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تـــالش بــــرای آب 
آب ، مایـۀ زنـده گـی اسـت وتـاش بـرای رسـیدن بـه آن ، درحقیقت ، تـاش برای تداوم زیسـن اسـت . روی 

همیـن اصـل اسـت کـه برنامـۀ همبسـتگی ملـی وزارت احیـا وانکشـاف دهـات  درکنـار تطبیق هـزاران پـروژۀ عام 

املنفعـۀ مـورد نیـاز مـردم روسـتا ها ، زمینـه را برای دسرتسـی آنان به آب آشـامیدنی صحـی فراهم کرده اسـت. این 

برنامۀ ملی انکشـافی تاحال توانسـته اسـت به تعداد بیشـرت از )۲۱۶۷۴( پروژۀ آب آشـامیدنی صحی و شـبکه های 

آبرسـانی را در اکـر روسـتای هـای کشـور تطبیـق ومـورد بهره بـرداری ده نشـینان مـا قرار دهـد که این امـر موجب 

شـده اسـت تـا مـردم قریه هـای ما بـا اسـتفاده از آب صحـی ، از گزند امـراض مکروبی نجـات یابند و مانند سـایر 

هموطنـان مـا، بتواننـد زنـده گی مرفه وسـامل را دنبـال منایند.

قریـۀ  » غـال منـا « مربـوط ولسـوالی دولـت یاروالیت غـور ، از زمرۀ هامن روسـتا هایی اسـت که درسـالهای های 

گذشـته آب آشـامیدنی نداشـت وهـر فامیل بخصـوص خامنها از دریا توسـط مرکـب ویابه رسخود آب مـی آوردند 

وآنهـم آبـی کـه ازنظرصحـی مناسـب نبوده وهمیشـه ،  اطفـال وکهنسـاالن را به امـراض مکروبی ، مبتا میسـاخت 

. همچنـان هـر روز زنـان واطفـال قریـه ، بـرای آوردن آب آشـامیدنی مجبوربودنـد فاصلـۀ )۳( کیلومـرتی را تا منبع 

آب اشـامیدنی  کـه هامنـا دریـای هریرود بـود ، طی منایند. بخصوص درفصل زمسـتان مشـکل حمـل ونقل آب از 

دریـا به خانـه های روسـتاییان خیلی بادشـواری مواجه میشـد.

محمدایوب یکی ازباشنده گان این قریه میگوید : 

» مـن بـا یـک حادثـۀ بینهایـت غمنـاک و تکاندهنـده مواجه شـده ام که اکنون باگذشـت چندیـن سـال از آن حادثه 

، بازهـم اشـک درچشـامنم حلقـه مـی زنـد . وی میگویـد ، درسـال )۱۳۸۵( دودخـرتم بنام هـای سـکینه ونجیبه ) 

سـکینه ۱۱ سـاله نجیبـه  ۸ سـاله ( بـرای آوردن آب به سـمت دریا رفتـه بودند ولی  متأسـفانه درحین پرکردن بشـکه 

هـای آب ، یکـی شـان بـه دریـا افتـاد  و  دیگـرش کـه بـه کمـک خواهرخـود شـتافت ، او نیـز  بـه دریا افتـاد وجان 

شـیرینش را باخـت . بعـد از گذشـت چندیـن سـاعت افـراد دیگری که ازقریـه جهت بـردن آب رفته بودند ، اجسـاد 

بـی جـان کودکانـم  را یافتـه و بـه قریـه آوردنـد. غـم ازدسـت دادن آنهـا بـرای همیشـه درقلبـم ماننـد زخمـی التیام 

ناپذیـر، باقی اسـت. «

»بی بی جان« یکی اززنان این قریه میگوید :

» درروزهـای بارنـده گـی زمسـتان، مشـکات زیـادی را متحمل میشـدیم . درروسـتای ما عرف چنان اسـت که آب 

را بایـد زنـان بـه رسی خـود بـه خانـه بیاورنـد ، زیـرا اگرمـردان اینـکار را انجام دهنـد ، عمـل مذکورنزد اهالـی قریه 

عیـب بـزرگ بـوده و آنـان را  بـا الفاظ نامناسـب ، مورد طعنه ومتسـخر قـرار  میدهند . بنـاًا گاهی درزمسـتان ، هوا 

آنقـدر تاریـک میشـد کـه هم دیگـر خودرا دیـده منیتوانسـتیم و مجبـور بودیـم مانند حیوانـات با کشـیدن صداهای 

خـاص، احسـاس یکجابـودن ویانزدیـک بودن را بـه یکدیگر خـود بدهیم. «

خوشـبختانه  زمانیکـه برنامـۀ همبسـتگی ملـی  درولسـوالی دولت یار آغازشـد ، مردم قریۀ غال منا دسـت به دسـت 

هم داده و شـورای انکشـافی قریۀ شـانرا ایجاد کردند. اعضای شـورای انکشـافی که متشـکل از زنان ومردان قریه 

میباشـد ، بـا درک اولویـت اساسـی قریـۀ شـان کـه هامنا دسرتسـی بـه آب صحـی بود، همـه باهم متفق شـدند 

پـان اعـامر یـک شـبکۀ آبرسـانی را درسـطح قریـه مـورد بحـث قـرار دادنـد .  پـروژۀ مذکور ، پس ازسـپری شـدن 

مراحـل رسوی و ارزیابـی دقیـق، بـا رصف  هزینۀ مجموعـی )۱۱۱۱۱۱۲( افغانـی  که مبلـغ )۱۰۰۰۰۰۰( افغانی 

آن ازبودجـۀ برنامـۀ همبسـتگی ملـی و مبلغ )۱۱۱۱۱۲( افغانی سـهم مردم میباشـد ، عمًا تکمیـل گردید که اکنون 

مـورد اسـتفاده اهالـی قـرار دارد.  قابل یادآوریسـت که به تعـداد )۴۳۷( تن از مجموعـی )۱۰۰( فامیل ایـن قریه از 

مزایـای آب صحـی آشـامیدنی آن درنزدیـک خانه های خویش مسـتفید میشـوند.

الزم بـه یـاد آوریسـت کـه اخیـرْا با راه انـدازی پروژۀ حفـظ ومراقبت برنامۀ همبسـتگی ملـی وزارت احیا وانکشـاف 

دهـات زیـر چـرت برنامـۀ ملـی ایجاد کار برای صلـح  در اکر والیات کشـور ما ، از یکسـو بخاطر تـداوم پروژه های 

مذکـور رونـد ترمیـم وبازسـازی پروژه هـای ترمیم طلب آغـاز گردیده واز جانب دیگـر ، برای روسـتاییانی که د راین 

پـروژه هـا بـه کار گامشـته میشـوند ، یک مقدار پـول به عنـوان معاش پرداخته میشـود کـه در تقویت بنیـۀ اقتصادی 

روسـتا نشـینان مـا تأثیر قابـل ماحظه یی را نیز بجا گذاشـته اسـت.
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فروشنده گان بازیچه های خطرناک »با دست پُر به وارسا می رویم«
تحت پیگرد قرار می گیرند

حکومت سه سال دیگر را هم 
همین گونه سپری خواهد کرد
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معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله:

باند شش نفـری قاچـاق چیان 
مـواد مخدر را در بغـالن بازداشت کردیم

در سه ماه امسال 740 قاچاقچی مواد مخدر بازداشت شده اند
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ایجـاد مرکـز عدلـی و قضایـی بـرای تعقیـب 
و بـه محاکمـه کشـاندِن فسادپیشـه گان و افـراد 
بلندپایـۀ دولتـی کـه متهـم بـه فسـاد مالـی و 
اداری انـد؛ ظاهـراً می توانـد امـِر نکویـی باشـد. 
امـا پرسشـی که بـه میـان می آید این اسـت: آیا 
یـک دسـتگاه فاسـد و افتـاده در چنـِگ مافیای 
فسـاد مالـی ـ اداری، می توانـد بـا فسـاد مبارزه 

؟  کند
شـاید بتـوان گفـت آری! یعنـی فسادپیشـه گاِن 
آن شـمار  کـه  می خواهنـد  رسـیده  قـدرت  بـه 
از  کـه  بکشـند  دادگاه  بـه  را  فسادپیشـه گانی 
قـدرت برکنـار شـده اند؛ همان هایـی کـه ایـن 
روزهـا بـا انتقادهـای خـود، رهبـراِن حکومـِت 

می سـازند.  پریشـان خاطر  را  ملـی  وحـدت 
کشـور  بـه  سـود  فسادپیشـه یی  هـر  محاکمـۀ 
اسـت، امـا اگـر شـیوه و هـدف چنیـن باشـد، 
باقـی  خـود  برجـای  همچنـان  فسـاد  بازهـم 
می مانـد و تنهـا بازیکنـان شـطرنِج فسـاد تغییر 
می کننـد. بدین گونه، نسـِل سـومِ فسادپیشـه گاِن 
دموکـرات و مجاهـد، وارد معرکـه می شـوند. 
بهتـر اسـت گفتـه شـود کـه از هم اکنـون وارد 

شـده اند. معرکـه 
هیاهویـی را کـه داکتـر اشـرف غنی در روز های 
نخسـت بـه راه انداختـه بـود، بـا گذشـِت زمان 
پـی  در  ملموسـی  نتیجـۀ  و  شـد  خامـوش 
نداشـت. گذشـِت زمـان روشـن کـرد کـه هیچ 
برنامـۀ تدوین شـده یی در امـِر مبـارزه بـا فسـاد 
مالـی و اداری در حکومت وحـدت ملی وجود 

ندارد.
وعده هـا و سـخنان داکتـر غنـی، زمانـی در این 
زمینـه نقـِش بر آب شـد کـه شـهروندان دیدند 
بلندتریـن  بـه  را  افـراد  فاسـدترین  او چگونـه 

برمی گمـارد.  مقام هـا 
از  زیـادی  شـمار  گذشـته،  سـاِل  دو  ظـرف 
او حلقـه  فسادپیشـه گاِن شناخته شـده، بـه دورِ 
زده انـد. در یـک چنیـن وضعیتـی، پایه گـذارِی 
داشـته  می توانـد  پیامـی  چـه  نهـادی  چنیـن 

باشـد؟! 
وقتـی خبـِر ایجـاد ایـن نهاد را شـنیدم، یـاد آن 
روزگارانـی افتـادم کـه اندیشـه ها و داوری هـا 
همـه سـرخ بودنـد و افغانسـتاِن سـرخ در میاِن 
حـزب  دوران  می سـوخت.  خـون  و  آتـش 
بـه  حـزب  ایـن  تـا  بـود.  خلـق  دموکراتیـِک 
»محکمـۀ  به نـامِ  را  محکمه یـی  آمـد،  میـدان 
ایـن  کـرد.  پایه گـذاری  انقالبـی«  اختصاصـی 
محکمـه تـا پایـان دوراِن نحیـب بـه  کارِ خـود 
ادامـه داد؛ محکمه یـی کـه در آن هیـچ متهمـی 
حـِق دسترسـی بـه وکیـل مدافـع را نداشـت. 
یعنـی زندانیـان پس از یـک دوره شـکنجه های 
خونیـن، گروه گـروه از ایـن کانـاِل خون آلـود و 
بـه زنـدان  تاریـک می گذشـتند و می رسـیدند 

پلچرخـی یـا هـم بـه کشـتارگاه های شـبانه در 
پلچرخـی.

 افـزون بـر ایـن، ایـن محکمه افـزاری بـود در 
دسـِت حکومـِت خلقـی - پرچمی، تـا مخالفان 
سیاسـی، روشـن فکران، شـاعران و نویسنده گاِن 
شـکنجه  و  افکنـد  زنـدان  بـه  را  دیگراندیـش 
کنـد. مـا در کشـور خود، هنـوز هم یک رشـته 
مفاهیـِم سیاسـی و اجتماعـی داریم کـه تعریِف 
آنـان بـه یـک سـرزمیِن بـدون مـرز می مانـد. 
ماننـد: وحـدت ملـی، هویـت ملـی، ارزش های 
دیگـری.  چیز هـای  و  ملـی  خیانـت  ملـی، 
تاریـخ شـاهد اسـت کـه حکومت های وابسـته 
ایـن  در  غیرملـی  و حکومت هـای  بیگانـه  بـه 
سـرزمین، صدهـا شـخصیِت ملی و روشـن فکر 
را بـه اتهام خیانـت ملی، خیانت بـه ارزش های 
ملـی و خیانت بـه وحدت ملی، سـال های دراز 
در زندان هـای مخـوف شـکنجه یا هـم تیرباران 
کرده انـد. مثـاًل: عبدالرحمـان لودیـن، عبدالولی 
خـان دروازی و ده ها تِن دیگر می شـوند: خایِن 
ملـی و بـه جوخـۀ اعـدام سـپرده می شـوند؛ اما 
نـادر خـان بـا آن روسـیاهی هایی کـه در تاریخ 
انگیـس  بـه  کـه  وابسـته گی هایی  آن  بـا  دارد، 

دارد، می شـود: شـخصیت ملـی و شـاه ملـی! 
شـهید میوندوال می شـود کودتاچی و در زندان 
بـا بی رحمـی حلق آویـز می شـود و داوودخـان 
می شـود قائـد ملـی! و بـه همین گونـه، در ادامۀ 
ایـن تاریـِخ خونیـن همیشـه چنین بوده اسـت. 
سـاخته،  را  نهـاد  ایـن  کـه  غنـی  آقـای  حـال 
بایـد در نخسـتین گام، فهرسـِت فسادپیشـه گاِن 
مالـی اداری، آدم ُکشـان، متجـاوزان بـه نامـوِس 
مـردم، قاچاقچیـان مـواد مخـدر، زمین خـواران 
عدلـی  تعقیـب  بایـد  کـه  دهشـت افکنانی  و 
اگـر  بگـذارد.  رسـانه ها  اختیـار  در  را  شـوند 
فسادپیشـه گاِن  از  تـن  چنـد  نمادیـن  به گونـۀ 
دون پایـه محاکمـه شـوند و بلندپایـه گاِن فاسـد 
همچنـان بـر اریکـه بماننـد، دیگـر ایـن، خـود 
فرمـاِن تجـاوزِ همه گانـی بـر زنده گـِی مـردم و 
دارایی های کشـور اسـت. آن سـان که روزگاری 
حامـد  افغانـی؛  دموکراسـی  َقره ُقلی پـوش  آن 
در  بـزرگ  فسادپیشـه گاِن  همـۀ  بـه  کـرزی، 
اطـراِف خـود مـژده داد کـه اگـر فسـاد می کنید 
بکنیـد، اما در همین جـا در افغانسـتان بلندمنزل 

بسـازید نـه در دوبـی و جا هـای دیگـر! 
در هـر کشـوری کـه در آن بـوی قانـون وجود 
داشـته باشـد، چنیـن رییس جمهـوری بـا چنین 
دسـتوری بـه محاکمـه کشـانده می شـود؛ اما در 
افغانسـتان فـرودگاه تاریخـی کابـل را بـه  نامِ او 

می کننـد.
مـردم  بـه  نمی گویـد،  داکتـر غنـی دروغ  اگـر 
مراجعه کند. امروز چهره های فاسـد، آدم ُکشـان 
و متجـاوزان بـه نامـوِس مـردم با خاطر آسـوده 

و  می  دهنـد  ادامـه  خـود  ننگیـِن  زنده گـی  بـه 
مـردم، رسـانه ها و نهاد هـای کشـوری و جهانی 
کـه در زمینـۀ فسـاد در افغانسـتان پژوهش هایی 

کرده انـد، آنـان را خـوب می شناسـند!
به وسـیلۀ  پژوهشـی  گـزارش  ده هـا  امـروزه 
در  جهانـی  نهادهـای  و  کشـوری  رسـانه های 
پیونـد به فسادپیشـه گان، آدم ُربایـان و متجاوزان 
اسـت.  رسـیده  نشـر  بـه  مـردم  نامـوس  بـه 
گزارش هایـی کـه نـه حکومـِت کرزی بـه آن ها 
اعتنایـی کـرد و نه هـم حکومت وحشـت ملی!

اگـر هـدف از ایـن نهـاد عدلـی و قضایـی این 
اسـت که غنی بخواهـد شمشـیر »داموکلس« را 
بـر فـرق مـردم بیاویزد و تنها آن شـمار فاسـدان 
حکومـِت کـرزی را کـه حـال بـه منتقـدان او 
بـدل شـده اند، بـه محکمـه بکشـاند و بـر فرق 
دسـت  عبـداهلل  و  خـود  بـه  وابسـته  فاسـدان 
نـوازش بکشـد، بایـد بدانـد کـه ایـن ترفند هـا 
روی  تاریـخ  و  نمی بـرد  جایـی  بـه   ره  دیگـر 

ریـاکار را سـپید نمی سـازد. 
آغـاز  همـان  از  را  نهـادی  چنیـن  بایـد  غنـی 
و  دوسـال  کـه  حـال  می کـرد،  پایه گـذاری 
انـدی از عمـر مشـروعیِت سـاخته گِی حکومِت 
او نمانـده اسـت، ایـن امـر بیـش از یـک ادای 
باشـد.  نمی توانـد  دیگـری  چیـز  عوام فریبانـه، 
شـماری از فسادپیشـه گان در دسـتگاه کنونـی 
بـه چنـان جایگاه هایـی رسـیده اند کـه مبـارزه 
بـا آنـان، بـه گذشـتن از هفـت خـوان رسـتم 

نـد!  می ما
اگـر داکتـر غنـی دروغ نمی گویـد، در نخسـتین 
گام وظایـِف آن فسادپیشـه گانی کـه باید تعقیب 
عدلـی شـوند را بـه حالـِت تعلیـق درآورد تـا 
امکانـاِت بهتـِر تحقیـق در پیونـد به فسـاد آنان 
فراهـم شـود. مشـکل بـرای غنی این اسـت که 
او بـا چنین افرادی از یک کاسـه آب می نوشـد، 
حمایـِت  حصـارِ  در  افـرادی  چنیـن  هـم  یـا 
مافیا هـای قومـی، زبانـی و مذهبـی قـرار دارند. 
مـن فکـر می کنـم کـه اگـر داکتـر غنی عـزم را 
هـم که جـزم کـرده باشـد و بخواهد دسـت کم 
گوشـه یی از رویـش را در داگاهِ تاریـخ سـپید 
سـازد، بازهـم تـواِن آن را نخواهـد داشـت کـه 
زیـرا  درآویـزد.  فسـاد  پهلوانـان رویین تـِن  بـا 
و  برنامه ریزی شـده  سـازمان یافته،  کارِ  یگانـه 
افغانسـتان  در  کـه  شـبکه یی یی  و  هدفمنـد 
صـورت می گیـرد، همانـا فسـاد مالـی و تـاراِج 
بـا  مقابلـه  بـرای  اسـت.  کشـور  دارایی هـای 
سـازمان یافته  هدفمنـد،  بایـد  چیـزی  چنیـن 
و برنامه ریـزی شـده مبـارزه کـرد؛ چیـزی کـه 
هنـوز حکومـِت غنـیـ  عبـداهلل فاقد آن اسـت. 
بـه هر صـورت، نبایـد بسـیار بدبین بـود، دیده 

شـود آینـده چـه چیـزی را روشـن می کنـد! 
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پرتو نادری

مـرکز عـدلی قضـایی یا محکمۀ 
اختصاصـِی انقـالبی

 

اعالمیۀ طالبان یک بارِ دیگر نشان داد که کشته شدِن رهبراِن 
ندارد. طالبان زمانی  این گروه  ادامۀ جنِگ  بر  تأثیری  طالبان، 
در اعالمیۀ عیـدی، از ادامۀ جنگ سخن گفته اند که چهارمین 
دورِ نشسِت چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، ایاالت متحدۀ 
امریکا و چین بی نتیجه پایان یافته و تالش ها برای برگزاری 
این که  وجود  با  است.  شده  مواجه  ناکامی  به  نیز  پنجم  دورِ 
بارها از گروهِ طالبان دعوت شده که به پروسۀ صلح بپیوندد 
مستقیم  گفت وگوي  به  را  خود  باصالحیِت  نماینده هاي  و 
هر  از  پس  گروه  این  اما  کند؛  معرفی  افغانستان  حکومِت  با 
است.  نموده  سازمان دهي  سر  از  را  حمالتش  درخواستی، 
حامِل  بِس  دو  به  انتحاري  حملۀ  طِی  پنجشنبه  روز  چنان که 
کابل،  در  وردک  میدان  والیِت  پولیِس  اکادمی  دانشجویاِن 

نزدیک به 150 تن شهید و زخمی شدند. 
البته در این شب و روزها، درگیري هاِی شدیدی میان نیروهاِي 
امنیتي با گروه طالبان در والیت های مختلِف کشور راه اندازی 
شده است. در عملیات تازۀ نیروهاي امنیتِي کشور در والیت 
زیادی  تلفاِت  فاریاب،  و  بدخشان  و  ننگرهار  وردک،  میدان 
اما،  دیگر  والیت های  برخی  در  است.  شده  وارد  طالبان  بر 
جنگ در برابِر طالبان متوقف است؛ زیرا فصِل برداشِت تریاک 
است  و فصل سکوت. اما مسلمًا با گذشِت این فصل، طالبان 
عملیات های شان را افزایش خواهند داد و دولت هم در برابر، 

موضع گیری خواهد کرد. 
در پانزده سال  اخیر، چه در دوراِن حامد کرزي و چه در دوراِن 
حکومِت  همواره  افغانستان  مقاماِت  ملي،  وحدت  حکومت 
پاکستان را متهم به حمایت از گروه طالبان و دیگر گروه هاي 
مخالِف مسلِح دولت نموده است. اما حاال به تازه گی حکومِت 
افراطی،  گروه های  دادِن  قرار  هدف  که  است  گفته  پاکستان 
از  طالبان  اعالمیۀ  اکنون  و  می کند،  کمک  افراطیت  رشد  به 
قایم مقام شدِن جنگ برای مدِت نامعلومی حکایت دارد. یعنی 
این که پاکستان ضمِن آن که در تالِش رهاندِن خود از نزدیکِی 

یک انزواست، از طالبان حمایتش را ادامه می دهد. 
اینک بسیار واضح شده که دولِت افغانستان روزهای پُرچالشی 
با طالبان در پیش خواهد داشت و رهبرِی جدیِد طالبان،  را 
جنگ را شعله ور می کند و پاکستان هم از آنان کماکان حمایت 
خواهد کرد. از جانب دیگر، جبهۀ داعش نیز به روی دولِت 
افغانستان باز است و جنِگ دولت، هم در جبهۀ داعش و هم 
ماه های  و  می افزاید  ناامنی ها  به گسترده گِی  طالبان،  در جبهۀ 

دشواری را پیش روِی نیروهای دولتی می گذارد.
شکی نیست که بعد از این، نیروهاي امنیتي خود را از حالِت 
هنوز  حال،  این  با  درمي آورند.  تعرضي  حالِت  به  دفاعي 
براي  سیاسي  ارادۀ  افغانستان  حکومِت  که  نیست  معلوم  هم 
سرکوِب گروه هاي مخالِف مسلِح دولت را دارد و یا خیر. در 
از  بوده است.  از همین مسأله  انتقاد جدي  سال هاي گذشته، 
طرف دیگر، باید دانست که نهادهاي امنیتِي کشور تا چه اندازه 
ظرفیِت سرکوِب گروه هاي مخالِف مسلِح دولت را دارند. البته 
پاسِخ این سوال تقریبًا مشخص است؛ زیرا این بار امریکایی ها 
تصمیم دارند که طبِق خواسِت دولت و نهادهای امنیتی کشور، 
مناطق و مراکزی که ضرورت باشند را بمباردمان  کنند؛ یعنی 
قوِت پشتیبانِی هوایی از نیروهای امنیتی نیز در حاِل افزایش 
باال  را  ما  نظامِی  موفقیت های  امر  این  شک،  بدون  و  است 

می برد. 
اما حاال، هم جامعۀ جهاني و در رأِس آن ایاالت متحدۀ امریکا 
خوش بین  صلح  گفت وگوهاي  به  ما،  دولِت  جانِب  هم  و 
زمینه  این  در  پاکستان  که  شده  واضح  همه گان  به  و  نیستند 
هیچ همکاری یی نمی کند. بنابراین، دیگر تالش های صلح به 
شکِل رسمی متوقف است و اگر هم راه بیفتد، نتیجه یی ندارد. 
خوب است که دولت روی استراتژِی جنگ در برابِر طالبان 
فکر کند و این موضع را تا زمانی ادامه دهد که طالبان خودشان 
زمانی  مأمول  این  البته  کنند.  بلند  را   صداِی صلح و مذاکره 
به دست می آید که دولت از طرِق مختلف پاکستان را زیر فشارِ 
نیروهای ملی، منطقه یی و بین المللی قرار دهد تا در نتیجه، آن 
کشور از استراتژی یی که دارد، منعطف گردد و در امِر صلح 

در افغانستان همکاری کند. 

اعالمیـۀ طالبان
 و تـوقِف رونـد صـلح
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همزمـان بـا پایـان یافتـن ماه مبـارک رمضـان و فرارسـیدن 
عیـد سـعید فطـر، وزارت امـور داخلـه می گویـد، برنامـۀ 
امنیتـی را بـرای امنیـت شـهروندان در روزهـای عیـد روی 
دسـت گرفته انـد کـه بـر بنیـاد آن، امنیـت مسـاجد، تکایـا، 
پارک هـای تفریحـی و راه  هـا تحت پوشـش قـرار می گیرند.
امـروز  از  برنامـۀ  ایـن  تطبیـق  می گویـد،  داخلـه  وزارت 
آن،  مطابـق  و  می شـود  آغـاز  14تیر/جـوزا(  )دوشـنبه، 
دکانـداران و بازرگانانـی کـه سـالح پالسـتیکی، پتاقـی و 
سـایر بازیچه هـای خطرنـاک را وارد کرده انـد، شناسـایی و 

می گیرنـد. قـرار  پیگـرد  مـورد 
نجیـب دانـش، معـاون سـخنگوی وزارت امـور داخلـه در 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: وزارت داخلـه 
برنامۀ امنیتی را روی دسـت دارد که براسـاس آن، مسـاجد، 
تکایـا، پارک هـای تفریحی و سـایر سـاحاتی که شـهروندان 
پوشـش  تحـت  می پردازنـد،  گشـت وگذار  بـه  آن جـا  در 

امنیتـی قـرار می گیـرد.
آقـای دانـش می افزایـد: در این برنامـۀ امنیتـی، تأمین امنیت 
راه  هـا بـا ایجا پوسـته های امنیتـِی ثابت و سـیار روی تحت 
بـا  مبـارزه  بـرای  آن،  کنـار  در  و  می گیـرد  قـرار  پوشـش 
حـوادث و عرضـۀ خدمات عاجـِل صحی، نیروهـای امنیتی 

در آماده گـی قـرار خواهند داشـت.
بـه گفتۀ معـاون سـخنگوی وزارت داخله: بازبـودن جاده  ها 
و جلوگیـری از حادثـات ترافیکـی هم جزء برنامۀ ما اسـت 

کـه از امـروز دوشـنبه تطبیق آن را آغـاز می کنیم.
او خاطرنشـان سـاخت: هیچ دکان دار و بازرگانی حق ندارد 
اسـلحۀ پالسـتیکی و پتاقـی و سـایر بازیچه هـای خطرنـاک 
را وارد و بـه فـروش برسـانند و در صـورت تخلف عامالن 
ارگان هـای عدلـی و قضایـی معرفـی  بـه  آن شناسـایی و 

می شـوند.
آیاعیدَدرِهمهرابهخوشیمیکوبد؟

در کنـار تمـام دغدغه هـای ناامنـی و دشـواری های دیگـر، 
بـا آمـدن عیـد و افزایـش بیـکاری در کشـور، بازار هـای 

دارنـد. دیگـری  افغانسـتان حکایت هـای 
عید برای بسـیاری ها جشـن و برای بسـیاری دیگـر نگرانی 
اسـت. تهیـۀ لبـاس و پذیرایـی از دوسـتان و خویشـاوندان، 
کـه  رواج هایـی  و  رسـم  اسـت،  خـوب  اقتصـاد  نیازمنـد 
به صـورت سـنتی در روزهـای عیـد در این سـرزمین وجود 
دارد، باعـث گران شـدن اجنـاس در بازارها گردیـده که این 
رسـم های سـنتی و پُـر دردسـر بیشـتر دامن گیـر مردانی که 

تـازه نامـزد شـده اند هم اسـت.
حـاال شـماری از شـهروندان شـهر کابـل می گوینـد، عیـد 
برای شـان مفهومـی نـدارد و ایـن روزهـا را ماننـد روزهای 

عـادی سـپری خواهنـد کرد.
ایـن شـهروندان بـا انتقـاد از مسـووالن حکومـت وحـدت 
ملـی، بـه دلیـل آن چـه از سـوی آن ها عـدم توانایی شـان در 
امـر مدیریـت حکومـت و ایجـاد اشـتغال برای شـهروندان 
ایـن  ایجـاد  بـدو  می دارنـد،از  بیـان  می شـود،  خوانـده 

حکومـت هـم بیـکاری روزبـه روز افزایـش می یابـد و هـم 
قیمـت مـواد خوراکـی.

باشـنده گان شـهر کابـل می گوینـد، همـه سـاله در روزهای 
افغانسـتان  بازارهـای  در  خوراکـه  مـواد  قیمـت  مناسـبتی 
افزایـش می یابـد و حتـا بعـد از سپری شـدن ایـن روزهـا، 
قیمت  هـا بـه همـان پیمانـه باقـی می مانـد و بـرای دوبـاره 

نمی کنـد. توجـه  هیچ کسـی  آن  پاییـن آوردن 
احمـد فریـد کـه در خیرخانـه شـغل کفاشـی دارد و از این 
درک خانـوادۀ هشـت نفـره اش را نـان می دهـد بـه روزنامۀ 
مانـدگار می گویـد، امسـال بـه دلیـل بیـکاری و نبـود کار 
نتوانسـتم بـرای عیـد خرید کنم، چـون پوِل اندکـی که دارم 

تنهـا می توانـد روزهـای عـادی ام را اندکـی کفایـت کند.
احمـد فریـد می افزایـد: »نـرخ مـواد خوراکـی هـم نسـبت 
بـه سـال های گذشـته افزایـش یافتـه و این کار مشـکالت ما 
را دوچنـدان سـاخته اسـت. زنده گـی در افغانسـتان بسـیار 

دشـوار شـده است.«
قربـان علـی کـه ظاهـراً دِل پُـری از حکومـت دارد و آن را 
به شـدت انتقـاد می کنـد، می گویـد: از وقتـی کـه حکومـت 
را  خوشـی  روز  مـردم  شـد،  تشـکیل  افغانسـتان  جدیـد 
ندیده انـد، مسـووالن ایـن حکومـت از شـروع تـا به حـال 
تنهـا کاری کـه انجام داده اند، تقسـیم چوکـی و قدرت بوده 

اسـت و بـس.
آقـای قربـان علـی اضافه می کنـد: بـرای آن  ها هیـچ تفاوتی 
نمی کنـد کـه کسـی غـذای شـب و روزشـان را دارد یـا نه، 
بیـکاری و نبـود پول سـبب شـده اسـت کـه بسـیاری مردم 

ماننـد من عیـد برای شـان مفهومی نداشـته باشـد.
او خاطرنشـان می سـازد: از بـس مـردم بیـکار و بی چـاره 
شـده اند؛ از دزدی یـک جـوره بـوت از خانۀ خـدا هم دریغ 

نمی کننـد.
در  شـمالی  دکان داران سـرای  از  تـن  یـک  کریـم  محمـد 
مـواد  بیشـتر  می گویـد:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو 
خوراکـی افغانسـتان از پاکسـتان وارد می شـود، وقتی روابط 
بـا پاکسـتان خـراب می شـود،  افغانسـتان  سیاسـی دولـت 
پاکسـتانی ها یـا راه تورخـم را می بندنـد و یا مـواد خوراکی 

قیمـت می کننـد. را 
کابـل  بـه  تـا  پاکسـتان  از  مـواد  تأکیـد می کنـد: وقتـی  او 

می رسـد، بـر اثـر بی توجهـی دولـت، چندین جـای از موتر 
و تجـار پـول گرفتـه می شـود و آن هـا مجبورانـد پولـش 
را بـاالی مـواد اضافـه کننـد، همین گونـه تـا ایـن مـال بـه 
دوکان ها می رسـد، طبیعی اسـت که پولش بیشـتر می شـود.
همزمـان بـا ایـن، شـهروندان از واردشـدن بازیچه های خیر 
معیـاری بـرای اطفـال مانند اسـلحۀ پالسـتیکی و پتاقی و...، 

از پاکسـتان نیز شـکایت دارند.
روان  بـر  یک سـو  از  بازیچه  هـا  ایـن  کـه  می گوینـد  آنـان 
اطفـال تأثیـر منفـی دارد و آن  هـا را خشـن بـار مـی آورد، از 

می گـردد. نیـز  دیگـر سـبب زخمی شدن شـان  سـویی 
شـهروندان از حکومـت انتقـاد کـرده می گوینـد، بـا آن کـه 
سـال گذشـته وارد و فـروش اسـلحه و سـایر بازیچه هـای 

خطرنـاک بـه کشـور از سـوی وزارت امـور داخلـه ممنـوع 
شـد، اما امسـال نتنها کـه از واردشـدن آن جلوگیری نشـده 
اسـت کـه بیشـتر از سـال گذشـته نیـز وارد و بـه فـروش 

می رسـد.
و  اسـت  مذهبـی  یـک جشـن  خـود  ذات  در  فطـر  عیـد 
مسـلمان ها همـه سـاله از ایـن روز تجلیـل می کننـد. جنبـۀ 
دینـی ایـن روز از نـگاه این کـه شـهروندان را بـه کمـک به 

دارد. تأثیـر خوبـی  نیازمنـدان تشـویق می کنـد، 
برخی هـا حتـا معتقدند کـه یکـی از دالیـل روزه گرفتن این 
اسـت کـه مـردم سـیر از درد گرسـنه ها باخبـر شـوند. لـذا، 
عیـد فطـر فرصتـی اسـت کـه ثروت منـدان بـه تنگ دسـتان 

کمـک کننـد تـا آن هـا را از »روزۀ مـدام« نجـات دهند.
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وزارت داخله:

فروشنده گان بازیچه های خطرناک تحت 
پیگرد قرار می گیرند

روح اهلل بهزاد

برخی از نماینده گان مجلس و فعاالن مدنی:

حکومت سه سال دیگر را هم همین گونه سپری خواهد کرد

حکومت افغانسـتان اراده یـی برای برگـزاری انتخابات ندارد 
و می خواهـد بـا همیـن وضعیت تا سـه سـال دیگـر و یا هم 

بـرای یـک دورۀ دیگر بـه کار ادامه دهد.
شـماری از فعـاالن مدنـی و نماینـده گان مجلـس می گوینـد: 
حکومـت بـرای رای گیـری وزرا در مجلـس تـالش بسـیار 
کـرد، امـا بـرای تصویـب فرمـان تقنینـی مبنـی بـر تصویب 

قانـون انتخابـات، هیچ گونـه تالشـی نکـرد.
ادامـه  بـرای  از پیش شـرط ها  ناتـو  آنـان: هـدف  بـه گفتـه 
بـرای  افغانسـتان  بـه حکومـت  همـکاری اش، فشـارآوردن 
کاهـش حداقـل فسـاد، آوردن اصالحات در نظـام انتخاباتی 

و برگـزاری یـک انتخابـات حداقـل قناعت بخـش اسـت.
ایـن واکنش هـا پـس از آن ابـراز می شـود کـه مقام هـای ناتو 
بـرای ادامـه همکاری هـای شـان بـا دولـت افغانسـتان پیش 

شـرط هایی را مبنـی بـر اصالحـات در نظـام انتخاباتی، ثبات 
سیاسـی و مبـارزه بـا فسـاد اداری ارایه کـرده اند.

مقام های ناتو می گویند، این سـازمان در نشسـت سـاالنه اش 
روی همـکاری درازمـدت بـا افغانسـتان توافـق خواهد کرد؛ 
امـا کمـک بـه افغانسـتان دوجانبه اسـت و کشـورهای عضو 
ثبـات  بـدل همکاری های شـان خواسـتار  ایـن سـازمان در 
سیاسـی، مبـارزه علیه فسـاد، اصالحات در نظـام انتخاباتی و 

تأمیـن حقوق بشـر اند.
امـا عزیـز رفیعـی رییـس مجتمـع جامعـه مدنـی بارومنـد 
نیسـت کـه حکومـت افغانسـتان بتوانـد ایـن خواسـت های 

ناتـو را بـرآورده سـازد.
بـرای  اراده یـی  افغانسـتان  حکومـت  می گویـد:  رفیعـی 
برگـزاری انتخابـات نـدارد و می خواهـد بـا همیـن وضعیت 
تـا سـه سـال دیگـر و یـا هـم بـرای یـک دورۀ دیگـر بـه 

دهـد. ادامـه  حکومـت داری 
بـه گفتـه او: از حکومتـی که براسـاس توافق نامه سیاسـی به 
وجـود آمـد و یکـی از ماده هـای آن اصـالح نظـام انتخاباتی 
بـود؛ اما تاحـاال بـرای آوردن اصالحات کوچکترین تالشـی 

نمی کنـد، چطـور انتظار داشـت کـه اصالحـات بیاورد!
رفیعـی تصریـح کـرد: حکومـت بـرای رای گیـری وزرا در 
مجلـس تالش بسـیار کـرد، اما بـرای تصویب فرمـان تقنینی 
مبنـی بـر تصویـب قانـون انتخابـات هیچگونه تـالش نکرد، 
ایـن نشـان میدهـد کـه حکومـت اراده ی بـرای برگـزاری 

ندارد. انتخابـات 
او همچنـان گفـت: مبـارزه با فسـاد از تـوان حکومت خارج  
اسـت؛ زیـرا فاسـدین افـراد معمولـی نیسـتند که آنـان را به 
دادگاه بکشـاند، فاسـدین یـا وزیـر انـد، یا وکیل و یـا هم از 

جملـه مشـاورین رییس جمهور.
رییـس مجتمـع جامعـه مدنـی تاکیـد کـرد: حکومـت تنهـا 
امـا  کنـد؛  کنتـرل  را  فسـاد  پاییـن  سـطوح  در  می توانـد 
جلوگیـری از فسـاد در سـطوح بـاال هیـچ ممکـن نیسـت و 

جامعـه جهانـی بـه خوبـی ایـن مـورد را می دانـد.
وی افـزود: هـدف ناتـو از این پیشـنهادات، فشـار آوردن به 
حکومت افغانسـتان برای کاهش حداقل فسـاد در افغانسـتان 
و آوردن اصالحـات در نظـام انتخاباتـی و برگـزاری یـک 

انتخابـات حداقـل قناعت بخش اسـت.
بـا این حال، چمن شـاه اعتمـادی عضو مجلـس نماینده گان 
می گویـد: جامعـه جهانـی و ناتـو می دانـد کـه این شـرط ها 
بـه  آوردن  فشـار  بـا  می خواهنـد  امـا  نیسـت،  تحقق پذیـر 
حکومـت افغانسـتان حـد اقل اصالحـات در کمیسـیون های 

انتخاباتـی بـه میـان آید.
در  اصالحـات  اگـر  گفـت:   حکومـت  از  انتقـاد  بـا  او 
مـا  شـک  بـدون  آیـد  میـان  بـه  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
انتخابـات بهتـری خواهیم داشـت؛ امـا حکومـت اراده برای 

نـدارد. انتخاباتـی  اصالحـات 
وی تاکیـد کـرد: در فرمانـی رییس جمهـور کـه بـه مجلـس 
نماینـده گان فرسـتاده شـده بـود، هیـچ گونـه اصالحاتـی در 
نظـر گرفته نشـده بـود به جز تغییر چهار کمیشـنر و مسـایل 

. سطحی
بـه گفتـه اعتمـادی: در مـورد فسـاد اداری هـم کـه همـه 
می داننـد کی هـا فسـاد می کننـد، ولـی متاسـفانه اراده ی برای 
مبـارزه بـا فسـاد وجود نـدارد، زیـرا مفسـدین یا افـراد بلند 
پایـه حکومتـی انـد و یـا از جملـه مشـاورین رییس جمهور.
ایـن عضـو مجلـس تصریـح کـرد: فسـاد در افغانسـتان بـه 
یـک فرهنـگ مبـدل شـده و و در تمامی الیه هـای حکومت 
وجـود دارد؛ بنابرایـن مبـارزه بـا فسـاد کار سـاده و آسـانی 

. نیست
جهانـی  جامعـه  را  مـوارد  ایـن  تمـام  گفـت:  همچنـان  او 
می دانـد، بنابرایـن هـدف از ایـن شـرایط فشـار برحکومـت 
افغانسـتان برای حداقل آوردن اصالحـات در نظام انتخاباتی 

ست. ا
 ایـن پیشـنهادات ناتـو درحـال به حکومـت افغانسـتان ارایه 

می شـود کـه پیـش از ایـن نیـز  اتحادیـه اروپـا کمک هـای 
خـود را مشـروط بـه آوردن اصالحـات در کمیسـیون های 
انتخاباتـی سـاخته بود و از حکومت افغانسـتان خواسـته بود 
تـا بـرای آوردن اصالحـات در نظـام  انتخاباتـی و بـه دادگاه 
کشـانیدن تقلـب کاران تـالش کنـد، مـوردی کـه حکومـت 
افغانسـتان بـه آن توجـه چندانی نکـرد و به آن ارزشـی قایل 

. نشد
از سـویی هـم جامعه جهانی بارها و در 15 سـال گذشـته از 
دولـت افغانسـتان خواسـته بود تا بـرای معضل فسـاد اداری 
راه حـل جسـتجو کنـد و فاسـدین را بـه مـردم افغانسـتان 
معرفـی و بـه دادگاه بکشـاند کـه متاسـفانه این مـورد هم از 

سـوی حکومـت افغانسـتان جدی گرفته نشـد.

ACKUناجیه نوری  
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بخش چهــارم

روان شنـــاسي

 قـــرآني

نویسـنده: دكتور مصطفي محمود
مترجـم: سیداحمـد اشرفي

کَ تََقلُّـبُ الَِّذیـنَ َکَفـُرواْ فِـي الْبِـاَلدِ .َمتَـاٌع َقلِیـٌل ثُـمَّ َمْأَواُهْم  نَـّ خداونـد می فرمایـد: »اَل یَُغرَّ
َجَهنَّـُم َوبِئْـَس الِْمَهـاُد« )سـورۀ آل عمـران: 197-196(

ترجمـه: تسـلط و تصـرِف کافـران در شـهرها، تو را نفریبـد، متاع اندکي اسـت و پس )از 
ایـن جهـان( جایـگاهِ آنان دوزخ اسـت و چـه بد آرامگاهي اسـت دوزخ. 

ُهـم بِـِه مِـن مَّـاٍل َوبَنِیـن.َ نَُسـارُِع لَُهْم فِـي الَْخیْـَراِت بَل الَّ یَْشـُعُروَن«  »أَیَْحَسـبُوَن أَنََّمـا نُِمدُّ
)سـورۀ المؤمنـون: 56-55(

ترجمـه: آیـا گمـان مي کننـد کـه مـا آن هـا را بـا مـال و فرزنـد کمـک مي کنیـم، )بـراي 
این کـه( شـتاب کنیـم بـراي ایشـان در خوبي هـا؟ )چنیـن نیسـت( لکـن آن هـا نمي دانند.

»إِنََّما نُْملِي لَُهْم لِیَْزَداُدواْ إِثًْما« )سورۀآل عمران: 178(
ترجمه: ما به آن ها )کافران( مهلت مي دهیم تا به سرکشي و گناه خود بیـفزایند. 

فـرد مؤمـن همـه چیـز را از جانـِب خداونـد مي دانـد و بـاور دارد کـه هـر چـه بـه او 
مي رسـد، خـواه گشـایش و نعمـت باشـد و خـواه تنگدسـتي و مصیبت، بـراي آزمایش و 
امتحـان اسـت و قبـاًل در لـوح محفوظ نوشـته شـده اسـت. چنان کـه خداونـد مي فرماید:  
»َمـا أََصـاَب مِـن مُِّصیبَـٍۀ فِـي الْْرِض َواَل فِـي أَنُفِسـُکْم إاِلَّ فِي کِتَاٍب مِّـن َقبْـِل أَن نَّبَْرأََها إِنَّ 
ُ اَل یُِحبُّ ُکلَّ  ِ یَِسـیلَِکیاَْل تَْأَسـْوا َعَلـی َمـا َفاتَُکـْم َواَل تَْفَرُحوا بَِمـا آتَاُکـْم َواهللَّ َذلِـَک َعَلـی اهللَّ

ُمْختَـاٍل َفُخورٍ« )سـورۀحدید: 23-22(
ترجمـه: هیـچ مصیبتـي در زمیـن )از قحطـي و فقـر و آفـت و ظلـم( و در جان هاي تـان 
نمي رسـد، مگـر این کـه قبـل از خلقـت در لـوح محفوظ )نوشـته شـده( اسـت. ایـن کار 
بـر خداونـد آسـان اسـت. )ایـن را به شـما گفتیـم( تا بـر آن چه از دسـت دادیـد، دل تنگ 
نشـوید و بـه آن چـه بـه شـما رسـد، دل شـاد نگردیـد و خـدا هـر متکبـِر خودسـتایي را 

ندارد.  دوسـت 
»قل لن یصیبنا إال ما کتب اهلل لنا« ) سورۀ انفال:51 (      

ترجمـه: بگـو هیـچ مصیبتـي بـه مـا نخواهـد رسـید مگر آن چـه که خداونـد بر ما نوشـته 
کرده اسـت.

 نتیجـه و ثمره یـی کـه یـک مؤمـن، از این آیـات به دسـت مـي آورد، همانا سـکون رواني 
و آرامـش خاطـر و اعتمـاد بـر حکمـت و عدالـت و رحمـت الهـي مي باشـد. ایـن مؤمن 
زمانـي کـه شـهوتي از شـهوات را ترک مي کنـد، و خـود را از بندها و زنجیرهـاي دروني 
آزاد مي سـازد، در عـوض بـه حـالوِت قلبي و نور بصیرت نایل مي گردد. او کسـي اسـت 
کـه هواهـاي نفسـاني را خـاص به خاطـر رضاي خدا تـرک مي کنـد و از دویدن بـه دنبال 
اغـراض و مناصـب و اهـداف دنیـوي اجتنـاب مـي ورزد و در کنـف رحمـت الهـي آرام 

مي گیـرد. آیـا هدفـي و االتـر از خدا وجـود دارد؟
او درک مي کنـد کـه بـا خدا بـودن، باالتـر از همۀ نعمات اسـت؛ زیرا همۀ  اعـداد در برابر 

اسـت. بي نهایت صفر 
مؤمنـي کـه بـراي رضـاي خـدا کار مي کنـد، از همـِت بلنـد برخـوردار مي شـود و دیگـر 
خسـته گي و کسـالت و تنبلـي را بـه خـود راه نمي دهـد. کسـي خسـته مي شـود کـه اجیر 
اسـت و چشـم پـاداش دارد و یـا این کـه از تـرس کار مي کنـد، امـا کسـي کـه آرزویـش 
رضـا و خشـنودي پـرودگار باشـد، خسـته گي ناپذیر اسـت؛ زیـرا کـه هـدف و آرمـاِن او 
بـاال تـر از مطامـع دنیـوي و غنایـم مادي اسـت. او بنـدۀ عاشـق و دوسـت دار و داوطلب 
اسـت، او کار و فعالیـت را سـعادت مي دانـد، از ایـن جهـت اسـت کـه او را خشـمگین 
و اندوهنـاک نمي بینـي، بلکـه همـواره گشـاده روي، متبسـم و خوش بیـن بـوده و در همۀ 
احـوال، سـپاس گزارِ پـروردگار مي باشـد و بـه روزگار نفریـن نمي فرسـتد و کوتاهي را به 

نمي دهد.  نسـبت  خداونـد 
این گونـه حالـت روانـِي نـادر و ممتاز، ثمره یـی از ثمراِت ایمـان به قرآن و توحید اسـت. 
ایمـان توحیـدي، همـۀ عناصـر موجود در نفـِس آدمي را وحدت بخشـیده و همۀ مشـاعر 
و احساسـاتش را بـه سـوي یـک منبـِع فرمان بـري توجیـه مي نمایـد و سـامان مي دهـد. 
برعکـس، شـرک و چندخدایـي بـه تفـرق و پراکنده گـِي مشـاعر و انقسـامِ نفـِس انسـاني 
مي انجامـد و توجـه وي را بـه جهت هـا و منابـِع متعـدد معطـوف نموده و شـخصیت وي 

را متفـرق و پراکنـده مي سـازد. 
اگـر بـه قـرآن مراجعـه کنیم، بـه روان شناسـي یی دسـت خواهیـم یافت کـه کامـاًل بدیع، 
ممتـاز و بي همتاسـت. قـرآن قبـل از این کـه تمدن جدیدي را پـي افکند و رونـد تاریخ را 
دگرگـون سـازد، انسـان ها را به طورِ خـاص تربیت نمـود و روح و رواِن آن ها را از ریشـه 
متحـول کـرد و به طـور بدیـع و ابتـکاري تکامـل بخشـید و آن ها را بـه سـکون و آرامِش 
حقیقـي و اعتمـاد بـه نفـس و علـو همت رسـانید؛ زیرا قـرآن از نـزد مربِي حقیقـي یعني 

بـارگاه عـزت و جالِل الهي سرچشـمه گرفته اسـت. 

فرید موسوی
پیشفرضغلطدرجامعهشناسی

نظریه های  بهتر  درک  برای  من،  نظر  به 
جامعه شناسی  منظر  از  باید  جامعه شناسی، 
معرفت، وارد شد. شناخت بسترهای زمانی 
و مکانِی تبلور یک نظریه، تأثیر زیادی در 
درک آن نظریه دارد، اما قبل از شروع بحِث 
خود الزم می دانم چند کلیشه و پیش فرض 
غلط را که در مورد نظریه های جامعه شناسی 

شکل گرفته است، معرفی کنم. 
است  تصور  این  غلط،  پیش فرض  اولین 
توسط  که  جامعه شناسی  نظریه های  که 
بنیان گذاران ارایه شده، اساس جامعه شناسی 
است و باید سایر نظریه های جامعه شناسی 
مثاًل  با آن ها مقایسه کرد.  ارزیابی  برای  را 
برای ارزیابی نظریه های “مید می آیند” این 
مقایسه  “دورکیم”  نظریه های  با  را  نظریه 
کرده و بعد در مورد آن اظهار نظر می کنند. 
در صورتی که این نظریه ها از هستی شناسی 
متفاوتی برخوردار هستند. اگر این قضیه را 
مدنظر قرار ندهیم، دچار ارایۀ حکم ارزشی 
شده و کاری غیرعلمی انجام داده ایم. یک 
پیش فرض غلط دیگر، تقسیم بندی خرد و 

کالن است. 
می کند  کمک  ما  به  معرفت  جامعه شناسی 
به  را  اجتماعی  آگاهی  آن چه  بفهمیم  که 
عین  و  ذهن  از  برآیندی  می آورد،  وجود 
رابطۀ  یک  در  اجتماعی  آگاهی های  است. 
بین  در  چه  عین،  و  ذهن  بین  دیالکتیکی 
شکل  عوام،  بین  در  چه  و  متخصصان 
دیالکتیک،  از  من  منظور  اما  می گیرد؛ 
بلکه  نیست،  هگلی  تک اسلوبی  دیالکتیک 
همان  مانند  چنداسلوبی  دیالکتیک  یک 

چیزی که گرویچ مطرح کرده است. 
نظریات  زمانی  دورۀ  یک  در  اگر  بنابرین، 
از  متاثر شدن  نشانۀ  می شود،  مطرح  کالن 
ویژه گی های زمانی و مکانی آن دوره است 
و این حکم ارزشی ندارد؛ یعنی نه درست 
است و نه غلط، مثاًل نظریات تفسیرگرایی 
نشانۀ  این  نمی شناسد.  را  پارسونزی  نظم 
نظریه  این  بودن  درست  یا  بودن  غلط 

نیست.  
چرانظریاتروزمرهبهوجودآمد؟

تاریخ  باید  پرسش،  این  به  پاسخ  برای 
من  نظر  به  کنیم.  مرور  را  جامعه شناسی 
وجود  تفسیرگرایی  نظریات  از  دسته  سه 
تفسیرگرایی  از  اند  عبارت  که  دارد 
اروپایی، تفسیرگرایی آلمانی و تفسیرگرایی 
تفسیرگرایی  زمانی،  لحاظ  از  امریکایی. 

امریکایی زودتر از اروپا به وجود آمد. 
جامعه شناسی،  نظریه های  شکل گیری 
میانی  و  آغازین  مدرنیتۀ  با  است  مترادف 
و یا به عبات دیگر، بین سال های 1400 تا 
1792 و 1792 الی 1914؛ اما باید دید در 
این دوره چه اتفاقاتی افتاده است. در این 
فیودالیسم  شکست  از  متأثر  جامعه  دوره، 
است و همچنین متأثر است از انقالب های 
صنعتی و اجتماعی و رشد فردیت جدید. 
سنت ها،  بند  از  جامعه  دوره  این  در 
فیودالیسم  استبدادی و  حکومت های دینی 

رها شده است. 
صنعتی،  انقالب  واسطۀ  به  جمعیت  سیل 
به  را  جامعه  نظم  و  شده  شهرها  وارد 
خطر انداخته است. بنابرین، دغدغۀ اصلی 
اولیه، جذب دوبارۀ فرد در  جامعه شناسان 
سیستم و برقراری نظم است، حتا مارکس 
نیز معتقد بود یک طبقه باید به وجود بیاید 

تا افراد درون آن جذب گردند. 
امریکا  جامعۀ  بین  اساسی  تفاوت  یک  اما 
و اروپا در این دوره وجود دارد. در اروپا 
ساخته وجود  پیش  از  نهادهای  و  ساختار 
دارد که فرد در مقابل آن قرار دارد؛ بنابرین 
از  بیشتری  درک  اروپایی  جامعه شناسان 
دنبال رابطۀ  به  نهادها داشتند و  ساختار و 
در  دورکیم  بودند.  ساختارها  این  به  فرد 
می شود  چه گونه  کند  تبیین  که  بود  تالش 
را  افراد  دوباره  تا  کرد  بازسازی  را  جامعه 
از همین رو مهاجران  در خود جای دهند؛ 

ناگزیر از پذیرفتن هنجارها بودند. 
که  ساختاری  و  نهاد  هیچ  امریکا  در  اما 
وجود  کند،  سازگار  را  افراد  بخواهد 
نداشت. تنها سازمان موجود نهادهای بومی 
بنابرین  می رفتند؛  بین  از  باید  که  بودند 
وجود  سیستم  امریکایی  جامعه شناسی  در 
نداشت. تمدن امریکایی تمدن واقعیت های 
کالن نیست، بلکه تمدن این جا و آن جایی 
بود؛ به این معنی که هر ایالت و هر شهر 
فرهنگ  که  بود  برخوردار  مهاجرانی  از 

خودشان را داشتند. 
زنده گی،  واقعیت  از  امریکایی ها  شناخت 
همان چیزی است که در زنده گی روزمره 
ساخته می شود. بنابرین، واقعیت یا ساختار 
همان  یعنی  است؛  جمعی  کنش  عین 
کار  به  بلومر  من  استاد  که  اصطالحی 
می برد: کنش پیوسته. در اروپا کنش مردم 
مخالف سیستم و ساختار بود؛ اما در امریکا 
کنش جمعی همان واقعیت جامعه را شکل 

می داد. 

تغییرمفهومزمانومکان
اما با گذشت زمان، جوامع اروپایی نیز دچار 
نظریات  شد  موجب  که  شدند  تغییراتی 
قرار  بیشتری  اقبال  مورد  روزمره  زنده گی 
گیرد و آن تغییر، مفهوم زمان و مکان بود. 
و  تکنولوژی  رشد  با  اخیر  مدرنیتۀ  در 
یک  از  زمان  مفهوم  ارتباطات،  گسترش 
پدیدۀ بلندمدت به زمان الحساب تقلیل پیدا 
کرد و مکان نیز از یک موقعیت جغرافیایی 
کرد.  پیدا  تغییر  نمادین،  مکان  سمت  به 
قاره های  در  می توانیم  ما  که  معنی  این  به 

فضاهای  طریق  از  ولی  باشیم،  مختلف 
مکان  یک  به  متعلق  را  خود  مجازی 

سمبولیک معرفی کنیم. 
نظریه های  تا  شد  سبب  که  دیگری  عامل 
بگیرد،  اروپا هم شکل  در  روزمره  زندگی 
رشد جنبش های مدنی بود که ساختارهای 
قدیمی را ضعیف تر کرد و فرد را در برابر 

سیستم قدرتمندتر. 
بر  بحث  روزمره،  زندگی  نظریه های  در 
سر این است که جامعه شناس باید به میان 
باید  نکند.  به سیستم ها  نگاه  و  برود  مردم 
زمین  روی  به  آسمان  از  را  جامعه شناسی 
آورد. در این دیدگاه، جمعیت پیاده رو یک 
از  مجموعه یی  بلکه  نیست؛  مردم  از  توده 
با یکدیگر  متقابل  افراد است که در کنش 
هستند و از یک نظم رفتاری تبعیت می کنند. 
ُخرد  بحث  روزمره،  زندگی  نظریه های  در 
و کالن تنها یک بحث روش شناختی است؛ 
سطح  در  می تواند  هم  پیوسته  کنش  زیرا 
بین افراد مورد مطالعه قرار گیرد و هم بین 

نهادها و جوامع. 
کنشی  فرد  اگر  ساختاری،  نظریات  در 
است؛  کجرو  دهد،  انجام  ساختار  مخالف 
اما در این نظریه ها تنها کنشی دیگر انجام 

داده است که نه خوب است نه بد. 
زندگِی  نظریه های  که  دارم  اعتقاد  من 
روزمره، به واقعیت های اجتماعی نزدیک تر 
است و همچنین با روح مدرنیته و آزادی، 

همخوانی بیشتری دارد. 

 

اساس کاِر
جامعه شناسی
ACKUچیست؟
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پاریـس  بـا  مصاحبـه  در  چیـور  جـان  این کـه  وجـود  بـا 
داسـتان هایش  شـخصیت های  بـا  کـه  را  افـرادی  ریویـو، 
هم ذات پنـداری می کننـد و یـا این کـه حتـا نقشـی کمرنـگ 
مسـخره  می شـوند،  قایـل  داستان های شـان  در  خـود  از 
می کنـد؛ امـا ماننـد هـر نویسـنده یی در عالم، نقـش دیده ها 
کـه  خانواده گـی اش  زنده گـی  به خصـوص  و  شـنیده ها  و 
در  بوده انـد،  ادبـی اش  کارهـای  عمـدۀ  دسـت مایۀ  ظاهـراً 

داسـتان تجدیـد دیـدار پیداسـت. 
چیـور متولـد کوئینی در ماساچوسـت اسـت. از زمـان تولد 
در 1912 تـا 1929، زنده گـی آرام و عاطفـِی خوشـایندی 
را تجربـه کـرد تـا این کـه در ایـن سـال بـا ورشکسـته گی 
هماننـد  )پـدرش(  وی  روانـی  زنده گـی  ظاهـراً  پـدرش، 
زنده گـی اقتصـادی اش از هـم پاشـید و خانـواده را تـرک 
پاشـیده شـدن  هـم  از  تأثیـر  تـا  می رسـد  نظـر  بـه  کـرد. 

بـر  خانوادگـی  زنده گـی 
ادبیـات  بعـد  و  روحیـه 
چیـور نقـش مهمی داشـته 
مسـأله  ایـن  البتـه  اسـت. 
ظاهـراً وراثتی بـوده، چون 
تأثیـر این بحران هـا بر پدر 
وی کـه در داسـتان تجدید 
فانتـری  تصویـر  دیـدار، 
ولـی دردآلـود از او ارایـه 
شـده، ُخـرد کننده بـه نظر 
می رسـد. ایـن نکتـۀ مهمی 
اسـت کـه باید در بررسـی 
آثـار چیـور و به خصـوص 
شـخصیت های مضمحل و 
داسـتان هایش  ُمچاله شـدۀ 

داشـت. نظر  مـد 
2

فرهنـگ  از  تأثیرپذیـری 
بـا  آن  آمیختـن  در  عامـه، 

بن مایه هـای عرفانـی کـه بـه ویـژه از دهـۀ 1950 میـالدی 
بـه دنبـال اسـتحاله های ریالیسـم در امریـکا به وجـود آمـد 
و افزایـش نسـبی رفـاه مـادی بعـد از بحران هـای جنـگ 
تـا شـکل  شـد  سـبب  امریـکا،  اقتصـاد  افت وخیزهـای  و 
دیگـری از زنده گـی، تـوام بـا کسـب و تجـارت و رونـق 
گرفتـن زنده گـی در حومۀ شـهرها پدیـد آید. در کنـار این، 
ادبیـات خـالق دچـار دگردیسـی شـد و اخالق گرایـی توام 
بـا اعتـراض، در قالـب طنزهـای سـیاه ولـی بـا لحـن نرم و 
گاه پیچیـده در ظاهـری شـاد، امثـال جـان چیـور و جـان 
آپدایـک را از جملـه پدیده هـای خـاص داستان نویسـی و 
بـه خصـوص داسـتان کوتـاه ایـن برهـۀ زمانـی، بـه جهـان 

ادبیـات معرفـی کـرد.
3

واقعـی  معنـی  بـه  مردمـی  هنرمنـد  الگـوی  یـک  چیـور 
اسـت. نـه این کـه مضامیـن نوشـته های خـود را بـه دلیـل 
همـراه شـدن بـا سـلیقه عمومـی پاییـن بیـاورد، برعکـس 
نوشـته های او چنان کـه اشـاره شـد، تصویرگـر پسـامدرنیتۀ 
خـاص دهه هـای پنجـاه و شـصت ادبیـات ایـاالت متحـده 
هسـتند. منتهـی مردمـی بـودِن او بـه سـبب روحیـۀ خاص 
و منـش تقریبـًا منحصـر به فـرد زنده گـی اوسـت. از نظـر 
رسـیده  باالیـی  درجـات  بـه  چیـور  البتـه  نویسـنده گی 
اسـت. در دانشـگاه های آیـوا و پوسـتون و کالـج بارنـارد، 
نویسـنده گی خـالق و داستان نویسـی تدریـس کرده اسـت. 
بـرای نوشـتن فیلم نامه هـای مشـهور مدت هـا مـورد توجـه 

تهیـه کننـده گان هالیـوود بـوده اسـت. 
4

داسـتان  بـا  چیـور  جـان  فارسـی زبان،  مخاطبـان  نـزد  در 
شـناگر مشـهور شـد. آن هم بعد از آن که هالیوود بر اسـاس 
داسـتان، فیلمـی بـا شـرکت بـرت لنکسـتر سـاخت. البتـه 
ایـن فیلـم  چنـدان جـذاب نیسـت. امـا چیـزی که هسـت، 
داسـتان هایی نظیر شـناگر ُمدل مناسـبی بـرای نمایش نوعی 
ساختارشـکنی در عرصـۀ نثرنویسـی خـالق اسـت کـه در 

زمـان خـود تحول برانگیـز بوده اسـت. هـر انسـان پدیده یی 
ریالیسـم  امـا  اسـت.  امـروز  دنیـای  در  فـرد  بـه  منحصـر 
نخبه گـرای پیـش از دهـۀ چهـل، وجـه ارگانیـک انسـان را 
طـوری در تاروپـود ریالیسـم جـا داده بـود کـه انسـان بـه 
عنـوان یـک موجـود انسـانی )بـا همـۀ وجـوه متفـاوت و 

متناقضـش( در حـوزۀ ادبیـات جایگاهـی نداشـت. 
5

داسـتان های  سـنخ  از  ظاهـر  بـه  دیـدار،  تجدیـد  داسـتان 
دوران جوانـی چخـوف اسـت. اگـر مـالک ظاهـر و نـوع 
میـان  سـاختاری  شـباهت  می تـوان  البتـه  باشـد،  نـگارش 
دو نویسـنده برقـرار کـرد و اطـالق واژۀ چخـوف جدیـد 
را بـرای جـان چیـور منطقـی دانسـت مشـروط بـر این کـه 
سـایر داسـتان هایش نیـز چنیـن حال وهـوای روایتی داشـته 
باشـند کـه البتـه برخـی دارنـد و برخـی خیـر. به هـر حال، 
ایـن ظاهـر قضیه اسـت. اگـر به دنبال هسـتۀ اصلی داسـتان 
بگردیـم، دقـت در ایـن بخش هـا می توانـد راه گشـا باشـد. 
جایـی کـه نویسـنده بـا نوعـی ظرافـت مینیاتـوری، اثـر بـه 
ظاهـر سـاده را رنگ ولعـاب تراژیـک و البتـه هنـری داده 

: ست ا
الـف- سـه سـالی می شـد کـه او و مـادرم از هم جدا شـده 
بودنـد و مـن از آن موقـع او را ندیده بـودم. اما مدت زیادی 
نگذشـت کـه حس پدر فرزنـدی را در خود احسـاس کردم 
و حـس کـردم کـه خـو و گوشـت و آینده و سرنوشـت مان 
بـه هـم سرشـته اسـت. احسـاس می کـردم کـه وقتی سـنم 
باالتـر رفـت، چیزی خواهم شـد شـبیه بـه او و بهتر اسـت 

فعالیت هایـم را بـا محدودیت هـای او تنظیـم کنم...
ب- مـردی بـود جـا افتاده و خـوش لباس، و مـن از این که 

دوبـاره او را می دیـدم، بـا تمام وجود خوشـحال بودم...
ج- پـدرم گفـت: یـک لحظـه صبـر کن پسـرم. یـک لحظه 
صبـر کـن، مـن کمـی سر به سـِر ایـن آدم بگـذارم. گفتـم 
خداحافـظ پـدر، و از پله هـای ایسـتگاه پاییـن رفتم. سـوار 
قطـار شـدم و ایـن آخریـن بـاری بـود کـه پـدرم را دیدم.

 چیـور یـک الگوی هنرمنـد مردمی بـه معنی واقعی اسـت. 

همـراه  به دلیـل  را  نوشـته های خـود  مضامیـن  این کـه  نـه 
شـدن با سـلیقۀ عمومـی پایین بیـاورد، برعکس نوشـته های 
خـاص  پسـامدرنیتۀ  تصویرگـر  شـد،  اشـاره  چنان کـه  او 
دهه هـای پنجـاه و شـصت ادبیـات ایـاالت متحده هسـتند. 
منتهـا مردمـی بـودِن او بـه سـبب روحیـۀ خـاص و منـش 

تقریبـًا منحصـر به فـرد زنده گـِی اوسـت.
در مـورد الـف، بـه نظـر می بایسـت ایـن ماجـرای واقعـی 
آخریـن دیـدار چیـور بـا پـدرش باشـد. پـدری کـه وجود 
او را تـا نوجوانـی بـا تمـام وجود طلـب می کـرده و با جدا 
شـدِن او ضربـۀ روانـِی شـدیدی خـورده اسـت. دقـت در 
داسـتان نشـان می دهـد کـه در تمـام این مـدت، پـدر برای 
پسـر یک شـخصیت آرمانـی بوده اسـت. اما بخـش ظریف 
داسـتان در مـورد الـف اسـت. جایـی کـه راوی، بـه دلیلـی 
موهـوم کـه می توان شـهودی دانسـت. حس می کنـد که در 
آینـده بـه نسـخۀ بدل پـدرش تبدیـل خواهد شـد. بـه بیان 
داسـتان وقتـی سـنش باالتـر رفت، چیـزی شـبیه او خواهد 
شـد. ایـن نکتـۀ مهمـی اسـت واژۀ بازگشـت دوبـاره، اگـر 
قـدری بـا دقـت و وسـواس موشـکافی شـود، تنهـا تجدید 
دیـدار نیسـت. یکـی شـدن مجـدد اسـت. بـه عبارتـی بـه 
هـم پیوسـتن دو بخـش به ظاهـر مجـزا و یک پارچه شـدِن 
آن هاسـت. بخش هایـی کـه انـگار در گذشـته از هـم جـدا 
شـده و سـپس به هم پیوسـته و یکی شـده اند. انـگار که در 
تمـام مـدت چنیـن جدایـی را تحمل ناپذیر می دانسـته اند و 
در ذات خـود انتظـار وصل دوبـاره را می کشـیده اند. چیزی 
ادبیـات کالسـیک  برابـر هجـران کـه در  مثـل وصـال در 

فارسـی مرسـوم است.
در بخـش ب، پسـر بـا اشـتیاق تمـام و بـه نوعـی بـا تمـام 
مثـل  کنـد.  احسـاس  را  پـدر   می خواهـد وجـود  وجـود 
مـادرش کـه با عشـق به بوییـدن گل ها می پـردازد. او وجود 
پـدرش را می بویـد. مینی مالیسـم افراطـی چیـور، هیـچ گاه 
الکولیسـم پـدر را بیـش از ایـن توضیـح نمی دهـد و ایـن 
شـاید نوعـی حذف افراطی باشـد که بـر درون مایۀ داسـتان 
ـ بـه ویـژه اگـر دقیـق و چنـد بـاره خوانـده نشـود ـ تأثیـر 

خواهـد گذاشـت. بـه هر حـال، بعـد از یک سـری حوادث 
نـه چنـدان خوشـایند کـه طـی آن هیمنـۀ شـخصیت پـدر 
رویایـی در رفتارهـای سـطح پاییـن و مسـتانه بـه شـدت 
شکسـته می شـود، نوعـی شکسـت روانـی تراژیـک بـرای 
پسـر )راوی( کـه بـا صحنـۀ شـوخی و بـه قـول معـروف، 
سـر به سـر گذاشـتن پدر بـا روزنامه فروش کامل می شـود. 
جایـی کـه نویسـنده بـرای اولین بـار بـه نوعـی در رابطـه با 
پـدر، ظریـف و مینیاتـوری از عبـارت »بگـذار کمی سـر به 
سـِر این هـا بگـذارم...« اسـتفاده می کنـد و مکنونـات قلبـی 
می گـذارد.  نمایـش  بـه  را  او  شـدۀ  ُمچالـه  شـخصیت  و 

این جاسـت  کـه بـه گفتـۀ داسـتان: 
ج- پـدرم گفـت: یـک لحظـه صبـر کن پسـرم. یـک لحظه 
صبـر کـن، مـن کمـی سر به سـِر ایـن آدم بگـذارم. گفتـم 
خداحافـظ پـدر، و از پله هـای ایسـتگاه پاییـن رفتم. سـوار 
قطـار شـدم و ایـن آخریـن بـاری بـود کـه پـدرم را دیدم.

6
کـه  اسـت  آن  واقعیـت 
پـدر  تجربـۀ  چیـور، 
الکولـی و مچاله شـده را 
داشـته اسـت. در بوستون 
روانـی  عـوارض  دچـار 
شـده و بـه الکـول روی 
آورده. حتـا بـه مدت یک 
مـاه در مرکـز بازپـروری 
تحـت  نیویـارک  در 
در  اسـت.  بـوده  درمـان 
در  رمان هایـش  از  یکـی 
نوشـته  خصـوص  ایـن 
این کـه  جالـب  و  اسـت 
یـک  رمـان،  شـخصیت 
و  فرهیختـه  شـخصیت 
کـه  اسـت  دانشـگاهی 
در  حضـورش  طـی  در 
عمیـق  اسـتحالۀ  زنـدان، 
روانـی پیـدا می کنـد و دچـار دگردیسـی مثبـت شـخصیتی 
می شـود. بـه هر حـال، چیور از مچاله شـدِن روانـِی پدرش 
بعـد از ورشکسـته گی اقتصـادی و تـرک خانـه و آخریـن 
دیـدار، بـه جـز یک خاطـرۀ دردنـاک و امیـد به یـأس بدل 

نمی بـرد. یـادگار  بـه  بـا خـود  شـده، چیـز دیگـری 
7

خواننـده خـود بـه قرینـه درمی یابـد کـه پـدر یـک کالش 
و حقه بـاز اسـت و نـه کلوبـی دارد و نـه کاسـبی یی )چنـد 
ضربـه بـه پشـت مـن زد و گفـت: »سـالم چارلـی چه طـور 
هسـتی پسـر؟ خیلی دلم می خواسـت می شـد برویـم کلوبم 
را بهت نشـان بدهم. اما در خیابان شـماره شـصتم هست.«( 
هماننـد داسـتان پدر چخـوف، تنها بـا قدرت نمایـی کاذب، 
بـا رفتارهـای تحقیرآمیـز بـا افـرادی کـه بـه حکـم وظیفـه 
مجبـور انـد ایـن گونـه رفتارهـا را تـا حـدی تحمـل کنند، 
می خواهـد جلـِو پسـرش بـرای خـودش وجاهتـی بتراشـد 
و البتـه طبیعـی اسـت کـه پسـر ُخـرد شـدن شـخصیِت او 
ایـن قدرت نمایی هـای ظاهـری درمی یابـد و  را در قالـب 
دچـار غـم و سـرخورده گی و خشـم عمیقی می شـود که به 

جدایـی دایـم او از پـدر می انجامـد. 
8

مینی مالیسـتی  داستان سـرایی  بـر  کـه  ایرادهایـی  از جملـه 
بـه سـبک امثـال جـان چیـور و آن بینـی و ریمونـد کارور 
گرفته انـد، برهنـه کـردن افراطـِی داسـتان و هـرس کـردن 
بی رحمانـۀ همـۀ شـاخ و برگ هایی سـت کـه بـه هـر حـال 
زیبایی آفریـن  بلکـه  حقیقت بخـش،  نـه  اگـر  می تواننـد 
باشـند. ایرادهـای دیگـر از جملـه مطـرح نکـردِن مفاهیـم 
تاریخـی و سیاسـی و اجتماعـی یـا حـذف ایده هـای بزرگ 
و نظیـر ایـن، هیـچ گاه قابـل پذیرش نبوده اسـت؛ امـا افراط 

در حـذف چـرا. 
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ش ر یدا د ر چیو ن  جا

هنرمند مردمی به چیور یک الگوی 
نه این که مضامین معنی واقعی است. 
به دلیل همراه شدن نوشته های خود را 
پایین بیاورد، برعکْس با سلیقۀ عمومی 
تصویرگِر پسامدرنیتۀ نوشته های او، 
و شصت ادبیات خاص دهه های پنجاه 

ایاالت متحده هستند. منتها مردمی بودِن او به سبب روحیۀ خاص و منش تقریبًا منحصر به فرد زنده گِی اوست
از جمله ایرادهایی که بر داستان سرایی مینی مالیستی به سبک امثال جان چیور و آن بینی و ریموند کارور گرفته اند، برهنه کردن افراطِی 

داستان و هرس کردن بی رحمانۀ همۀ شاخ و برگ هایی ست که به هر حال می توانند اگر نه حقیقت بخش، بلکه زیبایی آفرین باشند. 
ایرادهای دیگر از جمله مطرح نکردِن مفاهیم تاریخی و سیاسی و اجتماعی یا حذف ایده های بزرگ و نظیر این، هیچ گاه قابل پذیرش 

نبوده است؛ اما افراط در حذف چرا 

و      تــجــدیــد

ACKU
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ابوبکر صدیق
مسـووالن در معنیـت مبـارزه با مـواد مخـدر وزارت 
داخلـه از کشـف و ضبـط 700 کیلوگرام مـواد مخدر 
و بازداشـت یـک بانـد شـش نفـری قاچاقچیـان در 

والیـت بغـالن خبـر می  دهند.
بـاز محمـد احمـدی معیـن مبـارزه بـا مـواد مخـدر 
سـرطان(   13 شـنبه  یـک  دیـروز)  داخلـه  وزارت 
در یـک نشسـت خبـری بـه رسـانه ها گفـت: اداره 
بـا مـواد مخـدر وزارت  تحقیقـات معنیـت مبـارزه 
داخلـه در عملیـات روز دوشـنبه در والیـت بغـالن، 
700 کلیلوگـرام مـواد مخـدر کـه در یـک موتـر نوع 
هینـو جابجـا شـده بـود و قرار بـود از از ایـن والیت 
بـه والیـت هلمند و والیـات مرزی افغانسـتان جهت 
پروسـس انتقـال داده شـود، کشـف و ضبـط کردنـد.

آقـای احمـدی افـزود: در رابطـه بـه این قضیـه 6 تن 
از قاچاقچیـان، راننـده موتـر هینو و یک عـراده موتر 
نـوع بینـس نیـز بـه دسـت نیروهـای مبـارزه بـا مواد 

مخـدر افتاده اسـت.
بـا  داخلـه  وزارت  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  معیـن 
یـادآوری از دسـت آوردهای منسـوبان ایـن معنیـت 
گفت: در سـه مـاه نخسـت سـال روان 588 عملیات 
کشـفی و ضبطـی از طـرف منسـوبان معینیـت مبارزه 
بـا مـواد مخـدر وزارت داخلـه در والیـات مختلـف 
انجـام شـده اسـت کـه در نتیجـه 122 اعشـاریه 623 
تُـن مـواد مخـدر و مشـروبات الکلی کشـف و ضبط 

اسـت. گردیده 
آقـای احمـدی افـزود: هم چنـان، 740 تـن در رابطـه 
بازداشـت شـده، 111  ایـن محموله هـا  قاچـاق  بـه 

عـراده انتقـال محموله ها و دوصد و پنجا و سـه هزار 
و 544 هـزار دلـر امریکایـی نیـز بـه دسـت نیروهای 

مبـارزه با مـواد مخـدر افتاده اسـت.
بـه گفتـۀ آقای احمدی، بیشـتر شـبکه های تولید مواد 
مخـدر در سـاحات ناامـن و مـرزی افغانسـتان قـرار 
دارنـد و تولیدکننـده گان مـواد مخدر ارتباط مسـتقیم 
بـا طالبـان دارنـد و در تبانـی با گروه های تروریسـتی 
محموله هـای بزرگ مـواد مخدر را از یـک والیت به 
والیـات دیگـر و حتـا بـه کشـورهای اروپایـی انتقال 

می دهنـد.
تـالش  مـواد مخـدر  بـا  مبـارزه  معنیـت  او گفـت: 
می کنـد کـه تیم هـای کشـفی خـود را در سـه مـاه 
آینـده کـه فصل قاچـاق مواد مخدر شـروع می شـود 
بیشـتر از پیـش افزایش دهد و از قاچـاق و تولید این 

پدیـده جلوگیـری کند.
او گفـت: بیشـتر مواد مخدر از والیت شـرقی کشـور 
توسـط قاچاقچیان جنوبی و جنـوب غرب خریداری 
می شـوند و پـس از آن بـه والیـت جنوبـی و مـرزی 
انتقـال و پـس از پروسـس در مراکـز در ایـن والیت 
ایـران و ترکیـه بـه  وجـود دارد از مسـیرهای آبـی 

کشـورهای اروپایـی انتقـال داده می شـود.
آقـای احمـدی تصریح کـرد: در عملیـات اخیر قطعه 
خـاص مبـارزه بـا مـواد مخـدر وزارت داخلـه که در 
والیـات جـالل آبـاد و بدخشـان انجام شـده، یک از 
مسـووالن بـزرگ طالبان به مولوی ایشـه کشـته و در 
جـالل  آبـاد دو فابریکه تولید . پروسـس مـواد مخدر 

تخریب شـد.
او هم چنـان گفـت: چون سـاحات که عملیـات انجام 
شـده بیشـتر تحـت کنتـرول طالبـان قرار داشـت، در 
جریـان تبـادل آتش دو تـن از سـربازان قطعه خاص 
در بدخشـان و یـک تـن در جالل آبـاد مجروح شـده 

ند. ا
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هارون مجیدی
ارگ ریاسـت جمهـوری می گوید کـه حکومت افغانسـتان 
داشـت،  خانه گـی  کار  عنـوان  بـه  کـه  را  شـاخص هایی 
تکمیـل کـرده و بـا دسـت پُـر به نشسـت وارسـا مـی رود.

حکومـت افغانسـتان می گویـد کـه تا هنـوز این کشـور در 
محـراق توجـه کشـورهای کمک کننده قـرار دارد.

قـرار اسـت تا کمتـر از یک هفتـۀ دیگر، یکـی از مهم ترین 
شـهر  در  افغانسـتان  بـرای  نظامـی  امنیتـی  نشسـت های 

وارسـا، پایتخـت پولنـد برگزار شـود.
پیمـان  اعضـای  مهـم  نشسـت های  ادامـۀ  نشسـت  ایـن 
اتالتیـک شـمالی )ناتـو( در راسـتای همکاری هـای نظامی 
و امنیتـی بـه نیروهای امنیتی افغانسـتان پنداشـته می شـود.

تـا هنوز روشـن نیسـت کـه از نشـانی حکومت افغانسـتان 
چـه کسـانی بـه ایـن نشسـت خواهنـد رفـت و ریاسـت 
جمهـوری می گویـد که لیسـت هیـأت افغانسـتان به زودی 

اعـالم می شـود.
شاه حسـین مرتضوی معاون سـخنگوی ریاسـت جمهوری 
افغانسـتان در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید که 
حکومـت افغانسـتان کارهـای خانه گـی خود را انجـام داده 

و در نشسـت وارسـا با دسـت پُـر می رود.
تکمیل شـدن کابینـۀ حکومـت وحـدت ملـی، شـفافیت در 
قرارداهـای نهادهـای امنیتی، اصالحـات در نهادهای امنیتی 
و بـه میـان آوردن اصالحـات انتخاباتی از پیش شـرط هایی 
بـود کـه کشـورهای کمک کننـده خواهـان بـه میـان آمـدن 
آن بـرای ادامـۀ کمک  هـای خود از افغانسـتان شـده بودند. 
معـاون سـخنگوی ریاسـت جمهـوری می گویـد: حکومت 
طـرح  در  را  امنیتـی  نیروهـای  نیازمندی هـای  افغانسـتان 

پنج سـاله بـه نشسـت وارسـا ارایـه خواهـد کـرد.
آقـای مرتضـوی در ادامـۀ صحبتـش گفـت: شـاخص های 
افغانسـتان  حکومـت  از  وارسـا  نشسـت  در  دنیـا  کـه  را 
توقـع داشـتند، افغانسـتان ایـن شـاخص ها را بـه عنـوان 

اسـت. کارخانه گـی خـود تکمیـل کـرده 
بـه گفتـۀ آقای مرتضـوی: »انتظـار حکومت افغانسـتان این 
اسـت تـا کشـورهای کمک کننده نیروهـای امنیتـی را برای 

مـدت زمـان طوالنی حمایـت کنند.«
داشـت  وجـود  برداشـت هایی  و  گفته هـا  ایـن  از  پیـش 
کـه کشـورهای حامـی افغانسـتان بـه نسـبت جنگ هـا و 
ناآرامی هایـی کـه تـازه در بخش هـای دیگـر دنیـا وجـود 
دارد، مـردم افغانسـتان را فرامـوش خواهد کـرد، اما معاون 
سـخنگوی ریاسـت جمهوری بـا رد این گفته هـا می گوید: 
برگـزاری نشسـت وارسـا خالف ایـن گفته ها را می رسـاند 
و حمایـت قـوی از نیروهـای امنیتـی افغانسـتان صـورت 
خواهـد گرفـت و ایـن کار سـبب می شـود تـا مـا جنـگ با 

تروریسـم بـا قـوت بیشـتر بپردازیم.
معـاون سـخنگوی ریاسـت جمهـوری هم چنـان می گوید: 
پیـام اصلـی نشسـت وارسـا ایـن اسـت کـه کشـورهای 
کمک کننـده بـاز هـم تعهـد حمایـت بـه مـردم افغانسـتان 
هنـوز  تـا  کـه  اسـت  آن  نشـان گر  ایـن کار  و  می سـپارند 
افغانسـتان در محـراق توجـه کشـورهای جهان قـرار دارد.
آقـای مرتضـوی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه برگـزاری 
نشسـت وارسـا بـرای حکومـت افغانسـتان از چـه اهمیتی 
برخـوردار اسـت، می گویـد: »نیروهـای امنیتـی افغانسـتان 
سـاالنه بیـش از چهـار میلیـارد دالـر هزینـه دارد کـه تأمین 
ایـن مصـارف از منابـع داخلـی دشـوار اسـت، هـر چند بر 
بنیـاد تعهـدی که دولت افغانسـتان در نشسـت های پیشـین 
سـپرده بـود بایـد یـک بخشـی از ایـن مصـارف از منابـع 
داخلـی تنظیم شـود که ایـن کار صـورت گرفته، امـا انتظار 
این اسـت تـا سـال 2020 حمایت های بیرونی ادامه داشـته 

» باشد.
معاون سـخنگوی ریاسـت جمهوری می افزاید: امید اسـت 
کـه دنیـا بـا درک درسـت از شـرایط افغانسـتان کمک های 

خـود را بـا نیروهـای امنیتی ادامـه دهند.
بـه تازه گـی اسـماعیل آرامـز، نماینـدۀ ملکی ناتو نیـز گفته 
اسـت کـه کشـورهای عضـو ناتو در نشسـت وارسـا تعهد 
خواهنـد کـرد کـه بـه همـکاری درازمـدت بـا نیروهـای 
امنیتـی افغانسـتان تـا سـال 2020 میـالدی ادامـه می دهند.

نماینـدۀ ملکـی ناتـو تأکیـد کـرده اسـت کـه کمـک بـه 
افغانسـتان دوجانبه اسـت و کشـورهای عضو این سـازمان 
در بـدل همکاری های شـان خواسـتار ثبات سیاسـی، مبارزه 
علیـه فسـاد، اصالحات در نظـام انتخاباتـی و تأمین حقوق 

اند. بشـر 

افغـان ځواکونـه پرخپلـو پښـو ودروي.

ښـاغلی امتـر وايـي، لـه افغانسـتان رسه د چیـن، هند 

او روسـیې مرسـتو داسـې سـیمه ییز ډاډ رامنځته کړی 

چـې افغانسـتان لـه ترهګـرۍ رسه د مبارزې پـه برخه 

کـې یوازې نـه دی.

حنیف امتر زیاتوي:

»دغـه مرسـتې د ترورېـزم ماتـړو ته هم یو مهـم پیغام 

لـري چـې دوی د ترورېـزم پـر وړانـدې د داسـې یـوه 

لـوی سـیمه ییز حرکـت چـې د افغانسـتان د دولت په 

ابتـکار پیل شـوی د ترورېزم ماتـړي ورو ورو منزوي 

کـړي او منـزوي کـوي یـې، نـو بنـًا همداسـې چـې 

ترورېـزم بـه په سـیمه کې ملګـری ونه لـري د ترورېزم 

ماتـړي بـه هم بـه سـیمه کې ملګـري ونـه لري.«

افغانسـتان تـه به د چیـن د پوځي مرسـتو دوهمه برخه 

د راتلونکې اګسـټ په میاشـت کې وسـپارل يش.

لـه افغـان حکومـت رسه د چیـن د پوځـي همکارېـو 

ژمنـه پنځـه میاشـتې وړانـدې د چیـن لـوی درسـتیز 

جـرال فانـګ فنـګ هـوی کابـل تـه د خپـل سـفر پر 

مهـال لـه افغـان چارواکـو رسه وکـړه.

ښـاغيل هـوی همـدا راز پـه دغه سـفر کـې د ترورېزم 

د  پاکستان-افغانستان-تاجکسـتان  چیـن  د  ضـد  پـر 

ګـډې مبـارزې طرحـه هـم وړانـدې کـړه او پـه زغرده 

یـې دا وویـل چـې ترورېـزم د افغانسـتان ترڅنـګ د 

سـیمې هېوادونـه هـم ځپـي او اړتیـا ده چي د سـیمې 

هېوادونـه یـې د لـه منځـه وړلـو لپـاره منظمـې هڅې 

وکړي.

پـه کابـل کـې د چیـن سـفیر  پـه ورتـه وخـت کـې 

یوجینګ چې د پوځي تجهیزاتو د سـپارلو په مراسـمو 

کـې یـې ګـډون کـړی و وايـي، پـه پوځـي برخـه لـه 

افغـان حکومت رسه همـکاري د چین مسـؤلیت دی.

نومـوړی وايـي، دواړه افغانسـتان او چیـن د ترورېـزم 

لـه ګـډ ګـواښ رسه مخ دي او چیـن به په ګـډه د دغه 

ګـواښ پـر وړانـدې لـه افغانسـتان رسه مبـارزه پرمـخ 

. یويس

ښاغيل یوجینګ زیاته کړه:

»دا زمـوږ د دوامـداره پوځـي همکاریـو پیـل دی چین 

بـه تـر خپلـې وسـې لـه افغـان حکومـت او افغـان 

پوځيانـو رسه مرسـته وکـړي څـو د دغـې ځواکونـو 

ظرفیـت لـوړ يش او لـه خپلـې خـاورې د ښـه دفـاع 

تـوان پیـدا کـړي.«

د مـيل دفـاع وزارت د لوژیسـتکي او تامیناتـو چـارو 

معیـن غام سـخي احمـدزی وايي چې له افغانسـتان 

رسه د چیـن لـه لـوري پـه پوځـي مرسـتو کـې هغـه 

وسـایل شـامل دي چـې وړانـدې د ميل دفـاع وزارت 

یـې لېسـت چنیايـي چارواکـو ته سـپارلی و.

ښـاغيل احمدزي وویل چې دغه مرسـتې د افغانستان 

د وسـله وال پـوځ لپـاره خـورا حیايت ارزښـت لري او 

پـه روانه جګړه تـرې ډېره ګټـه پورته يش.

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله:

باند شش نفـری قاچـاق چیان 
مـواد مخدر را در بغـالن بازداشت کردیم

در سه ماه امسال 740 قاچاقچی مواد مخدر بازداشت شده اند

د چین د پوځي مرستو لومړنۍ برخه افغان 

حکومت ته وسپارل شوه

ارگ:
با دست پُر به وارسا می رویم

ACKU
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ورزش

سـخنگوی وزارت امـور خارجـۀ هنـد بـا رد ادعـای پاکسـتان در خصـوص 
خـودداری ایـن کشـور از گفت وگـو با اسـالم آباد اظهـار کرد، دهلی نـو آمادۀ 
گفت وگـوی همه جانبـه بـا پاکسـتان در تمامـی زمینه هـا و مسـایل میـان دو 

کشـور بـه صـورت دوجانبـه و به دور از تروریسـم و خشـونت اسـت .
ویـکاس سـواراپ  اظهـار کـرد که هند همـواره بـرای گفت وگو با پاکسـتان 

پیشـگام بوده است.
او بـا اشـاره بـه دعـوت نارندرا مـودی از همتای پاکسـتانی اش بـرای حضور 
در مراسـم سـوگند خـود درسـال 2014 خاطرنشـان کـرد: ایـن دعـوت و به 
دنبـال آن سـفر وزیـر خارجـۀ هنـد بـه پاکسـتان نشـان دهندۀ، ُحسـن نیـت 

اسـت. هند 
سـواروپ با اشـاره بـه حمله مهاجمـان به پایـگاه هوایی پتانکـت اظهار کرد: 
درخواسـت بـرای اقـدام قاطع پاکسـتان با عوامـل این حمله خواسـته طبیعی 

و منطقی هند اسـت.
او بـا بیـان این کـه پاکسـتان دسـت داشـتن اتبـاع ایـن کشـور در حملـه بـه 
پایـگاه هوایـی را رد نکـرده افـزود: هنـد خواسـتار اقـدام قاطـع و فـوری 

پاکسـتان بـا ایـن افـراد شـده اسـت.
ایـن سـخنان سـخنگوی وزارت امـور خارجـۀ هنـد در واکنـش بـه سـخنان 
هفتـۀ گذشـته سـرتاج عزیـز مشـاور نخسـت وزیر پاکسـتان کـه هنـد را بـه 

خـودداری از گفت وگـو بـا ایـن کشـور متهـم کـرده بـود بیـان می شـود.
سـرتاج عزیـز گفتـه بـود، هنـد بـه این دلیـل کـه گفت وگوها شـامل مسـألۀ 

کشـمیر می شـود، از مذاکـره بـا پاکسـتان خـودداری می کنـد.
گفت وگوهـای معاونـان وزارت امـور خارجـۀ هنـد و پاکسـتان که قـرار بود 
15 جنـوری برگـزار شـود به علـت حملۀ تروریسـتی بـه پایـگاه هوایی هند 

در پنجـاب لغو شـد.
هنـد ادعـا مـی کنـد کـه ارتـش و سـازمان اطالعـات پاکسـتان،با آمـوزش و 
حمایـت مالـی از شـبه نظامیان بـه آن هـا بـرای نفـوذ و بی ثباتی دراین کشـور 

تـالش مـی کند.
پاکستان همواره ادعای حمایت هند از تروریسم را رد کرده است .

کشـمیر یکـی از اختالف هـای اصلـی بین هنـد و پاکسـتان از زمان اسـتقالل 
و جدایـی ایـن دو کشـور از یک دیگر اسـت .

رجــب طیــب اردوغــان، رییس جمهــور ترکیــه در مراســم افطــاری ســازمان 
ــی  ــه مدع ــوب ترکی ــس در جن ــهر کلی ــور در ش ــن کش ــر ای ــالل احم ه
ــه تروریســم  ــه ب ــم ک ــی« را بپذیری ــت »ظالم ــم حکوم ــا نمی توانی ــد: »م ش
ــده اســت؛  ــوری ش ــزار س ــدن 600 ه ــه و موجــب کشته ش ــی پرداخت دولت
ــه  ــت ک ــوریه اس ــگ در س ــی جن ــه های اصل ــی از ریش ــوریه یک ــر س رهب
مثــل  از تجــاوزات گروه هــای تروریســتی  »تجــاوزات خصمانــه اش« 
ــق کــرد« و  ــع خل »حــزب اتحــاد دموکراتیــک ســوریه« و »یگان هــای مداف

ــه اســت«! ــر رفت داعــش فرات
ــا  ــت: برخــی طرف ه ــروه خاصــی گف ــا گ ــام کشــور ی ــدون ن ــان ب اردوغ
نمی خواهنــد مــردم ســوریه کشورشــان را خــود اداره کننــد و شــاید عــالوه 
ــرای  ــر »پ. ی. د« و »ی.پ.گ«، داعــش یکــی از ابزارهایــی اســت کــه ب ب

ــن هــدف اســتفاده می شــود. ــه ای رســیدن ب
ــکارا  ــت آن ــواره الوی ــش هم ــا داع ــگ ب ــه »جن ــا ک ــن ادع ــان ای ــا بی او  ب
ــت. »پ. ی. د«  ــوریه نیس ــلمانان در س ــده مس ــش نماین ــت: داع ــوده« گف ب
و »ی.پ.گ« نیــز نماینــده کردهــا نیســتند. ایــن دو گــروه ابزارهایــی بــرای 

ــتند. ــان هس ــع رهبران ش ــه نف ــه ب ــومی در منطق ــداف ش ــه اه ــیدن ب رس
امــکان  و  ســوری  آواره گان  بــه  تســهیالت  ارایــۀ  دربــارۀ  اردوغــان 
ــن آواره گان  ــی از ای ــت: برخ ــه گف ــت ترکی ــه تابعی ــا ب ــت یابی آن ه دس
ــه  ــور ترکی ــتند. وزارت کش ــزی هس ــن چی ــه چنی ــت یابی ب ــان دس خواه
ــا  ــرده اســت. م ــراد اتخــاذ ک ــن اف ــه ای ــت ب ــرای دادن تابعی ــی را ب اقدامات
از طریــق دفتــری کــه وزارت کشــور بــه همیــن منظــور تأســیس کــرده بــه 

ــم داد. ــت خواهی ــا تابعی آن ه
ــده  ــتقالل و آین ــر اس ــوریه به خاط ــردم س ــت: »م ــه گف ــور ترکی رییس جمه
ــی  ــای خارج ــه گروه ه ــر مداخل ــده اند. اگ ــی ش ــارزه تاریخ ــود وارد مب خ
ــود ســوریه  ــرد، نب ــی کــه از نظــام صــورت می گی و تروریســت ها و حمایت

امــروز آزاد و امــن بــود.«
ــانی  ــران انس ــای بح ــت: پیامده ــان گف ــران پناهجوی ــارۀ بح ــان درب اردوغ
پناهجویــان متوجــه کشــورهای همجــوار ســوریه اســت. کشــور مــا میزبــان 
ســه میلیــون آواره اســت و حــدود ســه میلیــون دیگــر نیــز در لبنــان، اردن 

و عــراق هســتند.
ــی از  ــت: یک ــز گف ــیه نی ــا روس ــط ب ــازی رواب ــه عادی س ــاره ب او در اش
طرح هــای خارجــی کــه ترکیــه در دوره اخیــر آن را اجرایــی کــرده تســهیل 
در اتخــاذ اقداماتــی در جهــت حــل بحــران ســوریه اســت. مــا طرح هــای 

ــار داریــم. دیگــری را نیــز در ایــن خصــوص در اختی
ترکیــه پــس از عادی ســازی روابــط بــا اســراییل اخیــراً از مســکو بــه دلیــل 
ــد  ــرد و رون ــی ک ــوریه عذرخواه ــی در س ــدۀ روس ــرنگون کردن جنگن س

ــن کشــور را از ســرگرفت. ــا ای ــط ب عادی ســازی رواب
اظهــارات اردوغــان پــس از حضــور او در فــرودگاه اســتانبول و دعــا بــرای 

قربانیــان حمــالت اخیــر در ایــن فــرودگاه ایــراد شــد.

دو غـول فوتبـال اروپـا و جهـان - آلمـان و ایتالیا-، شـب گذشـته به 
مصـاف یک دیگـر رفتنـد کـه پـس از 120 دقیقه تـالش، دو تیم تن به 
تسـاوی یـک بـر یـک دادند تـا تکلیـف تیم صعـود کننـد در ضربات 

شود. مشـخص  پنالتی 
دو تیـم بـازی را بسـیار خوب شـروع کردند و حمالتـی روی دروازۀ 
یک دیگـر داشـتند و بـا بی دقتـی بازیکنـان و دفاع خـوب دروازه بانان 

به ُگل نرسـیدند.
هـر دو تیـم 9 ضربـۀ پنالتـی زدنـد و در نهایـت آلمان هـا بـا نتیجـۀ 6 
بـر 5 ایتالیـا را شکسـت داد و بـه نیمه نهایـی رقابت های یـورو 2016 

راه پیـدا کرد.
ایـن دیـدار در اسـتادیوم نیـو بـوردو بـه قضـاوت ویکتـور کاسـای 
مجارسـتانی برگـزار شـد و مطمینـًا زیباترین بـازی یـورو 2016 تا به 

ایـن لحظـه بود.
بعـد از حمـالت نصـف و نیمه هـر دو تیم، در دقیقۀ 65 آلمان توسـط 
اوزیـل به ُگل رسـید، او موفق شـد روی پاس جونـاس هکتور دروازه 
ایتالیـا را بـاز کـرده تا بوفون اولیـن ُگلش را در ایـن رقابت ها دریافت 

. کند
پـس از ایـن ایتالیـا بـرای زدن ُگل تسـاوی بـه دروازۀ نویـر حملـه 
ور شـدند و نتیجـه داد، تـوپ در محوطـۀ جریمـه بـه دسـت بواتنگ 
برخـورد کـرد، داور نیـز نقطـه پنالتی را نشـان داد، بونوچـی در دقیقۀ 

78 بـازی پشـت تـوپ ایسـتاد و ضربـه اش را بـه ُگل تبدیـل کـرد.
در پایـان ایـن بـازی ُگل بـه همراه نداشـت و هـر دو تیم بعـد از 120 
دقیقـه راهـی ضربـات پنالتی شـدند و در مجمـوع 18 پنالتی زده شـد 
کـه در نهایـت جرمن هـا موفق شـد بـا نتیجـه 6 بـر 5 آتزوری های را 

شکسـت دهد.
ایـن اولیـن پیـروزی آلمـان مقابـل ایتالیـا در بازی هـای رسـمی بود و 
طلسـم 54 سـاله آن هـا در مقابـل ایـن تیـم شکسـته شـد، جرمن ها با 

ایـن بـرد راهـی مرحلـۀ نیمه نهایی شـدند.
آلمان هـا در روز پنجشـنبه همیـن هفتـه بـا برنـده دیـدار فرانسـه و 

ایسـلند در مرحلـۀ نیمه نهایـی دیـدار خواهنـد کـرد.

باشـگاه منچسـتریونایتد بـرای بازگردانـدن هافبـک پیشـین خود قصد 
دارد بمـب نقل وانتقـاالت را منفجـر کند.

سـران باشـگاه منچسـتریونایتد بـه اطـالع مدیـران باشـگاه یوونتوس 
رسـانده اند کـه حاضرنـد در ازای به خدمـت گرفتـن پل پوگبـا رکورد 
نقل و انتقـاالت را بشـکنند. باشـگاه منچسـتریونایتد حاضر اسـت 100 
میلیـون پونـد بابـت خریـد هافبـک تیـم ملـی فرانسـه بـه بانـوی پیر 

بپردازد.
شـیاطین سـرخ بـرای بازگرداندن هافبک پیشـین خود بـه اولدترافورد 
پاری سـن ژرمن  و  بارسـلونا  رئال مادریـد،  همچـون  تیم هایـی  بـا 
رقابـت دارنـد. پوگبـای 23 سـاله بیـن سـال های 2009 تـا 2012 در 
منچسـتریونایتد عضویـت داشـت و به خاطـر عـدم اعتمـاد سـرالکس 
فرگوسـن از ایـن تیـم جـدا و بـه یوونتـوس، جایـی کـه تبدیـل بـه 

بازیکـن بزرگـی شـد، پیوسـت.
ژوزه مورینیـو کـه تـا کنـون موفـق بـه خریـد اریـک بایلـی، زالتـان 
ابراهیموویـچ و هنریـک مخیتاریـان شـده، امیـدوار اسـت تـا پوگبا را 
تبدیـل بـه چهارمیـن خریـد تابسـتانی اش پـس از قبول سـرمربیگری 

منچسـتریونایتد کنـد.

هند آماده گفت وگوی 
همه جانبه با پاکستان است

اردوغان:

بـشار اسـد 
بـدتر از داعـش است

آلمان ایتالیا را شکست داد 
و راهی نیمه نهایی یورو شد

منچستریونایتد می خواهد
 با خرید پوگبا رکوردشکنی کند

احمد ولی مسعود

دیکتاتورهاداریم؛امادیکتاتوریممکننیست!
هنـوز  تـا  هرچنـد  دیکتاتـور،  دولـت  ایجـاد  آرزوی 
زمزمـه هـای روزگار ماسـت، امـا زمینه هـا و شـرایط 
آن فقـط خاطره هـای تلـخ تاریـخ ناکام کشـور ما را می سـازد و بس.

آری، هنـوز هـم خـود محورانـی داریـم که بنابـر عـدم درک افکار و 
درنظـر گرفتـن دیگران، خـود را عقل کل و صـالح مملکت می دانند 
و غیـر از دیـد خودشـان، خواسـت دیگـران برای شـان معنـی ندارد، 
دروغ پردازانـی کـه بخاطـر تأییـد تصـورات خود محورانـه و توجیه 
افـکار غیـر واقعـی خـود بـه بزرگتریـن و بیشـرمانه تریـن دورغ ها 
میپردازنـد تـا آنجاهــا کـه واقعیت و دروغ برای شـان یکی میشـود. 
اینـان انحصارگرایانـی انـد کـه بـر عالـم و آدم حـس مالکیـت مـی 
نماینـد و همـۀ قـدرت و ثـروت را بـه خود دانـای مطلـق میخوانند. 
چنـان بدگمـان و سـوء ظـن دارنـد کـه غیـر از خـود بـه کسـی حتا 
نزدیکتریـن هـا اعتمـاد ندارنـد و تصمیـم دیگران را بـر جایگاه خود 
خیانـت و تخریـب مـی شـمارند و بخاطر این ترس اسـت که چیزی 

بنـام وفـاداری، راسـتی و جوانمردی نمی شناسـند.
امـا خوشـبختانه جامعـۀ امـروز مـا در یک مرحلـۀ » گذار« قـراردارد 
و ایـن مرحلـه بـه هیـچ قیمتـی و با هیـچ نیرویـی، دیکتاتـوری را بر 

نمـی تابـد و شـدیداً در جهـت معکوس آن قـرار دارد.
مرحله یـی کـه از یـک جامعۀ سـنتی و بسـته و بحران هـای تاریخی، 
بطـرف هویـت یابی، حـق طلبی، عدالـت خواهی، شـهروندمداری و 
مشـروعیت خواهـی ... عبـور می نمائیـم، مرحلۀ که فرد فـرد جامعه 
از هرقـوم و ملیـت و خـورد کالن بـرای خـود حقـی قائـل انـد. بـا 
ایـن حالـت و در نبـود رهبری ملـی و یا هـم رهبر قدرتمنـد هرنوع 
تـالش بـرای دیکتاتـوری، در واقـع رویا رویـی یـک، در مقابل همه 

است.
بـه خصـوص در ایـن دنیـای اطالعـات و بیـداری سیاسـی، آرزوی 
دیکتاتـوری بـه آرزوی انتحـاری می مانـد کـه در جهـت معکـوس 
جهـان امـروز قـرار میگیرد و جـز تباهی چیـزی ندارد. وهـان فجیح 
تریـن جنایـات بشـری بـا مریـض تریـن افـکار دیکتاتـوران اتفـاق 

اند. افتـاده 
تابش فروغ

منتقدانرامحاسداننپندارید!
نظام  به  هنوز محدود دالیلی وجود دارد که شهروندان 
کنونی تمکین کنند. این وضع ماندنی نیست؛ اگر رهبران 
نظام در نوع ذهنیت مدیریتی شان تغییر ایجاد نکنند. از قضا هم اگر شده 
مردم افغانستان برای اولین بار از خودشان شوق بی پایانی برای براندازی 
به  موجود  بدیل های  که  می دانند  درستی  به  مردم  نمی تابانند.  بر  نظام 
حلقۀ  نیستند.  اتکا  قابل  و  کننده  امیدوار  بدیل های  کنونی،  حکومت  
معاندان نظام هر روز بزرگ تر می شود، اما با این حال نیز، اصالحات 
و  منطقی  مشروع،  خواست  این  است.  نظام  از  مردم  خواستۀ  تنها 
شهروندی ست. ادبیات اعتراض بر تک رایی و تمامیت خواهی حلقاتی 
در ساختار حکومت، ادبیات براندازی نیست. سران نظام به جای این که 
منتقدان را محاسدان بشمارند، می توانند از آن ها بشنوند تا حصار های 

معلوماتی که پیرامون شان کشیده  شده است، درهم بشکند.
ظرفیت  خود حکومت،  به جز  سیاسی  نیروی  هیچ  شرایطی  چنین  در 
نفی  قانون،  بر  مبتنی  رفتار  ندارد.  را  نظام  سقوط  از  جلوگیری 
تمامیت خواهی و تبعیض و گزینش های تخصص محور راه حفظ ثبات 
نظام است. هرازگاهی که حکومت توانایی برخورد یک سان و همگون 
سقوط  و  براندازی  شورش،  بدهد،  دست  از  را  شهروندان  تمامی  با 

اجتناب ناپذیر است.

كاوه آهنگر

از 70 سال عمر  بیش  که  را  کاکای خود  رییس جمهور 
دارد، سفیر مقرر می کند؛ قابل درک است.

انتقاد  مورد  رییس جمهور  این کار  با  جمهوری  ریاست 
شدید رسانه ها قرار می گیرد؛ قابل درک است.

ریاست جمهوری وقتی مورد پرسش خبرنگاران و رسانه ها در رابطه 
تمام  و  می کند  سکوت  می گیرد،  قرار  رییس جمهور  تصمیم  این  به 
سخنگوی  نه  و  می کند  خاموش  را  رسانه ها  با  ارتباطی  تیلفون های 
رییس جمهور و نه هم یک تولی معاونین سخنگوی او، از هیچ یک در 
این رابطه صدایی بر نمی آید؛ این هم قابل درک است، چون هیچ ممکن 

نیست چنین اقدامی غیرقانونی و غیراصولی را توجیه کرد.
اما ریاست اجرایی از این تصمیم دفاع می کند و اظهار می دارد که  و 
این تصمیم در هم آهنگی با ریاست اجرایی گرفته شده است؛ این مورد 
قابل درک نیست، یعنی من نفهمیدم که چرا باید ریاست اجرایی از یک 

تصمیم غیرقانونی و غیراصولی رییس جمهور دفاع کند!؟
البته این بار نخست نیست که ریاست اجرایی در صدد دفاع از اقدامات 
شدید  انتقاد  مورد  که  اقداماتی  به ویژه  می برآید،  جمهوری  ریاست 
دفاع  دیگر  مورد  یک  می گیرد.  قرار  کشور  مدنی  جامعۀ  و  رسانه ها 
»پُرشور« داکتر مجیب الرحمن رحیمی از امضای موافقت نامۀ همکاری 
تنها  نه  بود که  پاکستان  استخبارات  امنیت ملی و  میان ریاست  امنیتی 
این  از  امنیت ملی هم هراس داشت  بلکه شورای  ریاست جمهوری، 

اقدام دفاع کند.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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اکنـون پـس از امضـای توافقنامـه 3 جانبـه هنـد، ایـران 
چابهـار  بنـدر  توسـعه  بـرای  جاپـان  افغانسـتان،  و 
تالش هایـش را بـرای همـکاری بـا دهلی نـو بـه منظور 

توسـعه ایـن بنـدر آغـاز کـرده اسـت.
یـک رسـانه هندی در گزارشـی نوشـت: همـکاری هند 
و جاپـان در بنـدر چابهـار می تواند قاعده بازی در آسـیا 

را تغییـر دهد.
بنـدر  پـروژه  در گسـترش  بـا جاپـان  هنـد  همـکاری 
چابهـار دسـتاورد دیگـری بـرای دهلی نـو برای توسـعه 
ایـن بنـدر اقتصـادی خواهـد بـود و جایـگاه سیاسـی و 

اقتصـادی اش را در منطقـه بـاال می بـرد.
نشـریه هنـدی وایـر گـزارش داد: نارندا مودی نخسـت 
وزیـر هند در سـفیر اخیر خـود به ایران یـک موافقتنامه 
تاریخـی را بـا ایـران بـه امضـا رسـاند و آن هـم توافـق 
راه ترانزیتـی بـرای توسـعه بنـدر چابهـار، توافقـی کـه 
انتظـار یـک دهـه هنـد را بـرای دسـتیابی بـه بازارهـای 

کشـورهای اسـیای میانـه بـه پایان رسـاند.
همکاریایران،هندوافغانستان

اقـدام همکاری موثـر ایران، افغانسـتان و هند در اجرای 
ایـن پـروژه نـه تنهـا سـبب توسـعه اقتصـادی در منطقه 
می شـود بلکه فعالیت هـای اقتصادی و تجاری پاکسـتان 
را در منطقـه و حتـی فعالیت هـای تجـاری چین در بندر 

گـوادر پاکسـتان را به عقـب می راند.
ایـن گـزارش می افزاید: اکنـون پس از امضـای توافق 3 
کشـور هند، ایـران و افغانسـتان، جاپـان تالش هایش را 
بـرای همـکاری با دهلی نـو به منظور توسـعه ایـن بندر 

آغاز کرده اسـت.
براسـاس گزارش هـا، جاپـان عالقه منـدی خـود را برای 
همـکاری بـا دهلی نو در ایجـاد یک پروژه مشـترک در 
بنـدر چابهـار نشـان داده کـه این پروژه شـامل سـاختن 

یـک بنـدر و یک مجتمـع صنعتی می باشـد.
تقویتروابطتوکیووتهران

می خواهـد  توکیـو  می شـود  گفتـه  حاضـر  حـال  در 
روابطـش را بـا تهران تقویت کند و شـینزو آبه نخسـت 
وزیـر جاپـان امیـدوار اسـت کـه در جریـان سـفر پیش 
رویـش به ایـران توافقنامه بنـدر چابهار را نهایی سـازد.
ایـن سـفر که قـرار اسـت در آخر سـال جـاری میالدی 
پروژه هـای  دیگـر  بیـن  در  گیـرد  صـورت  ایـران  بـه 
زیربنایی مسـئله توافـق روی بندر چابهار هم در دسـت 

اجراست.
عالقه منـدی جاپـان بـرای سـهم گرفتن در بنـدر چابهار 
نـه تنهـا ضـرورت و منافـع توکیـو را در جنـوب آسـیا 
تقویـت می کنـد بلکـه ایـن کشـور می خواهـد کـه یک 
نقشـه راه جدیـد مسـتقل را دراین منطقه برایش ترسـیم 

. کند
سیاسـت مداران جاپانـی برنقـش بیشـتر ژئوپلتیک توکیو 

ایـن  در کشـورهای جنـوب آسـیا و تقویـت حضـور 
کشـور در آسـیای میانـه تاکیـد دارند.

ایـن گـزارش می افزایـد: از نظـر هندی ها همـکاری بین 
دهلی جدیـد و توکیـو در بنـدر چابهار می توانـد قابلیت 
اقتصـادی بنـدر چابهـار را تقویـت کنـد و ارزش ایـن 

بنـدر اسـتراتژیک را بـاال ببرد.
مهم تـر از همـه ایـن پـروژه به عنـوان یک تخته پرشـی 
بـرای هنـد بـه شـمار مـی رود و ایـن کشـور می خواهد 
کـه با شـریک سـاختن یک همـکار دیگر نقش سیاسـی 

اقتصـادی اش را در منطقـه تقویـت کند.
گفت وگوهـا بیـن دهلـی نـو و توکیـو به خاطـر تقویت 
منطقـه ای یـک موضـوع تـازه  نیسـت چـرا کـه تقویـت 
همـکاری بیـن جاپان و هنـد در جنوب آسـیا در جریان 
سـفر نخسـت وزیـر ایـن کشـور بـه هندوسـتان در ماه 

دسـامبر سـال 2015 میـالدی اعالم شـد.
زیرساختهایپایدار

هر 2 نخسـت وزیـر در آن زمان برای توسـعه و تقویت 
قابـل اعتمـاد، سـبب زیرسـاخت های پایـدار و انعطاف 
پذیـر و تقویـت اتصـال بین هنـد و جاپان و کشـورهای 

دیگـر در منطقه می شـوند.
اعالمیـه مشـترک که هر 2 نخسـت وزیر درسـال 2015 
در  نزدیـک  همـکاری  شـامل  کردنـد  منتشـر  میـالدی 
حفاظـت از انبـار جهانـی در حـوزه سـایبری و فضـای 

بود. دریایـی 
همچنـان ایـن اعالمیه شـامل افزایش همـکاری و تبادل 
و  بنیادگرایـی  بـا  مشـترک  مبـارزه  امـر  در  اطالعـات 

تروریسـم بـود.
جـدا از ایـن در حـال حاضـر جاپـان دولـت هنـد را در 

راه انـدازی زیرسـاخت های دریایی کمک کرده اسـت؛ 
توکیـو و دهلی نـو درحـال رایزنـی بـرای توکیـو بـرای 
نصـب و راه انـدازی نیـروگاه دیزلی 15 مـگاوات انرژی 

در جنـوب جزیـره »آندامان« اسـت.
نقشهجدیدآسیاییامنیتدریایی

روزنامه وال اسـتریت ژورنال امریکا با انتشـار گزارشـی 
اعـالم کـرد: ایـاالت متحـده امریـکا، جاپـان و هند یک 
نقشـه جدیـد آسـیایی امنیـت دریایـی را شـکل داده اند 
تـا قاطعانـه در برابـر بلنـد پروازی هـای مسـلحانه چین 

کنند. ایسـتادگی 
بنابرایـن توسـعه بندر چابهـار و همکاری جاپـان با هند 
ایـن بنـدر نقـش هنـد و جاپـان را در آب هـای اقیانوس 

هند بیشـتر می سـازد.
همچنیـن افزایـش سـطح همـکاری ایـن 2 کشـور در 
بخش هـای سیاسـی، اقتصـادی و امنیتی هر 2 کشـور را 
بـه یـک متحد طبیعـی برای همـکاری در خلیـج فارس 

مبـدل می سـازد.
فراتـر از همـکاری اقتصـادی، تجارتـی و زیرسـاخت ها 
در بنـدر چابهـار ، هنـد و جاپـان بـا ایـن همـکاری بـه 
عنـوان یـک بازیگـر پویـا و قدرتمنـد در جنـوب آسـیا 

شـوند. مبدل 
بـا همـکاری یکدیگر این 2 کشـور می توانـد تالش های 
جـدی را بـرای تقویت روابط با کشـورهای غرب آسـیا 
آغـاز کننـد کـه تقویـت همکاری هـای امنیتـی گرفته تا 
همـکاری در امـر مبـارزه با تروریسـم بنیادگرایـی را در 

برخواهـد گرفت.

سفیر غیرنظامی ناتو در کابل در دیدار با رییس اجرایی 
این  عضو  کشورهای  تعهد  از  ملی  وحدت  حکومت 
سازمان برای همکاری های درازمدت با این کشور خبر 

داد.
عبداهلل  کرد:  اعالم  بیانیه یی  انتشار  با  ریاست اجرایی 
عبدهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی و اسماعیل 
قصر  در  دیروز  کشور  در  ناتو  غیرنظامی  سفیر  آراماز 

سپیدار کابل دیدار کردند.
برای  افغانستان  آمادگی های  مورد  در  آراماز  و  عبداهلل 
حضور در کنفرانس وارسا بحث کردند که قرار است 
توسط  لهستان  در  میالدی  جاری  ماه  نهم  و  هشتم 

کشورهای عضو ناتو برگزار شود.
دیدار  این  در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 

گفت: حکومت افغانستان در بخش های امنیتی و دفاعی 
با آمادگی کامل در اجالس سران ناتو شرکت می کند و 
توقع دارد که در این نشست، تعهد دراز مدت کشورهای 

عضو ناتو را برای حمایت افغانستان به دست آورد.
اصالحات  روند  افغانستان  دولت  داشت:  اظهار  وی 
را در بخش های امنیتی و دفاعی به شکل خوبی پیش 
می برد و در این راستا به تعهدات خویش کامال پایبند 

است.
کشورهای  کرد:  خاطرنشان  دیدار  این  ادامه  در  آراماز 
عضو ناتو به حمایت از افغانستان و همکاری های دراز 

مدت خویش با این کشور متعهد هستند.
سفیر غیرنظامی ناتو در افغانستان افزود: نشست وارسا 
که به منظور چگونگی کمک های نظامی سازمان ناتو به 
افغانستان برگزار می شود، مهم است و تالش می شود 
تعهد جامعه جهانی  نظامی  این نشست، در عرصه  در 

به دست آید.
مربوطه  ادارات  و  نهادها  با  آنها  داشت:  اذعان  وی 
افغانستان در مرحله آمادگی  و طرح ریزی کار می کنند و 

الزامات الزم در نظر گرفته شده است.

همکاری جاپان و هند در چابهار

 قاعـد بازی در آسیـا عـوض مـی شود

داکتر عبداهلل در دیدار با سفیر ناتو:

نشست وارسا برای افغانستان مهم است

 »سرمست« جایزه نجات میراث 
فرهنگی یونسکو را به دست آورد

احمـد ناصـر سرمسـت، موسـس و مسـئول انسـتیتوی ملی موسـیقی 
افغانسـتان جایـزه »نجات میـراث فرهنگی« سـال 2016، مرکز عملی، 
فرهنگـی و آموزشـی سـازمان ملل متحد )یونسـکو( را بدسـت آورد.
آقـای سرمسـت بـه دلیـل تـالش و دسـتاوردهایش در راسـتای حفظ 
و احیا موسـیقی سـنتی افغانسـتان این جایزه را بدسـت آورده اسـت.
نوجوانـان  و  کـودکان  میـان  در  موسـیقی  بـرای رشـد  او همچنیـن 

اسـت. کـرده  زیـادی  تالشـهای 
این جایزه توسط وزیر فرهنگ ایتالیا به او داده شد.

انسـتیتوی ملـی موسـیقی افغانسـتان ضمـن اعـالم ایـن خبـر افـزوده 
اسـت کـه این جایـزه به منظـور قدردانـی از شـجاعت، اراده و تالش 
چهره هـای فرهنگـی جهـان که برای حفـظ و نگهداری هنـر به عنوان 

میـراث فرهنگـی بشـریت کار و تـالش می نماینـد، تعلـق می گیرد.
انسـتیتوی ملـی موسـیقی افغانسـتان از سـوی آقـای سرمسـت ایجـاد 
شـد و در سـال 2010 با همکاری وزارت معارف افغانسـتان گشـایش 

یافت.
ایـن انسـتیتوت در سـاختمان سـابق مکتـب هنرهـای زیبـا موقعیـت 
دارد و 150 دانش آمـوز در آن آمـوزش می بیننـد. قـرار اسـت شـمار 
دانش آمـوزان بـه 300 تـن افزایـش یابـد کـه نیمـی از آنهـا دختـر 

بود. خواهنـد 
آقای سرمسـت در کنسرواتوار مسـکو آموزش دیده و بعدا تحصیالت 
خود را در زمینه موسـیقی در اسـترالیا ادامه داد. او دکترای خود را در 

مورد موسـیقی افغانستان از دانشـگاه مونش استرالیا گرفت.
او در سـال 2006 بـرای بررسـی ایـن موضـوع کـه »چگونه می شـود 
آسـیب های ناشـی از جنـگ را بـر موسـیقی افغانسـتان زودود« و بـا 
هـدف »نقـش شفابخش«موسـیقی بـرای »آینـده افغانسـتان«، بـه ایـن 

بازگشت. کشـور 
قـرار اسـت شـاخه هایی از ایـن انسـتیتوت کـه موسـیقی کالسـیک 
افغانسـتان و غربـی تدریـس می کنـد، بـه زودی در دیگـر شـهرهای 

افغانسـتان نیـز ایجـاد شـود.
انجمـن سـلطنتی فیالرمونیـک بریتانیـا بـه دلیـل خدمـات فوق العـاده 
آقـای سرمسـت بـه موسـیقی و جوانان کشـورش عضویـت افتخاری 

ایـن انجمـن را بـه او اهـدا کرد.
شـورای فرهنگی بریتانیا در زمینه توسـعه آموزش و نصاب آموزشـی 
بـه انسـتیتوی ملـی موسـیقی افغانسـتان، کمـک می کنـد و همچنیـن 
تـالش دارد تـا زمینـه تحصیـل شـماری از دانش آمـوزان این انسـتیتو 

را در بریتانیـا فراهـم کند.
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