانیایی ـ گابریل 
گارسـیا مارکـز نیـز اتفـاق افتـاده اسـت. متفـاوت از 
بورخـس، سـبک وی وزیـن و متیـن نیسـت، بلکـه 
سـاده اسـت و در کل عقل گـرا نیسـت، بلکـه حسـی 
سراسـر هیجانـی دارد؛ نثـری بی پیرایـه و واضـح بـا 
رگه هایـی کالسـیک ولـی نـه آرکائیـک و گیج کننـده 
بلکـه تـازه و بـا طـراوت، آماده بـرای جـذب گفته ها 
نیـز عبـارت پردازی هـای  و اصطالحـات عامیانـه و 
بدیـع و به کارگیـری واژه هـای بیگانـه، نثـری آهنگین 
و  ذهنـی  پیچیـده،  لفاظی هـای  هرگونـه  از  بـری  و 
عقالیـی. نثـری گـرم، شـیرین، موسـیقایی؛ یافته یـی 
از دریافت هـای عقلـی و خواسـته های تـن کـه در آن 
همه چیـز طبیعـی و بی دغدغـه  مبادی آداب بـودن و با 
همـان آزادی بر آمـده از خیـال و رهـا از پای بندی های 
متعـارف بـه تصویـر در می آینـد. مطالعـۀ صـد سـال 
تنهایـی یـا عشـق سـال های وبـا، مـا را سـخت بـه 
ایـن یقیـن می رسـاند کـه بازگویـی آن هـا تنها بـا این 
واژه هـا، جاذبـه و ریتـم بوده کـه آن داسـتان ها را قابل 
تصـور، افسـونگر و پویـا سـاخته اسـت و برعکـس، 
این گونـه  را  مـا  نمی توانسـتند  هرگـز  این هـا  بـدون 
کـه اکنـون مجـاب کرده اند، افسـون سـازند، چـرا که 
داسـتان های گارسـیا مارکـز، در واقـع واژه هایـی انـد 

می کننـد.  بازگوی شـان  کـه 
حقیقت این اسـت کـه آن واژه ها هم، داسـتان هایی اند 
وقتـی  همیـن  بـرای  و  می کننـد  بازگوی شـان  کـه 
نویسـنده و دیگـری ایـن سـبک را عاریـه می گیـرد، 
حاصـل کار فغـان می زنـد که ادبیاتی قالبـی و تقلیدی 
اسـت. پس از بورخس، گارسـیا مارکز هم نویسنده یی 
اسـت بسـیار مـورد تقلیـد از لحـاظ زبـان، و هرچنـد 
عده یـی از مقلدانـش بـه موفقیت هایـی هـم رسـیده و 
خواننده هایـی بـرای خـود دسـت وپا کرده انـد، ولـی 
آثارشـان هرقـدر هم کار برده باشـند تا تقلیـد کامل و 

خـود  پـای  روی  ولـی  در آینـد،  آب  از  بی نقصـی 
ندارنـد و دسـِت دوم انـد  نایسـتاده، حیاتـی مسـتقل 
نیرنـگ  ادبیـات،  اسـت.  آشـکار  بودن شـان  زوری  و 
و دروغـی نـاب و خالـص اسـت کـه نویسـنده گاِن 
بـزرگ قـادر بـه الپوشـانی اش هسـتند و در عـوض 

نویسـنده گان فرومایـه برمالیـش می کننـد.
هرچنـد بـه نظـرم می رسـد همۀ آن چـه دربارۀ سـبک 
ایـن  تکمیـل  در  امـا  گفتـه ام،  شـما  بـه  می دانسـتم 
توصیه هـای کاربـردی مبـرم و ضـروری، ایـن را هـم 

بگویـم کـه: اگر شـما نمی خواهیـد رمان نویسـی بدون 
یک سـبک وابسـته باشـید، پس تـالش کنید و سـبِک 
خودتـان را بیابیـد. بسـیار زیـاد مطالعـه کنیـد، چـرا 
کـه دسـتیابی بـه زبانـی غنـی و جامـع بـدون مطالعـۀ 
گسـتردۀ ادبیـاِت خـوب و اصیـل ممکـن نیسـت، و 
تـا جایـی کـه تـوان داریـد در ایـن راه تـالش کنیـد، 
چـرا کـه پیـدا کـردن زبانـی اختصاصـی کار سـاده یی 
نیسـت. در ضمـن، هیـچ گاه از سـبک رمان نویسـانی 
کـه تحسین شـان می کنیـد و شـما را عاشـق ادبیـات 
سـاخته اند، تقلیـد نکنیـد. امـا در تقلیـد مـوارد دیگـر 
از آن هـا کوشـش کنیـد: تـالش و همت شـان، نظـم و 
انظباط شـان، شیفته گی شـان بـه ادبیـات، و اگـر این هـا 
مجـاب  انجام شـان  بـه  را  خـود  دیدیـد،  درسـت  را 
سـازید. در عین حال سـعی کنیـد از بازتولید مکانیکی 
شـکل و شـیوۀ نوشـته های آن ها پرهیز کنیـد. ولی اگر 
بـه دنبـال یافتـن و ارتقـای سـبک شـخصی خودتـان 
بـرای  دیگـری  سـبک  هـر  از  کـه  سـبکی  نباشـید، 
آن چـه کـه می خواهیـد بازگـو کنید مناسـب تر اسـت، 
داسـتان های تان هرگـز بـه فریبایـی الزمی کـه آن ها را 

نمی یابنـد. زنده گـی بخشـد، دسـت 
تـالش و یافتـِن سـبکی انحصـاری و شـخصی کامـاًل 
ممکن اسـت. شـما اگر اولیـن و دومین رمـان فاکنر را 
بخوانیـد،  خواهیـد دید که میان رمان متوسـط مگس ها 
و رمـان قابـل توجـه پرچم هـا در غبـار، نسـخۀ اول 
سـارتوریس، اسـت کـه ایـن نویسـندۀ جنوبی سـبِک 
خـودش را پیـدا می کنـد؛ همـان زبـان هـزار چـم و 
فخیـِم مرکـب از عناصر دینی، اسـطوره یی و حماسـی 
کـه قـادر بـه الهـام بخشـیدن یوکناپاتاوفا اسـت. فلوبر 
هـم سـعی کـرد و سـبک خـاِص خـود را در فاصلـۀ 
نوشـتن اولیـن نسـخه از رمـان وسوسـۀ سـان آنتونیو 
کـه نثـری آشـفته، در هم ریختـه و رمانتیسـمی تغزلی 
دارد، و مـادام بواری به دسـت آورد، رمان اسـتادانه یی 
کـه در آن آشـفته گی سـبک و زبـان جـای خـود را به 
سـبکی یک دسـت و نـاب داده اسـت و هیجان هـا و 
احساسـاِت افراطـی و تغزلـی و سـطحی نگری کـه در 
رمـان اول دیده می شـد، به خیالـی از واقعیت در رمان 
دوم بـدل می شـود، در واقـع این کار میسـر نشـد مگر 
بـا پنـج سـال کار و تمرین مافـوِق توان انسـانِی فلوبر 

تـا اولیـن رمان ارزنـده و بـزرِگ خود را بنویسـد. 
بـه  راجـع  فلوبـر  کـه  نظریه یـی  از  شـما  نمی دانـم 
سـبک ارایـه داده اسـت، اطـالع داریـد یـا خیـر. او 
می گویـد: مـو ژوسـت. کلمۀ مناسـب و درسـت، تنها 
و تنهـا یـک کلمـه اسـت. فقـط یـک کلمـه اسـت که 
می توانـد بیانگـِر نظر نویسـندۀ آن باشـد. الـزام فلوبر، 
متوجـه می شـد  امـا چه طـور  بـود.  کلمـه  آن  یافتـن 
کـه آن را پیـدا کـرده اسـت؟ ایـن را طنیـن کلمـه بـه 
طنیـِن  کـه  بـود  درسـت  وقتـی  کلمـه  می گفـت،  او 
خوبـی داشـت. ارتبـاط کامـل بیـن قالـب و محتـوا ـ 
میـان کلمـه و فکـر ـ خـودش را  در یـک هارمونـی 
بنابرایـن، فلوبـر همـۀ  و موسـیقیایی معنـی می کنـد. 
جمله هایـش را بـا آزمون الگولـد )فریاد( می سـنجید. 
او در کوچه یـی از درختـان سـپیدار ـ کوچـۀ سـخنگو 
ـ کـه خانـۀ کوچکـش در کروسـه آن جـا واقـع بود و 
هنـوز هم پابرجاسـت، نوشـته هایش را بـا صدایی بلند 
می خوانـد. در آن کوچـه قدم می زد و آن چه را نوشـته 
بـود، بـا صدایـی بلنـد می خوانـد و ایـن گوش هایـش 
بودنـد کـه بـه او می گفتنـد آیـا موفـق شـده اسـت یا 
بایـد جسـت وجوی واژه هـا و جمله هـا را تـا رسـیدن 
بـه آن کمـال هنری که بـا تعصبی شـدید پی گیری اش 

می کـرد، ادامـه دهـد.
آیـا شـما ایـن مصـراع از روبـن داریـو را بـه خاطـر 
می آوریـد: »قالبـی که سـبکم را نمی یابـد!« این مصراع 
مـدت زیـادی ذهـِن مـرا آشـفته کـرده بـود که شـاید 
سـبک و قالب یک چیز نیسـتند؟ چه گونـه امکان دارد 
کـه بـه دنبال قالـب بـود، در حالی کـه آن را در اختیار 
داریـد؟ اکنـون بهتـر درک می کنـم کـه بلـه، ممکـن 
اسـت، چـون همان طور کـه در یکی از نامه هـای قبلی 
گفتـم، متـن تنهـا یک جنبـه از ُفـرم ادبی اسـت. جنبۀ 
دیگـری کـه اهمیت کمتری هـم ندارد، تکنیک اسـت. 
پـس، تنهـا واژه ها بـرای بازگفتـن داسـتان های خوب 

نیسـتند. کافی 
امـا ایـن نامـه زیـاد طوالنی شـد و بهتر اسـت کـه این 

موضـوع را بگذاریم بـرای بعد! 

آیا شما این مصراع از روبن 
داریو را به خاطر می آورید: 

»قالبی كه سبكم را نمی یابد!« 
این مصراع مدت زیادی 

ذهِن مرا آشفته كرده بود 
كه شاید سبک و قالب یک 

چيز نيستند؟ چه گونه امكان 
دارد كه به دنبال قالب بود، 
در حالی كه آن را در اختيار 

دارید؟ اكنون بهتر درك 
می كنم كه بله، ممكن است، 

چون همان طور كه در یكی 
از نامه های قبلی گفتم، متن 

تنها یک جنبه از ُفرم ادبی 
است. جنبۀ دیگری كه اهميت 

كمتری هم ندارد، تكنيک 
است. پس، تنها واژه ها برای 

بازگفتن داستان های خوب 
كافی نيستند

نامه یی 
 سبک                         دربارۀ 

ماریوبارگاس یوسا 
برگردان: رامین موالیی

بخش دوم و پایانی
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به  )ارتباطات(  دایمی  نمایشگاه  بار  برای نخستین   
هدف انتقال دانش علم ارتباطات در والیت هرات 

راه اندازی شد.
مسووالن راه اندازی آن گفته  اند که در این نمایشگاه 
و  شده  گذاشته  نمایش  به  ارتباطی  آثار  نوع   21۰
بیش تر آن اضافه تر از 1۰۰ سال سابقه تاریخی دارد.

نور احمدی کریمی، مدیر مسوول ماهنامه »دوربین«، 
آمر اطالعات اداره فرهنگ و برگزار کننده نمایشگاه 
به جمهورنیوز گفت: این مرکز دایمی به هدف انتقال 

دانش ارتباطات در هرات راه اندازی شده است.
آثار  نوع   21۰ نمایشگاه  این  در  کرد:  تصریح  او 
ارتباطی افغانستان از گذشته ها تا به امروز به نمایش 

گذاشته شده است.
به بیان آقای کریمی، بیش تر وسایلی که در این مرکز 

به نمایش گذاشته شده، سابقه 1۰۰ ساله دارد.
آقای کریمی همچنین گفت که این نمایشگاه، دانش 
گونه  به  رشته  این  دانشجویان  برای  را  ارتباطات 

عملی نمایش می دهد.
طریق  از  نمایشگاه  این  آثار  تمامی  وی؛  گفته  به 
و  اطالعات  ریاست  به  دوربین«  سرای  »فرهنگ 
تبدیل  خواستار  او  و  می شود  داده  هرات  فرهنگ 
سوی  از  ارتباطات  موزیم  به  نمایشگاه  این  شدن 

اداره فرهنگ است.
معاصر  تاریخ  نمایشگاه  این  در  که  شود  می  گفته 

ارتباطی افغانستان به نمایش گذاشته خواهد شد.
مکان دایمی این نمایشگاه )قلعه اختیارالدین( یا هم 

همان ارگ والیت هرات است.

شـماری از نمایندگان مجلـس، اظهارات اخیر 
رییـس جمهـور غنـی را در مـورد پناهجویان 

غیر مسـووالنه خواندند.
عبدالطیـف پـدرام یکی از اعضـای مجلس در 
نشسـت روز شـنبه 14 حمـل مجلـس گفت: 
» سـخنان آقـای غنـی در مـورد ایـن کـه بـا 
مهاجـران افغـان هیـچ همـدردی نـدارد، غیر 

مسـووالنه اسـت«.
بـه گفتـه وی، حکومـت وحدت ملی کشـور 
مـردم  اسـت و  بحـران مواجـه کـرده  بـا  را 
غیـر  مهاجرت هـای  بـه  می شـوند  مجبـور 

قانونـی دسـت بزننـد.
زهیـر سـعادت دیگـر عضـو مجلـس نیـز در ایـن 
مـورد گفـت: » اظهـارات اخیـر رییس جمهـور که به 
صراحـت گفتنـد کسـانی که از وطـن بیرون شـود با 

آنـان همـدردی نـدارد غیـر مسـووالنه اسـت؛ رییس 
جمهـور هـچ گاهـی مکـث نکـرده کـه چرا مـردم از 

وطـن بیـرون می شـوند«.
آقـای سـعادت بـا ذکـر ایـن کـه رییـس جمهـور در 

برابـر مـردم افغانسـتان مسـوولیت دارد افزود: 
مـردم افغانسـتان امنیت جانی و مالـی ندارند و 

مجبـور انـد کـه از کشـور خارج شـوند.
بـه گفتـه وی، از بدو حکومت وحـدت ملی و 
شـعارهای بـی بنیـاد اقتصادی باعـث مهاجرت 
هـای مردم شـده و این شـعارهای حکومت در 
زمینـه بـی کاری، رکـود اقتصادی و فسـاد هیچ 

است. نداشـته  پیشرفتی 
ایـن نماینـدگان تاکیـد ورزیدنـد کـه رییـس 
جمهـور در رابطـه به ایـن اظهارات خـود باید 

بـه مجلـس پاسـخ گوید.
رییـس جمهـور غنی در تـازه ترین اظهـارات اش در 
مـورد مهاجـران افغـان کـه بـه اروپـا سـفر کـرده اند 
گفتـه اسـت به خاطـر ترک وطـن، با آنـان هیچ گونه 

احسـاس همـدردی ندارد.
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هشدار ارگ به برخی...
جعـل کاری می زننـد و »بـا اسـتفادۀ نادرسـت از فضای باز 
شـبکه  های اجتماعـی و رسـانه ها، بـه نشـر و ترویـج آن 

می پردازنـد«.
در اعالمیـه آمـده اسـت: »نشـر این گونـه مطالـب بـه هـر 
دلیلـی که باشـد، عالوه بـر این که غیراخالقـی و غیرقانونی 
می باشـد، زمینـه را بـرای تخریـش اذهـان مردم نیـز فراهم 

می کنـد«.
ارگ ریاسـت جمهـوری هم چنـان از کاربـران شـبکه های 
و  شـده  تحریـف  »اسـناد  تـا  اسـت  خواسـته  اجتماعـی 
جعلی یـی را که نشـر کرده انـد، از صفحات اجتماعی شـان 
بردارنـد« و بـه کاربـران دیگـر توضیـح دهند که این اسـناد 

جعلـی بـوده اند.
ریاسـت جمهـوری نوشـته اسـت، کاربرانی کـه »معلومات 
غلـط و نادرسـت« از ایـن اسـناد جعـل شـده بـه دسـت 
آورده انـد، از نـگاه اخالقـی و قانونی حق دارنـد تا در این 
زمینـه برای شـان توضیـح داده شـود و جعـل کاران از آن ها 

بخواهند. »معـذرت« 
اعالمیـه افـزوده اسـت: »مـا امیدواریم تا از طریق تشـریک 
مسـاعی بـا شـهروندان، قانونمنـدی در رفتارهـا را بـه ُکـد 
اخالقـی کاربـران شـبکه های اجتماعـی مبـدل سـازیم تا با 
احتـرام بـه حـق دیگـران، همـه بـه صـورت مؤثـر از ایـن 

آزادی بـه گونـۀ مشـترک بهـره بریم«.
و  اعالمیه هـا  بیشـتر  افغانسـتان  جمهـوری  ریاسـت 
فعالیت هـای رییس جمهـور را از طریق صفحۀ رسـمی اش 
در فیس بـوک بـه نشـر می رسـاند. صفحـۀ ارگ ریاسـت 
جمهـوری در فیس بـوک هم اکنـون نزدیـک به یـک میلیون 

دارد. خواننـده 

نمایندهگانمجلس:

اظهارات دکتر غنی در مورد مهاجران غیر مسووالنه است

وزیرمالیهبهوزارتخانهها:

بودجـه را بـهانة ناکامـی  نسازیـد

در شیندند هرات از ۱۰۰ مکتب دخترانه تنها دو مکتب باز است!

افتتاح نمایشگاه دایمی ارتباطات در هرات

آگاهی دهی
 دربارۀ خطرهای مهاجرت 

کاهش  برای  که  می گوید  افغانستان  مهاجران  امور  وزارت 
کشورهای  در  شهروندان  شدن  پناهنده  و  مهاجرت  میزان 
پناهنده گی  خطرهای  و  ضررها  دربارۀ  آن ها  به  اروپایی، 

آگاهی  می دهد.
برنامۀ آگاهی دهی این وزارت روز شنبه برای نخستین بار از 

سوی ریاست مهاجران والیت بلخ آغاز شد.
باالترین  از سوریه  میالدی پس  در سال گذشتۀ  افغانستان 
بنیاد  بر  است.  داشته  جهان  سطح  در  را  پناهنده گی  میزان 
 25۰ از  بیش  گذشته  سال  در  مهاجران،  وزارت  آمارهای 
اروپایی درخواست  افغانستان در کشورهای  هزار شهروند 

پناهنده گی داده اند.
عبدالصبور قادری، رییس امور مهاجران بلخ می گوید که بر 
آلمان در بلخ، حدود 15۰ هزار  بنیاد آمارهای کنسولگری 
نفر تنها از والیت های شمالی کشور در کشورهای اروپایی 

پناهنده شده اند.
علی رضا موحدی، رییس بخش تحقیق و مطالعات وزارت 
حمل/  14 )شنبه،  امروز  که  سفری  جریان  در  مهاجران 
فروردین( به بلخ داشت، گفت که این وزارت برای کاهش 
دادن آمار پناهجویی، برنامه هایی برای اشتغال زایی نیز روی 

دست دارد.
دالیل  مهم ترین  از  را  ناامنی  و  بیکاری  موحدی  آقای 
پناهنده گی شهروندان کشور می خواند، اما می افزاید تمامی 
پناهنده گی  درخواست  اروپا  در  که  افغانستان  شهروندان 
داده اند، از داخل کشور به اروپا نرفته اند، بلکه بخشی از 
این پناهنده گان از کشورهای ایران، پاکستان و حتا روسیه به 

کشورهای اروپایی سفر کرده اند.
کشورهای اروپایی برای جلوگیری از هجوم پناهنده گان به 
این کشورها، اخیراً قوانین  سخت گیرانه تری وضع کرده اند، 
تنگ  افغانستان  پناهنده گان  برای  ویژه  به  را  پذیرش  زمینۀ 
ساخته و در مواردی دست به اخراج اجباری آن ها زده اند.

اما این مقام وزارت مهاجران می گوید که حکومت افغانستان 
و  نیست  پناهنده گان  این  دوبارۀ  بازگشت  آمادۀ  هیچگاه 
کشورهای غربی هم نمی توانند خالف خواستۀ پناهنده گان 

و حکومت افغانستان، آن ها را اخراج کنند.

وزیر مالیه کشور می گوید که نداشتن بودجۀ کافی 
دلیل قانع کننده یی برای عملی نشدن پروژه ها نیست.

برای  نماینده گان  مجلس  در  که  حکیمی  اکلیل 
بر  مبنی  به پرسش های اعضای مجلس  پاسخ گویی 
حاضر  آن ها  تمویل  عدم  و  پروژه ها  مسدودشدن 
شده بود، می گوید که وزارت مالیه مسؤولیت تهیۀ 
هیچ  و  دارد  را  پروژه ها  تطبیق  برای  کافی  بودجۀ 
وزارتی نمی تواند نداشتن پول را بهانه یی برای عدم 

اجرایی شدن این پروژه ها پیشکش کند.
نیز  تدارکات  کمیسیون  که  می گوید  حکیمی  آقای 

اجازۀ رد قراردادها را به این بهانه ندارد. او می افزاید 
کمیسیون  کار  در  تغییرات  یک سری  از  پس  که 
تدارکات، اکنون 4۰ درصد از قراردادهای راجع شده 

به این کمیته، معیاری شده است.
ریاست  که  مجلس  دوم  معاون  غفاری،  نعمت اهلل 
این  در  نیز  داشت  عهده  به  را  مجلس  شنبه  روز 
بهانۀ  به  قرارداد ها  بیشتر  تطبیق  که  می گوید  رابطه 
نبود بودجه به کندی انجام می شود و از این به بعد 
پروژه ها  برای عملی نشدن  بهانۀ موجهی  دلیل،  این 

نخواهد بود.

که  وزارتی  هر  پس  این  از  می گوید،  غفاری  آقای 
برای عدم پیش برد پروژه هایش، نبود بودجه را دلیل 
عنوان کند، با وزیر مالیه به مجلس احضار خواهد 

شد.
در  گسترده  فساد  از  نگرانی هایی  هم  این  از  پیش 
پروژه های  عملی نشدن  و  ملی  تدارکات  کمیسیون 
و  داشت  وجود  آن  مشخص  زمان  در  توسعه یی 
مقام های حکومتی چالش های امنیتی و نبود بودجۀ 
این  عملی نشدن  اساسی  علت های  از  را  کافی 

پروژه ها عنوان می کردند.

ولسوالی  در  دخترانه  مکتب   1۰۰ حدود  میان  از 
شیندند هرات، تنها دو مکتب آن باز است.

دلیل  یگانه  که  می  گویند  هرات  معارف  مسووالن 
این قضیه، نا امنی  در اطراف مرکز ولسوالی شیندند 

می باشد.
تعلیمات  معاون  عزیزی،  عبدالرحمان 
در  هرات  معارف  ریاست  اسالمی 
به  کرد:  بیان  جمهورنیوز  با  گفتگویی 
مکتب  دو  تنها  امنیتی  مشکالت  دلیل 
فعالیت  شیندند  ولسوالی  در  دخترانه 
ولسوالی  مرکز  در  هم  آنها  که  دارد 

موقعیت دارند.
به بیان وی، نا امنی ها عامل اصلی این 
قضیه می باشد و دختران دانش آموزی 
دوردست  مناطق  و  اطراف  در  که 
به  نمی توانند  می برند،  به سر  ولسوالی 

مکتب بروند.
آقای عزیزی عنوان می کند که در شیندند 

حدود 1۰۰ مکتب دخترانه فعالیت دارد.
این مقام در معارف هرات تصریح می  بخشد که به 
دلیل بسته بودن مکاتب دخترانه، این اداره نمی تواند 

تا آموزگار جدیدی را در این ولسوالی استخدام کند 
و می بایستی تا زمینه امنیت بیشتر برای باز شدن دیگر 

مکاتب فراهم شود.
در  که  مکاتبی  فعالیت  روند  آن هم  با  عزیزی  آقای 
شیندند فعالیت دارند را مفید و مطلوب عنوان می کند.
امنیتی  قضایای  بیشتر  هرچه  شدن  روشن  پیرامون 
ولسوالی شیندند با سخنگویان پولیس و والی هرات 
پاسخ  تلفنی  تماس  این  به  آنان  اما  تماس شدیم  در 

ندادند.
نا  دولتی،  مقامات  گفته های  بر  بنا  شیندند  ولسوالی 

امن ترین منطقه هرات است.
در این ولسوالی بر عالوه درگیری های میان طالبان و 
دولت، درگیری های زیاد دیگری در میان گروه های 

مختلف وجود دارد.
برخی  که  داشت  وجود  گزارش هایی  این؛  از  پیش 
از بزرگان محلی این ولسوالی مانع باز بودن مکاتب 

دخترانه می شوند.

ACKU
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ورزش

نخسـت وزیر ترکیـه درسـت یـک روز پـس از کشـته شـدن هفـت نفـر از 
نیروهـای پولیـس و زخمـی شـدن دسـت کـم 27 نفر در پـی انفجـار بمبی 

توسـط نیروهـای پ ک ک بـه دیاربکـر سـفر کـرد.
کـه  کـرد  اعـالم  دیاربکـر  در  ترکیـه  نخسـت وزیر  داووداوغلـو،  احمـد 
نمی ترسـد و وعـده داد کـه حتـا یـک گام از مبـارزه بـا تـرور عقب نشـینی 

. نکند
او کـه تحـت تدابیـر شـدید امنیتی، در مراسـم تدفیـن هفت نیـروی پولیس 
کشـته شـده شـرکت کـرده بـود، پـس از حضـور در ایـن مراسـم در نمـاز 
جماعـت در مسـجد اعظـم در »سـور« منطقه مرکـزی دیاربکر شـرکت کرد.
داووداوغلـو گفـت: آن هـا فکر می کننـد که ما ترسـیده ایم، اما ما نمی ترسـیم 

و نمی لرزیـم. بلکـه به راه خود ادامـه خواهیم داد.
او افـزود: شـاید آن هـا تصـور می کننـد کـه بـه دلیل تـرس از ایـن حمالت 
احمـد داووداوغلـو، نخسـت وزیر ترکیـه به دیاربکـر نمی آید. اما سـوال این 
اسـت »آیـا مـردم عزیز دیاربکر، مگر شـما ترسـیده اید که من هم بترسـم؟ »

قرار بود این سفر پیش از این حمالت مرگ بار انجام گیرد.
داووداوغلـو افـزود: مـا این جا بـوده، هسـتیم و خواهیم بود. مـن دعا می کنم 
کـه اگـر خـدا می خواهـد جـان مـا را بگیـرد، در دیاربکـر ایـن کار را انجـام 
دهـد. امـا آن هـا نمی تواننـد کاری کننـد کـه باعـث عقـب نشـینی ما شـود. 

آن هـا نمی تواننـد باعـث شـوند کـه مـا حتا یـک گام بـه عقـب برداریم.
روز پنجشـنبه هفتـۀ گذشـته انفجـار یـک خـودروی بمب گـذاری شـده در 
شـهر دیاربکر به کشـته شـدن هفت تـن از نیروهای پولیـس ترکیه و زخمی 

شـدن 27 تن دیگـر انجامید.

مقام هـای امریکایـی اعـالم کردنـد، واشـنگن در حـال بررسـی طرحـی برای 

افزایـش چشـم گیر شـار نیروهـای عملیات ویژۀ امریکایی در سـوریه اسـت.

مقام هـای امریکایـی، روز گذشـته بـه خربگـزاری »رویـرز« اعـالم کردنـد، 

واشـنگن در حـال بررسـی طرحـی بـرای افزایـش شـار قابـل توجهـی از 

نیروهـای ویـژه امریکایـی در سـوریه اسـت.

ایـن مقام هـا، کـه از جزییـات ایـن طـرح آگاه هسـتند، از افشـای دقیق شـار 

نیروهایـی که قرار اسـت به سـوریه اعزام شـوند، خـودداری کردنـد، ولی یکی 

از آن هـا ترصیـح کـرد، شـار نیروهـای عملیـات ویـژۀ امریـکا چندیـن برابـر 

خواهـد بـود. در حـال حـارض حـدود 50 نیـروی ویـژۀ امریکایـی در سـوریه 

حضـور دارنـد کـه به طـور عمـده به عنـوان مستشـار فعالیـت می کننـد.

ایـن پیشـنهاد یکـی از راهکارهـای نظامـی اسـت کـه در حـال ارایـه شـدن به 

اوبامـا همچنیـن در حـال  امریـکا اسـت.  اوبامـا« رییس جمهـوری  »بـاراک 

بررسـی افزایـش تعـداد نیروهـای امریکایـی در عـراق اسـت.

عفـو بین الملـل ترکیـه را بـه این مسـألۀ متهم کـرد که مهاجـران را به 
اجبـار به سـوریه بـاز می گرداند.

ایـن ادعـا از سـوی عفـو بین الملل تنهـا چنـد روز پیـش از آن مطرح 
شـده کـه ترکیه قرار اسـت پذیـرش مهاجـران اخراج شـده از اروپا را 

تحـت توافق مـاه گذشـته میالدی آغـاز کند.
ایـن گـروه حقـوق بشـری همچنیـن اعـالم کـرده کـه تحقیقاتـش در 
جنـوب ترکیـه نشـان می دهـد کـه این کشـور صدهـا مهاجر سـوری 
را مجبـور کـرده تـا بـه کشورشـان بازگردنـد و بـر این باور اسـت که 

ترکیـه کشـور امنـی بـرای مهاجران نیسـت.
مدیـر عفـو بین الملـل در اروپـا و آسـیای مرکـزی گفـت: رهبـران 
اتحادیـۀ اروپـا بـا رسـیدن بـه ایـن توافـق برخـی از حقایـق را نادیده 

گرفتنـد؛ ترکیـه کشـور امنـی بـرای مهاجـران سـوری نیسـت.
بازگردانـدن تمامـی  از روز دوشـنبه رونـد  نیـز قـرار اسـت  یونـان 
مهاجـران شـامل سـوری هایی را که بـه صورت غیرقانونـی از اژه وارد 

ایـن کشـور شـده اند، بـه ترکیـه آغـاز کند.
رونـد  بتوانـد  توافـق  ایـن  کـه  امیدوارنـد  اروپـا  اتحادیـۀ  رهبـران 

کنـد. متوقـف  را  قـاره  ایـن  بـا  مهاجرت هـا 
دولت انکارا هنوز به این اتهامات جوابی نداده است.

یکـی از منابـع مطلـع در اتحادیـۀ اروپا گفته اسـت که آتن قرار اسـت 
5۰۰ مهاجـر را از یونان بـه ترکیه بازگرداند.

از زمـان آغـاز جنـگ داخلـی در سـوریه ,72 میلیون آوارۀ سـوری را 
در خـود جای داده اسـت.

شـرکت  همـکاری  بـا  کـه  کـرده  اعـالم  افغانسـتان  فوتبـال  فدراسـیون 
هومـل)Hummel( دنمـارک، لبـاس ویـژه بـرای تیـم ملـی فوتبال مـردان و 

زنـان کشـور طراحـی کـرده اسـت.
بـر روی پیراهنهـای تیـم ملـی مردان و زنـان افغانسـتان عکس شـیر طراحی 

شـده کـه فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان گفته به دلیـل جذابیت آن اسـت.
پیراهـن تیـم ملـی فوتبال افغانسـتان برای زنـان و مردان در دو رنـگ قرمز و 

سـفید طراحی شـده است.
کریسـتین سـندی، رییـس شـرکت هومـل در بـارۀ این لبـاس گفته کـه زنان 
افغانسـتان مجبورانـد و یـا بسـیاری از آن ها میخواهند حجاب داشـته باشـند.

او گفتـه اسـت کـه ایـن شـرکت یـک لبـاس شـیک و عالـی را بـرای فوتبال 
زنـان افغانسـتان طراحـی کـرده و میخواهـد کـه بـه ایـن ترتیـب دختـران 

افغانسـتان بـه ورزش تشـویق شـوند.
او در ادامـه افـزوده کـه ایـن شـرکت در ُکل، فوتبـال افغانسـتان را در بخش 

لبـاس حمایـت میکند.
سـید علـی کاظمـی، سـخنگوی فدراسـیون فوتبال افغانسـتان به بی بی سـی 
گفـت کـه هـدف از طراحـی ایـن لبـاس فراهـم کـردن لبـاس پوشـیده بـه 
دختـران اسـت و ایـن بـه معنـی اجباری کـردن اسـتفاده از لباس پوشـیده در 

فوتبـال افغانسـتان بـرای زنان نیسـت.
قباًل از این نیز شـماری از زنان فوتبالی سـت افغانسـتان در مسـابقات داخلی 

و خارجـی گاهی نیمه پوشـیده به میـدان میآمدند.
تیم ملی فوتبال زنان افغانسـتان در سـال های گذشـته رشـد قابل مالحظه یی 
داشـته اسـت. ایـن تیـم در مسـابقات بانـوان کشـورهای جنـوب آسـیا برای 
نخسـتین بار در سـال 2۰1۰ در بنـگالدش حضـور داشـت و نتوانسـت از 

مرحلـۀ گروهـی ایـن رقابتها صعـود کند.
در سـال 2۰12 در سـریالنکا توانسـت با شکسـت چهار بر صفر بر پاکستان، 
تسـاوی مقابـل مالدیـو بـه مرحلـۀ نیمه نهایـی راه یابـد و مقـام چهـارم را در 

این مسـابقات به دسـت آورد.
تیـم ملـی فوتبـال زنـان افغانسـتان قبـل از حضـور در مسـابقات کشـورهای 
جنـوب آسـیا در سـال 2۰12 در یـک دیـدار دوسـتانه بـه مصـاف تیـم زنان 
قطـر در شـهر دوحـه رفـت و توانسـت ایـن تیـم را بـا نتیجـۀ دو بـر صفـر 

دهد. شکسـت 
ایـن تیـم در سـال 2۰14 در مسـابقات زنان کشـورهای جنوب آسـیا با توجه 
بـه این کـه 9 بازیکـن ایـن تیـم از میـان افغانسـتانی هـای مقیـم کشـورهای 
ایـران، امریـکا و اروپایـی انتخـاب شـده بودنـد و 11 بازیکـن دیگـرش از 
باشـگاه هـای فوتبال در داخل افغانسـتان، نتوانسـت نتیجه قابل قبول کسـب 

. کند
تیـم افغانسـتان بـا شکسـت سـنگین از حریفانـش بنـگالدش، مالدیـو و هند 

مرحلـۀ گروهـی را تـرک کرد. 

بدن سـازی عالقه منـدان زیـادی در بین نسـل نوجـوان و جوان هر کشـور به 
ویژه افغانسـتان دارد.

بـا توجه به رشـد سـطح ورزش هـای انفـرادی در افغانسـتان، بدن سـازی نیز 
رشـد قابـل مالحظه یـی در بیـن نسـل جـوان افغانسـتان در سـطح مرکـز و 

والیات افغانسـتان داشـته اسـت.
حمیـد شـیرزی، مربـی تیم ملـی بدن سـازی افغانسـتان می  گوید، در مقایسـه 
با سـال های گذشـته، امروزه در سـطح افغانسـتان کلپ های ورزشـی عصری 
هـم طـراز بـا کشـور های آسـیایی ایجاد شـده کـه در حضـور داشـت مربیان 

دارند. فعالیت  مسـلکی 
آقای شـیرزی به صدای امریکا گفت: براسـاس قانون فدراسـیون بدن سـازی، 
تنهـا آن افـرادی می  تواننـد مالـک کلـپ بدن سـازی باشـند کـه عضویت تیم 
ملـی را داشـته باشـند و اگـر خـود بـه ایـن رشـته دسترسـی ندارنـد، مربـی 

کلپ شـان بایـد یکـی از اعضـای تیـم ملی بدن سـازی کشـور باشـد.
حمیـد شـیرزی، امـا گفـت: »می پذیریم کـه کمی و کاسـتی های وجـود دارد 
و تاهنـوز هـم افرادی انـد کـه بـدون داشـتن آگاهـی از ورزش بدن سـازی 
کلپ هـای شـخصی دارنـد، امـا تـالش می  کنیـم تـا حـد اکثـر جلـو آنـان را 

» بگیریم.
مربـی تیـم ملـی بدن سـازی از جوانـان و نوجوانانـی کـه خواهـان رو آوری 
بـه ایـن ورزش انـد، می  خواهـد تـا در یـک کلـپ معیـاری، زیـر نظـر مربی 
آگاه و مسـلکی بـه تمریـن بپردازنـد، چـرا کـه بـه گفتـۀ او، »اگـر 4۰ درصد 
پـرورش انـدام می  توانـد بـه زیبایـی بـدن و صحت ورزشـکاران تمام شـود، 
۶۰ درصـد بـه زیـان آن عـده افـرادی تمام می  شـود کـه ناآگانه با وزن سـر و 

می  گیرنـد.« کار 

داووداوغلو:
ترکیه از مواضع خود عقب نشینی 

نمی کند

امریکا درصدد افزایش نیروهای 
عملیات ویژه در سوریه است

عفوبینالملل:

ترکیه مهاجران را مجبور
 به بازگشت به سوریه می کند

طراحی لباس ویژه برای 
تیم ملی فوتبال زنان افغانستان

مربیتیمملیبدنسازی:

باید تنها تحت نظر
 مربی مسلکی ورزش کرد

 سيد اكرام افضلی

خلکو ته رپوټ

بیا وار رسیدلی چې خلکو د اطالعاتو ته د الرسسی د نظارت 

کمیسیون  د  حکومت  کړم.  وړاندې  رپوټ  هکله  په  کمیسیون 

په اړه هیڅ فکر نکوی او هیڅ مالتړ یې ندی کړی. داسې یو حکومت چې په 

فساد کې غرق وی او د شفافیت مسئلې ته پاملرنه نکوی نو د حکومت د تعهد 

باید خلکو ته  یا هم دواړه. دوه ډوله اطالعات  یا بې کفایتی او  نشتوالی ښیی 

وړاندې شی: یو د غوښتنې په صورت کې او بل هم پرته له دې چې اطالعات 

وغوښتل شی. په اول ډول کې هم قانونی ستونزې شته او هم اداری ستونزې. 

په دوهم ډول کې چې د اطالعاتو د الرسسی د قانون په بنسټ دولتی ادارې باید 

یو لړ مهم اسناد خپاره کړی، هم پاملرنه نه کیږی. څو میاشتې وړاندې مو ټولو 

ادارو ته لیک واستاوه چې باید اطالعات د قانون په بنسټ خپاره کړی اما چاته 

خپاره  نه  اطالعات  بنسټیز  ډیر  سایټونه ځیې  ویب  اکره  د حکومت  وایې.  یې 

کوی. د قانون نه رسغړونه د حکومت د چارواکو دنده ګرځیدلې ده. د حکومت 

چارواکی نه پوهیږم په څه مرصوف دی. داسې ادارې چې هیڅ ارزښت نلری 

لکه د فساد رسه د مبارزې عالی اداره ۳۰۰ نه زیات کسان بې کاره کینولی اما 

کله چې د اطالعاتو ته د الرسسی کمیسیون خربه راځی نو بیا حکومت امکانات 

بې  دغې  په  نور  نه غواړم خپل وخت  زه  نو  روان وی،  ډول  دغه  په  که  نلری. 

او خربې  لیکچر ورکول  امکاناتو کمیسیون کې مرصف کړم.  بې  او  صالحیته 

آسانې دی، دلته دومره کفایت هم نشته چې څوک کار کول غواړی هغه ته د کار 

کولو زمینه برابره شی.

د دوستانو نه مې هیله ده که د دغه پوسټ په دری او انګریزی ژباړه او نور رسه 

په رشیکولو کې رارسه مرسته وکړی نو ډیر منندوی به مو یم.

یعقوب یسنا

از کندز که کابل می آمدم، دوست گرامی ام، شمس زرتشت، 
گفتم هرچه  موتر کالن، 3۰4، شوید.  است سوار  بهتر  گفت 
مصلحت می بینید، همان بهتر. بندر کابل رساندم. برایم چوکی 
گرفت. گفت در این چوکی راحتی، گفتم عزیزدل برادر راحت ام، بیشتر از این 
مهربانی نمی شود، شرمنده ام مکن. خدا حافظی کردیم، شمس زرتشت رفت 
خانه. در چوکی پیش رویم همسری جوانی نشسته بود. بانو چادری داشت. 
آقا، جوان، بلندباال و دارای ریش داراز و انبوده بود. از کندز تا کابل بیشتر از 
3۰۰ کیلومتر است. راه ها آن چنان که درست باشد، درست نیست. در این راه 
دراز انسان خسته می شود. آقا که خواب می رفت، سرش می افتاد بر شانه 
بانو )همسر(. بانو که خواب می رفت، سرش می افتاد روی شانه آقا )همسر(. 
آقا بانو را بیدار می کرد و انگار می گفت سرت را روی شانه ام نگذار مردم 
می بیند بد است. بانو بیچاره اگر خواب هم می رفت باید راست خواب می 
رفت و حتا سرش روی شانه همسرش باید نمی افتاد اما از آقا اگر سرش روی 
شانه بانو می افتاد، انگار بد نبود. متوجه شدم هنگام که آقا خواب است، بانو 
پرده را از روی شیشه کنار می کشد و جهان را از زیر چادری تماشا می کند. 
آقا که بیدار می شد، پرده را می کشید روی شیشه و چیزی بیخ کوش خانم 
می گفت. این کار چندبار تکرار شد. سرم را به چوکی پیش روی گذاشتم، 
چشمانم را بستم، تمام حواس ام را تمرکز دادم به گوش هایم، خواستم بشنوم 
آقا که پرده را روی شیشه می کشد چه می گوید. می گفت بیرون را نگاه نکن 
بد است، گناه دارد و... رسیدیم تاجیکان، موتر برای نماز پیشین و نان چاشت 
ایستاد کرد. همه پایین شدند. آقا دید که همه مردان پایین شدند، بعد پایین 
نان اش را خورد و  ادا کرد و  آقا نمازش را  بانو را همانجا گذاشت.  شد و 
پیش از همه رفت کنار همسرش نشست. موتر حرکت کرد. بندر کابل رسیدیم 
مردان برای تالشی پیاده شدند و بانوان ماندند. برای تالشی بانوان دوتا بانو 
پولیس وارد موتر شدند. این آقا )همسر بانو( با یک آقا دیگر گفت ببین زن 
پولیس شده است، از این حکومت چه توقع! حکومت طالبان خیلی بهتر بود. 
آقا دیگر گفت این حکومت مردگاوی است، زن که از خانه برآمد و وظیفه 
گرفت، عزت و ننگ و ناموس مردم برباد شد. روی اش را طرف من کرد، 
گفت همطو نیست برادر؟ زبان نشکودم و از روی ناگزیری سرجنباندم )یعنی 
که بله(. داخل موتر شدیم. پولیس خانم، شاید برای تالشی به بانو گفته بود که 
چادری ات باال کن؛ چادری اش را که باال کرده بود، پایین نکرده بود، داشت 
بیرون را نگاه می کرد. همسرش که کنارش نشست، چادری اش را پایین کرد 
و چیزی بیخ گوشش گفت، نشنیدم. با خود گفتم خدایا در کشور ما زن بودن 

چقدر سخت است!

عبدالشهيد ثاقب

جغرافيای حذف

»چهل سال ما و فرزندان مان از مكتبرفن محروم بوديم. کسی 

به ما اجازۀ حضور در صف ارتش را منیداد. كوچ اجباری مان 

دادند. تبعيدمان كردند...«

اين بخشی از سخنان پريمردی از اهالی كلكان بود كه امروز در ديدار با اعضای 

آورد.  زبان  به  كلكانی  حبيبالله  امري  خاكسپاری  مراسم  برگزاری  كميسيون 

سخنهایی كه گوشهای از مظامل و ستمهای رژيم آل یحیی بر مردم كوهدامن 

حذف  جغرافيای  روزگاری  شالی،  و  كوهدامن  میداد.  بازتاب  را  شالی  و 

و  تبعيض  رسزمني  رسكوب.  و  عام  قتل  و  اجباری  كوچهای  رسزمني  بودند. 

توهني و تحقري سيستاتيك. قلمرو محروميتها و اجبارها. جرم شالی، تناول 

از درخت ممنوعه قدرت بود. درختی كه قرنها در انحصار يك خانواده و يك 

قوم بود. جرمش آن بود كه در دامن خود مردی را پروراند كه مردم حبيبالله 

را  تنوع  انحصارگرایی را شكستاند و  كلكانی اش میخوانند. مردی كه طلسم 

وارد سياست افغانستان كرد. حبيبالله كلكانی، اما هنوز هم هان مرد محبوب 

شالی است. هنوز هم مردم به ياد او اشك میريزند و به نام او افتخار میكنند. 

من امروز به چشم رس ديدم كه پريمردی، وقتی نام امري شهيد را میشنيد، زار 

زار میگريست. خواستم عكس بردارم و تصوير بگريم، اما وجدانم اجازه نداد. 

اجازه نداد كه با دوربنيام حال و هوای روحی-روانی او را اخالل كنم يا باعث 

پراكنده گی متركز ذهنی او گردم. او گريست و گريست و من هم به احرام او، 

سخرنانی ام را لغو كرده و به گريههای او گوش سپردم.

فيـسبـوك نـــامــه

ACKU
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

آماده یک وضعیت فوق  را  اروپایی خود  مسووالن 
اتحادیه  جنوبی  مرزهای  امنیت  تامین  برای  العاده 
از  جدیدی  موج  خطر  جلوی  تا  کنند  می  اروپا 
از  بلکه  ترکیه  از  نه  بار  این  بگیرند،  را  مهاجرت ها 

کشورهای شمال آفریقا.
به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، از یک سو 
به  کند  می  تالش  آلمان  اعظم  صدر  مرکل  آنگال 
با ترکیه برای جلوگیری از سیل  یک توافق معقول 
مهاجران از شرق دریای مدیترانه برسد در حالی که 
از سوی دیگر پناهندگان تالش دارند خود را به لیبیا 

برسانند تا از آنجا به اروپا بروند.
قاچاقچیان  فعالیت  شاهد  لیبیا  سواحل  همچنان 
انسان است که از سال گذشته تا کنون توانسته اند 
157 هزار پناهنده را روانه اروپا کنند، اینها فقط از 
اند  نشده  اروپا  راهی  افغانستان  و  عراق  و  سوریه 
بلکه بسیاری از آنها اهالی اریتره، نیجریه و سومالی 

هستند.
تونی باربر، تحلیلگر بریتانیایی در این باره می گوید: 
و  افغانستان  در  مسلحانه  منازعات  به  دادن  »پایان 
سیل  کاهش  در  سهمی  تواند  نمی  سوریه  و  عراق 
بگذارد.  اروپا  به  صحرا  جنوب  منطقه  از  مهاجران 
اروپایی ها توانستند راه ترکیه را برای ورود مهاجران 
قاچاقچیان  راه  گشودن  باعث  کار  این  اما  ببندند 

انسان از لیبیا می شود.«
ترکیه  با  توافق  برای  تالش  که  انتقاد  این  شاید 
از سیل  برای جلوگیری  تدابیر شدیدتر  اتخاذ  برای 
نشود  واقع  موثر  کافی  اندازه  به  اروپا  به  مهاجرت 
اما اروپایی ها می گویند راه دیگری جز این پیش 

رویشان نیست.
اروپا شاهد فروپاشی لیبیا است. کشوری که بعد از 
معمر  برای سرنگونی  آن  در  ناتو  پنج سال دخالت 
به خود  آرامش  لیبیا هنوز روی  قذافی، رهبر سابق 
می  سر  به  مرج  و  هرج  نوعی  در  و  است  ندیده 
برد. در پی این آشوب نیروهای مسلح اسالم گرای 
نوار ساحلی دریای مدیترانه  به  اند  توانسته  افراطی 
برسند، آخرین آن نفوذ داعش به شهر سرت بود که 
توانست با 5 هزار نیروی خود این شهر را به پایگاه 

خود تبدیل کند.  
نگرانی کشورهای غربی از افزایش موج تروریسم در 
لیبیا و در پی آن افزایش احتمال فعالیت قاچاقچیان 
انسان و آغاز دور جدیدی از مهاجرت به اروپا سبب 
شده است تا آنها در راسشان ایتالیا به فکر دخالت 
نظامی در لیبیا برای مبارزه با داعش بیفتند. بسیاری 
از تحلیلگران بر این اعتقادند که این اقدام به موازات 
تحرکات مرکل برای رسیدن با توافق با ترکیه برای 
بستن مرزهایش به روی مهاجران صورت می گیرد.

این در حالی است که کشورهای اروپایی تا زمانی 
تمایل  نگیرد  شکل  لیبیا  در  توافقی  حکومتی  که 
با  ندارند.  کشور  این  در  نظامی  دخالت  به  چندانی 
بزرگی  اروپا خود را در معرض مشکل  این وجود 
لیبیا تشکیل شود و  ائتالفی در  بیند. چه دولت  می 
احزاب و جریان های سیاسی توافق کنند که دولتی 
فراگیر به وجود آید چه چنین دولتی تشکیل نشود 
از سواحل  بار  این  مهاجران  معرض سیل  در  اروپا 

جنوبی دریای مدیترانه خواهد بود.
بر  آفریقا  شمال  در  اش  امنیتی  استراتژی  در  اروپا 
روی الجزایر حساب کرده است. کشوری که سومین 
نروژ  و  روسیه  از  بعد  اروپا  به  گاز  صادرات  منبع 
عرب  جهان  غرب  در  را  ارتش  بزرگترین  و  است 

در اختیار دارد.
الجزایر  منطقه،  اروپا در  تناقضات سیاسی  با وجود 
اصرار دارد که هیچ گونه دخالت نظامی خارجی در 
لیبیا صورت نگیرد. با وجود فشارهای اروپا به نظر 
نمی رسد دولت الجزایر آمادگی الزم برای همکاری 
با تروریسم و جلوگیری  برای جنگ  اروپایی ها  با 
از مهاجرت های غیرقانونی در منطقه را داشته باشد. 
افزون بر این اتحادیه اروپا بیم آن دارد که با بیماری 
خورده  سال  جمهوری  رئیس  بوتفلیقه،  عبدالعزیز 
برود.  فروپاشی  به  رو  کشور  این  الجزایر حکومت 

بسیاری از مسئوالن اروپایی انتظار دارند که درگیری 
و  مدنی  های  جریان  میان  قدرت  سر  بر  شدیدی 
امنیتی در بگیرد، به ویژه در سایه  ارتش و سازمان 
کاهش قیمت نفت و گاز که دولت را بر آن داشته 
از حمایت خود از کاالهای اساسی بکاهد. الجزایر 
و  در جامعه  پول  با صرف  توانست  از سال 2۰11 
حمایت از اقتصاد عمومی و افزایش یارانه ها جلوی 
موج بهار عربی به خاک خود را بگیرد. در عین حال 
اتحادیه اروپا هیچ برگه ای در اختیار ندارد تا بتواند 
در شمال آفریقا آن را به بازی بگیرد یا همانند ترکیه 
به کشورهای این منطقه امتیاز دهد تا بتواند جلوی 
سیل مهاجرانی که از شمال آفریقا رهسپار اروپا می 

شوند را بگیرد.
چندی پیش لغو توافق تجاری آزاد بر سر تولیدات 
با  را  خود  روابط  مغرب  تا  شد  سبب  کشاورزی 
بحرانی  ای که  کند، مساله  اروپایی قطع  کشورهای 
آورد.  وجود  به  بروکسل  با  رباط  میان  گسترده 
بروکسل تالش می کند که از شدت خشم رباط بر 
سر این اقدام بکاهد تا مغرب را ترغیب کند نقش 
فعال تری در لیبیا ایفا کند. مغرب در لیبیا توانست 
لیبیایی  در نزدیک کردن دیدگاه گروه های سیاسی 
به خوبی عمل کند و عملکرد موفقی از خود نشان 

دهد.

مقامات محلی پاکستان از حکومت مرکزی خواسته اند که در 
مرز مشترک با افغانستان در تورخم اعزام واحدهای پولیس 
کار  این  هدف  بدهد.  اجازه  را  خاص  نیروهای  و  منطقوی 
به  افغانستان  مردم  قانونی  غیر  مهاجرت های  از  جلوگیری 

پاکستان گفته شده است.
حکومت منطقوی پیشاور پس از آن تقاضای خود را تکرار 
کرده است که در این ایالت پاکستان حمالت دهشت افکنانه، 
قانونی  غیر  اخاذی های  و  اختطاف ها  هدفمند،  قتل های 

افزایش یافته است.
از سوی دیگر، حکومت منطقوی تصمیم گرفته است که از 
آغاز ماه روان میالدی به صورت جدی جلو ورود غیر قانونی 
افغان های مقیم  به  ایالت را بگیرد. پاکستان  این  به  مهاجران 
آن کشور تا پایان سال گذشتۀ میالدی مهلت داده بود که به 
وطن شان برگردند، اما نواز شریف نخست وزیر پاکستان این 
مهلت را شش ماه دیگر تمدید کرد. پس از این تصمیم به 
مهاجران افغان در مرز تورخم، برای وارد شدن به پاکستان 

اجازه نامه داده می شود.
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  کارمند  یک 
پناهجویان در بندر تورخم، که نخواست نام اش ذکر شود، 
در صحبتی با دویچه وله گفت که در سه ماه تنها 12 هزار 
مهاجر افغان این اجازه نامه را دریافت کرده اند. او افزود که 
به دلیل کمبود پرسونل و بی نظمی، این روند بسیار به کندی 

پیش می رود.
مرز  در  بس ها  ترانسپورت  کننده  تنظیم  گل  رحیم  حاجی 
تورخم گفت: »همه روزه هزار ها نفر از این مرز می گذرند. 
تنها در روز های رخصتی شمار آنها کمتر می باشد«. رحیم 
بیشتر  مسئوالن  اخیر  های  روز  در  که  است  افزوده  گل 
سختگیری می کنند و گاهی حتی مسافران را از موتر پیاده 

می کنند.
ابراهیم شینواری کارشناس امور قبایل در لندی کوتل خیبر 
به  ها  افغان  قانونی  غیر  آمد  و  رفت  با  رابطه  در  ایجنسی 
پاکستان گفت: »اگر رفت و آمد افغان ها تنظیم شود، شناسایی 

منطقوی در  اما حکومت  تر خواهد شد.  آسان  نیز  مجرمین 
عمل  پولیس  اظهارات  مبنای  بر  جرایم  از  جلوگیری  مورد 
می کند. اما پولیس در جلوگیری از جرایم ضعیف است و 
تقصیر را به گردن مهاجران افغان می اندازد، و چنین چیزی 

از واقعیت دور است.«
ابراهیم شینواری می گوید که پاکستان و افغانستان دو کشور 
قوانین  به  باید  کشور  هردو  شهروندان  و  هستند  جداگانه 
مرز  در  »اما  افزود:  شینواری  بگذارند.  احترام  دومی  کشور 
به سود دهشت  این  ندارد، و  های هردو کشور نظم وجود 
افکنان و مجرمین تمام می شود. ورود غیر قانونی مهاجرین 
به پاکستان سبب ایجاد مشکالت برای آنعده مهاجرین افغان 
میکنند،  زندگی  پاکستان  در  قانونی  به صورت  که  می شود 

چنانچه آنها نیز به دیدۀ شک نگریسته می شوند.«
در پاکستان حدود 1،5 میلیون مهاجر ثبت شده افغان زندگی 
می کنند. برخ اعظم آنها در خیبر پشتونخواه و مناطق قبایلی 
بسر می برند. حکومت منطقه یی پیش از این هم تقاضا کرده 
باید  به وطن شان  افغان  بازگرداندن مهاجران  برنامۀ  بود که 

عملی گردد.

هشدار از موج جدید مهاجرت ها به اروپا

برنامة جلوگیری از ورود غیرقانونی افغانستانی ها به پاکستان

وزیرمبارزهباموادمخدر:

بودجه بیابیم؛ نشست 
منطقه یی برگزار می کنیم

مقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گویند که مبارزه جدی 
علیه مواد مخدر را در سال پیش رو ادامه می دهد.

سالمت عظیمی، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر دیروز در کنفرانس 
خبری از کارکرد یکسال گذشته این وزارت جزییات ارایه نمود.

برای  تداوی  کمپ های  گذشته  سال  یک  در  گفت:  عظیمی  خانم 
معتادین در سرتاسر کشور و همچنین سیستم گزارش دهی از مواد 

مخدر افغانستان ایجاد کردیم.
وی افزود: پالن مبارزه علیه مواد مخدر ترتیب شد و پس از منظوری 
رییس جمهور این پالن برای تمام کشورهای که در راستای مبارزه 

علیه مواد مخدر با افغانستان همکاری دارد ارایه شده است.
وزیر مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که آنان 4۸ درصد کاهش در 
کشت کوکنار، 3۸ درصد در تولید مواد مخدر و 4۰ درصد در محو 

کشت کوکنار شاهد می باشد.
سال  در  است  قرار  الزم  بودجه  دریافت  صورت  در  گفت:  وی 
جاری خورشیدی نشست 5 جانبه میان افغانستان، پاکستان، ایران، 
برگزار  مخدر  مواد  علیه  مبارزه  راستای  در  روسیه  و  تاجیکستان 

نماید.
خانم عظیمی مبارزه علیه مواد مخدر را از مسوولیت تمام اراکین 
دولتی و همکاری مردم عنوان کرد و از شهروندان کشور خواست 

که در امر مبارزه با مواد مخدر این وزارت را همکاری نمایند.
وی گفت: در سال پیش رو هم این وزارت مبارزه جدی خود را 
از اضرار  ادامه می دهد و از طریق آگاهی دهی  علیه مواد مخدر 
مواد مخدر در سرتاسر کشور علیه این پدیده شوم مبارزه می کند.

این اظهارات درحالی مطرح می شود که افغانستان از سال 2۰11 
تا سال 2۰13، سه سال پی در پی شاهد افزایش چشمگیر کشت 
خشخاش بود که در نتیجه آن بیش از سه میلیون نفر مبتال به مواد 

مخدر هستند.
اکنون مقامات حکومت وحدت ملی برای مبارزه علیه این پدیده 
موفق  این خصوص  در  که  دیده شود  است  زده  باال  آستین  شوم 

خواهد شد یا خیر.

پایان دادن به منازعات مسلحانه در افغانستان و عراق و سوریه نمی تواند سهمی در 
كاهش سيل مهاجران از منطقه جنوب صحرا به اروپا بگذارد. اروپایی ها توانستند 
راه تركيه را برای ورود مهاجران ببندند اما این كار باعث گشودن راه قاچاقچيان 

انسان از ليبيا می شود

ACKU


	Button 2: 
	Button 3: 


